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Pomimo szeroko zakrojonych badañ z dziedziny onkologii nie znaleziono
jak dot¹d jednoznacznych wskaŸników maj¹cych znaczenie prognostyczne
w przewidywaniu ryzyka inwazyjnego wzrostu nowotworu, powstawania
mikroprzerzutów wêz³owych, wznów miejscowych i wêz³owych w przebie-
gu choroby nowotworowej. Tak¹ szans¹ mog¹ byæ badania nad mechani-
zmami aktywacji rodziny cz¹steczek transkrypcyjnego czynnika j¹drowego
NF-κB, które poprzez regulacjê transkrypcji okreœlonych genów koduj¹cych
bia³ka uczestnicz¹ce w cyklu komórkowym (m.in. cyklina D1, p16INK4A,
GADD45), zjawisku apoptozy (m.in. TNF-R, XIAP, cIAP1,2, Bcl-XL) oraz on-
kogenezie (m.in. p53, VCAM, ICAM, cytokiny) determinuj¹ przebieg proce-
sów w komórkach nowotworowych. Poznanie tych mechanizmów stwarza
w przysz³oœci mo¿liwoœæ wp³ywu na aktywacjê wybranych czynników anty-
neoplastycznych i zablokowanie cz¹steczek proneoplastycznych, a wiêc szansê
na wprowadzenie nowych metod postêpowania leczniczego (immunotera-
pia, leczenie skojarzone z immunoterapi¹, nowe kryteria rozleg³oœci zabie-
gów operacyjnych). Celem pracy jest przedstawienie najnowszej wiedzy
dotycz¹cej roli ekspresji rodziny cz¹steczek NF-κB i bia³ek bior¹cych udzia³
w onkogenezie i progresji nowotworu.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: transkrypcyjny czynnik j¹drowy NF-κB, cykl komórkowy,
apoptoza

In spite of extensive research in oncology, no clear indices to enable pro-
gnosticating of a significant in risk of invasive neoplasm, lymph nodes
micrometastases or nodal and local recurrences have been found. It is
hoped that some kind of explanation of that problem may result from
studies on the mechanisms of the nuclear factor NF-κB family activation
which, by regulation of the transcription of specific genes responsible for
cell-cycle progression (e.g. cyclin D1, p16INK4A, GADD45), cell apoptosis
(e.g. TNF-R, XIAP, cIAP1, 2, Bcl-XL) and oncogenesis (e.g. p53, VCAM,
ICAM, cytokines) control processes in cancer cells. The knowledge of those
mechanisms is hoped to enable in the future activation of anticancer factors
and blocking of carcinogenic molecules, and develop new methods of
treatment (immunotherapy alone or combined with other procedures, new
criteria for surgery). The aim of this study is to report the recent knowledge
on the role of nuclear factor NF-κB family in oncogenesis and cancer deve-
lopment.
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Wstêp

Pomimo szeroko zakrojonych badañ z dziedziny
onkologii, dotycz¹cych m.in. raka krtani, dla którego
notuje siê sta³y wzrost wskaŸników umieralnoœci, u co-
raz m³odszych pacjentów, nie znaleziono jak dot¹d jed-
noznacznych wskaŸników maj¹cych znaczenie progno-
styczne w przewidywaniu ryzyka inwazyjnego wzrostu
nowotworu, powstawania mikroprzerzutów wêz³owych,
wznów miejscowych i wêz³owych oraz daj¹cych mo¿li-
woœæ wprowadzenia nowych metod leczenia. Tak¹ szans¹
mog¹ byæ badania nad mechanizmami aktywacji
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cz¹steczek transkrypcyjnego czynnika j¹drowego
NF-κB, które poprzez regulacjê transkrypcji okreœlonych
genów koduj¹cych bia³ka uczestnicz¹ce w cyklu komór-
kowym (m.in. cyklina D1, p16INK4A, GADD45),
zjawisku apoptozy (m.in. TNF-R, XIAP, cIAP1,2,
Bcl-XL) oraz onkogenezie (p53, VCAM, ICAM, cy-
tokiny) determinuj¹ przebieg procesów w komórkach no-
wotworowych. Poznanie tych mechanizmów stwarza
w przysz³oœci mo¿liwoœæ wp³ywu na aktywacjê wybra-
nych czynników antyneoplastycznych i zablokowanie cz¹-
steczek proneoplastycznych, a wiêc szansê na wprowa-
dzenie nowych metod postêpowania leczniczego.

