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Streszczenie: Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB należy do rodziny białek NF-κB, w której 
obecne są białka zaangażowane m.in. w proces regulacji transkrypcji wielu ważnych genów. Do-
tychczas zidentyfikowano u ssaków pięć czynników transkrypcyjnych: p50/p105 (NF-κB1), p52/
p100 (NF-κB2), p65 (RelA), RelB i c-Rel. Czynnik transkrypcyjny NF-κB występuje w cytoplaz-
mie większości komórek, w postaci nieaktywnego dimeru utworzonego z białek p50/p65 połączo-
nego z inhibitorami κB (IκB). W odpowiedzi na różnorodne bodźce prozapalne nieaktywny dimer 
p50/p65 ulega aktywacji i translokacji do jądra komórkowego, gdzie reguluje transkrypcję doce-
lowych genów. Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB kontroluje ekspresję genów, których pro-
dukty białkowe regulują szereg ważnych procesów komórkowych, takich jak: proliferacja i wz-
rost komórek, apoptoza, czy też reakcje immunologiczne i odpowiedź komórki na stres wywołany 
różnymi czynnikami. Wyodrębniono trzy główne ścieżki aktywacji białka NF-κB, których zaburze-
nia przyczyniają się do rozwoju wielu chorób nowotworowych zarówno guzów litych, jak i now-
otworów hematologicznych. Defekty występujące w szlakach aktywacji czynnika transkrypcyj-
nego NF-κB odgrywają zasadniczą rolę w nieprawidłowej regulacji metabolizmu komórkowego, 
reorganizacji cytoszkieletu, jak również sprzyjają podziałom komórkowym i rozwojowi guza oraz 
przerzutowaniu komórek nowotworowych. Ponadto, nieprawidłowa aktywacja NF-κB leży u podst-
aw wielu chorób o podłożu immunologicznym czy autoimmunologicznym. Przedmiotem niniejszej 
pracy jest próba przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na temat komórkowego szlaku sygnaliza-
cyjnego prowadzącego do aktywacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB, a także przycz-
yny i konsekwencje jego zaburzenia.

Słowa kluczowe: NF-κB, drogi aktywacji NF-κB, nowotwór, inhibitory NF-κB
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Summary: Nuclear transcription factor κB belongs to the NF-κB protein family, comprising proteins 
involved, among others, in the transcriptional regulation of many important genes. Five members 
of this transcription factor family have been identified in mammals so far, designated as p50/p105 
(NF-κB1), p52/p100 (NF-κB2), p65 (RelA), RelB and c-Rel. NF-κB is located in the cytoplasm of the 
most cells as a dimer composed of p50/p65 proteins, which is inactive in the cytoplasm due to its inter-
action with κB inhibitors (IκB). In response to various inflammatory stimuli, inactive dimer of p50/p65 
undergoes activation and translocation into the nucleus, where it regulates transcription of target genes. 
NF-κB controls genes expression which proteins regulate many important cellular processes such as 
cell growth and proliferation, apoptosis or immune reactions and cell response to stress caused by 
various factors. Many hematological malignancies and solid tumors arise as a consequence of defects 
of three main NF-κB activation pathways. Above defects play a major role in the abnormal regulation 
of cellular metabolism, cytoskeleton reorganization, and promote cell division and tumor growth and 
metastasis of tumor cells. Furthermore, the abnormal activation of NF-κB underlies many immune or 
autoimmune diseases. The aim of this paper is to provide an overview of existing knowledge of the 
causes and consequences of NF-κB-dependent cellular signaling pathway disruptions.
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WSTĘP

