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Ο

ι μεταλλάξεις στην περιοχή της κινάσης του EGFR
εμφανίζονται σε περίπου 16% των ασθενών με μη
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, αλλά σε
πολύ υψηλότερο ποσοστό σε επιλεγμένους πληθυσμούς,
όπως σε μη καπνιστές, σε γυναίκες και σε ασθενείς από την
Άπω Ανατολή. Η παρουσία αυτών των μεταβολών συσχετίζεται με την απόκριση σε μικρομοριακούς αναστολείς της
κινάσης της τυροσίνης που στοχεύουν τον EGFR. Λόγω
του ότι οι διάφορες μεταλλάξεις αθροίζονται γύρω από
το καταλυτικό σημείο και λόγω του ότι έχουν αναφερθεί
διαφορές στην κατασταλτική ευαισθησία των φορέων αυτών των μεταλλάξεων, είναι σημαντικό να κατανοηθούν
οι επιδράσεις αυτών των μεταλλάξεων σε δομικό επίπεδο.
Η παρούσα εργασία παρέχει μια δομική εδραίωση για την
κατανόηση των διαφορών στην ευαισθησία των μεταλλάξεων L858R και G719S ώστε να εφαρμοσθούν ορθά στην
κλινική πράξη οι διαθέσιμοι σήμερα αναστολείς του EGFR
και να αναπτυχθούν ενδεχομένως στο μέλλον ισχυρότεροι
και ειδικοί των μεταλλάξεων αναστολείς.
Ο υποδοχέας του επιδερμοειδούς αυξητικού παράγοντα
(Epidermal Growth Factor Receptor EGFR) -ονομάζεται επίσης
ErbB1, Her1- είναι ένας διαμεμβρανικός υποδοχέας συνδεδεμένος με το ένζυμο κινάση της τυροσίνης, ο οποίος διαβιβάζει
σημαντικά μηνύματα για τη μίτωση, τη διαφοροποίηση και την
κινητικότητα του κυττάρου. Μόλις συνδεθεί ο αυξητικός παράγοντας, ο EGFR και τα άλλα μέλη της οικογένειας ErbB ομο- ή
ετεροδιμερίζουν και ενεργοποιούν τις ενδοπλασματικές περιοχές
τους όπου βρίσκεται η κινάση της τυροσίνης, έτσι ώστε να αρχίσει
η μεταγωγή ενός ενδοκυττάριου σήματος17,25. Η υπερέκφραση
ή η ενεργοποίηση λόγω μετάλλαξης του EGFR ενέχεται στην
ανάπτυξη ή στην επέκταση πολλών κακοηθειών στον άνθρωπο.
Αρκετές μικρομοριακές ουσίες που καταστέλλουν την κινάση της
τυροσίνης (Tyrosine Kinase Inhibitors, TKIs) έχουν αναπτυχθεί
με στόχο την πρόσδεσή τους στην περιοχή του υποδοχέα που
συνδέεται με το ΑΤΡ (Hynes and Lane, 2005).
Ορισμένες από αυτές τις ουσίες δοκιμάζονται εδώ και λίγα
χρόνια σε κλινικές μελέτες ή έχουν λάβει άδεια χορήγησης στα
πλαίσια της αντινεοπλασματικής θεραπείας: η gefitinib (Iressa)24, η
erlotinib (Tarceva)15, η lapatinib16, η πυρολοπυριμιδίνη AEE78822
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Εικόνα 1. Οι τρόποι σύνδεσης της gefitinib (A, C και E) και της AEE788
(B, D και F) με τις κινάσες wild-type (κίτρινο), L858R (πράσινο) και G719S
(μπλε). Σημαίνονται οι σημαντικές πλευρικές άλυσσοι σε μορφή ράβδου με άνθρακες χρωματισμένους κίτρινους και δεσμούς υδρογόνου.
Συγκρίνετε τη σύνδεση των διαφόρων αναστολέων με κινάσες που
εμφανίζουν την ίδια μορφή μετάλλαξης (οριζοντίως) και τη σύνδεση
των ίδιων αναστολέων μεταξύ wild-type και μεταλλαγμένων κινασών
(καθέτως). Οι τρόποι σύνδεσης και των δύο ουσιών είναι ουσιαστικά
όμοιοι και στις τρεις δομές.

και ο μη αναστρέψιμος αναστολέας HKI-27223. Οι μεταλλάξεις
λόγω απώλειας βάσεων στην εξωκυττάρια περιοχή του EGFR
είναι γνωστό από καιρό ότι προκαλούν ανεξάρτητη από τους
αυξητικούς παράγοντες ενεργοποίηση του EGFR και είναι συχνές
στο γλοιοβλάστωμα4.
Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν σωματικές μεταλλάξεις στην ενδοκυττάρια περιοχή της κινάσης της τυροσίνης του EGFR σε μια
υποομάδα ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
(NSCLC)3,6,9,10,12,13,18. Η παρουσία αυτών των μεταλλάξεων στον
NSCLC συσχετίζεται με ανταπόκριση στους TKIs. Ένας αριθμός
από διακριτές μεταλλάξεις έχουν ταυτοποιηθεί, όπως εστιακές
μεταλλάξεις μέσα στην αγκύλη πρόσδεσης των νουκλεοτιδίων
στο εξώνιο 18, μικρές απώλειες βάσεων στο εξώνιο 19, προσθήκες στο εξώνιο 20 και εστιακές μεταλλάξεις στην αγκύλη
ενεργοποίησης στο εξώνιο 21.
Δομικά, αυτές οι μεταλλάξεις αθροίζονται γύρω από την ενεργή
περιοχή της τυροσίνης κινάσης. Οι δύο συχνότερες μεταλλάξεις
είναι η απώλεια βάσεων στο εξώνιο 19, απ’ όπου λείπουν οι
θέσεις 746-750 των εκφραζόμενων πρωτεϊνών και η εστιακή
αντικατάσταση στο εξώνιο 19, όπου η λευκίνη 858 αντικαθίσταται από μια αργινίνη (L858R)3,18. Η αντικατάσταση L858R είναι
η συχνότερη μεμονωμένη μετάλλαξη (περίπου το 40% των
μεταλλάξεων) και βρίσκεται στην αγκύλη ενεργοποίησης της
κινάσης (A loop). Εστιακές μεταλλάξεις παρατηρούνται επίσης
στη θέση 719 της γλυκίνης, αν και σπανιότερα. Η γλυκίνη 719
βρίσκεται σε γειτονική θέση ως προς την «αγκύλη Ρ» της κινάσης
και αντικαθίσταται από τη σερίνη, την κυστεΐνη ή την αλανίνη.
Οι εστιακές μεταλλάξεις L858R και G719S, καθώς επίσης
και οι απώλειες του εξωνίου 19 και η προσθήκη του εξωνίου
20 είναι ικανές να επηρεάσουν τη μιτωτική συμπεριφορά των
κυττάρων, σε κυτταρικές καλλιέργειες βρογχικών επιθηλιακών
κυττάρων1,5,7,10,19,Arao et al.2004. Η κλινική συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας εστιακών μεταλλάξεων και της ανταπόκρισης στη θεραπεία
με ΤΚΙs ίσως αντανακλάται πιστά στις κυτταρικές καλλιέργειες και
σε κύτταρα με τροποποιημένους υποδοχείς EGFR. Τα κύτταρα με
τροποποιημένους υποδοχείς EGFR είναι γενικά πλέον ευαίσθητα
στους ΤΚΙs σε σύγκριση με τα κύτταρα που διαθέτουν τους φυσιολογικούς υποδοχείς EGFR. Ιδιαίτερα η μετάλλαξη L858R συνδέεται
με 10πλάσια έως 100πλάσια ευαισθησία στην erlotinib και στη
gefitinib σε σύγκριση με τα κύτταρα χωρίς μεταλλάξεις7,11,13 και
με στατιστικά μεγαλύτερη ευαισθησία σε σύγκριση με τα κύτταρα
που εμφανίζουν μεταλλάξεις G719S8. Ταυτόχρονα, οι εξαιρέσεις
από τον κανόνα υπογραμμίζουν με τη σειρά τους τη σχέση μεταξύ
των ειδικών μεταλλάξεων και της κατασταλτικής ανταπόκρισης. Η
δομή της μη μεταλλαγμένης περιοχής της κινάσης του υποδοχέα
EGFR έχει ήδη μελετηθεί εντατικά.
Η κρυσταλλική δομή έχει μελετηθεί μόνη ή σε σύμπλεγμα
με την erlotinib20. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται μια
ενεργητική διαμόρφωση της κινάσης, αν και η Tyr869 δεν είναι
φωσφορυλιωμένη στην αγκύλη ενεργοποίησής της. Αυτή η
παρατήρηση συμφωνεί με το εύρημα ότι η φωσφορυλίωση της
αγκύλης ενεργοποίησης του υποδοχέα EGFR δεν είναι απαραίτητη
για την ενεργοποίησή του21. Πρόσφατα, μια μελέτη (structural
dissection) του μηχανισμού ενεργοποίησης του EGFR επιβεβαίωσε τη διαμόρφωση τύπου Src/CDK της ανενεργού κινάσης και
κατέδειξε ένα μηχανισμό ενεργοποίησης όμοιο με αυτόν των
κυκλινών, που περιλαμβάνει μια ασύμμετρη διμεροποίηση της
περιοχής της κινάσης του EGFR26. Η ανακάλυψη ενεργοποιητικών
μεταλλάξεων της περιοχής της κινάσης του EGFR και η διαφορετική ευαισθησία τους στους αναστολείς θέτει μια σειρά από
δομικά ενδιαφέρουσες και κλινικά σημαντικές ερωτήσεις. Πώς
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οι μεταλλάξεις ενεργοποιούν την κινάση; Πώς επηρεάζουν τη
σύνδεση του αναστολέα στον υποδοχέα; Και, εντέλει, σε ποιο
βαθμό θα χρειασθούν αναστολείς σχεδιασμένοι με βάση καθεμία μετάλλαξη ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των
μελλοντικών θεραπευτικών στρατηγικών; Ενδέχεται να εξαρτάται η ευαισθησία των διαφόρων όγκων με μεταλλάξεις του
EGFR από τις δομικές διαφορές των μεταλλαγμένων κινασών,
οι οποίες επηρεάζουν την απόκριση σε διάφορους αναστολείς
των EGFR7,10.
