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Rezumat: Apariţia procesului neoplazic are la bază o serie de mecanisme complexe care afectează 
structura ADN-ului şi expresia mai multor gene – mecanisme genetice şi epigenetice. Importanţa 
mecanismelor moleculare ale cancerogenezei sunt multiple și îşi găsesc aplicabilitatea în diverse 
domenii ale oncologiei clinice: diagnostic, prognostic, tratament, epidemiologic. 
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Abstract: The appearance of the neoplastic process is based on a series of complex mechanisms which 
afect the structure of the DNA and the expression of several genes – genetic and epigenetic mechanisms. 
The importance of molecular mechanisms of cancerogenesis is multiple and it encounters its 
applicability in various fields of clinic oncology: diagnosis, prognostic, epidemiologic treatment.  
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Studiile recente susțin că tranziția de la o celulă 
normală la o celulă malignă se face printr-o serie de mutații 
datorate alterării genelor implicate în reglarea creșterii celulare 
și a interacțiunilor intercelulare.(18) Ele pot apărea în cursul 
sintezei ADN și replicării celulare, ca rezultat al expunerii la 
carcinogenii din mediul înconjurător sau pot fi moștenite ca 
mutații ale celulelor germinale.(18) 
MECANISME GENETICE, EPIGENETICE  ALE 
CARCINOGENEZEI:  

Corelaţia acţiunii mutagenice, a substanţelor chimice, 
fizice, expunerea la infecţiile virale oncogene sunt argumente în 
favoarea implicării mecanismelor genetice, epigenetice în 
cancer.(17) Mecanisme genetice mutaţionale se reflectă în 
anomalii cantitative (variaţiile numărului de cromozomi) sau 
calitative ale cariotipului, care caracterizează celule 
tumorale.(10) Mecanismele epigenetice implicate în procesul de 
carcinogeneză pot fi: hipometilarea ADN-ului și fenomenul de 
imprinting genomic.(13) Principalele tipuri de mecanisme 
genetice ale carcinogenezei, reprezentate de modificările 
cromozomiale sunt: mutaţia punctiformă, amplificarea, 
modularea, translocaţia cromozomială, deleţia.(11)  

Acestea se produc la nivelul protoncogenelor, 
oncogenelor și antioncogenelor.  

Protooncogenele: sunt categorii de gene celulare 
normale, care atunci când suferă modificări structurale şi 
funcţionale sub acţiunea unor factori carcinogeni, contribuie la 
transformarea malignă a celulei.(11) Din cele 30000 gene 
umane, aproximativ 50 sunt protooncogene.(2)  

Gene oncogene: sunt gene a căror expresie este intim 
asociată cu transformarea celulelor normale în celule 
canceroase. Activarea oncogenelor determină o predispoziţie 
crescută pentru cancer. 
 

Tabelul nr. 1. Gene oncogene reprezentative care activează 
tumorile umane (22) 

Gene 
oncogene 

Funcţia celulară Tipuri de tumori 
activate 

Mecanism de 
activare 

EGFR/HER Receptor factor 
de creştere 

Glioblastom,cancer 
de sân şi plămân 

Mutaţie 
Amplificare 

HER2/Neu Receptor factor 
de creştere 

Cancer,gastric, 
mamar , plămân 

Amplificare 

PRAD1/Cyclin 
D1 

Regulator al 
ciclului celular 

Cancer de sân şi 
esofagian, limfom 
şi adenom 
parotidian 

Amplificare 
Translaţie 
 

K-ras, N-ras, 
H-ras 

ProteinaG,semnal 
de transducţie 

Carcinom mamar, 
pulmonar, colon, 
sarcoame 

Mutaţie 
 

B-Raf Semnal 
transducţie 

Multiple tipuri de 
tumori, melanom 

Mutaţie 
 

src Adeziune şi 
semnal 
citoscheletal şi 
alte funcţii 

Cancer colon, sân, 
plămân,  
sarcom ,  melanom 

necunoscut 

Myc Factor  
transcripţie 

Multiple tipuri de 
tumori 

Amplificare 
Mutaţie 

Myb Factor 
transcripţie 

Leucemie Amplificare 
Supraexpresie 

Fas Factor 
transcripţie 

Multiple tipuri de 
tumori 

Supraexpresie 

Int2/FGF3 Factor de creştere Cancer esofagian   
gastric, cap şi gât 

Amplificare 
 

Au fost identificate în jur de 100 gene supresoare 
tumorale şi mai mult de 100 oncogene dominante implicate în 
procesul de carcinogeneză.(19) Antioncogenele sau genele 
supresoare de tumori: sunt gene care codifică sinteza unor 
proteine cu rol în menţinerea funcţiei normale celulare (exp: 
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proteine cu rol în reorganizarea şi repararea distrugerilor ADN, 
proteine ce reglează ciclul celular, proteine ce mediază semnalul 
factorului de creştere).(22) Gena p53: este prototip de genă 
supresoare; reprezintă legătura moleculară între agenţii 
etiologici ai cancerului (factori ai cancerogenezei) şi dezvoltarea 
procesului de oncogeneză.(10) La peste jumătate din cancere 
apar mutaţii ale p53. Pe viitor, determinarea tipului şi numărului 
de mutaţii atât în gena p53, cât şi în cazul altor gene supresoare 
din ţesuturile persoanelor sănătoase, ar putea identifica 
persoanele cu risc pentru cancer.(10,8) 
 
Tabelul nr. 2. Gene tumorale supresoare reprezentative care 
inactivează tumorile umane sau sindroamele ereditare (22) 
Gene 
tumorale 
supresoa
re 