Mimo wielu badań i znajomości molekularnych podstaw procesów choro-
bowych, leczenie szeregu chorób nowotworowych nie przynosi do tej pory za-
dowalających efektów. Coraz większa liczba doniesień naukowych wskazuje, 
że zahamowanie aktywności czynnika transkrypcyjnego NF-κB (ang. Nuclear 
Factor-kB), będącego regulatorem ekspresji wielu ważnych genów, powinno być 
rozważane jako potencjalne działanie terapeutyczne [39]. Jądrowy czynnik tran-
skrypcyjny NF-κB, zastał po raz pierwszy opisany w 1986 roku przez badaczy 
Sen i Baltimore [30]. Dotychczas odkryto u ssaków pięć czynników transkryp-
cyjnych: p50/p105 (NF-κB1), p52/p100 (NF-κB2), p65 (RelA), RelB i c-Rel, 
zróżnicowanych nie tylko pod względem budowy, ale i funkcji. Dane naukowe 
wyróżniają trzy szlaki (klasyczny, alternatywny i atypowy) aktywowania czynni-
ka transkrypcyjnego NF-κB [27]. Klasyczny szlak NF-κB, ulega aktywacji w od-
powiedzi na wniknięcie obcych dla organizmu czynników i kontroluję ekspresję 
wielu mediatorów prozapalnych m.in. cytokin i chemokin, działających jako biał-
ka sygnalizacyjne, mobilizujące inne komórki układu immunologicznego. Zarów-
no poziom ekspresji, jak i aktywność czynnika transkrypcyjnego NF-κB jest ści-
śle regulowana przez układ ujemnych i dodatnich sprzężeń zwrotnych. Natomiast 
zaburzenia przekazywania sygnału na szlaku NF-κB oraz jego konstytutywna ak-
tywacja jest jedną z przyczyn progresji transformacji nowotworowej [8]. 
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BIAŁKA Z RODZINY NF-κB, INHIBITORY NF-κB ORAZ KINAZY 
INHIBITORÓW IκB – BUDOWA I FUNKCJE

Białka z rodziny NF-κB, takie jak p65, RelB i c-Rel charakteryzują się obec-
nością na C-końcu sekwencji TAD (ang. Transcription Activation Domain), dzię-
ki której mogą aktywować transkrypcję. Natomiast białka p50 i p52 nie mają 
domeny TAD i funkcjonują jako represory transkrypcji [7]. Z kolei białka pre-
kursorowe p105 i p100 zawierają na C-końcu domenę ARD (ang. Ankyrin Repeat 
Domain) (ryc. 1A) [21]. Białka NF-κB tworzą homo- lub heterodimery, natomiast 
tylko heterodimery funkcjonują jako czynniki transkrypcyjne. Aktywność tych 
kompleksów jest ściśle regulowana przez ich związanie z inhibitorami z rodziny 
białek inhibitorowych IκB. W warunkach fizjologicznych czynnik transkrypcyjny 
NF-κB występuje w cytoplazmie w postaci nieaktywnego kompleksu z IκB [19]. 
Białka z rodziny NF-κB zawierają na N-końcowym odcinku łańcucha polipepty-
dowego domenę RHD (ang. Relhomology Domain), w obrębie której znajduje się 
sekwencja NLS, która odpowiada za translokację NF-κB z cytoplazmy do jądra 
komórkowego. Domena RHD odgrywa ważną rolę w dimeryzacji i łączeniu białek 
NF-κB z odpowiednią sekwencją DNA oraz uczestniczy w interakcjach NF-κB z in-
hibitorami IκB [20]. Inhibitory NF-κB możemy podzielić na: klasyczne inhibitory 
IκB, takie jak IκBα, IκBβ i IκBε, które wiążą się z przynajmniej jedną z podjed-
nostek dimeru NF-κB, tj. podjednostką p65 lub c-Rel, oraz nieklasyczne inhibito-
ry IκB, takie jak IκBζ, Bcl-3 i IκB, które są zdolne do wiązania się ze wszystki-
mi podjednostkami NF-κB. Białka Bcl-3 i IκBζ ze względu na obecność domeny 
TAD zaliczane są do aktywatorów transkrypcji [19, 27].

