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ИММУНДЫҚ ЖАСУШАЛАРДАҒЫ ОНКОГЕНДЕР  

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 
Қатерлі ісік кезіндегі прото-онкоген және онкосупрессор экспрессиясын зерттеу жұмыстары ұзақ уақыт қарқынды жүргізіліп 
жатыр. Бірақ, әзірше онкоген экспрессиясы иммундық дәрменсіздігімен байланысы зерттелмеген. Онкоген экспрессиясы ісік 
жасушаларға нақты қатысты болғанымен, онкогендедер барлық жасушаларда, соның ішінде иммундық жасушаларда да 
экспрессияланатыны белгілі.  
Бұл шолу иммундық жасушалардың онкоген және онко-супрессорлар экспрессиясына арналған.  
Иммунитеттік қорғанысының зақымдалуы қатерлі ісіктің туындауның негізгі себебі. Бүкіл әлемде оcы мәселеге арналған 
зерттеулер көптен бері жүріп жатыр, соның ішінде имунотерапия әдістемелерін дамыту жұмыстары үлкен ұлес қосуда. Дегенмен 
иммунотерапия айтарлықтай нәтиже бермей жүр. Оның себебі иммунитеттік қорғанысының зақымдалуының механизімі 
анықталмай жатқанында. Әдепкіде қатерлі ісік кезінде иммунитеттің дәрменсіздігін ісік жасушалармен, оларды қоршаған 
стромалдық элементердің бөліп шығаратын супрессорлық заттармен байланыстырады. Алайда жаңа зерттеулердің нәтижелері 
онкогендердің иммундық жасушаларды тікелей реттей алатыны айкындады. Иммундық дәрменсіздігі канцерогенездің негізгі 
механизімі. Бұл салада көптеген жұмыстар атқарылды. Бірақта – Иммундық дәрменсіздігімен онкоген экспрессияының  байланысы 
әлі де зерттелмеген, ғалымдардың назарынан тыс қалып отыр. Бұл зерттеулердің клиникалық маңызыдылығы аса жоғары. Себебі, 
кәзіргі кезде таргет-терапияның нысанасы онкоген болып тұр, онкоген тағы да иммунотерапияның нысанасына айналған кезде, 
ісік аурулардың емдеуі жоғары сатыға көтерілуі күмәнсіз.   
Түйінді сөздер: Онкоген, онкосупрессор, табиғи өлтіргіш жасушалар, c-myc, Notch, p53, с-kit 

 
Кіріспе. Канцерогенездің шешуші тетіктерінің бірі иммундық қорғау әлсіздігі болып табылады. Қатерлі ісік кезіндегі 
экспрессиясы бұзылған прото-онкоген және онкосупрессорларды зерттеу жұмыстары ұзақ уақыт қарқынды жүргізіліп жатыр. 
Бірақ, әзірше онкоген экспрессиясы иммундық дәрменсіздігімен байланысы зерттелмеген. Онкоген экспрессиясы ісік 
жасушаларға нақты қатысты болғанымен, онкогендедер барлық жасушаларда, соның ішінде иммундық жасушаларда да 
экспрессияланатыны белгілі.  
Химиотерапиялық препараттардың ісікке қарсы тиімділігі иммундық жасушалардың қатысын керек ететіні көрсетілген [1]. 
Емдеудің тиімділігіне иммунитеттің тікелей байланысы бар екені белгілі. Әдетте обыр кезінде иммунитеттің төмендеуі ісіктің 
өсүінің салдарынан деген ұғым қалыптасқан. Алайда хирургиялық әдістерімен ісікті алып тастаған жағдайларда, ауру нәтижесін 
өзгермейді, ісіктің таралуы да тоқтамайды. Ісікке шалдыққан жасушалар иммундық жүйе қалыпты жағдайда функциясын атқарса 
ғана жойылады. Иммундық жүйені активтендіруге негізделген ісікке қарсы терапия – иммунотерапия деп аталады. Онкологиялық 
иммунотерапиясы осы кезге дейін көптеген терпиялық әдістемелерді қолданып келген, соның ішінде вакциналар, моноклондық 
антиденелер, цитокиндер, жасушаларды тасымалдау [2]. Соған қарамастан, кәзіргі кезде иммнотерапияның тийімділігі төмен. 
