Монографије научних скупова АМН СЛД

Волумен 7, број 1, 2017.

ГЕНЕТСКА ПРЕДИСПОЗИЦИЈА ЗА
НЕ - МЕДУЛАРНИ КАРЦИНОМ ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ И DIABETES MELLITUS ТИП 1
Кармен Станков
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
Сажетак
Убрзани напредак биохемије, генетике и фармакологије, довео је до
развоја и примене техника и метода у циљу оптималне детекције и мерења
биомаркера за откривање предиспозиције и ризика за настанак
мултифакторијелних обољења као што су малигнитет штитасте жлезде и
тип 1 diabetes mellitus-a. Упознавање генетских и епигенетских фактора за
предиспозицију проширило је наше разумевање етиологије и патогенезе
мултифакторијелних обољења, омогућило је развој и примену ефикасних
приступа ране и прецизне дијагностике, као и унапређење терапијских
стратегија, уз објашњење улоге интеракције генетских фактора и утицаја
чинилаца животне средине на настанак малигних тумора штитасте жлезде
и типа 1 diabetes mellitus-а.
Кључне речи: генетска предиспозиција, не-медуларни карцином
штитасте жлезде, diabetes mellitus тип 1
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Увод
Пре свега запамтите да ни један утицај спољашње средине није
довољно ефикасан без предиспозиције самог организма. У супротном,
спољни фактори који утичу на појединца, утицали би и на остале људе.
– Гален, 200. н.е.
Сведоци смо великог напретка у разумевању етиологије
наследних обољења, који је омогућен пре свега брзим развојем
метода молекуларне генетике и истраживања генома, као и њихове
примене у хуманој генетици. Највећи успех је постигнут у
истраживањима ретких моногенских обољења, односно болести
изазваних мутацијама које настају најчешће у само једном генском
локусу. Насупрот томе, мултифакторијелна обољења, као што су
diabetes mellitus, кардиоваскуларне, малигне и аутоимунске болести
су веома честе у општој популацији, и достижу високу преваленцију.
Етиологија ових обољења је комплексна, јер се сматра да су изазвана
интеракцијом егзогених (епигенетских) фактора, као што су
фактори спољашње средине, стил живота и исхрана, и бројних
варијанти генских локуса.
Генетски и епигенетски фактори у етиопатогенези карцинома
штитасте жлезде
Малигна
обољења
представљају
специфичну
форму
комплексних генетских болести. Већину типова малигних тумора
карактерише акумулација аберација у секвенцама гена са
патогенетским потенцијалом, а који су специфични за одређени тип
тумора. Док се код већине малигних тумора ове промене јављају
услед стечених соматских мутација, неке од мутација се преносе
преко герминативног епитела и имају улогу у предиспозицији за
настанак наследног малигнитета [1, 2]. Поред детаљно упознатих
фактора који су укључени у етиологију карцинома штитасте жлезде,
укључујући дефицит јода и изложеност јонизујућем зрачењу,
односно генетских фактора (мутација онкогена и тумор супресор
гена), испитивање улоге епигенетских модулатора који могу
допринети канцерогенези се све више примењује у циљу
унапређења дијагностике и лечења. Основне класе епигенетских
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поремећаја обухватају метилацију ДНК (деоксирибонуклеинске
киселине), модификације хистона и не-кодирајућих РНК
(рибонуклеинских киселина) [3, 4].
Будућност у истраживањима генетике малигнитета представља
идентификација гена са високом преваленцијом алела који
доприносе мањој или већој предиспозицији за ризик од настанка
малигнитета. Традиционалне методе које се заснивају на
испитивању потомака оболелих у циљу идентификације гена за
предиспозицију не представљају идеалан избор за спровођење овог
важног задатка. Једна од могућности је спровођење обимних студија
асоцијације (association studies, истраживања која испитују разлике у
генотипу између здравих припадника опште и популације
оболелих), где анализа узорака добијених од великог броја
испитаника омогућује детекцију малих варијација у ризику за појаву
малигнитета [5].
Коришћењем истог приступа, ми смо усмерили наша
истраживања на испитивање генетске предиспозиције за настанак
не-медуларног карцинома штитасте жлезде. Породични тип овог
тумора (фамилијарни не-медуларни тиреоидни карцином ‒
фНМТК) карактерише некомплетно пенетрантан аутозомно
доминантан начин наслеђивања. Сматра се да не-медуларни
тиреоидни карцином (НМТК) има учесталост од ~5% свих случајева
малигнитета штитасте жлезде [6].
Међу свим ендокриним туморима, карциноми штитасте жлезде
представљају најчешће дијагностиковане малигнитете [7]. Годишња
индиценција ових тумора порасла је пет пута током последњих
седамдесет година. Према регистрима светске здравствене
организације, добно-стандардизоване стопе износе 6,1/100.000 за
жене и 1,9/100.000 за мушкарце, при чему постоји велика
варијабилност у односу на етнички састав становништва различитих региона света
[8, 9].
Породице код којих постоји учестало појављивање немедуларног карцинома штитасте жлезде (фНМТК) се често описују
у литератури [10‒13], а процењује се да удео фНМТК износи 3‒7%
свих тумора штитасте жлезде. Дефиниција породичног НМТК је
базирана на критеријуму који подразумева постојање породице са
најмање два рођака првог колена који су оболели од карцинома
штитасте жлезде без појаве других фамилијарних синдрома.
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Породични НМТК представља клинички ентитет који карактерише
фенотип са испољавањем знатно агресивније форме карцинома
штитасте жлезде, него што је то случај са спорадичним
малигнитетом, при чему се као клинички ентитет углавном односи
на пацијенте оболеле од папиларног (4,3%) или Hürthle ћелијског
карцинома (0,1%), док се фамилијарни фоликуларни карцином
штитасте жлезде јавља веома ретко и сматра се да је узрокован
мутацијом гена који кодира рецептор за тиреостимулирајући
хормон [14]. Већина публикованих породичних стабала указује на
наслеђивање аутозомно доминантног гена са смањеном
пенетрантношћу, међутим ни полигенско наслеђивање се не може
искључити. Популациона банка података Јуте, САД (The Utah
Population Database) је коришћена за систематско проучавање
породичног појављивања 28 различитих типова малигнитета међу
рођацима првог степена код оболелих. Показано је да највећи
породични ризик (8,60) постоји у случају карцинома штитасте
жлезде, што говори у прилог веома важне улоге генетске
предиспозиције у етиологији НМТК [15, 16].
Епидемиолошка истраживања показала су да је инциденција
малигних тумора већа међу рођацима првог и другог колена
пацијената оболелих од карцинома штитасте жлезде [17]. Стога би
било од великог значаја да се установе критеријуми који би
омогућили да се у породицама са генетском предиспозицијом за
настанак овог типа тумора, као и у широј популацији,
идентификују
особе
са
повећаним
ризиком.
У
циљу
идентификације гена који су одговорни за породичну склоност ка
развоју малигнитета штитасте жлезде, 1996. године је установљен
Међународни конзорцијум за испитивање генетске предиспозиције
за настанак НМТК. Овај Конзорцијум координира рад 48 центара у
13 земаља, већином у Европи, а укључени су и центри у Аустралији,
САД, Канади, Израелу, Мароку и Аргентини. Уз сарадњу
клиничара и патолога, и уз подршку породица оболелих, банка
узорака садржи 845 узорака ДНК и клиничке информације,
пореклом од 261 породице. Истраживања се спроводе уз писану
сагласност болесника и надлежних институција. Према нашем
сазнању, ова банка представља највећу колекцију узорака породица
са повећаном индиценцијом НМТК и обезбеђује веома важну основу
за студије чији је циљ идентификација гена одговорних за повећану
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предиспозицију за настанак НМТК, а налази се на Медицинском
факултету Универзитета у Болоњи, Италија, где је спроведен
највећи део наших истраживања [6, 18‒22].