Przyłączony do dimeru NF-κB inhibitor z rodziny IκB maskuje sekwencję 
NLS, uniemożliwiając translokację czynnika transkrypcyjnego NF-κB do jądra 
komórkowego. Wszystkie białka inhibitorowe rodziny IκB zawierają centralnie 
położoną domenę ARD, odpowiedzialną za oddziaływanie z NF-κB. Każdy inhi-
bitor IκB ma swoje preferowane białko NF-κB, z którym się wiąże [21]. Ponadto, 
białka IκBα i IκBβ na C-końcu zawierają domenę PEST (ang. Proline-glutamic 
acid-Serine-Threonine), odpowiedzialną za zlokalizowanie czynnika transkryp-
cyjnego NF-κB w cytoplazmie (ryc. 1B) [28]. W aktywacji NF-κB bierze udział 
kompleks kinaz serynowo-treoninowych IKK (ang. Inhibitor of nuclear factor-κB 
Kinase), odpowiadającym za fosforylację IκB. Kompleks IKK występuje w po-
staci homo- (α/α lub β/β) lub heterodimeru (α/β) połączonego z białkiem regula-
torowym IKKγ, określanym w literaturze także jako Nemo (ang. NF-κB essential 
modulator) (ryc. 1C) [16, 27]. 
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RYCINA 1. Struktura (A) białek z rodziny NF-κB, (B) białek inhibitorowych IκB oraz (C) trzech 
najważniejszych kinaz kompleksu IKK. Zaznaczono następujące domeny i motywy: ARD – domena 
zawierająca powtórzenia ankirynowe; DD – domena śmierci; HLH – motyw helisa-pętla-helisa; LZ 
– motyw palca cynkowego; PEST – domena bogata w prolinę, kwas glutaminowy, serynę i treoninę; 
NBD – domena umożliwiającą kontakt kinaz z jednostką regulatorową; RHD – domena charaktery-
styczna dla białek z rodziny NF-κB; TAD – domenę aktywacji transkrypcji
FIGURE I. Structure of (A) NF-κB proteins, (B) the IκB family of proteins (inhibitors of NF-κB) and 
(C) the three most important members of IκB kinase (IKK) complex. Motifs and structural domains 
are indicated as follow: ARD – ankyrin repeat domain, DD – death domain, HLH – helix-loop-helix, 
LZ – leucin zipper like motif, PEST – proline-glutamic acid-serine-threonine, NBD – NEMO binding 
domain, RHD – relhomology domain, TAD – transcription activation domain
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ŚCIEŻKI AKTYWACJI NF-κB

KLASYCZNA DROGA AKTYWACJI SZLAKU NF-κB

Klasyczny szlak NF-κB ulega aktywacji w wyniku oddziaływania ligandów, 
takich jak: czynnik martwicy nowotworu TNFα (ang. Tumor Necrosis Factor α), 
interleukina-1 – IL1 oraz lipopolisacharyd – LPS z ich błonowymi receptorami 
[25, 29]. Efektem tych oddziaływań jest aktywacja kinaz indukujących klasyczną 
ścieżkę aktywacji NF-κB. Do takich inicjatorowych kinaz można zaliczyć kinazy 
z rodziny MAPKK (ang. Mitogen Activated Protein Kinase Kinase): MEKK (ang. 
mitogen activated protein kinase/ERK Kinase Kinase 1), Akt/PKB (v-akt [Ak 
strain transformation] murine thymoma viral oncogene homolog/Protein Kinase 
B) i MAPK (ang. Mitogen-Activated Protein Kinases). Inicjatorowe kinazy akty-
wują kompleks kinaz IKK, które z udziałem podjednostki regulatorowej Nemo 
fosforylują dwie reszty seryny w domenie ARD białek inhibitorowych IκB. Kina-
zy IKKβ i IKKγ katalizują fosforylację reszt: Ser32 i Ser36 w łańcuchu IκBα, Ser19 
i Ser23 w IκBβ lub Ser157 i Ser161 w IκBε [21, 22, 28]. Efektem fosforylacji białek 
inhibitorowych jest ich degradacja na drodze ubikwitynacji i proteolitycznego 
rozkładu przez proteasom 26S. Wskutek odłączenia białka inhibitorowego IκB od 
NF-κB dochodzi do odsłonięcia sekwencji NLS białka NF-κB, co umożliwia jego 
translokację do jądra komórkowego, gdzie działając jako czynnik transkrypcyjny, 
reguluje transkrypcję licznych genów docelowych kodujących prozapalne cyto-
kiny, chemokiny, cząsteczki adhezji komórkowej oraz enzymy produkujące czyn-
niki prozapalne, takie jak tlenek azotu czy prostaglandyny [16, 27, 35, 38]. Hete-
rodimer p50/p65 rozpoznaje różnice w sekwencjach DNA przez zmianę położenia 
domeny RHD i N-końca cząsteczki oraz interakcje ze szkieletem DNA. Następnie 
łączy się ze swoistą sekwencją w cząsteczce DNA 5’-GGGPuNNPyPyCC-3’ i akty-
wuje transkrypcję genów docelowych (ryc. 2A) [4, 33]. 