Осындай нәтижесіздіктің себебі қатерлі ісік кезінде иммундық әлсіздігінің нақты себебі анықталмағанында. Ісіктің негізгі 
қозғаушы күші онкоген екені анықталған. Молекулярлық онкологияның тұжырымдамалық негізі- ісіктің өсуі онкоген 
активтілігіне тәуелді екендігі [3]. Ал иммундық дәрменсіздігінің онкогендермен байланысы бар ма  деген сурақ әзірше талқылауға 
түспеген. 
Протоонкогендердің реттеу функциясы. 
Протонкогендер, қалыпты жағдайда, жасушалардың бөлініүне, көбеюіне, пролиферациясына және апаптозына қатысады, бірақта, 
мутация немесе  гиперэкспрессия болған кезде, әдеттегі жасушалардың ісік жасушаларына айналып кетуіне себепкер бола алады 
[4]. Ісіктің пайда болуымен дамуы жергілікті және жалпы супрессиямен және де иммундық жүйенің зақымдалуымен байланысты. 
Ісіктің қоршау ортасын қалыптастыруына, ісіктің өсуіне және ағзамға жайлуына иммундық механизімдердің ықпалы зор [5]. 
Ісіктің және онымен байланысты стромалдық жасушалардың бөліп шығаратын заттарының әсері иммундық жүйенің 
зақымдалуына әкеп соғады, солардың салдары деген ұғым қалыптасқан.  
Канцергенез әртүрлі функцияларды атқаратын түрлі онкогендердің мутациясының көбейгенімен және эпигенетикалық 
ақаулармен дамыйды. Көптеген мутацияларға және эпигенетикалық ақауларға қарамастан, аздаған онкогендер қалпына келген 
жағдайда ісіктің өсуі бәсендейді. Бұны “oncogene addiction” әғни «онкогенге тәуелдік» деп атайды [6]. Осыдан шығатын тұжырым – 
ісік жеке-жеке онкогендермен байланысты [7]. Осы уақытқа дейін, онкоген тәуелділігі ісік жасушалардың ішкі ажырамас, апоптоз, 
жетілу, қартаю сияқты, сипаттамасы делінген. Мысалы, с- Myc транскрипциялық фактор ретінде жасушалардың дамуын, өлуін, 
метаболизіммен, пролиферациясын реттейтін гендердің экспрессиясын қадағалайды. Соның ішінде бағаналы жасушалардың да 
дифференциациясына зор ықпал жасайды.  Яғни,  бағаналы жасушалардан бөлініп шығатын иммундық жасушаларда c-Myc-тың 
қарамағында. Қатерлі ісік аурулардың 80% -да  c-Myc мутацияға ұшырайтыны көпшілікке мәлім. Кейінгі зерттеулердің нәтижелері 
онкоген тәуелділігі иммундық механизмдермен, соның ішінде, ісік жасушалардың қартаю және ангиогенеін реттейтін,цитокин, 
эффекторлық жасушалармен, байланысын аңғартады [8]. С-Myc супрессияланған кезде жасушалардың тез қартаюына әкеледі, не 
апоптозды күшейтетін/басатын гендердің тепетеңдігін бұзылуына әкеледі. Соның салдарынан, апоптоз механизімі бүлініп, 
жасушалардың қайталалым процессі төқталады. Алдын ала деректер жеке бір онкогенді алдыру ісік жасушасының өліміне әкеп 
соғатынын көрсеткен. Сол кезде ісікпен байланысты антигендер, ісікке қарсы иммундық жүйені активтедіретін  цитокиндер, 
иммуномодуляторлар, бөлініп шығады [9]. MYC, BCR-ABL немесе HER2 / neu онкогендлерді мақсатты түрде әсерсіздендіру, ісікте 
CD4 + T жасушалардың көбеюіне, TGF-β экспрессиясына және ісіктің азаюына әкеледі [10, 11]. Протоонкогендер барлық 
жасушаларда, соның ішінде иммундық жасушалардада экспрессияланады, әғни, онкогендердің әсерсіздендіру иммундық 
жасушаларға әртүрлі патофизиологиялық жағдайларда әсер ете алады. Онкогендерге әсер ететін молекулардың жасушалар 
функциясымен байланысын анықтау клиникалық мағынасы өте зор. Иммундық жасушалардың онкоген тәуелділігі туралы 
мәліметтер кәзіргі кезде пайдаланып жүрген және жаңа препараттарды дұрыс бағытта пайдалануға жол ашады. Ісікке қарсы 
иммунитетті зерттейтін жұмыстар ісіктің және онымен байланысты стромалдық жасушалардың бөліп шығаратын заттарының 
иммуносупрессия әсерін анықтаумен шектеледі.  
