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A DNS-chipek segítségével végezehetô – egyszerre akár több tízezer génre kiterjedô – összehasonlító génexpressziós vizsgálatok teljesen új távlatokat nyitottak az
emberi genom felépítésének és mûködésének a kutatásában. Kérdés, hogy az így
nyerhetô – esetenként több milliós – adattömeg mennyiben hasznosítható a gyakorlatban? Alkalmasak-e ezek a génexpressziós adatok olyan kritikus gének azonosítására, amelyek hozzájárulhatnak a lympho-haematologiai eredetû tumorok eddigieknél jobb megismeréséhez, pontosabb osztályozásához és eredményesebb gyógyításához? Mivel ma még szinte lehetetlen megjósolni, hogy mennyiben viszi elôre a DNS-chipek alkalmazása a daganatbiológiát, összefoglalónkban néhány konkrét példa segítségével szeretnénk bemutatni az összehasonlító génexpressziós módszer lényegét és a benne rejlô potenciális lehetôségeket. Magyar Onkológia
45:59–66, 2001
As the Human Genome Project hurtles towards completion, DNA microarray
technology offers the potential to open wide new windows into the study of
genome complexity. DNA chips can be used for many different purposes, most
prominently to measure levels of gene expression (messenger RNA abundance)
for tens of thousands of genes simultaneously. But how much of this data is
useful and is some superfluous? Can array data be used to identify a handful of
critical genes that will lead to a more detailed taxonomy of haematological
malignancies and can this or similar array data be used to predict clinical
outcome? It is still too early to predict what the ultimate impact of DNA chips
will be on our understanding of cancer biology. There are many critically
important questions about this new field that are yet unaddressed. By the
publication of this article, it is hoped that the technology of DNA chips will be
opened up and demystified, and that additional opportunities for creative
exploration will be catalysed. Uher F. Impact of DNA chips on haematological
oncology. Hungarian Oncology 45:59–66, 2001

Még be sem fejezôdött a nemzetközi összefogással létrejött humángenom program (HGP =
Human Genom Project vagy HUGO), örökítô
anyagunk „ABC”-jének a megfejtése, a molekuláris biológusok jórészét már az foglalkoztatja,
hogy milyen szavak (gének) rakhatók össze ennek az „ABC”-nek a betûibôl és az így kapott szavak hogyan fûzhetôk össze értelmes mondatokká (genetikai programokká). A cél tehát örökítô
anyagunk mûködésének – azaz nyelvének és fô-

ként nyelvtanának – a megismerése. Ebben
nyújt szinte felmérhetetlen segítséget a DNSchip (más néven: DNS array, DNS-sorozat vagy
lajstrom, gén-chip, genom-chip, stb.) technika.
(A GeneChip® elnevezéssel vigyázzunk, ez az
Affymetrix, Inc. tulajdona, márkavédjegy.) Összefoglalónkban azt szeretnénk bemutatni, hogy
milyen változásokat hozhatnak a DNS-chipek az
oncohaematologiában.