ALTERNATYWA DROGA AKTYWACJI SZLAKU NF-κB

Alternatywna ścieżka przekazywania sygnału na szlaku NF-κB aktywowana jest 
w wyniku działania bodźców, takich jak limfotoksyna-β, białko LMP1 (ang. Latent 
Membrane Protein 1), czynnik BAFF aktywujący limfocyty B (ang. B cell-activating 
factor belonging to the TNF family) oraz antygen CD40 (CD40L) [26, 32]. W wyniku 
połączenia ligandu z jego receptorem dochodzi do aktywacji kinazy NIK (ang. NFκB 
Inducing Kinase), która następnie fosforyluje i aktywuje kinazę IKKα. Z kolei kinaza 
IKKα fosforyluje nieaktywne białko p100 związane z RelB. Ufosforylowane białko 
p100 ulega ubikwitynacji, a następnie C-koniec białka p100, ulega degradacji. W wy-
niku częściowej proteolizy powstaje białko p52. Aktywny dimer białka p52 z biał-
kiem RelB jest transportowany do jądra komórkowego (ryc. 2B) [27, 33]. 
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ATYPOWA DROGA AKTYWACJI SZLAKU NF-κB

Heterodimery NF-κB mogą być aktywowane w odpowiedzi na uszkodzenia 
DNA, niezależnie od kompleksu kinaz IKK oraz połączenia ligandu z receptorem. 
Uszkodzenia DNA spowodowane promieniowaniem jonizującym czy hipoksją 
powodują fosforylację białka inhibitorowego IκB w obecności kinazy p38, któ-
ra aktywuje kinazę kazeiny. Natomiast fosforylacja zachodzi w obrębie C-końca 
białka IκB, a nie N-końca jak w przypadku klasycznej aktywacji szlaku NF-κB 

RYCINA 2. (A) Klasyczna i (B) alternatywna droga aktywacji szlaku NF-κB
FIGURE 2. (A) The classical and (B) alternative NF-κB signaling pathway
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[27, 33]. Ponadto, O’Connor i wsp. [24] opisali atypowy mechanizm aktywacji 
szlaku NF-κB niewymagający degradacji inhibitora κB w proteasomie. Wówczas 
białka PIR (ang. Proteasome Inhibitor-Resistant), których aktywność jest zależna 
od kompleksu kinaz IKK biorą udział w degradacji białka inhibitorowego IκBα, 
a nie IκBβ, następnie powstają dimery p50/c-Rel, wykazujące konstytutywną ak-
tywność w limfocytach B [27].

Zarówno klasyczna, jak i alternatywna droga aktywacji NF-κB jest regulo-
wana przez układ ujemnych i dodatnich sprzężeń zwrotnych. W tej wewnątrzko-
mórkowej pętli regulatorowej niejednokrotnie uczestniczą białka kodowane przez 
docelowe geny aktywowane przez czynnik NF-κB. Inhibitorowe białko IκBα, kodo-
wane przez gen, którego aktywność jest regulowana przez NF-κB, odgrywa ważną 
rolę w pętli sprzężenia zwrotnego ujemnego. W wyniku aktywacji NF-κB dochodzi 
do ekspresji IκBα i jego nagromadzenia w komórce w ciągu kilkunastu minut, a na-
stępnie związania się z obecnym w jądrze komórkowym czynnikiem NF-κB. Inhi-
bitor IκBα powoduje translokację NF-κB z jądra do cytoplazmy i jego inaktywację 
[5, 33]. Druga wewnątrzkomórkowa pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego obejmuje 
białko TNIP2 (ang. TNF Interacting Protein 2), które bezpośrednio hamuje aktywację 
kinazy IKK. Natomiast dodatnie zewnątrzkomórkowe sprzężenia zwrotne obejmują 
białka, takie jak TNFα, IL-1β, IL-6 i IL-8 (ryc. 2). Ekspresja tych białek również jest 
kontrolowana przez NF-κB. Białka te po uwolnieniu do przestrzeni pozakomórkowej 
wzmacniają pierwotny sygnał prozapalny na drodze klasycznej aktywacji sygnału 
szlakiem NF-κB [33, 35].