Протоонкогендер иммунық жасушаларда. 
Табиғи өлтіргіш (ТӨ) жасушалардың, ісік қоршаған ортада, фенотиптік және цитотоксикалық активтілігі in vitro и in vivo 
төмендегені бір қатар жұмыстарда көрсетілген [12]. Ісікпен байланысты ТӨжасушалардың NKp30, CD16, DNAM-1 , ILT2 
экспрессиялары өзгерілгені сонымен қоса  цитотоксикалық активтілігімен  IFN-γ бөлінуы төмендетілгені көрсетілген [13]. Ісікпен 



байланысты бездерде меланома ауруларда, активтендіретін рецепторлардың экспрессиясы өзгерген, және перфорин 
молекуларымен активтілігі жоғары, ерекше CD56brightCD16+ ЕK субпопуляцисы  анықталған [14]. Сол сияқты өзгерістер нық 
орналасқан қатерлі ісіктерге шалдыққан аурулардың шеткі аймақтағы қандағы ТӨ жасушаларында да байқалады [15].  
Қалыптасқан ұғым бойынша, қатерлі ісік кезіндегі иммундық ақаулар аурудың сатысына қарай көбейеді. Алайда жаңа зерттеулер 
бұл пікірді жоққа шығарып отыр. Өкпе аденокарциномасының I сатысын өзінде Тжасушалар және ТӨжасушалардың 
функциясының елеулі кемістіктері байқалады [16]. Авторлар, ісік аурудың алғашқы (I) клиникалық кезеңдегі және асқынып 
кеткен (II және III) кезеңдегі иммундық кемістіктерін салыстырып, талдау жүргізген. Олар анықтағандай, ісіктің кейінгі 
кезеңдерінде табылған барлық иммундық өзгерістер I сатысында да орын алған. Иммундық жасушалардың субпопуляциялық 
үлестері аурудың сатыларының арасында айтарлықтай өзгермеді. Ісіктің ішіндегі ТӨжасушалардың саны күрт төмендеп, олардың 
granzyme B және IFN-γ экспрессиясы азайғаны байқалады [16]. 
Қатерлі ісікті, протоонкогендерді активтендіретін ал ісік гендердің супрессорларын басатын, түрлі генетикалық ақаулар  қоздыру 
мұмкін. Алайда, бұл процесстердің  иммундық жүйемен байланысын зерттеген өте шектеулі. Жаңа деректер бойынша, онкогендер 
иммундық реакцияларды тікелей реттей алады және де иммуносупрессияны тұғызады. Туа біткен иммунологиялық қадағалау 
механизмі ерекше генетикалық зақымданулармен себеп-салдарлық байланыста. Активтендіретін NKG2D рецептор адам және 
тышқан ТӨжасушалардың сыртында экспрессияланады және көптеген лигандтармен байланыса алады. NKG2D рецептор мен 
лигандтың байланысы ТӨжасушалардың лигандты экспрессиялаған жасушаларға қарсы цитотоксикалық активтілігін 
белсендіреді. С-Myc онкоген NKG2D рецептордың лигандтарының экспрессиясын реттей алады, сойтіп ол  жасушалар 
ТӨжасушалардың нысанасына айналады [17]. NKG2D-лиганд транскрипциясы k-ras, c-Myc және Wnt –мен реттеледі [18]. k-ras пен 
c-Myc онкогендерді баяулатқан кезде NKG2D-лигандтардың экспрессиясы күшейіп, ондай жасушалар ТӨЖ-дың цитотоксикалық 
активтілігіне бейім тұрады. Авторлар ТӨЖ-дың цитотоксикалық активтілігі тек NKG2D лигандтардың санына байланысты деп 
болжады. Басқа жұмыстарда Rb ісік супрессордың делециясы не мутацияға шалдыққан  Ras протоонкогеннің жоғары 
экспрессиясы, немесе екеүде  MHC-I, Rae1α и Rae1αβγδε сияқты лигандтардың экспрессиясына әсер ете алады деп көрсеткен, 
соның салдарынан ТӨЖ-дың цитотоксикалық активтілігіне бұндай жасушалар төзімді келеді  [19]. Адам және тышқан ісік 
жасушаларда Ras онкогеннің активтендірілуі NKG2D және Raet1 тұқымдас  Rae1α мен Rae1β экспрессияларын арттырады [20].   