Табела 1. Подела малигних тумора штитасте жлезде са подацима о
заступљености у укупном обољевању (MЕН 2A и MЕН 2B: мултипла
ендокрина неоплазија) [1].

Карцином штитасте жлезде је најчешћи малигнитет ендокриног
система и представља 90% свих ново-дијагностикованих ендокриних
малигнитета.
Ови
тумори
обухватају
широки
спектар
неопластичних фенотипа, од добро диферентованих бенигних
тумора, до малигних анапластичних карцинома [23]. Карциноми
штитасте жлезде према свом биолошком току могу варирати од
оних са врло спорим растом (окултни тиреоидни карцином) до
тумора које одликује интензивна пролиферација и висок
морталитет (анапластични карцином штитасте жлезде). Основна
подела малигних тумора штитасте жлезде се базира на хистолошкој
грађи ове жлезде и обухвата медуларни тиреоидни карцином (МТК)
који потиче од калцитонин продукујућих Ц-ћелија, и не-медуларни
тиреоидни карцином (НМТК), који води порекло од фоликуларних

Генетска предиспозиција за не-медуларни карцином тиреоидеје и тип 1 дијабетеса

ћелија штитасте жлезде (Табела 1). Неоплазме штитасте жлезде могу
такође водити порекло од свих ћелијских типова, укључујући
лимфоците, стромалне и васкуларне елементе, као и метастазе
тумора са других локација [13].
Фактори ризика за настанак не-медуларног тиреоидног карцинома
Међу најзначајније факторе ризика за настанак карцинома
штитасте жлезде убраја се излагање јонизујућем зрачењу, због
осетљивости штитасте жлезде на радиоактивни јод, цезијум и
стронцијум. У подручјима са појачаном радијацијом као
последицом нуклеарних инцидената или проба, ризик и
преваленција појаве папиларног карцинома штитасте жлезде (ПТК)
су значајно повећани [24]. Познато је и да терапијско озрачивање
може представљати ризик за настанак ПТК. Код радијационог
третмана оболелих од Хочкинове болести, карцинома дојке и акни
забележен је повишени ризик за настанак малигнитета штитасте
жлезде [25].
Дефицит јода, као и његов повећани унос, представљају значајне
факторе који доприносе повећању инциденције карцинома
штитасте жлезде. Студија спроведена на Исланду, показала је да у
регионима где су нивои јода у крви становника екстремно високи
услед повећаног уноса исхраном, присутан је повећани ризик за
настанак НМТК [26]. Поред наведеног, и дефицит јода је повезан са
чешћом појавом карцинома штитасте жлезде, али није нађена
значајна корелација [27].
Присуство бенигног обољења штитасте жлезде такође је
сугерисано као фактор ризика за развој НМТК [28]. С обзиром да се
за 10% тиреоидних нодуса претпоставља да су малигни, развој
нодуса представља додатни фактор ризика за развој карцинома
штитасте жлезде. Поред тога, и аутоимунска обољења штитасте
жлезде доприносе повећаном ризику за настанак малигног тумора
[29].
Улога хормоналних фактора у карциногенези штитасте жлезде
сугерисана је епидемиолошким подацима који указују на 2‒3 пута
чешћу појаву свих болести штитасте жлезде код жена [30]. Различите
студије су показале да хормонски механизми доводе до повећања
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нивоа циркулишућег тиреостимулишућег хормона, што доводи до
хиперплазије штитасте жлезде и следствене карциногенезе [31].
Породични
карцинома