ZABURZENIA PRZEKAZYWANIA SYGNAŁU NA SZLAKU NF-κB 
W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

Szereg typów komórek nowotworowych nabywa zdolność konstytutywnej ak-
tywacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB, prowadząc do rozwoju transformacji 
nowotworowej oraz oporności komórek nowotworowych na terapie przeciwnowo-
tworowe [33]. Różnorodne mechanizmy aktywacji szlaku NF-κB i jego sprzężenie 
z wieloma innymi szlakami sygnalizacji komórkowej, mogą być przyczyną jego 
stałej lub nadmiernej aktywacji w chorobach nowotworowych [8]. W nowotwo-
rach limfoidalnych, mutacje genów kodujących białka szlaku sygnalizacyjnego 
NF-κB, występują częściej niż w guzach litych. W przewlekłej białaczce limfocy-
tarnej CLL (ang. Chronic Lymphocytic Leukemia) czynnik transkrypcyjny NF-κB 
wykazuje większą aktywność w limfocytach typu B, w porównaniu z limfocytami 
ludzi nie chorujących na CLL. Z ryzykiem zachorowania na szpiczaka mnogie-
go czy przewlekłą białaczkę limfocytarną koreluje obecność chromosomalnych 
rearanżacji genu kodującego białko p52 (NF-κB2), które uczestniczą w zniesie-
niu właściwości proapoptotycznych tego białka, czego efektem jest zahamowa-
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nie apoptozy komórek białaczkowych. Amplifikacje genu kodującego białko p52 
(NF-κB2) zaobserwowano również w nowotworach głowy i szyi oraz w raku gru-
czołu piersiowego [31]. Z kolei badania dotyczące amplifikacji genu kodującego 
białko c-Rel potwierdzają jego wpływ na proces transformacji nowotworowej [8].

Nadekspresja genu kodującego białko c-Rel koreluje z ryzykiem zachorowania 
zarówno na nowotwory hematologiczne, jak i guzy lite np. niedrobnokomórkowy 
rak płuc [31]. Zróżnicowaną ekspresję czynnika transkrypcyjnego NF-κB obserwuje 
się również w raku wątrobowokomórkowym, raku jelita grubego czy raku piersi [8].

Współczesne dane naukowe wskazują na zróżnicowaną ekspresję czynnika 
NF-κB w komórkach nowotworowych raka prostaty PC (ang. Prostate Cancer) 
w porównaniu z komórkami prawidłowymi. Zaobserwowano podwyższoną ekspre-
sję NF-κB zarówno na poziomie mRNA, jak i białka w androgenoniezależnym raku 
prostaty. W efekcie działania czynników indukujących kinazy NIK i IKK dochodzi 
do konstytutywnej aktywacji NF-κB, która prowadzi do nadekspresji interleukiny 6 
(IL-6), obserwowanej mi.in. w komórkach linii komórkowej androgenoniezależne-
go raka prostaty [4]. W PC występują również nieliczne mutacje genów kodujących 
białka szlaku sygnalizacyjnego NF-κB. Nadekspresja IKKβ w raku prostaty jest 
spowodowana fuzją genów IKK2 (kodującego IKKβ) i TNPO1 (ang. transportin1) 
kodującego importynę β2. Akumulacja kinazy IKKα w jądrze komórkowym wyka-
zuje związek z progresją i klinicznym stopniem zaawansowania raka prostaty. Na-
tomiast mechanizm, dzięki któremu IKKα przyczynia się do rozwoju raka prostaty, 
do tej pory nie został wyjaśniony. Badania przeprowadzone przez Dan i wsp. wska-
zują, że IKKα zwiększa potencjał przerzutowy na drodze hamowania transkrypcji 
genu kodującego białko maspinę, mającego zdolność hamowania wzrostu guza no-
wotworowego [5, 11]. Obecność kinazy IKKβ w jądrze komórkowym, prowadzi 
do ekspresji zależnych od NF-κB cytokin, czego efektem jest aktywacja czynnika 
transkrypcyjnego STAT3 (ang. Signal Transducer and Activator of Transcription 
3) i translokacja do jądra komórkowego w pozostałych komórkach PC aktywnego 
IKKα. STAT3 i IKKα odgrywają istotną rolę w promocji i proliferacji androgenonie-
zależnych komórek PC, co prowadzi do rozwoju androgenoniezależnego raka pro-
staty. Nieufosforylowana postać STAT3 wiąże się do kompleksu NF-κB, ułatwiając 
niezależną od IKK aktywację NF-κB, wydłużając obecność dimeru NF-κB w jądrze 
komórkowym, co prowadzi do jego ciągłej aktywacji w komórkach nowotworowych 
[11]. Istniejące dane literaturowe sugerują, że kinaza Akt, znana również jako kinaza 
białkowa B, może promować aktywację NF-κB, w komórkach stymulowanych płyt-
kopochodnym czynnikiem wzrostu PDGF (ang. Platelet Derived Growth Factor). 
Wówczas Akt poprzez połączenie z kinazą IKK prowadzi do jej aktywacji, czego 
efektem jest fosforylacja inhibitora z rodziny IκB. Następnie dochodzi do degradacji 
tego inhibitora i uwolnienia aktywnego dimeru p50/65. Ponadto wykazano, że pod-
wyższona aktywność kinazy Akt w ludzkich liniach komórek raka prostaty PC3 (ang. 
Prostate Cancer 3 cell line) i LNCaP (ang. Prostate Carcinoma cell Line) stymuluje 
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oddziaływanie między kinazą IKKα i kompleksem mTORC1, kontrolując aktywność 
kinazy mTOR, która bierze udział w szlaku sygnalizacyjnym PI3K/Akt/mTOR [1, 5].