Myc онкогеннің қатысуымен болған  онкогендік стресс, әртүрлі жолдармен, ДНК зақымдалуына әкеп соғады. ДНК зақымдалуы, ең 
алдымен, NKG2D-лиганд экспрессиясын өршітеді. Адам және тышқан NKG2D-лигандтарды генотоксикалық стресс және ДНК 
репликациясын тежеу арқылы активтендіруге болады. АТМ (атаксия телеангиоэктазия, мутацияға шалдыққан) немесе ATR (ATM- 
және Rad3-ассоцияланған) протеинкиназалар осындай ДНК зақымдалуының себепкері болады [21]. Сонымен, ДНК зақымдалуы 
ісікке қарсы иммундық жүйенің активациясының себептерінің бірі бола алады.  
C-Myc ТӨЖ-дың жетілу және гомеостаз процесстерінде аса маңызды роль атқаратын IL-15-тің сигналдық жолдарына қатысады 
[22]. ТӨЖ-дың жетілу кезінде с-Myc экспрессиясының қатты жоғарлау көптеген KIR (өлтіргіш иммуноглобулиндық 
рецепторлардың гені) рецепторлардың жалпы транскрипциясының күшеюіне септеседі. IL-15 ынталандыруы эндогендік c-Myc-
тың KIR рецепторлардың алшақтық промотормен байланысуын нығайтып, KIR транскрипциясының күшеюімен сәйкес келеді. 
Мұндай KIR рецепторлар және ТӨЖ-дың активтендіруінің тікелей ара-қатынасы ТӨЖ-дың эффекторлық функцияларын игеруіне 
өте қажет [23].  
Ісік супрессоры Trp53 геномдық тұрақтылықты, соның ішінде ДНК-ның бұзылуы,  гипоксия, онкогена активтендіруі, қамтамасыз 
ететін, сол арқылы ісікті болдырмаудың негізгі шешуші факторы [24]. Trp53 ТӨЖ-дың функционалдық жетілуін қадағалайды 
деген мәліметтер келтіріледі [25].   
c-Myc транскрипционалдық фактор және де онкоген Notch сигнал жолдарына тікелей қатысы бар. Notch сигнал жолдары ТӨЖ-дың 
жетілуінің маңызды реттеуші. Notch сигнал жолдары ТӨЖ-дың жетілуінің жетілу маркерларының: KIR, CD16 және  CD57 
экспрессиясына ықпал етеді. Сонымен қатар, Notch сигнал жолдары ТӨЖ-дың CD16 байланысуының нығаюына, сол арқылы 
цитотоксикалық активтілігінің әйгілейтін медиаторларының: CD107a, IFNγ және TNFα  экспрессиясын кұшейтеді [26].  
Иммундық жасушалардағы онкоген мутациялар. 