Με σκοπό τη διαλεύκανση των παραπάνω ερωτήσεων, μελετήθηκαν οι δομές της «φυσιολογικής» μορφής (wild-type) και
των μεταλλάξεων L858R και G719S της κινάσης του EGFR, σε
συμπλέγματα με αναστολείς τους, όπως η gefitinib, η AEE788,
η συγγενής με τη σταυροσπορίνη AFN941 και το ανάλογο του
ATP AMP-PNP. Επιπλέον, μελετήθηκε η κινητική των κινασών
wild-type και αυτών με μεταλλάξεις in vitro.
Βρέθηκε ότι η μετάλλαξη L858R συνδέεται με κατά 50 φορές μεγαλύτερη δραστηριότητα σε σύγκριση με την κινάση
wild-type και ότι η μετάλλαξη G719S συνδέεται με κατά 10
φορές μεγαλύτερη δραστηριότητα σε σύγκριση με την κινάση
wild-type. Η εξέταση των δομών των μεταλλάξεων αποκάλυψε
μια συνολική διαμόρφωση παρόμοια με αυτή της ενεργοποιημένης κινάσης wild-type. Οι συγκρίσεις με τη δομή του
ανενεργού EGFR υποδηλώνουν ότι οι μεταλλάξεις L858R και
G719S ενεργοποιούν την κινάση παρεμβαίνοντας σε αλληλεπιδράσεις οι οποίες σταθεροποιούν την ανενεργό μορφή. Η
ανάλυση των συμπλεγμάτων με τους αναστολείς έδειξε ότι ο
τρόπος σύνδεσης της AMP-PNP, της AEE788 και της gefitinib
είναι παρόμοιος στις κινάσες wild-type, L858R και G719S.
Αντίθετα, παρατηρήθηκε μια σημαντική περιστροφή του ανάλογου της σταυροσπορίνης AFN941 στο σημείο σύνδεσης της
μετάλλαξης G719S σε σύγκριση με τον προσανατολισμό του
στη σύνδεσή του με την πρωτεΐνη wild-type. Άμεσες μετρήσεις
της σύνδεσης της gefitinib και του AEE788 με την κινάση wildtype και τις μεταλλαγμένες κινάσες αποκάλυψαν ότι και οι δύο
ουσίες συνδέονται με μεγαλύτερη συγγένεια με τη μετάλλαξη
L858R σε σύγκριση με την κινάση wild-type ή με τη μετάλλαξη
G719S. Είναι αξιοσημείωτο ότι η gefitinib συνδέεται 20 φορές
ισχυρότερα με τη μετάλλαξη L858R.
Η θετική κλινική εμπειρία από τη χρήση της imatinib (Gleevec)
ως αναστολέας της κινάσης BCR-Abl στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία αποτελεί ένα παράδειγμα μοριακής στοχεύουσας αγωγής
στην ογκολογία2. Οι σωματικές μεταλλάξεις στις κινάσες του
EGFR που εμπλέκονται στον καρκίνο του πνεύμονα και άλλων
οργάνων ίσως αποτελούν μια ανάλογη ευκαιρία θεραπευτικής
παρέμβασης, αλλά με μια βασική διαφορά. Στον BCR-Abl, ο
μηχανισμός ενεργοποίησης της κινάσης είναι αλλοστερικός και
η περιοχή της κινάσης παραμένει αναλλοίωτη (εκτός από τις
περιπτώσεις μεταλλάξεων που επιφέρουν αντοχή). Συνεπώς,
αποτελεί ένα προνομιούχο στόχο για την ανάπτυξη φαρμάκων.
Αντίθετα, οι μεταλλάξεις του EGFR ενεργοποιούν την κινάση
αναστέλλοντας αυτοανασταλτικές επιδράσεις κοντά στο σημείο
σύνδεσης με τον ΑΤΡ. Καθώς φαίνεται από αυτή τη μελέτη,
αυτές οι μεταλλάξεις μεταβάλλουν την περιοχή της κινάσης
με τρόπο ώστε να επηρεάζεται δραματικά η σύνδεση με τους
αναστολείς. Συνεπώς, κάθε μετάλλαξη αποτελεί ιδιαίτερο στόχο
για την ανάπτυξη ειδικών αναστολέων.
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