Szlaki sygnalizacyjne, takie jak NF-κB oraz Wnt/β-katenina są zaangażowane 
w proces transformacji nowotworowej jajników, sutka oraz trzonu i szyjki macicy. 
Konstytutywna aktywacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB prowadzi do wzmo-
żonej progresji raka jajnika. Badania prowadzone przez Hu i wsp. na ludzkiej linii 
komórkowej raka jajnika wykazały, że zwiększona aktywność szlaku NF-κB jest 
związana z podwyższoną ekspresją białka MARCH7 (ang. Membrane-Associated 
RING-CH), zaangażowanego m.in. w proliferację limfocytów T i rozwój komórek 
neuronalnych. Z kolei obniżenie ekspresji białka MARCH7 skutkuje zahamowa-
niem translokacji NF-κB do jądra komórkowego i zmniejszeniem jego aktywno-
ści, co koreluje z upośledzoną zdolnością komórek nowotworowych do migracji, 
inwazji i tworzenia przerzutów [9]. Ponadto, ekspresja cytokin prozapalnych, ta-
kich jak TNFα (ang. Tumor Necrosisfactor α) czy IL1β (ang. Interleukin 1β) jest 
kontrolowana przez klasyczny szlak NF-κB. Wykazano korelację między ekspresją 
TNFα i IL1β, a progresją raka jajnika oraz związek pomiędzy nadekspresją TNFα, 
a zwiększoną przeżywalnością i proliferacją komórek raka prostaty, angiogenezą, 
częstością przerzutów oraz zmianami w odpowiedzi na chemioterapię [4, 9].

NF-κB ulega jednej z potranslacyjnych modyfikacji białek, jaką jest O-Glc-
NAcylacja, której zwiększony poziom zaobserwowano w komórkach nowotwo-
rowych. NF-κB może być aktywowany przez O-GlcNAcylację Ser733 w kina-
zie IKKβ, prowadząc do aktywacji tego czynnika transkrypcyjnego oraz poprzez 
przyłączenie reszty O-GlcNAc do Thr322 i Thr352 podjednostki p65 czynnika 
transkrypcyjnego NF-κB. W badaniach przeprowadzonych przez Ma i wsp. na 
komórkach raka trzustki wykazano, że podstawienie Thr322 oraz Thr352 resztą 
alaniny wpływa na obniżenie zdolności komórek do wzrostu [17]. Z kolei Yang 
i wsp. dowodzą, że O-GlcNAcylacja Thr322 oraz Thr 352 podjednostki p65 
czynnika transkrypcyjnego NF-κB koreluje z rozwojem raka jelita grubego [36]. 
Podczas rozwoju nowotworów NF-κB ulegając O-GlcNAcylacji, może wywie-
rać pośredni wpływ na wzrost przerzutowania komórek nowotworowych poprzez 
jego wpływ na stabilizację czynnika transkrypcyjnego Snail1 (ang. Snail family 
zincfinger 1) będącego represorem transkrypcyjnym E-kadheryny [17].