Ұзақ уақыт қатерлі ісіктің пайда болуы жеке бір жасушалардың мутацияға ұшыраумен байланысатын. Мутацияның негізі 
нысанасы ДНК болып табылады, сол арқылы зақымдалған протеин пайда болады. Бұл теорияның авторы неміс биологы Teodor 
Boveri болатын. 1914 жылы ол хромосомалардың зақымдалуының салдарына ісік ауру пайда болатынын болжаған. Кейін қатерлі 
ісік ауруын мутациямен байланыстыратын болды. Онкогендермен қатар супрессорлық гендердің мутациясы осы мутациялық 
теорияның негізінде жатыр [27]. Бірақ соматикалық мутациялар иммундық жасушаларға әсер ететіні белгілі. Мысалы, GATA2 
транскрипциялық фактордың мутациясы ТӨЖ-дың цитотоксикалық активтілігіннің және санның төмендеүіне әкелетіні 
көрсетілген [28]. Оның себебі, GATA2 транскрипциялық фактор ТӨЖ-дың дамуын, жетілүін реттейтін фактор. Сүт безінің қатерлі 
ісігіне шалдыққан 303 әйелдерді тексерген кезде, 1,175 мутацияға ұшыраған гендердің ішінен 385 ген, яғни 33%, иммундық 
жүйенің реттеүіштері екені анықталды. Соның ішінде цитотоксикалық гранзим А және Н факторларға жауап беретін гендер 
мутацияға ұшыраған. Сонымен қатар, иммундық реакцияларды активтендіретін не супрессиялайтын гендер де зақымдалған [29-
31].    
Қорытынды. 
Иммундық дәрменсіздігі канцерогенездің негізгі механизімі. Бұл салада көптеген жұмыстар атқарылды. Бірақта - Иммундық 
дәрменсіздігімен онкоген экспрессияының  байланысы әлі де зерттелмеген, ғалымдардың назарынан тыс қалып отыр. Бұл 
зерттеулердің клиникалық маңызыдылығы аса жоғары. Себебі, кәзіргі кезде таргет-терапияның нысанасы онкоген болып тұр, 
онкоген тағы да иммунотерапияның нысанасына айналған кезде, ісік аурулардың емдеуі жоғары сатыға көтерілуі күмәнсіз. 
Сонымен қатар таргетік терапия ісік жасушаларда онкогендердің жоғары активтілігін басуға арналса, кейінгі зерттеулер 
иммундық жасушаларда бұл онкогендер керісінші өте төмен деңгейде экспрессияланатыны анықталған. Осының салдарынан да  
таргет-терапия күткендей нәтиже бермейтұр. Өкпе, асқазан қатерлі ісікке шалдыққан аурулардың шет аймақтағы қандағы ТӨ 
жасушаларда C-kit және  c-Myc онкогендер күрт төмендейтіні көрсетілген [32, 33]. Мұндай жағдайда, ісік жасушалардағы жоғары 
экспрессияға ұшыраған онкогендерді басуға арналған таргеттік терапия иммундық жасушаларда онсызда төмендеп тұрған 
онкогендердің экспрессиясын одна ары төмендетеді. Онкогендер жалпы барлық жасушалардың өміршендігін қадағалайтын 
факторлар, сондықтан таргеттік терапия ісік жасушаларды өлтіруімен қатар бүкіл иммундық жүйені  тоқыратып жібіретіні 
түсінікті. Қазірге дейін бірде бір иммундық терапия айтарлықтай нәтиже бермейтінің себебі де сол болуы әбден мүмкін. Қатерлі 
ісік пайда болуының механизімі тек ісік жасушалардың мутацияға ұшырауымен байланысты емес екені қазіргі кезде толықтай 
түсінікті болыр тұр. Жақында ғана шыққан мақалада сау адамның тері жасушаларының жанындағы жасушаның ішінде болып 
жатқан мутацияны сезіп, оны жойып жібере алатын қабілеті бар екені эксперемент арқыла анық көрсетілді [34]. Экспериментте 
жаңа фотосурет техникасы қолданған. Сол жоғары деңгейдегі техника арқылы жасушалардың әрбір сатыдағы қозғалыстарын 
суретке түсіріп тұрған. Мутацияға ұшыраған жасушаның толық жойылғаны көрсетілді. Жәніндағы жасушаның ішінде болып 
жатқан мутацияны сезу механизімі түсініксіз болғанменен, адамның көптеген табиғи қорғау жолдары бар екені айқын. Енді 
осындай мықты қорғау механизімдерінің дәрменсіздігінің себебі неде екені әлі де құпия болып тұр. Бұл құпияның кілті иммундық 
жүйенің зақымдалуында жатыр, тек әлсіреген  иммундық қорғаныс мутацияға ұшыраған жасушалардың өсүіне жол береді. 