ризик

за

настанак

не-медуларног

тиреоидног

Као и у случају бројних других обољења, идентификацију
породичног ризика за настанак НМТК компликује и отежава
чињеница да се сви чланови породице најчешће налазе у истом
окружењу и под дејством веома сличних фактора спољашње
средине, а због њихове генетске повезаности је тешко
идентификовати кључне етиолошке факторе. Иако се утицај
генетских фактора у процесу развоја малигнитета често проучава,
тек недавно је породични ризик препознат као важан фактор за
настанак НМТК и потврђене су процењене вредности повећаног
породичног ризика за обољевање од карцинома штитасте жлезде,
који се креће између 5 и 10,4, указујући на вероватноћу породичног
аспекта овог обољења [13, 32‒34]. Поред НМТК, чланови породица
са фНМТК оболевају чешће и од бенигних форми болести штитасте
жлезде. Спектар бенигних обољења са повећаном инциденцијом
код чланова породица обухвата фоликуларне аденоме, Hürthle
ћелијске аденоме, дифузну и мултинодуларну струму, као и
аутоимунски тиреоидитис, на основу чега је постулирана хипотеза
да
бенигна
обољења
штитасте
жлезде
представљају
предиспонирајући поремећај и фактор ризика за развој фНМТК.
Поред спорадичног типа НМТК и породичног фНМТК, немедуларни карцином штитасте жлезде се јавља и као компонента
урођених синдрома са појавом неоплазија, као што су Cowden-ов
синдром (OMIM: 158350; On-line Mendelian Inheritance in Man),
фамилијарна аденоматозна полипоза (ФАП, OMIM: 175100), PeutzJeghers-ов синдром (OMIM: 175200) или Carney-ов комплекс (OMIM:
160980) [35].
Не-синдромске облике породичног НМТК одликује генетска
хетерогеност, уз постојање удружености специфичних хистолошких
карактеристика и мутација гена. Прецизно идентификовани локуси
публиковани су за фНМТК са ћелијском оксифилијом, за
папиларни карцином, мултинодуларну струму [11].
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Тумори са ћелијском оксифилијом (tumor cell oxyphilia) – локус за
TCO1 налази се на хромозому 19р13.2, за који је установљено да је
значајно повезан са појавом фНМТК код чланова породице из
Француске [36]. Наведени регион на хромозому 19 садржи и
онкоген JUNB1, за који је утврђено да не представља каузативни ген
[37]. У иницијално испитиваној породици са три генерације, код
укупно шест чланова је дијагностикована мултинодуларна струма
(multinodular goiter, MNG), и код три члана добро диференцирани
НМТК (два пацијента са папиларним и један са оксифилним
карциномом штитасте жлезде, дијагностиковани у узрасту од 41, 27
и 11 година). Поред наведеног и код осталих чланова породице
установљена је појава мултиплих фоликуларних аденома са
ћелијском оксифилијом. Додатна испитивања Bevan-а и сарадника,
код 22 породице са фНМТК, потврдила су повезаност региона који
садржи локус TCO1 са оксифилним туморима штитасте жлезде [38].
Код пацијената са фНМТК, као и спорадичних случајева карцинома
штитасте жлезде са ћелијском оксифилијом, анализирали смо
губитак хетерозиготности и установили смо да унутар овог локуса
постоји тумор супресор ген, код којег губитак једног или оба алела
доприноси повећаном ризику за обољевање [20]. Функционална и
биохемијска испитивања показала су да оксифилне туморе
карактерише пролиферација и акумулација митохондрија, уз
дефицит у продукцији енергије и дубоке промене у нуклеарном и
митохондријалном геному, као и алтерације у онкогенима, тумор
супресор генима и другим кључним генима укљученим у
енергетски метаболизам, процесе пролиферације и ћелијске смрти
[19]. Узимајући у обзир висок степен агресивности оксифилних
тумора штитасте жлезде, како спорадичних тако и породичних
облика, даље прецизно упознавање молекуларних и генетских
особина ових тумора значајно би допринело даљој идентификацији
гена за предиспозицију за настанак оксифилних тумора штитасте
жлезде [39].
Фамилијарни папиларни карцином штитасте жлезде/папиларне
неоплазме бубрега (fPTC/PRN) је локус на хромозому 1q21 за
предиспозицију, идентификован код америчке породице са три
генерације, у којој је код пет чланова дијагностикован папиларни
тиреоидни карцином (ПТК), а код три реналне неоплазме
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(папиларни карцином, мултифокални аденоми и један онкоцитом
бубрега) [40].
За локус на хромозому 2q21 показано је да је генетски повезан са
предиспозицијом
за
настанак
не-медуларног
тиреоидног
карцинома (локус NMTC1), код породице која живи на острву
Тасманији [41]. Студија генетске повезаности коју смо спровели код
других породица са појавом фНМТК, потврдиле су постојање гена
за предиспозицију у овом региону, уз сугестију да постоји
интеракција између TCO и NMTC1 локуса [21].
Код једне португалске породице са пет од укупно једанаест
чланова са појавом ПТК, установљена је генетска повезаност са
локусом на хромозому 8p23.1-p22 (FTEN). Код преосталих шест