Celem pracy jest przedstawienie najnowszej wiedzy
dotycz¹cej roli ekspresji rodziny cz¹steczek NF-κB i bia-
³ek bior¹cych udzia³ w aktywacji transkrypcyjnego czyn-
nika j¹drowego w regulacji cyklu komórkowego, apop-
tozy i produkcji cz¹steczek adhezyjnych w onkogenezie
i progresji nowotworu.

Charakterystyka rodziny cz¹steczek
transkrypcyjnego czynnika j¹drowego NF-κκκκκB

NF-κB/Rel to rodzina bia³ek bêd¹cych aktywatora-
mi transkrypcji [1-6]. Obejmuje ona bia³ka struktural-
nie podobne (u ssaków 5 rodzajów), takie jak: NF-κB1
(p50/p105), NF-κB2 (p52/p100), RelA (p65), RelB,
c-Rel, które wi¹¿¹ siê z DNA jako homo- lub heterodi-
mery i których aktywnoœæ jest regulowana przez bia³ka
z rodziny IκB (IκB-α, IκB-β, IκB-c, p105, p100) [7].
Wszystkie bia³ka rodziny NF-κB posiadaj¹ homolo-
giczn¹ Rel domenê odpowiedzialn¹ za ³¹czenie siê
z DNA, dimeryzacjê i interakcjê z IκB [7]. Najlepiej
scharakteryzowanym heterodimerem, okreœlanym jako
NF-κB jest p50/RelA. Zbudowany jest on z dwóch pod-
jednostek: bia³ka p50, bêd¹cego produktem genu
NF-κB1 i bia³ka p65, stanowi¹cego produkt genu RelA
[4]. NF-κB/Rel odpowiedzialny jest za aktywacjê trans-
krypcji genów w odpowiedzi na obecnoœæ w œrodowisku
pozakomórkowym: cytokin (np. TNFα), mitogenów
(np. PHA, anti-CD3, anti-CD2) oraz bakterii (ente-
rotoksyny Staphylococcus, Mycobacterium tuberculo-
sis), wirusów (HBV, HTLV-1), leków (np. cyklohek-
samid) i wielu innych czynników [1-6]. Do genów ak-
tywowanych przez NF-κB nale¿¹ m.in.: geny dla cyto-
kin (IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, TNFα, LTα/β), czyn-
ników wzrostu (GM-CSF), immunoreceptorów
(MHC), moleku³ adhezyjnych (ICAM, VCAM,
ELAM), bia³ek ostrej fazy (SAA), enzymów (iNOS,
COX-2), wirusów i wielu innych bior¹cych udzia³ w re-
gulacji odpowiedzi immunologicznej, procesów zapal-
nych, w kontroli cyklu komórkowego i apoptozy oraz
onkogenezy (cIAP1, cIAP2, FasL, c-myc, p53, Cykli-
na D1) [1-4, 7]. NF-κB odpowiedzialny jest tak¿e za
inicjacjê m.in. transkrypcji genów chroni¹cych komórkê

przez apoptoz¹ lub genów zwiêkszaj¹cych opornoœæ ko-
mórek guza na stosowane leczenie przeciwnowotworo-
we [6, 8-11].