Badania prowadzone przez Zhang i wsp. sugerują, że aktywacja NF-κB może 
być zaburzona przez białko NIBP (ang. NIK- and IKK2-Binding Protein), odgrywa-
jące potencjalną rolę w proliferacji, progresji i migracji raka piersi i raka okrężnicy. 
Wyciszenie białka NIBP przy użyciu lentiwirusa zahamowało fosforylację białek in-
hibitorowych i uniemożliwiło translokację NF-κB do jądra komórkowego, hamując 
ekspresję cytokin zależnych od NF-κB. Brak aktywnego dimeru NF-κB uwrażliwiło 
komórki na apoptozę, skutkując zmniejszeniem proliferacji i progresji komórek raka 
piersi linii MDA-MB-231 oraz komórek raka okrężnicy linii HCT116. Natomiast 
nadekspresja białka NIBP korelowała ze zwiększoną inwazyjnością raka [38].
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Czynnik transkrypcyjny NF-κB kontroluję również ekspresję genów kodujących 
białka z rodziny inhibitorów apoptozy IAP (ang. Inhibitor of Apoptosis Protein), 
których nadekspresję wykazano w raku piersi, raku jelita grubego, raku odbytu czy 
czerniaku. Badania prowadzone przez Lin i wsp. wykazały, że białka XIAP i cIAP1 
należące do rodziny IAP wpływają na ekspresję białka beclin 1 indukującego proces 
autofagii. W większości przypadków, autofagia indukowana terapią w komórkach 
nowotworowych umożliwia im przeżycie, promując rozwój nowotworu i potencjal-
nie prowadząc do występowania oporności na leczenie. Wyciszenie ekspresji tych 
białek skutkowało zmniejszeniem oporności komórek należących do linii komórko-
wej chłonniaków na chemioterapię [15].

INHIBITORY SZLAKU NF-κB

Degradacja białek odpowiadających za transdukcję sygnału, do których nale-
ży system ubikwityna-proteasom, odgrywa istotną rolę w procesie sygnalizacji ko-
mórkowej. Proteasomy poprzez utrzymanie homeostazy komórkowej uczestniczą 
w regulacji transkrypcji, cyklu komórkowego, czy onkogenezy. Badania kliniczne 
potwierdzają skuteczność inhibicji proteasomów zarówno w chemoprewencji nowo-
tworów w połączeniu z konwencjonalnymi lekami, jak i z inhibitorami proteasomów 
należących do innych grup. Mechanizm działania inhibitorów proteasomów podczas 
przekazywania sygnału przez komórki nowotworowe na szlaku NF-κB, polega na 
zablokowaniu degradacji proteosomalnej białka IκB, co prowadzi do zahamowania 
aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB, uniemożliwiając jego translokację do 
jądra komórkowego [14]. Dotychczas poznano wiele grup inhibitorów proteasomów 
do których należą m.in. aldehydy peptydowe, peptydowe pochodne kwasu borono-
wego, β-laktony, epoksyketony, syrbaktyny, peptydy cykliczne oraz inhibitory pro-
teasomu pochodzenia naturalnego [18]. Bortezomib (Velcade™, PS-341), będący 
pochodną kwasu boronowego był pierwszym inhibitorem aktywności proteasomu 
dopuszczonym w 2013 roku przez Food and Drug Administration do terapii pa-
cjentów ze szpiczakiem mnogim w stadium progresji [10, 12]. Bortezomib bezpo-
średnio wiąże się do rdzenia kompleksu proteasomowego 20S, czego efektem jest 
zahamowanie centrów aktywnych proteasomów. Badania kliniczne wykazały, że 
PS-341 hamuje proliferację komórek szpiczaka mnogiego opornych na leki cyto-
toksyczne w tym melfalan, doksorubicynę, mitoksantron i deksametazon. Komórki 
szpiczaka mnogiego charakteryzują się przyleganiem do zrębu kostnego, co wy-
wołuje wydzielanie mediatorów stanu zapalnego, które indukują proliferację tych 
komórek. Immunomodulujące działanie Bortezomibu pozwala na ograniczenie 
proliferacji komórek szpiczaka mnogiego poprzez zahamowanie ekspresji cytokin 
prozapalnych [14, 39]. Badania przeprowadzone przez Kiliccioglu i wsp. na ludz-
kich liniach komórkowych raka prostaty PC3 i LNCaP, potwierdzają skuteczność 
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Bortezomibu w terapii skojarzonej z trochostatyną A w walce z rakiem prostaty [13]. 
Kolejnym inhibitorem proteasomu 20S jest syntetyczny peptyd MG-132, należący 
do grupy aldehydów peptydowych, których działanie opiera się na reakcji grupy al-
dehydowej z grupą hydroksylową reszty treoniny w miejscu aktywnym proteasomu 
[39]. MG-132 wykazuje toksyczne działanie na komórki raka prostaty niewrażliwe 
na TRAIL, skutecznie hamując ich proliferację. Dane naukowe dokumentują, że 
wymienione inhibitory proteasomów wykazują większą toksyczność w stosunku 
do komórek nowotworowych niż komórek prawidłowych. Inhibitory te, zwiększają 
wrażliwość komórek nowotworowych na chemioterapeutyki oraz zmniejszają zja-
wisko oporności wielolekowej [18]. 