чланова породице дијагностиковано је присуство бенигних
тиреоидних нодуса [42].
За регион на хромозому 14q32 показано је да садржи кандидат
ген за предиспозицију за фНМТК, а означен је као MNG1
(multinodular goiter). Наведени локус је идентификован код
канадске породице у којој је 18 чланова имало мултинодуларну
струму поред два оболела од ПТК [43].
Сви наведени подаци указују да је за фНМТК установљено да
представља комплексно наследно обољење које често показује
аутозомно-доминантни начин наслеђивања са варијабилном
пенетрантношћу. Детаљно упознавање генетских фактора
укључених у етиопатогенезу, уз клиничку и хистопатолошку
карактеризацију, допринеће бољој дијагностици и класификацији
овог хетерогеног обољења, као и разумевању карциногенезе
штитасте жлезде, како код породичних тако и код спорадичних
облика тумора.
Генетски и епигенетски фактори у етиопатогенези типа 1 diabetes
mellitus-а
Бројна истраживања спроведена последњих деценија, показала
су да тип 1 diabetes mellitus-а (Т1Д) представља комплексно обољење,
у чијој се етиопатогенези налази интеракција између генетских,
епигенетских и фактора спољашње средине [44‒48]. Болест се
развија услед аутоимунског оштећења инсулин-продукујућих β
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ћелија панкреаса и следствене инсуфицијентне продукције
инсулина, а најчешће се дијагностикује код деце и адолесцената [49,
50]. Клиничка презентација Т1Д обухвата класични трио симптома
(полидипсија, полифагија, полиурија), заједно са хипергликемијом,
услед чега постоји потреба за доживотном супституционом
терапијом егзогеним инсулином. Једно од најприсутнијих
објашњења етиопатогенезе Т1Д засновано је на интеракцији
генетских фактора предиспозиције са излагањем факторима
спољашње средине, као што су: ентеровируси или ендогени
ретровируси;
конзумирање
протеина
млека;
изложеност
загађивачима из околине; варијације у саставу цревне флоре;
концентрација витамина Д у крви [51]. Међутим, до данас није
идентификован ни један фактор који би могао пружити
универзално објашњење етиологије, што управо поткрепљује
велики значај улоге епигенетских фактора у објашњењу
комплексности етиопатогенезе мултифакторијелних болести,
укључујући Т1Д [52]. Под епигенетском регулацијом подразумевају
се сви процеси којима организам човека одговара на изложеност
факторима
спољашње
средине
[53].
Пролиферација,
диференцијација, метаболизам и регенерација β ћелија панкреаса,
представљају процесе који се могу наћи под утицајем епигенетских
фактора, укључујући и процесе активације Т ћелија и индукције Т
регулаторних ћелија у имунском систему човека. Поред наведеног,
метаболизам глукозе и излучивање инсулина, доводе до значајног
утицаја на епигеном у ткиву јетре и панкреаса, што може додатно
допринети патолошким процесима удруженим са Т1Д. Узимајући у
обзир све наведено, акумулација информација о епигенетским
механизмима укљученим у развој Т1Д имаће велики значај за даље
разумевање овог комплексног обољења, укључујући његову
патогенезу, потенцијалне терапијске опције и превенцију [54].
Епидемиолошке студије указују да у свим деловима света Т1Д
представља све већи проблем у области јавног здравља, уз пораст
инциденције Т1Д код деце [55, 56]. У укупном обољевању од
шећерне болести, Т1Д учествује са 10% од свих оболелих, а највећу
преваленцију са више од два милиона оболелих Т1Д показује код
популације европског порекла [57]. Највећа до сада спроведена
метаанализа 540 истраживања публикованих између 1990. и 2015.
године допуњена проценама Уједињених нација и Светске
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здравствене организације, показала је путем екстраполације и
регресионе анализе да је у 2015. години 415 милиона људи старости
20‒79 година оболело од diabetes mellitus-а, уз морталитет од 5
милиона смртних случајева због шећерне болести (12,8% укупног
морталитета), и трошкове лечења од 673 милијарде долара. Процене
указују да ће до 2040. године, број оболелих порасти на 642 милиона
(уз пораст укупне светске популације на 9 милијарди) [57].
Истраживање публиковано у фебруару 2017. године показује
укупне неповољне трендове морталитета од diabetes mellitus-а у
Србији, анализом података у периоду од 25 година (1991‒2015.
године) [58]. У наведеном периоду је укупни морталитет од шећерне
болести износио више 63.000 смртних случајева (36.000 жена и 27.000
мушкараца), где је стопа морталитета једнака код оба пола (24 на
100.000 становника), чиме се Србија сврстава међу државе са
највећом стопом морталитета од шећерне болести у Европи. Од
1991. године, морталитет је код мушкараца сигнификантно повећан
за +1,2% годишње (95% CI 0,7 – 1,7), док пораст од +0,2% годишње
код жена (95% CI 0,4 – 0,7) није статистички значајан [58]. Анализом
резултата показан је тренд смањења морталитета оболелих од типа