We wszystkich komórkach z wyj¹tkiem limfocytów
B nieaktywny NF-κB wystêpuje w cytoplazmie w po³¹-
czeniu z bia³kiem IκB [1, 3-5]. Aktywacja NF-κB wy-
stêpuj¹ca w odpowiedzi na zadzia³anie sygna³u pozako-
mórkowego polega na translokacji NF-κB z cytoplazmy
do j¹dra komórkowego [4, 12]. IκB, ulegaj¹cy fosfory-
lacji przez IKKα/β (IκB kinase), hamuje aktywnoœæ
heterodimeru p50/RelA utrzymuj¹c go w cytoplazmie
i uniemo¿liwiaj¹c jego wi¹zanie z DNA [7]. W odpo-
wiedzi na sygna³ pozakomórkowy np. TNFα (p55) do-
chodzi do fosforylacji reszt serynowych IκB, ubiquiti-
nizacji i jego degradacji. Od³¹czenie IκB i uwolnienie
NF-κB pozwala na translokacjê NF-κB z cytoplazmy
do j¹dra komórkowego, wi¹zanie z DNA i aktywacjê
odpowiednich genów m.in. genów dla mediatorów za-
palenia, karcynogenezy, pro- i antyapoptotycznych re-
gulatorów oraz genów dla IκB [7]. Nowo zsyntetyzo-
wany IκB ³¹czy siê w j¹drze komórkowym z NF-κB
(p50/RelA) i transportuje go z powrotem do cytopla-
zmy [4].
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Ryc. 1. Schemat udzia³u rodziny cz¹steczek transkrypcyjnego czynnika j¹dro-
wego w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy
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Rola NF-κκκκκB w aktywacji apoptozy

Apoptoza, czyli programowana œmieræ komórki jest
szczególnym mechanizmem eliminowania tj. samouni-
cestwienia komórek, które stanowi¹ potencjalne lub rze-
czywiste zagro¿enie. Apoptoza wystêpuje zarówno w wa-
runkach fizjologicznych jak i patologicznych. Uk³ad re-
gulacyjny apoptozy obejmuje dwa zasadnicze mechani-
zmy kontroli. Jeden podlega bia³kom z rodziny
Bcl-2/Bax [13-18] drugi kontrolowany jest przez ka-
spazy [14, 19-21]. Sygna³em do rozpoczêcia apoptozy
mo¿e byæ zadzia³anie czynników pozakomórkowych, jak
i wewn¹trzkomórkowych [22, 23].

Zainicjowanie apoptozy mo¿e wi¹zaæ siê z pobu-
dzeniem receptora Fas/APO-1/CD95, receptora dla
TNF (TNFR-1), receptora dla NGF (NGFR), CD30,
CD40, OX40, 4-1BB, które posiadaj¹ czêœci zwane
domenami œmierci (DD – death domain). Receptory te
przekazuj¹ sygna³ apoptotyczny aktywuj¹cy prokaspazy,
g³ównie kaspazê-8. W koñcowym etapie apoptozy do-
chodzi do zmian nieodwracalnych w komórce m.in. frag-
mentacji DNA i dezintegracji j¹dra komórkowego [7].

Sygna³em do rozpoczêcia apoptozy mo¿e byæ uszko-
dzenie DNA komórki prowadz¹ce do wzrostu iloœci bia-
³ka p53 [7, 24]. Wzrost iloœci bia³ka p53 poprzez p21
aktywuje geny hamuj¹ce proliferacjê i doprowadza do
zatrzymania komórki w fazie G1 Na okres potrzebny do
naprawy DNA [14, 15, 24]. Gdy naprawa DNA nie
jest mo¿liwa, p53 kieruje komórkê na drogê apoptozy
poprzez aktywowanie transkrypcji Bax i jego transloka-
cjê z cytoplazmy do mitochondrium [25]. Regulacja
apoptozy na poziomie mitochondrium zwi¹zana jest
z dzia³aniem bia³ek promuj¹cych apoptozê tj. Bax, Bak,
Bad, Bcl-XS oraz bia³ek hamuj¹cych apoptozê tj. Bcl-2,
Bcl-XL. £¹cz¹ siê one w homo- heterodimery tworz¹c
kana³y w b³onie mitochondrialnej, które odgrywaj¹
istotn¹ rolê w kontroli zmian miêdzyb³onowego poten-
cja³u mitochondrialnego [26]. Przesuniêcie równowagi
w stronê bia³ek promuj¹cych apoptozê doprowadza do
otwarcia kana³ów i ucieczki do cytoplazmy cytochromu
c, jonów Ca2+, wody i czynnika indukuj¹cego apoptozê
(AIF – apoptosis inducing factor), bia³ka Diablo/Smac
[27, 28]. Uwolniony cytochrom c rozpoczyna reakcje
kaskadow¹ aktywuj¹c Apaf-1 (Apoptosis activation fac-
tor), który dalej aktywuje kaspazê-9 i kaspazê-3. Ka-
spaza-3 odpowiedzialna jest za proteolizê bia³ek tj. p21-
activated kinases (PAK), pRb, bia³ek cytoszkieletu [14,
19, 29]. Proteina Diablo/Smac uwolniona z mitochon-
drium promuje proces apoptozy poprzez przy³¹czenie
siê do cz¹steczek XIAP, cIAP1 i cIAP2 umo¿liwiaj¹-
cych aktywacjê kaspaz [30]. Sygna³ ten równie¿ akty-
wuje kaspazê-8, a nastêpnie kaspazê-9 i kaspazê-3.