Néhány szó a chip-technikáról
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A DNS-chipek egy szilárd hordozó lapocskához
sakktáblaszerû elrendezésben kötött, nagyszámú, különbözô nukleotidszekvenciájú DNS-próbából állnak. A próbák lehetnek in situ, azaz magának a chipnek (általában nylon) a felszínén
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fotolitografikus úton elôállított oligonukleotidok
(20–25 nukleotid hosszúságúak), vagy nagyobb
méretû (~500–5000 nukleotidból álló) DNS-fragmentumok. Utóbbiakat a tintasugaras nyomtatókhoz hasonló elven mûködô robotberendezés
segítségével viszik fel a szilárd hordozó (üveg
vagy szilikon) felületére. Mivel a jelenlegi technikai lehetôségek maximum 20–30 ezer, különbözô próbát tartalmazó folt vagy pont (spot) kialakítását teszik lehetôvé egy chip 1–2 cm2-es felületén, egy egyed teljes genetikai állományát
reprezentáló – genomiális DNS-próbákból álló –
chip csak prokariótákból és egyszerûbb
eukarióta szervezetekbôl készíthetô. Kereskedelmi forgalomban vannak például olyan chipek,
amelyeken az élesztôgomba (Saccharomyces
1. ábra. Egy összehasonlító hibridizációs kísérlet vázlata. Elsô lépésként az összehasonlítani kívánt – „A” és „B” típusú – sejtekbôl mRNS-t preparálnak, majd
reverz transzkriptáz enzim segítségével elkészítik az mRNS molekulák kiegészítô
DNS (cDNS) kópiáit. A kétféle - „A” és „B” eredetû – cDNS (target) mintákat eltérô
színû (vörös vs zöld) fluoreszcens festékekkel (ún. riporter molekulákkal) jelölik,
összekeverik és hibridizáltatják a DNS-chip felszínén. A chipeket mosás után
lézerfénnyel világítják meg és egy scannerrel leolvassák a riporter molekulák által
a vörös és a zöld hullámhossztartományban kibocsátott fény intenzitását. A chip
felszínén vörösen világító pontok (spots) olyan géneket jelölnek, amelyek az „A”
típusú sejtekben nagyobb mértékben expresszálódnak, mint a „B” típusúakban (ld.
a chip egy részlete: 1). A zölden világító pontok ennek a fordítottjára utalnak (ld. a
chip egy részlete: 3). Ha egy gén mind az „A”, mind a „B” típusú sejtekben hasonló
mértékben expresszálódik, akkor a DNS-chip felszínén található megfelelô próbához közel azonos mennyiségû vörös ill. zöld festékkel jelzett target cDNS kapcsolódik és így sárga színû fénypont jön létre (vörös + zöld = sárga, ld. a chip egy
részlete: 2). A génexpresszió relatív mértéke számszerûsíthetô is a vörös és zöld
fluoreszcencia-intenzitás hányadosának logaritmusaként (ld. az ábrán belüli
táblázatot). Számos ilyen kísérlet eredményeinek hierarchikus csoport- (cluster)
analízisével alakul ki az a kép (image) amelyen minden sor egy gént és minden
oszlop egy kísérletet (vagy mintát) jelent. Errôl a képrôl olvashatók le az adott sejt
eredetére, funkciójára és mûködésére jellemzô génexpressziós kézjegyek. (A végsô
kép kialakítása során a számítógép a sárga foltokat feketére színezi, így a közleményekben és az interneten látható ábrákon a fokozott vagy csökkent génexpresszióra utaló, vörös ill. zöld pontok fekete háttérbôl emelkednek ki.) (Buhler J
(7) és Alizadeh AA és mtsai (1, 2, 3) nyomán.)
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cerevisiae) minden génjét (összesen ~6100 gént)
két-két, fehérjére szabadon átírható, ORF (open
reading frame) szekvencia reprezentálja. Az emlôs sejtek genomja azonban 60–100 ezer gént tartalmaz. Egyetlen chipen tehát csak a genom egy
– a kísérlet céljának megfelelôen kiválasztott –
részét reprezentáló próbák helyezhetôk el. Ezek
a próbák általában reverz transzkriptáz enzim
segítségével in vitro elôállított komplementer
DNS- (cDNS) láncok. Az ilyen chipeken végezhetôk el az 1. ábrán bemutatott összehasonlító génexpressziós kísérletek. (A DNS-chip technikának
természetesen sok más alkalmazási területe is
van: DNS-szekvenálás, pontmutációk kimutatása, gyógyszerérzékenység ill. -rezisztencia meghatározása, stb., ezek ismertetése azonban meszsze meghaladná ennek az összefoglalónak a kereteit) (10, 13, 14, 15, 23).
Az összehasonlító génexpressziós kísérletek
talán legkritikusabb lépése a megfelelô szolubilis
nukleinsavminták (targetek) elôállítása. Hacsak
nem sejtvonalakkal dolgozunk, ritkán sikerül egy
mintából, például egy tumorbiopsziából annyi
mRNS-t izolálni, hogy reverz transzkripció (RT)
után a további munkához szükséges mennyiségû
cDNS-hez jussunk. Ilyenkor a target nukleinsavat
polimeráz láncreakció (PCR) segítségével kell
megsokszorozni. Ezt követi a target cDNS-ek jelölése riporter molekulákkal, amik lehetnek különbözô (vörös és zöld) színû fluoreszcens festékek
(Cγ5 és Cγ3) vagy radioaktív izotópok (32P). A hibridizáció, a chipen inszolubilizált próbák és a
komplementer szolubilis targetek közti reakció
majd mosás után a chipeket mérik és a kapott
eredményeket értékelik.
A mérés a riporter molekulák jellegének megfelelôen történik. Fluoreszcens festékek alkalmazása esetén a chipeket lézerrel világítják meg és a
lapocskák különbözô pontjai által kibocsátott
fény színét, valamint intenzitását mérik
konfokális mikroszkópban vagy valamilyen hasonló elven mûködô leolvasó készülékben
(scannerben). Végül a több chipen végzett számos kísérlet eredményeit hierarchikus csoport(cluster) analízis (általában a CLUSTER és a
TREEWIEW számítógépprogramok) segítségével
értékelik. Így meghatározhatók a mintaként feldolgozott sejtek eredetére, funkciójára, mûködésére, stb. jellemzô génexpressziós kézjegyek.
Minden kézjegy olyan gének csoportját
(clusterét) jelenti, amelyek hasonló vagy inkább
egymáshoz kapcsolódó funkciójú fehérjéket kódolnak. Ráadásul minden génexpressziós kézjegy
tartalmaz néhány nevesített (named) gént, aminek ismerjük a funkcióját és ebbôl következtethetünk a csoportba tartozó többi – még ismeretlen – gén funkciójára is. Ha például olyan
génexpressziós kézjeggyel találkozunk, amelyben elôfordul a Fas (APO-1 vagy CD95) és több
kaszpáz enzim génje, biztosak lehetünk abban,
hogy a csoportba tartozó többi – fokozottan expresszálódó – gén is olyan fehérjéket kódol, amelyek szerepet játszanak a Fas (CD95) –
FasL (CD95L) úton indukált apoptózisban (5, 7,
20, 29).
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Egy haematopoeticus ôssejt adatbázis
Az elsô ôssejt adatbázist – „Stem Cell Database
(SCDb)” – Phillips és mtsai (24, 25) hozták létre.
Foetalis (14,5 napos) egérmájból izolálták az
AA4.1+Sca-1+c-kit+Lin-/low lympho-haematopoeticus ôssejteket és az AA4.1-, a különbözô vérsejt
fejlôdési sorok irányába differenciálódó, elkötelezett elôdsejteket valamint érett vérsejteket.
Mindkét – ôs- és elkötelezett/érett – sejtpopulációból mRNS-t szeparáltak, a ribonukleinsav molekulákról DNS-másolatot készítettek, majd a két
preparátumból egy szubsztrakciós (ôs mínusz elkötelezett/érett sejtek) cDNS-könyvtárat hoztak
létre. Ugyanezt megismételték fiatal felnôtt (2–3
hónapos)
állatok
csontvelôjébôl
izolált
AA4.1+Sca-1+c-kit+Lin-/lowRhlow (ôs) és Lin+ (elkötelezett/érett) sejtekkel is. (A szubsztrakciós
cDNS-könyvtárak készítésekor nem alkalmaztak
polimeráz láncreakciót (PCR), így a könyvtárak a
valódi génexpressziós arányokat (is) tükrözik.) A
~18 000 próbát robotberendezésel vitték fel nylonmembránok (chipek) felületére. A hibridizációt PCR-ral felszaporított és 32P izotóppal jelzett
targetekkel végezték. 2119, az ôssejtekben expresszálódó – eddig jórészt ismeretlen – gént találtak. Számos nukleinsav- és fehérje-adatbázissal
összevetve a gének 26%-áról lehetett egyértelmûen megállapítani, hogy milyen típusú fehérjéket
kódolnak, nevesíteni azonban csak kisebb részüket sikerült. Eszerint 161 gén transzkripciós faktorokat (pl. ALL-1, AML-1/CBF), 174 sejtfelszíni
ill. membránhoz asszociált fehérjéket (pl. Flk2/flt-3, CD34, CD27, Notch1), 28 szekretált fehérjéket (pl. IL-12, MIP2, IL-16), és 147 jeltovábbító
molekulákat (pl. Dishevelled-1, Manic Fringe,
Ski, DOKL) kódol. A foetalis (máj) és a felnôttkori (csontvelô) lympho-haematopoeticus ôssejtekben ugyanazok a gének expresszálódnak, mint
foetalis ôssejtekben, de néhány tucat gén eltérô
mértékben.