2 diabetes mellitus-а почевши од 2010. године, али је насупрот овим
резултатима, посебно забрињавајући тренд пораста стопе
морталитета код пацијената са Т1Д од 2000. године [58]. Анализа је
показала да су добно-стандардизоване стопе (age-standardized rates,
ASR) од 25,5 на 100.000 становника у Србији, два пута више у односу
на просечне стопе у другим земљама Европе (12,9 на 100.000
становника). С обзиром да је у Србији регистар оболевања од
diabetes mellitus-а установљен 2006. године, будуће студије пружиће
свеобухватнију анализу овог веома значајног здравственог и
друштвеног проблема у Србији [58].
Предикција пораста преваленције diabetes mellitus-а код одраслих
са 8,8% 2015. године на 10,4% 2040. године, указује на све веће
здравствене, друштвене и финансијске импликације шећерне
болести, уз хитну потребу имплементације здравствених политика
за смањење фактора ризика, као и адекватног приступа лечењу за
све оболеле. Глобални значај ове епидемије указује на неопходност
континуиране едукације, у циљу превенције и правилне
дијагностике и лечења diabetes mellitus-а [57].
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Преглед генетских фактора у етиопатогенези типа 1 diabetes
mellitus-а
Аутоимунски процеси представљају основни патогенетски
механизам за настанак Т1Д, који се развија услед Т-лимфоцитима
посредоване деструкције β ћелија панкреаса. Инфилтрација
Лангерхансових острваца макрофагним ћелијама, дендроцитима, и
Т лимфоцитима (CD4+ и CD8+), ограничена је на инсулинпродукујуће β ћелије, док глукагон-продукујуће α и соматостатинпродукујуће δ ћелије панкреаса нису захваћене патолошким
процесом. Најзначајнију улогу у аутоимунском оштећењу β ћелија
панкреаса и развоју Т1Д имају проинфламаторни цитокини које
производе инфилтрирајући леукоцити, у које се убрајају
интерлеукин-1β (IL-1β), фактор некрозе тумора α (TNFα) и
интерферон γ (IFN-γ). Продужено излагање цитокинима доводи до
смањеног капацитета β ћелија панкреаса да производе инсулин у
одговору на секретагоге и хипергликемију, што као последицу има
деструкцију ћелија путем апоптозе или некрозе [59].
Аутоимунски процес уз развој Т1Д најчешће се јавља код деце, са
продромалним периодом у којем се код >90% пацијената јавља
сероконверзија (diabetes mellitus тип 1А) и у серуму пацијената се
могу детектовати аутоантитела против панкреасних аутоантигена.
Најзначајнија аутоантитела су инсулин-удружено антитело (IAA),
антитело за декарбоксилазу глутаминске киселине (GAD65),
аутоантитело за са инсулином-удружени протеин 2 (IA-2), цинктранспортер 9 (ZnT8) и антитело за β ћелијски-специфични протеин
повезан са каталитичком субјединицом глукоза-6-фосфатазе (IGRP)
[44, 52]. Клинички ток болести указује да је тренутак када се појаве
симптоми који воде ка постављању клиничке дијагнозе, моменат у
којем је секреторни капацитет већине β ћелија у потпуности
изгубљен, стога је процена генетског ризика Т1Д од кључног значаја
за превенцију и предвиђање појаве обољења [60]. Примарни
фактори ризика за појаву аутоимунског процеса у β ћелијама су
генетски фактори код особа које имају специфичне хаплотипове
ризика у генима који кодирају синтезу протеина главног комплекса
хистокомпатибилности (HLA), као што су HLA-DR3-DQ2 или HLADR4-DQ8 (или оба), уз неопходан окидач у виду егзогених фактора.
Патогенеза Т1Д може протицати кроз три основна стадијума: 1.
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асимптоматски почетни развој аутоимунског процеса у β ћелијама,
уз нормогликемију; 2. напредовање аутоимунског процеса, уз
асимптоматску дисгликемију; 3. развој симптома, уз дисгликемију и
аутоимунску деструкцију β ћелија [61, 62].
Утврђено је да само 10-15% од новодијагностикованих пацијената
са Т1Д има позитивну породичну анамнезу за Т1Д. Међутим, бројна
истраживања показују да је повећана предиспозиција за Т1Д
наследна, с обзиром да је просечна преваленција повећаног ризика
код деце оболелих од Т1Д износи 6% односно 7% код рођака првог
степена оболелих, док код монозиготних близанаца ризик износи од
12 – 67,7%, у поређењу са општом популацијом где је укупни ризик
само 0,4% [63, 64]. До сада публиковани подаци показују да Т1Д међу
свим комплексним болестима представља обољење са највећим
породичним ризиком, с обзиром да је релативни ризик за рођаке
оболелих 15, уз највишу стопу конкорданце (појаве истог фенотипа)
код монозиготних близанаца, у односу на друге аутоимунске
болести [65]. Интензивна истраживања у области популационе
генетике су током последњих 30 година пружила објашњење за
најмање 80% наследних компоненти у етиологији Т1Д, сугеришући
примарну улогу бројних алела који доприносе ризику за
предиспозицију за Т1Д [66]. Резултати указују да гени који у највећој
мери (до 50%) доприносе предиспозицији за Т1Д припадају HLA