Rola rodziny bia³ek NF-κB w regulacji procesu
apoptozy jest nadal dyskutowana. Antyapoptotyczne
dzia³anie NF-κB uwidacznia siê poprzez m.in. pobu-

dzenie receptora dla TNFα (TNF-R) aktywuj¹cego
NF-κB, który indukuje transkrypcjê i ekspresjê inhibi-
torów kaspaz tj. XIAP, cIAP1 i cIAP2 oraz aktywuje
Bcl-XL i Blf-1 [31, 32, 15]. Innym przyk³adem akty-
wacji procesu apoptozy zwi¹zanego z pobudzeniem bia³-
ka NF-κB jest wzrost ekspresji proteiny, bior¹cej udzia³
w regulacji cyklu komórkowego tj. Cykliny D1 [33-35].
Antyapoptotyczne dzia³anie czynnika j¹drowego uwi-
dacznia siê równie¿ poprzez aktywacjê cz¹steczek
TRAF1 i TRAF2 [36].

W dostêpnym piœmiennictwie mo¿na znaleŸæ prace
potwierdzaj¹ce znaczenie rodziny bia³ek NF-κB w pro-
mowaniu procesu apoptozy w ró¿nych typach komórek
[37, 38]. Jednym z mechanizmów pobudzenia zjawisk
prowadz¹cych do apoptozy jest wp³yw NF-κB na wzrost
ekspresji genów dla TNFα oraz c-myc [39]. Wiele ba-
dañ wskazuje tak¿e na rolê NF-κB w promowaniu apop-
tozy na drodze pobudzenia transkrypcji receptora FasL
[40, 41]. Niektórzy badacze nie potwierdzaj¹ jednak
mo¿liwoœci aktywacji apoptozy przez NF-κB za poœred-
nictwem ekspresji genu dla FasL [42, 43].