Az SCDb informatikai háttere
Az ôssejtekbôl maghatározott nukleinsav- ill. fehérjeszekvenciákat a BLAST algoritmus segítségével hasonlították össze a SwissProt, a Genbank nr
fehérje, a Genbank nr nukleotid, a dbEST, valamint az egér és a humán DOTS adatbázisokkal. A
potenciális ORF szekvenciákat az ORF finder
(NCBI, Bethesda, MD, USA) programmal azonosították. A fehérjék különbözô szerkezeti motifjainak a meghatározását a ProDom (INRA, Franciaország), a Pfam (Washington University, St. Louis,
USA), a Prosite (PBIL, Franciaország), a SMART
(EMBL, Heidelberg, Németország) és az eMatrix
(Stanford University, Stanford, USA) segítségével
végezték. A transzmembrán hélixeket a TMPreddel, a szignálpeptideket a SignalP-vel mutatták ki.
Az egyes fehérjék sejten belüli lokalizációját a
PSORT II segítségével határozták meg (24, 25).
Csak szórványos adatokkal rendelkezünk az
érett lymphocyták aktivációja és gátlása során bekövetkezô génexpressziós változásokról. Tudjuk
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például, hogy a Staphylococcus enterotoxin B –
egy T-sejt szuperantigén – intravénás adása után
8 órával az érintett egér T-sejtekben sokkal több
gén fokozott expressziója figyelhetô meg, mint
két nappal késôbb, amikor már megindul az aktivált T-sejtek proliferációja. Ez arra utal, hogy a
lymphocyták aktivációja során igen korán – néhány óra alatt – bekövetkeznek a legfontosabb, a
sejtek további sorsát meghatározó génexpresziós
változások (35). Ugyanakkor a legjobbnak tartott
immunszuppresszív gyógyszereink is játékszernek tûnnek. Az FK506-tal gátolt emberi B-sejtekben alig tizedannyi gén expressziója csökken,
mint a szervezetben fiziológiás körülmények között anergiássá váló, a szekunder nyirokszervekbe kikerült autoreaktív B-sejtekben (16, 17).