класи II алела, уз бројне друге гене (> 75 локуса) укључујући HLA
класу I, са алелом B*39, односно не-HLA гене, као што су ген за
инсулин, CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4), PTPN22
(protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22), IL2RA (interleukin 2
receptor alpha), IFIH1 (interferon induced with helicase C domain 1), и бројни
други откривени локуси, који показују статистички значајну
удруженост са појавом Т1Д (p < 10-7) [44, 67].
Испитивање моногенских облика Т1Д показало је да постоји
значајна хетерогеност у генетској предиспозицији за настанак Т1Д,
при чему изучавање моногенских облика Т1Д пружа значајан увид у
сигналне механизме и гене укључене у контролу функционалног
статуса β ћелија и механизама патогенезе Т1Д [68, 69]. Наследна
предиспозиција за Т1Д одређена је комплексним интеракцијама
између бројних генетских локуса и фактора спољашње средине.
Најчешће алелске варијанте HLA класе II припадају алелима на
хромозому 6р21, који кодира синтезу високо полиморфних антиген-
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презентујућих протеина, од којих су два хаплотипа (DR4‒DQ8 и
DR3‒DQ2) присутни код ∼90% деце оболеле од Т1Д [70]. Међу
хаплотиповима HLA класе II који су значајно удружени са
протекцијом од Т1Д чак и у присуству антетела против β ћелија,
налазе
се
DRB1*1501-DQA1*0102-DQB1*0602
[71].
Примена
испитивања повезаности полиморфизама читавог генома са
предиспозицијом за Т1Д (genome-wide association studies, GWAS),
довела је до идентификације 140 региона који показују статистички
значајну удруженост са предиспозицијом за аутоимунске болести,
укључујући и Т1Д. Процењује се да је најмање 44% полиморфизама
(single nucleotide polymorphisms, SNPs), присутно код најмање 2
аутоимунске болести, што представља значајан пример биолошке
плејотропије (када генетска варијанта или ген има директан
биолошки утицај на > 1 фенотипске особине) [72]. Генске варијанте
HLA класе II гена у DR и DQ локусима, које су удружене са Т1Д,
показују удруженост са предиспозицијом за друге аутоимунске
болести као што су реуматоидни артритис, мултипла склероза,
системски лупус еритематозус и целијакија [73]. У циљу разумевања
патогенезе Т1Д коришћењем података добијених GWAS анализом,
веома је значајно применити приступ испитивања мреже сигналних
путева укључених у развој Т1Д. Овај комбиновани приступ
коришћењем методологије секвенцирања нове генерације и GWAS,
уз детекцију повишених вредности интерферона, пружио је додатне
доказе за хипотезу о укључености вируса и њихове интеракције са
генетском предиспозицијом домаћина [74]. Још један интересантан
увид у патогенезу Т1Д пружило је мапирање Т1Д-удруженог
дисеквилибријума
блока
генетске
повезаности
(linkage
disequilibrium), са геном IL-2/IL-21 који кодира синтезу лиганда и
варијанту α субјединице гена ILRA2, који кодира синтезу рецептора
за IL-2. Протеин који је кодиран геном ILRA2 је повишено
експримиран у ефекторним Т ћелијама, уз повишене вредности
протективног алела у CD4+ ћелијама, што представља пример
губитка функције активације адаптивног имунског одговора, који је
атенуиран у Т1Д. Снижена експресија IL-2 цитокина код
експерименталних животиња са алелом са повећаним ризиком,
резултује супресијом Т регулаторних (Тreg) ћелија, што указује на
комплексну и ћелијски-специфичну регулацију толеранције на
сопствене протеине [75]. Иницијација имунског одговора путем
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препознавања специфичних антигена од стране трансмембранских
Т-ћелијских рецептора (TcR) може резултовати покретањем
аутоимунског одговора, на шта указују резултати испитивања
генетских варијанти које доводе до поремећаја презентације
антигена или сигнализације посредоване Т-ћелијама током развоја
толеранције на сопствене антигене од стране тимуса. Такве
варијанте гена, које доводе до смањења експресије одговора на
активацију TcR, мапиране су у следећим генским локусима: PTPN22,
UBASH3A и CTLA4. Слично генској варијанти R620W PTPN22, која
може интерферирати са правилном индукцијом толеранције у
тимусу услед снижене секреције IL-2 и IL-10 од стране Т ћелија под
дејством TcR активације, варијанта А17Т CTLA4 која је удружена са
Т1Д слично утиче на активацију Т-ћелија [76]. Ген UBASH3A је
специфично експримиран у лимфоцитима, а алел који доводи до
повишеног ризика је удружен са повећаном експресијом протеина у
лимфобластоидним ћелијским линијама пацијената са Т1Д [77].
Наведени увид у алтерације путева гена чије су варијанте удружене
са повишеним ризиком за Т1Д, указује на могуће мете терапијског
деловања и развоја транслационих стратегија, чији је пример
превенција и заустављање развоја Т1Д код експерименталних
животиња суплементацијом IL-2, као и открићем малих молекула
који делују као инхибитори Lyp, протеинског производа гена
PTPN22 [78, 79].