W regulacji procesu apoptozy wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
równie¿ wzajemne oddzia³ywania bia³ek bior¹cych
udzia³ w kaskadzie programowanej œmierci komórki.
Przyk³adem jest, opisywane w literaturze, potencjalne
znaczenie proteiny p53 w aktywnoœci NF-κB. W do-
stêpnym piœmiennictwie mo¿na znaleŸæ prace, które
dowodz¹ o istnieniu kompetycyjnego wspó³zawodnic-
twa miêdzy NF-κB a p53 o mo¿liwoœæ przy³¹czenia do
koaktywatora p300 [44]. Praca Liu i wsp. [45], potwier-
dza antagonistyczne dzia³anie p53 w stosunku do
NF-κB. Autorzy podkreœlaj¹ znaczenie enzymu – ki-
nazy fosforyzuj¹cej p53 w odpowiedzi na uszkodzenie
DNA, który mo¿e fosforylowaæ równie¿ karboksylowy
koniec cz¹steczki IκB-α. Inne doniesienia nie potwier-
dzaj¹ tych spostrze¿eñ. Ryan [46] i Perkins [47] do-
wodz¹, ¿e bia³ko p53 mo¿e aktywowaæ NF-κB na dro-
dze, nie do koñca jeszcze poznanego, mechanizmu lub
poprzez indukcjê ekspresji bia³ka p21Waf1, które hamu-
je cyklinê E/Dck2 i blokuje zdolnoœæ do ³¹czenia siê
NF-κB z koaktywatorem p300 i CBP. Chen i wsp. [7]
opisuj¹ inny mechanizm wzajemnego oddzia³ywania bia-
³ek kaskady czynnika NF-κB. Autorzy podkreœlaj¹ rolê
kaspazy-3 w degradacji cz¹steczki IκB, co powoduje
³atwiejsz¹ jej degradacjê przez enzymy proteasomów
w odpowiedzi na dzia³anie czynników indukuj¹cych
NF-κB. Badacze podkreœlaj¹ jednak mo¿liwoœæ przy³¹-
czenia i hamowania, równie¿ NF-κB. W tym mechani-
zmie geny antyapoptotycznych cz¹steczek nie ulegaj¹
transkrypcji a proces apoptozy nie jest hamowany [7].
Inni autorzy potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ aktywacji czynni-
ka NF-κB przez kaspazy, pod pewnymi warunkami.
Chaudhary i wsp. [48] opisuj¹ rolê kaspazy-8, kaspazy-
10 oraz MRIT w aktywacji zjawisk prowadz¹cych do
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pobudzenia NIK i interakcji z IKKα/β i co za tym idzie
czynnika NF-κB.

Przytoczone prace wskazuj¹, zatem, ¿e regulacja
pozytywna lub negatywna procesu apoptozy, na drodze
aktywacji rodziny czynnika transkrypcyjnego NF-κB,
jest procesem z³o¿onym i zale¿y od przewagi czynni-
ków pobudzaj¹cych lub hamuj¹cych ekspresjê bia³ek
uczestnicz¹cych w kaskadzie opisywanych zjawisk.

Rola NF-κκκκκB w regulacji cyklu komórkowego

Proliferacja kontrolowana jest na poziomie cyklu
komórkowego przez szereg czynników ze œrodowiska
zewnêtrznego, jak i wewnêtrznego. Motorem cyklu ko-
mórkowego s¹ kompleksy cyklin z kinazami proteino-
wymi zwanych kinazami zale¿nymi od cyklin (CDK –
cyclin-dependent kinases) [49-54]. Zidentyfikowano 9
typów cyklin oznaczonych od A do I oraz 11 kinaz za-
le¿nych od cyklin. Ekspresja cykliny B1, A, E, D jest
periodyczna i wystêpuje w œciœle okreœlonych fazach cy-
klu. Kompleksy cyklin z kinazami zale¿nymi od cyklin
fosforyluj¹ bia³ka w poszczególnych fazach cyklu ko-
mórkowego, umo¿liwiaj¹c przejœcie komórki z jednej fazy
cyklu do drugiej np. cyklina D (D1, D2, D3) wraz
z CDK4 lub CDK6 jest odpowiedzialna za fosforylacjê
pRb, uwolnienie czynników transkrypcyjnych (E2F,
DPI 1-2), przejœcie komórki z fazy G0 do G1 i wejœcie
komórki do fazy S. Aktywacja CDK zale¿y od przy³¹-
czenia cykliny, fosforylacji i defosforylacji oraz obecno-
œci inhibitorów. Inhibitory hamuj¹ce w sposób bezpo-
œredni lub poœredni kompleksy cyklina/CDK podzielo-
no na: INK4 – inhibitory CKD4, w sk³ad, którego
wchodz¹ p15, p16, p18, p19 oraz CIP/KIP (cycli/ki-
nase inhibitory proteins) sk³adaj¹ce siê z p21, p27, p57.
Inhibitory z grupy INK4 dzia³aj¹ wy³¹cznie na kom-
pleks cykliny D z CDK4 lub CDK6. Inhibitory z gru-
py CIP/KIP mog¹ hamowaæ funkcjê kompleksów cy-
kliny z CDK wystêpuj¹cych w fazie G1 i S (cyklina
D/CDK4, cyklina E/CDK2, cyklina A/CDK2) oraz
w mniejszym stopniu cyklina B/CDK1 [49-54]. Do-
datkow¹ kontrolê sprawuj¹ bia³ka z rodziny Rb oraz p53,
których dzia³anie polega na supresji proliferacji np. p53
poprzez zwiêkszenie ekspresji p21 aktywuje geny ha-
muj¹ce proliferacjê doprowadzaj¹c do zahamowania cy-
klu komórkowego w fazie G1/S i ewentualnie indukcji
apoptozy w przypadku uszkodzenia DNA lub zahamo-