Мутация ұшарау қалыпты жағдай, бірақ оның ары қарай қатерлі ісікке дамуы иммундық жүйенің бұзылуында жатыр. Оның бір 
себебі иммундық жасушалардағы онкогендердің жұмысымен байланысты.  

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8B%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B/
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ОНКОГЕНЫ В ИММУННЫХ КЛЕТКАХ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Резюме: Роль нарушенной экспрессии онкогенов и генов-супрессоров опухолей при канцерогенезе  интенсивно изучалась долгие 
годы. Однако экспрессия онкогенов и их потенциальная роль в дефектах иммунных клеток при развитии опухоли до сих пор не 
исследовались. Дефекты в протоонкогенах хорошо документированы и исследуются в основном в раковых клетках, несмотря на 
то, что протоонкогены экспрессируются во всех клетках, включая клетки иммунной системы. 
Этот обзор фокусируется на роли онкогенов и онко-супрессоров в имунных клетках. Нарушение иммунной защиты при раке 
является одним из ключевых механизмов канцерогенеза. Исследования в этой области интенсивно проводятся во всем мире, 
разрабатываются иммунотерапевтические методы лечения. Однако эффект иммунотерапии пока невысокий. Иммунологические 
нарушения при раке обычно связывают с иммуносупрессией, индуцированной раковыми клетками и стромальными элементами 
опухоли. Однако новые данные свидетельствуют о том, что онкогены также могут непосредственно регулировать иммунные 
реакции, приводя к иммуносупрессии.  
Нарушение иммунной защиты при раке является одним из ключевых механизмов канцерогенеза. Исследования в этой области 
интенсивно проводятся во всем мире и ускоренно развиваются новые и эффективные иммунотерапевтические подходы. Однако 
новый аспект этой области - взаимосвязь между экспрессией онкогенов и дефектами в иммунной системе - еще не привлек к себе 
должного внимания и пока еще широко не обсуждается. И это, несмотря на то, что понимание этого нового пути ассоциированной 
с раком иммунной дисфункции, имеет широкие клинические последствия. Примером может быть предположение, что механизмы 
«онкоген-целевой -таргетной лекарственной терапии» могут перекрываться с иммунотерапией. 
Ключевые слова: Онкогены, онкосупрессоры, естественные киллеры, c-myc, Notch, p53, с-kit 
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ONCOGENES IN IMMUNE CELLS 

(REVIEW) 
 
Resume: The role of deregulated expression of oncogenes and tumor-suppressor genes in tumor development has been intensively 
investigated for decades. However, their potential role in immune cell defects during carcinogenesis has not been assessed. The defects in 
proto-oncogenes have been documented and evaluated mostly in cancerous cells, despite the fact that proto-oncogenes are expressed in all 
cells, including of the immune cells.  
This review is focusing on the role of oncogenes and onco-suppressors in immune cells. A violation of immune defense in cancer is one of key 
mechanisms of carcinogenesis. Studies in this area have being intensively conducted all over the world and accelerated development of 
immunotherapeutic approaches. However, the effect of immunotherapy is still low. The typical analysis of immunological abnormalities in 
cancer is usually associated with investigations of immunosuppression induced by cancerous cells and tumor stromal elements. However, 
recent evidence indicates that oncogenes may also directly regulate immune responses leading to immunosuppression. A violation of 
immune defense in cancer is one of key mechanisms of carcinogenesis. Studies in this area have being intensively conducted all over the 
world and accelerated development of novel and efficient immunotherapeutic approaches. However, the new aspect of this field – the 
relationship between the expression of oncogenes and the defects in the immune system, - did not yet attract an intensive attention and is 
not yet widely discussed. This is despite of the fact that understanding of this new pathway of cancer-associate immune dysfunction has 
broad clinical implications: it may suggest, for instance, that the mechanisms of “4ncogenes-targeted drug therapy” may overlap with 
immunotherapy. 
Keywords: oncogenes; oncosuppressors, Natural Killer cells; c-myc, Notch, p53, C-kit 
 