Епигенетски фактори у етиолопатогенези типа 1 diabetes
mellitus-а
Упркос чињеници да се Т1Д сматра за мултифакторијелно
обољење са највећим уделом генетских фактора у етиопатогенези,
докази који указују да код монозиготних близанаца постоји
некомплетна конкордантност предиспозиције за Т1Д, сугеришу да
фактори спољашње средине такође имају веома значајну улогу у
патогенези болести. Фактори спољашње средине који не доводе до
промене секвенце ДНК, у које се убрајају инфекције,
социоекономски и нутритивни фактори, као и утицај навика и
стилова живота, индукују алтерације експресије гена путем
епигенетских механизама. Аберантне епигенетске модификације,
које су укључене у патогенезу бројних обољења човека, односе се на

Генетска предиспозиција за не-медуларни карцином тиреоидеје и тип 1 дијабетеса

дисрегулацију
експресије
гена
путем
метилације
ДНК,
модификације хистона и модификације експресије путем микро
РНК (miRNA). Компаративна испитивања су указала на значајне
разлике у епигенетским профилима код пацијената са Т1Д и код
здравих особа, као и на епигенетске модификације експресије гена
који доприносе предиспозицији за Т1Д. Бројни процеси укључени у
патогенезу Т1Д налазе се под дејством епигенетске модификације,
укључујући диференцијацију β ћелија, њихов метаболизам и
регенерацију, као и имунски одговор у смислу активације Т ћелија и
индукције Т регулаторних ћелија [54]. У класе гена које бивају
епигенетски модификовани убрајају се гени укључени у
презентацију антигена (као што је HLA класа гена), индукцију
имуне толеранције (FOXP3 и CTLA4), одговор аутореактивних Т
ћелија (као што је GAD65), и функцију β ћелија (као што је INS) [44].
Метилација ДНК представља ткивно-специфични епигенетски
механизам ћелијског одговора на стрес, који је есенцијалан за
регулацију експресије гена. Ензими ДНК метилтрансферазе
катализују стварање ковалентних веза између метил групе и
угљеника на C5 положају у CpG (цитозин гуанин) динуклеотидима,
најчешће локализованим у промотерским регионима гена, чиме
доводе до смањене експресије, тј. „транскрипционог утишавања“
гена. Код аутоимунских болести, укључујући Т1Д, смањена
активност ДНК метилтрансферазе удружена је са дисрегулацијом
експресије гена, хромозомском нестабилношћу и повећаном
предиспозицијом за настанак Т1Д. Бројни нутритивни фактори,
укључујући и исхрану са дефицитом метионина, фолне киселине и
холина, удружени су са глобалном хипометилацијом [66]. ДНКспецифична хипометилација у хепатоцитима је присутна код
анималног модела Т1Д, а настаје као резултат поремећаја
метаболизма метил групе и хомоцистеина, што доводи до
функционалног дефицита метил групе [80]. Поред наведеног,
профили ДНК метилације у седам CpG динуклеотидних острваца
лоцираних проксимално од старта транскрипције у промотеру гена
за инсулин (INS), показала су да је код пацијената са Т1Д присутна
смањена метилација следећих CpG динуклеотида: CpG-19, CpG-135 и
CpG-234 (р = 2 х 10-16), а повећана на позицији CpG-180, у поређењу
са контролном групом [81]. Најсавременија методологија високоосетљиве метилација-специфичне квантитативне ланчане реакције
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полимеразе, успешно је примењена за детекцију циркулишуће βћелијске ДНК у периферној крви експерименталних животиња
оболелих од Т1Д, што указује на значајну перспективу у будућем
мониторингу β-ћелијске смрти и предикцији појаве Т1Д [82].
Приступ који користи анализу удружености читавог епигенома, и
укључује 27.458 различитих CpG динуклеотида у 14.475 промотера
гена у моноцитима 15 дисконкордантних парова монозиготних
близанаца, идентификовао је 132 различита CpG острвца чије
разлике статистички значајно корелирају са присуством Т1Д [83].
Наведена студија укључила је идентификацију Т1Д-специфичних
варијабилних позиција код пацијената пре појаве аутоантитела,
чиме је указано да епигенетске промене код HLA класе II гена,
локусу HLA-DQB1 или GAD2 (који кодира синтезу GAD65,
аутоантигена укљученог у патогенезу Т1Д), претходе појави
клиничких манифестација Т1Д [84].
Статус хроматина у области промотера гена, одређује и
модулира експресију гена, као одговор на бројне стимулусе.