wania cyklu w fazie G2/M, gdy DNA nie ulegnie repli-
kacji [49, 50, 55]. Udzia³ bia³ek z rodziny czynnika
transkrypcyjnego NF-κB w regulacji cyklu komórkowego
polega na u³atwieniu przejœcia z fazy G1 do S poprzez
hamowanie aktywacji lub funkcji p53, jak równie¿ wzmo-
¿onej ekspresji cykliny D1 [33, 34, 36, 56]. NF-κB
mo¿e te¿ pobudzaæ przejœcie fazy G2 do M poprzez
hamowanie ekspresji GADD45 (DNA-damage protein
45), bia³ka blokuj¹cego kompleks cyklina B/CDK2 [7].

Rola NF-κκκκκB w onkogenezie

Zdolnoœæ bia³ek z rodziny czynnika transkrypcyj-
nego NF-κB w supresji apoptozy oraz regulacji cyklu
komórkowego wskazuje, ¿e NF-κB mo¿e odgrywaæ istot-
na rolê w onkogenezie. Wzmo¿ona ekspresja NF-κB
zosta³a potwierdzona w wielu rakach m.in. raku piersi,
p³uca, tarczycy, T i B bia³aczkach, prostaty, pêcherzyka
¿ó³ciowego oraz rakach g³owy i szyi [4, 57-60]. Wcze-
œniejsze prace wskazuj¹ na rolê NF-κB w transformacji
nowotworowej, co potwierdza fakt, ¿e v-Rel, homolog
c-Rel o w³aœciwoœciach onkogenu powoduje transforma-
cjê komórek ssaków in vivo. Hamowanie aktywnoœci
NF-κB przez wzmo¿on¹ ekspresjê IκB-α, powodowa³o
rozrost komórek T bia³aczki i zwi¹zane by³o z d³u¿-
szym prze¿yciem transgenicznych myszy [7]. Geny ko-
duj¹ce c-Rel, NF-κB2 (p100/p52), p65/RelA, Bcl-3
s¹ ponadto zlokalizowane w tych regionach genomu,
który zwi¹zany jest m.in. ze zjawiskiem amplifikacji on-
kogenów. Zjawisko to potwierdzono w przypadkach B
non-Hodking lymphoma, w wielu ch³oniakach, w tym
ch³oniakach skóry oraz komórkach raków [4, 7]. Inny
mechanizm przedstawia Wadgaonkar i wsp. [44], któ-
rzy podkreœlaj¹ znaczenie antagonistycznego dzia³ania
NF-κB w stosunku do bia³ka p53, jak i wzmo¿onej eks-
presji cykliny D, co w rezultacie prowadzi do nieograni-
czonej proliferacji [33, 34, 36, 56]. Równie¿ wzmo¿o-
na transkrypcja antyapoptotycznych genów dla cIAP1,
cIAP2, XIAP, Bcl-XL aktywowana za poœrednictwem
NF-κB dodatkowo sprzyja mo¿liwoœci ucieczki mecha-
nizmów zachodz¹cych w komórce spod kontroli i w na-
stêpstwie tego do zahamowania apoptozy [61]. Czyn-
nikami sprzyjaj¹cymi onkogenezie jest tak¿e pozytywna
regulacja ekspresji genów dla m.in. moleku³ adhezyjnych,
VEGF, COX-2, chemokin, które bezpoœrednio nasilaj¹
proces angiogenezy [7].
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