Malignus lympho-haematopoesis
Az Egyesült Államok Nemzeti Rákkutató Intézete
(NCI = National Cancer Institute) által szervezett és irányított „Cancer Genome Anatomy Project (CGAP)” keretében összehasonlító génexpressziós módszerrel vizsgált elsô tumor a prosztatarák volt. Ma már >13 000, a prosztatában expresszálódó gént ismerünk. Ebbôl közel 11 000
DNS-szekvenciát normál prosztatasejtekbôl (is)
azonosítottak. 2800 a praecancerosus és 4100 a
malignus prosztatasejtekben fokozottan expresszálódó gének száma (8, 32, 33). Részben a
CGAP-hez kapcsolódva indult el a „Stanford
NCI60 Cancer Microarray Project”, aminek a keretében elsôsorban azt szerették volna tisztázni,
hogy alkalmas-e az összehesonlító génexpresszós
módszer az egyes daganatok eredetének a meghatározására is. Hatvan, in vitro kultúrában fenntartott malignus sejtvonalat vizsgálva egyértelmûen meg tudták állapítani, hogy közülük melyek származnak a központi idegrendszerbôl, a
vesébôl, a petefészekbôl, a vastagbélbôl, a bôrbôl
(melanomák) és a vérképzô rendszerbôl (leukaemiák). Igazolták tehát, hogy lehetséges olyan
szerv- ill. szövetspecifikus géncsoportok (clusterek) meghatározása, amelyek egyértelmûen jelzik az adott tumorsejtek eredetét. Ráadásul
ugyanez a kísérleti rendszer alkalmasnak bizonyult az egyes sejtvonalak gyógyszerérzékenységének a vizsgálatára is (26, 27, 28).
Golub és mtsai (18) voltak az elsôk, akiknek sikerült akut leukaemiás betegek vérébôl összehasonlító génexpressziós módszerrel kimutatni,
hogy a kérdéses tumor myeloid vagy lymphoid
eredetû-e, azaz a beteg akut myeloid leukaemiában (AML) vagy akut lymphoid leukaemiában
(ALL) szenved-e. Ehhez – mármint a myeloid és
lymphoid eredetû tumorok megkülönböztetéséhez – 50-nél kevesebb gén expressziójának az
összehasonlító vizsgálatára volt szükség. (A kísérletek során alkalmazott chip eredetileg több mint
6000 próbából állt.) Beigazolódott az is, hogy a
HOXA9, egy homeo domén fehérjét kódoló (homeobox) gén (amirôl már korábban gyanították,
hogy onkogén) fokozott expressziója az AML-es
betegek egy kis csoportjában nagyon rossz prognózist jelent. Ezek azok a betegek, akik általában
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nem vagy csak korlátozottan reagálnak a kemoterápiára, tehát akikben szinte soha nem sikerül
remissziót indukálni.

A HOX gének

1. táblázat.
A „Lymphochip” segítségével meghatározott legfontosabb génexpressziós
kézjegyek
(1,2 és 3 nyomán)

A homeotikus szelektor géneket eredetileg az
ecetmuslinca vizsgálata közben fedezték fel.
Olyan transzkripciós faktorokat kódolnak, amelyek a gyümölcslégy fejlôdése során kulcsszerepet játszanak az egyes testtájak meghatározásában. (Maga a homeo régió az a DNS-motívum,
amely a kb. 60 aminosav hosszúságú homeo
domént kódolja.) A homeo domén fehérjék evolúciós konzerváltsága meglepôen nagy, lényegében minden eukarióta sejtben megtalálhatók az
élesztôtôl az emberig. A gerincesek homeotikus
szelektor génjeit HOX géneknek nevezzük. Emberben a HOX gének négy csoportba: HOXA,
HOXB, HOXC, és HOXD rendezôdnek. Ezek
mindegyike más-más – a HOXA csoport a hetedik
– szomatikus kromoszómán található. Az emberi
HOX gének által kódolt homeo domén fehérjék
azonban nem csak az egyedfejlôdés korai szakaszában nélkülözhetetlenek, fontos szerepet játszanak a normális és a malignus haematopoesis
szabályozásában is. Egyes HOX gének fokozott
expresszióját már számos különbözô leukaemia/lymphoma sejtben megfigyelték. Ráadásul a
HOXA9 gén közvetlenül érintett az AML-es betegek egy részében (FAB M2–M4) elôforduló
t(7;11)(p15;p15) kromoszóma-transzlokációban,
aminek következtében egy HOXA9-nukleoporin
(NUP98) fúziós fehérje jön létre (21).