Анализа лимфоцита оболелих од Т1Д, показала је да
посттранслационе
модификације
(ПТМ)
N-терминалних
аминокиселинских остатака хистона, као што су ацетилација,
метилација, фосфорилација или убиквитинација, могу допринети
патогенези Т1Д и његових компликација [85]. Истраживања
спроведена у циљу идентификације утицаја хипергликемије на
кључне хистонске ПТМ, показују промене на нивоу H3K9ac (хистон
H3 ацетил лизин 9), H3K9me2 (хистон H3 диметил лизин 9), H3K9me3
и H3K9me1, код промотерских секвенци бројних гена укључених у
патогенезу Т1Д. Повишена експресија гена CTLA4, који је укључен у
патогенезу Т1Д, детектована је у лимфоцитима пацијената са Т1Д у
поређењу са здравим особама, као и различити профили
метилације H3K9me2. Анализом имунопреципитације хроматина,
показано је да у моноцитима пацијената са Т1Д постоје значајне
алтерације нивоа H3K9me2 у промотерским регионима HLA-DRB1 и
HLA-DQB1 унутар локуса предиспозиције за Т1Д [86].
Бројне класе малих некодирајућих РНК могу регулисати гене
циљаним дејством на синтетисане транскрипте у цитоплазми,
укључујући микро РНК (miRNA, miR), мале интерферирајуће РНК
(siRNA), и бројне друге. Хумани геном кодира бројне не-кодирајуће
молекуле, укључујући > 1600 прекурсора за микро РНК, након чега
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настаје најмање 2237 зрелих молекула miRNA. Везивање микро РНК
за 3’ нетранслиране регионе (3’UTR) на информационој РНК
(messenger RNA, mRNA), указује на значајну улогу miRNA као
негативних регулатора експресије гена, укључених у модификацију
ћелијских процеса и патогенезе болести [87]. Током иницијалних,
претклиничких фаза Т1Д, β ћелије панкреаса су изложене бројним
стресогеним стимулусима, који доводе до дисфункције и ћелијске
смрти, а што је доведено у везу са повишеним нивоима
циркулишућих miR-375, које се сматрају маркерима β ћелијске смрти
и потенцијалним предиктором Т1Д, пре појаве хипергликемије [88].
У узорцима серума код деце са ново-откривеним Т1Д, резидуална β
ћелијска функција и контрола гликемије током прва три месеца
клиничког стадијума болести, показала је корелацију са повишеном
експресијом miR-25, која је детектована у раним фазама након
постављања дијагнозе, што потврђује улогу miR као клинички
применљивих и корисних биомаркера у Т1Д [89].
Детаљно упознавање епигенетских механизама укључених у
регулацију експресије гена за предиспозицију за настанак Т1Д, има
велики значај у идентификацији гена кандидата чије варијације
утичу на епигенетске путеве контроле и превенције Т1Д, и
валидацији
потенцијалних
епигенетских
биомаркера
за
дијагностику, прогнозу, персонализацију терапије и превенцију Т1Д
[45].
Сви наведени подаци указују да је Т1Д полигенско аутоимунско
обољење комплексне етиологије, изазвано интеракцијом генетских,
епигенетских и фактора спољашње средине. Досадашње познавање
етиопатогенезе је значајно унапређено анализом генома и
епигенома, у циљу идентификације механизама који могу довести
до унапређења правовремене детекције оштећења β ћелија
панкреаса и предикције појаве Т1Д [44].
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GENETIC PREDISPOSITION TO NON-MEDULLARY THYROID CANCER
AND DIABETES MELLITUS TYPE 1
Karmen Stankov
Faculty of Medicine, University of Novi Sad
Rapid advance in biochemistry, genetics and pharmacology has led to the
development and change of techniques and methods with the aim of optimal
detection and measurement of biomarkers for detection of predisposition and
risks for development of multifactorial disorders such as thyroid cancer and
diabetes mellitus type I. Detection of genetic and epigenetic factors for
predisposition expanded our understanding of aetiology and pathogenesis of
multifactorial disorders, enabling development and application of effective
approaches of early and precise diagnosis, as well as improvement of
therapeutic strategies, explaining a role of interaction between genetic factors
and influence of environment and diabetes mellitus type I.
Keywords: genetic predisposition, non-medullary thyroid cancer, diabetes
mellitus type 1
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