Funcţia 
celulară 

Tipuri de 
tumori 
inactivate 

Mecanismul 
inactivării 

Sindroame 
ereditare cu linie 
de alele inactivate 
(14) 

p53(9) Regulator 
ciclu 
celular 

Multiple tipuri 
de tumori 

Mutaţie 
 

Li-Fraumeni 

Rb Regulator 
ciclu 
celular 

Retinoblastom, 
cancer 
pulmonar 
small cell, 
sarcom 

Deleţie 
Mutaţie 
 

Retinoblastom 
familial 

APC Adeziune 
celulară 

Cancer colon Deleţie 
Mutaţie 

Adenomatoza 
polipomatoasă 
familială 

PTEN Semnal 
transducţie, 
Adeziune 

Glioblastom, 
cancer de 
prostată şi de 
sân 

Deleţie 
Mutaţie 

Cowden’s 

hMSH2 Mecanisme 
de reparare 
ADN 

Cancer,colon, 
uterin, 
melanom 

Mutaţie 
 

Cancer de colon 
nonpolipoid 
ereditar 

BRCA1  Cancer sân şi 
ovar 

Mutaţie 
 

Cancer ovarian şi 
sân ereditar 

BRCA2  Cancer sân şi 
ovar 

Mutaţie 
 

Cancer sân şi ovar 
ereditar 

WT-1 Factor  
transcripţie 

Tumora Wilms Deletie 
Mutatie 

Tumora Wilms la 
copii 

NF-1 Activator 
GTP-ase 

Sarcom, gliom Deleţie 
Mutaţie 

Neurofibromatoză 
 

NF-2 Proteina 
citoscheleta
lă 

Schwannom Mutaţie Neurofibromatoză 
 

p16/CDK
N2 

Regulator 
al ciclului 
celular 

Melanom,canc
er 
esofagian,panc
reatic 

Deleţie 
Metilare 
Mutaţie 

Melanom familial 

În prezent se consideră că din totalul celor 600 de 
virusuri cunoscute ca fiind capabile să infecteze omul, 150 au 
potențial oncogen. După pătrunderea virusului într-o celulă, 
acestea se transformă şi  suferă o serie de modificări: biologice, 
morfologice, acidul nucleic viral se multiplică prin formarea mai 
multor copii de acid nucleic, fiecare copie constituind acidul 
nucleic al unui nou virus - replicare virală(3).Virusurile 
oncogene în asociere cu mutaţiile genelor prooncogene, 
oncogene şi supresoare, au rol în carcinogeneză.(12)  
 
Tabelul nr. 3. Tipuri de virusuri oncogene umane și tipuri de 
cancere implicate (22) 
Virusuri ARN oncogene: 

Grupa si familia virală Tipuri de cancere 
Virusul sarcoamelor Sarcom Rous 
Virusurile leucemiilor cronice 

 HTLV1 
 HTLV2 

 
Leucemia sau limfomul cu 
celule T 

 HTLV3 si HIV Leucemia cronică cu celule 
păroase 
SIDA 

    
Tabelul nr. 4. Tipuri de virusuri oncogene umane și tipuri de 
cancere implicate (22) 
Virusuri AND oncogene: 

Grupa și familia virală Tipuri de cancere  
Papova A-  HPV Carcinom anogenital 
Papova B-polyoma - 
SV-50 
               - JCV 
               - BCV 

Limfoame,Sarcom Kapoşy 
Leucemie la copii 
Sarcom Kapoşy, Sarcom Young 

Adenovirusurile Adenom 
Herpesvirusuri(virusul 
Epstei-Barr) 

Cancerul de nazofaringe,Limfom 
Burkitt,Leucemie 

Hepadnavirusuri - HBV Cancerul hepatocelular 
 
CONSECINȚELE METABOLICE ŞI IMPLICAŢIILE  
PATOGENETICE ALE PROCESULUI  NEOPLAZIC  

Principalele anomalii biochimice din procesul de 
oncogeneză sunt: modificări produse de iniţiatori şi progresori 
de tumori; scăderea activităţii specifice a oxidazelor 
peroxidazelor;(12) rolul hidraţilor de carbon manifestat prin 
sinteză de glicani;(11) dereglarea activităţii enzimelor 
antioxidante (12); modificări ale activităţii factorilor de 
creştere;(11,21) dereglarea comunicării joncționale; dereglarea 
fenomenelor de adeziune celulară şi de substrat;(15) dereglarea 
fenomenelor de topoinhibiţie şi de inhibiţie dependente de 
densitatea celulară.(14) 

Unii dintre factorii de creştere  tumorali 
patognomonici implicate în cancerogeneză sunt: factorul de 
creştere epidermal (EGFR), factorul de angiogeneză tumorală 
(TAF), factorul de creştere plachetar (PDGF). VEGF (vascular 
endothelial growth factor) alături de EGFR şi de PDGF sunt 
factori proangiogenetici.(21) EGFR indică numărul legăturilor 
extracelulare şi în cooperare cu omologul său HER 2 
semnalează prezenţa proliferării şi apoptozei (13). Amplificarea 
acestora se întâlneşte la peste jumătate din glioblastoame, cancer 
de sân, cancer pulmonar.(22) 

În concluzie, apariția procesului neoplazic are la bază 
o serie de mecanisme complexe care afectează structura ADN-
ului și expresia mai multor gene, mecanisme genetice și 
epigenetice. Progresele obţinute în domeniul mecanismelor 
moleculare ale cancerogenezei sunt multiple, îşi găsesc 
aplicabilitatea  în diverse domenii ale oncologiei clinice:(13) 
diagnostic (clasificarea tumorilor, diagnostic diferenţial între 
formele benigne şi maligne, depistare precoce); prognostic 
(amplificări de oncogene); tratament (supresia transcripţiei 
oncogenelor- anticorpi monoclonali şi radioterapie); 
epidemiologic (consult genetic). 
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