A Lymphochip – új lehetôség a nonHodgkin lymphomák diagnosztikájában
és osztályozásában
Az Alizadeh és mtsai (1, 2, 3) által Stanfordban és
Bethesdában (USA) kifejlesztett Lymphochip
17 856 génpróbából áll. Ebbôl 12 069 cDNS a centrum germinativumokból izolált B-sejtek mRNSmolekuláinak a másolata, 2338 cDNS képviseli a
különbözô non-Hodgkin-lymphomákat és a Bsejtes krónikus lymphoid leukaemiát (B-CLL), néhány száz próba a normális T és B lymphocyták
aktivációja során indukálódó vagy gátlás alá kerülô géneket, 3186 cDNS pedig a lymphocyták biológiájában és/vagy a tumorok fejlôdésében fontos
szerepet játszó ismert (nevesített) gének azonosítására szolgál. A vizsgálandó mintákból származó
szolubilis target cDNS-ek minden kísérletben Cγ5tel (vörös), a 9 lymphoid sejtvonal kevert
(poolozott) mRNS-ébôl kiindulva szintetizált referencia targetek pedig Cγ3-mal (zöld) vannak jelölve. A Lymphochip segítségével – elsô közelítésben
– hét nagyobb génexpressziós kézjegyet sikerült
azonosítani a normális és malignus emberi
lymphocytákban (1. táblázat). A nevesített génekkel is jellemzett kézjegyek egyértelmûen jelzik,
hogy a vizsgált mintákban található sejtek: (i) T
és/vagy B lymphocyták, (ii) nyirokcsomóból vagy
vérbôl származnak, (iii) nyugvó vagy aktivált állapotban vannak, netán éppen osztódnak. (Meglepô, hogy a γ-interferonnal aktiválható gének két,
élesen elkülönülô csoportot alkotnak.)
A Lymphochipre épülô, Lymphoma/Leukemia Molecular Profiling Project (LLMPP) távolabbi

Génexpressziós kézjegy

A kézjegyeket alkotó géncsoportok néhány fontosabb, nevesített eleme*

Nyirokcsomó

Monocyta-differenciálódás:
NK-sejt-differenciálódás:
Kemokinek:
Extracelluláris mátrix:

CD14, c-fms
NK4
IP-10, MIG, PARC, RANTES
Osteonectin, mátrix metalloproteináz-9

T-sejt

Differenciálódás:
Antigénfelismerô receptor-komplex:
Jeltovábbító molekulák:

CD2
TCR különbözô láncai, CD3 ε-lánc
LAT, fyn

B-sejt

Differenciálódás:
Antigénfelismerô receptor-komplex:

CD19, CD20, immunglobulin J-lánc
BCR különbözô láncai, CD79b

Immunaktiváció

NF-κB/Rel fehérjék:
Citokinek:

NF-κB 1, NF-κB 2, RelB, c-Rel
IL-1α, IL-1β, IL-3, IL-6, IL-10, TNF-α, TNF-β, SCF,
G-CSF, GM-CSF
IL-8, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2β, MIP-3α
A1 (a bcl-2 család tagja), c-IAP2 (egy IAP homológ)

Kemokinek:
Apoptózisgátló fehérjék:
Sejtosztódás

Sejtciklus-szabályozó fehérjék:
DNS-replikációs faktorok:
Sejtciklust ellenôrzô fehérjék:

Cdk4, cdk2; cyclin A, B1, E, F; p16 és
p18 (cdk-kináz-gátlók)
C, MCM2, dihidrofolát-reduktáz
BUB1, CHK1

Interferon 1

Interferonnal indukálható transzkripciós faktor:
MHC antigének:
Antigén-bemutatás:

STAT1
MHC I-es gének
TAP1, LMP2

Interferon 2

Interferonnal indukálható transzkripciós faktorok: STAT2, IRF-2, ISGF3γ
MHC antigének:
MHC II-es gének
Influenzavírus-rezisztencia:
MxB