Najnowsze doniesienia naukowe skupiają uwagę na zastosowaniu związków 
chemioprewencyjnych zmniejszających ryzyko wystąpienia nowotworu, poprzez 
regulację aktywności NF-κB [2]. Badania na ludzkich liniach komórkowych an-
drogenozależnego i androgenoniezależnego raka prostaty prowadzonych przez 
Guo i wsp. dowiodły, że kurkumina hamowała aktywację NF-κB przez IκBα 
oraz indukowała zatrzymanie cyklu komórkowego komórek androgenozależne-
go i androgenoniezależnego raka prostaty w fazie G2/M [6]. Natomiast w bada-
niach prowadzonych przez Chung i wsp. na komórkach raka sutka linii MDA-231 
stwierdzono, że kurkumina w połączeniu z galusanem epigalokatechiny EGCG 
(ang. Epigallocatechin Gallate) wykazuje działanie przeciwnowotworowe, nasi-
lając fosforylację białka STAT3 oraz inaktywując czynnik transkrypcyjny NF-κB 
[3]. Z kolei badania prowadzone na ludzkiej linii komórkowej raka trzustki MIA 
PaCa-2 przez zespół Thakkar i wsp. wykazały pozytywny wpływ kurkuminy 
w terapii skojarzonej z aspiryną i sulforanem na zmniejszenie zdolności wiązania 
NF-κB do DNA poprzez obecność IκBα oraz zahamowanie wzrostu komórek no-
wotworowych raka trzustki [34].

Badania prowadzone przez Neelgundmath i wsp. na linii komórkowej raka 
wątrobowokomórkowego zwracają uwagę na pochodną kumaryny CPP (ang. 
7-carbethoxyamino-2-oxo-2H-chromen-4-yl)methylpyrrolidine-1 carbodithioate), 
jako doskonałego inhibitora szlaków prozapalnych zależnych od NF-kB, ograni-
czającego migrację i inwazję komórek nowotworowych. Wykazano, że CPP ha-
muje aktywację NF-κB wpływając tym samym na ekspresję genów zależnych od 
tego czynnika transkrypcyjnego, kodujących białka, takie jak: cyklina D1, Bcl-2, 
surwiwina, MMP12 and C-Myc [23].

PODSUMOWANIE

Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB zaangażowany jest w regulację genów, 
kodujących czynniki prozapalne m.in. cytokiny, chemokiny, cząsteczki adhezyjne 
oraz wiele innych genów uczestniczących w ważnych procesach komórkowych. 
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W odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe lub wewnątrzkomórkowe bodźce może do-
chodzić do nieprawidłowej aktywacji szlaku NF-κB i różnego rodzaju defektów, które 
w konsekwencji mogą przyczyniać się do inicjacji i/lub progresji procesu nowotwo-
rzenia. Dlatego też szklak NF-κB stał się celem terapii mających na celu wyciszanie 
jego nadmiernej aktywacji, która leży u podstaw wielu chorób nowotworowych, ale 
także chorób o podłożu immunologicznym czy autoimmunologicznym. Identyfikacja 
genów ulegających ekspresji w odpowiedzi na działanie NF-κB i związek z progresją 
różnych typów nowotworów stanowi ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia 
molekularnych podstaw tego mechanizmu i terapii przeciwnowotworowych. Ponad-
to, dodatkowe badania nad mechanizmami kontrolującymi ekspresję czynników pro-
zapalnych, może stać się podstawą do powstania nowych celów farmakologicznych.
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