*Az itt szereplô rövidítések magyarázatát hely hiányában nem tudjuk megadni.
Javasoljuk, hogy az olvasó az általa ismert génekre koncentráljon.
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célja egy, minden vérképzôrendszeri tumor genetikai jellemzôit tartalmazó, nemzetközi adatbázis megteremtése. Ez különösen a non-Hodgkinlymphomák esetében lenne fontos, hiszen ezeknek a tumoroknak még az osztályozása is megoldatlan. A jelenleg talán legelterjedtebb, revideált
európai-amerikai lymphoma osztályozás (REAL
= Revised European-American Classification of
Lymphoid Neoplasms) egyes kategóriái – a korábbi Kiel-i és más osztályozásokhoz hasonlóan –
sokszor különbözô eredetû és prognózisú betegségeket takarnak. Ilyen heterogén kategória például a diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL =
diffuse large B-cell lymphoma) is. Kemoterápiával a betegeknek csak körülbelül 40%-a vihetô
remisszióba és számíthat hosszabb túlélésre,
nincs azonban olyan morfológiai, klinikai,
immunhisztokémiai vagy genetikai marker, amivel a „jó” ill. „rossz” (pontosabban jobb vagy roszszabb) prognózisú DLBCL-es betegek egyértelmûen megkülönböztethetôk lennének (22, 31).
Alizadeh és mtsai (1, 2, 3) 40 ilyen beteg tumorsejtjeinek a genetikai analízisét végezték el a
Lymphochip segítségével, és két meghatározónak
tûnô génexpressziós kézjegyet találtak. Az egyik
kézjegy a centrum germinativumokból (CG) származó B-sejtekre jellemzô, a másik inkább az in
vitro aktivált perifériás B-sejtekre. Azok a DLBCLes betegek, akiknek a tumorsejtjeiben a „CG jellegû” génexpressziós kézjegy figyelhetô meg, sokkal jobban reagálnak a kezelésre és hosszabb ideig élnek, mint az „aktivált B-sejt jellegû” génexpressziós kézjegyet hordozók. Az ötéves túlélés
76 vs. 16%, tehát igen különbözô a két betegcsoportban.
Mindenesetre elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt tanulságos a két meghatározó
génexpressziós kézjegy közelebbi vizsgálata. A
„CG jellegû” génexpressziós kézjegyet elsôsorban
olyan gének alkotják, amelyek a normális CG Bsejtekben is expresszálódnak. Ilyen a CD10 és a
CD38, az A-myb nukleáris faktor és a 8oxoguanin DNS-glikoziláz (egy DNS-javító enzim)
génje, sôt a BCL-6 onkogén is. Utóbbi fokozott
expressziója független a DLBCL-es betegekben
sokszor megfigyelhetô – a BCL-6 gént is érintô –
kromoszóma-transzlokációktól. Egészen más az
„aktivált B-sejt jellegû” génexpressziós kézjegy
összetétele. Ebben fôként olyan gének dominálnak, amelyek biztosítják a sejtek folyamatos aktivációját és megvédik ôket a programozott sejthaláltól, az apoptózistól. Az IRF4 (MUM1/LSIRF)
például egy, számos lymphoid tumorban transzlokálódó onkogén, amelynek expressziója normális esetben csak átmenetileg, a B-sejtek BCRen (B-cell receptor = B-sejt antigénfelismerô receptor) keresztüli aktivációjakor fokozódik. A
FLIP (FLICE-like inhibitory protein/I-FLICE/
Casper) a kaszpáz 8 enzim mûködését gátolja,
megvédve a sejteket a Fas (CD95) és más „halálreceptorokon” keresztül indukált apoptózistól. Fiziológiás körülmények között a FLIP is csak a
lymphocyták aktivációjának korai szakaszában
expresszálódik. A daganatsejtekben mindkét gén
folyamatosan és nagy mennyiségben íródik át
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mRNS-re. Végül az „aktivált B-sejt jellegû” kézjegy
eleme a BCL-2, az egyik legfontosabb apoptózisgátló gén is. Meglepô módon azonban – legalábbis a Lymphochip tanulsága szerint – a BCL-2 expressziója nem függ össze a gént érintô esetleges
kromoszóma-transzlokációkkal. (Hozzá kell tennünk, hogy fokozott BCL-2-expresszió mutatható
ki a „CG jellegû” génexpressziós kézjegyet hordozó
DLBCL-es betegek 29%-ában is. Ez valószínûleg a
DLBCL további heterogenitására utal.) (1, 2, 3).
A DLBCL-hez hasonlóan igen heterogén –
részben T-, részben 0-sejtes eredetû – betegségcsoport a REAL osztályozás szerinti ún. anaplasticus nagy sejtes lymphoma (ALCL = anaplastic large-cell lymphoma) is. A betegek 30%-a
hordozza a t(2;5) kromoszóma-transzlokációt,
amelynek során egymás mellé kerül az 5. kromoszómán elhelyezkedô nucleophosmin (NPH)
és a 2. kromoszómán található anaplasticus
lymphoma kináz-1 enzim (ALK vagy CD30) gén.
Tapasztalatok szerint az ALCL-csoporton belül
az NPM/ALK-pozitivitás vagy az ALK-expresszió
inkább a T-sejtes fenotípussal és nodalis eredettel korrelál, kevésbé a 0-sejtes fenotípussal és a
cutan kiindulású ALCL-lel (22, 31). Wellman és
mtsai (38) a már kereskedelmi forgalomban lévô,
588 humán cDNS-próbából álló Atlas chip
(Clonotech Laboratories, Palo Alto, CA, USA) segítségével elôször harmincegy, B-, T- és myelomonocytoid eredetû sejtvonalat vizsgáltak és
megállapították, hogy ez a chip alkalmas a különbözô lympho-haematopoeticus eredetû (B, T
vagy myeloid) sejtvonalak megkülönböztetésére. Ráadásul az ALCL-eredetû sejtvonalakban
(összesen 4 ilyen volt a panelben) jelentôs
klaszterinexpressziót tudtak kimutatni.

A klaszterin
A klaszterin egy 75-80 kD molekulatömegû, két,
erôsen glikozilált és diszulfid-hidakkal összekapcsolt polipeptidláncból (α és β) álló heterodimer
molekula. Gyakorlatilag minden emlôssejt termelhet és szekretálhat klaszterint, ami a legkülönfélébb stresszhatásoktól védi a sejteket. Az
antiszenz klaszterin cDNS-sel kezelt sejtek rendkívül érzékenyek a hômérsékleti ugrás, az
oxidatív gyökök és a tumor-nekrózis faktor-α által
kiváltott apoptózisra. A fokozott klaszterinexpresszió mindezen káros hatások ellen képes –
legalábbis részben – megvédeni a sejteket. A
klaszterin tehát egy, a hôsokk-fehérjékhez hasonló, de szekretált (az extracelluláris mátrixba beépülô?) sajátos dajkafehérje (chaperone). Nem
zárható azonban ki, hogy (legalábbis egyes sejtekben) intracellulárisan is aktív. A klaszterin pontos funkcionális szerepének és hatásmechanizmusának a tisztázását erôsen megnehezíti, hogy
nagyon sokféle ligandumot: apoA-1-et, β-amiloid
fehérjét, glutation-S-transzferáz enzimet, komplement komponenseket, megalint, heparint, immunglobulinokat, prionokat, Staphylococcus
aureus baktériumokat, és transzformáló növekedési faktor-β receptor molekulákat képes megkötni in vitro (39).
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Ezután 198 primer, részben T-, részben B-sejt
eredetû non-Hodgkin- valamint Hodgkin-lymphomás betegbôl nyert nukleinsavmintát elemeztek
az Atlas chippel. A 36, ALCL-es betegbôl származó
minta egyértelmûen klaszterin-pozitív volt, míg a
többi 162 lymphomás betegbôl származó minták
közül csak kettôben expresszálódott ez a gén. A
klaszterin fehérje jelenlétét a biopsziákban minden pozitív esetben sikerült Western blot és
immunhisztokémia segítségével is igazolni. (A két
„kilógó” eset közül az egyik DLBCL-ként, a másik
pedig ún. T-sejt-gazdag nagy B-sejtes lymphomaként került besorolásra.) Megállapították továbbá,
hogy a klaszterin gén ill. fehérje expressziója nem
korrelál az ALK-éval. A klaszterin tehát egy új, értékes tumormarker lehet a non-Hodgkin-lymphomák osztályozásában (38).

Korlátok és megfontolások
Az egyes biológiai mintákból preparálható mRNS
mennyisége korlátozott és így gyakran nem elegendô egy hibridizációs kísérlet elvégzéséhez. Nem
elég tehát az mRNS-eket reverz transzkriptáz enzim
segítségével cDNS-re átírni és riporter molekulákkal jelölni, a target nukeinsav mennyiségét is növelni kell. Az ehhez szükséges PCR során azonban a
különbözô mRNS molekulák megsokszorozódása
gyakran eltérô mértékû, ami késôbb, a génexpressziós viszonyok értékelésekor félrevezetô lehet. Még nagyobb probléma, hogy a biológiai minták általában nem homogének. Egy nyirokcsomóbiopszia vagy egy leukaemiás beteg vérébôl izolált
sejttömeg a daganatsejtek mellett szép számmal
tartalmazhat normális, pusztuló és különbözô praecancerosus stádiumban lévô sejteket is. Így könynyen elôfordulhat, hogy mRNS preparátumunknak
csak egy kis része származik a tumorsejtekbôl. A
DNS-chipen mérhetô génexpressziós változások
ilyenkor természetesen nem a transzformált sejtekben lezajló folyamatokat tükrözik. Ez a probléma
egy új – igaz, méregdrága – mintavételi módszerrel,
az LCM-mel (LCM = laser capture microdissection)
küszöbölhetô ki, amelynek lényege, hogy a megfelelôen irányított lézersugár segítségével egyetlen
sejtbôl álló mintát lehet egy fólia (pl. nylon) felületére párologtatni és tovább vizsgálni (5, 29).
Ráadásul a nukleinsavhibridizációs módszerekkel (például DNS-chipekkel) mérhetô génexpressziós változások mindig mRNS-szint-változást
jelentenek. Az életjelenségek, az anyagcserefolyamatok és szabályozásuk azonban fehérjeszinten valósulnak meg. Kérdés tehát, hogy az adott –
fokozott vagy csökkent mértékben szintetizálódó
– mRNS-ek egyáltalán átíródnak-e fehérjérékre?
Ezt a problémát – legalábbis részben – úgy próbálják meg kiküszöbölni, hogy a minták feltárása
után ultracentrifugával szétválaszják a poliriboszómákhoz kötött és a szabad ill. csak egy-két riboszómához kötôdô mRNS-eket. Mivel transzlációra csak a poliriboszómákhoz kötött mRNS-molekulák kerülnek, a hibridizáció során ezeket használják targetként (40).
Ha az emberi genom közel 100 ezer génbôl áll,
akkor ezek a gének a pre-mRNS-molekulák alter-
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natív hasításának (splicing) és a poszttranszlációs
módosításoknak (glikoziláció, foszforiláció, stb.)
köszönhetôen 1–2 millió kölönbözô fehérjét kódolhatnak. Mindez elkerülhetetlenné teszi a génexpresszió fehérjeszintû vizsgálatát. A DNSchipek után a fehérje-chipek, sôt az azonos mintákból nukleinsavat és fehérjét, valamint a különbözô molekulák közti (fehérje-fehérje, fehérjenukleinsav és nukleinsav-nukleinsav) kölcsönhatásokat is mérô chipek korszaka következik. Az elsô ilyen chipek már klinikai kipróbálás alatt állnak és egy-két éven belül kereskedelmi forgalomba kerülnek. Pillanatnyilag talán a prosztata- és a
petefészek-daganatok korai felismerésére kifejlesztett ProteinChipTM (Ciphergen Biosystems, Inc.,
Palo Alto, CA, USA) a legígéretesebb (11, 37).
A DNS-chip technika az elsô olyan laboratóriumi módszer a biológiában, ahol egyetlen kísérlet vagy kísérletsorozat több millió adatot szolgáltathat. Ezek az adatok azonban csak akkor érnek
valamit, ha képesek vagyunk feldolgozni, értékelni és áttekinthetô formában bemutatni ill. közölni ôket. Ez adott esetben nem kis feladat és eddig nem is sikerült maradéktalanul megoldani. A
probléma rögtön a chipek mérése után kezdôdik:
szinte lehetetlen meghatározni a „zaj” és a „jel”
arányát. (Sajnos – elsôsorban anyagi okokból – a
legtöbb kísérletet csak kétszer, jó esetben háromszor ismétlik meg.) Kétséges tehát, hogy milyen
mértékû fluoreszcenciaintenzitás-változás (ill.
két mért pont (spot) közti különbség) tekinthetô
szignifikánsnak. A döntés – ma még – teljesen
önkényes, függetlenül attól, hogy az adatok feldolgozása során melyik rendelkezésünkre álló
számítógépes programot használjuk (4, 20). Magának a programnak a kiválasztása sem egyszerû.
Az Eisen által közölt (12) CLUSTER és
TREEWIEW (honlap: http://rana.Stanford.EDU/
software/) programokkal végezhetô – az LLMPP
project során is alkalmazott – hierarchikus csoport- (cluster) analízis viszonylag egyszerû, nem
igényel különösebb matematikai felkészültséget
és eredménye többé-kevésbé áttekinthetô formában ábrázolható. Hátránya viszont a hierarchikus
csoportanalízis – részben kétdimenziós voltából
adódó – „merevsége” és a véletlen inverziók lehetôsége. Elméletileg sokkal korrektebb a clusteranalízis egy másik típusa, a SOM (self-organizing
maps = önszervezô térképek) módszere, amelynek lényege, hogy ha n gén expresszióját vizsgáljuk k mintában (vagy kísérletben) akkor az eredmények n pontként értelmezhetôk egy k-dimenziós térben (ld. a GeneCluster programot, honlap:
http: //www.genome.wi.mit.EDU/MPR). Ez a
módszer a hierarchikus csoportanalízisnél rugalmasabb és kizárja a véletlen inverziók lehetôségét (34). Matematikus segítsége nélkül azonban
nem ajánlatos belevágni és az eredmények „felhasználóbarát” ábrázolása is megoldatlan. Könynyen lehet, hogy a jövô végül az irányított tanuláson alapuló programoké lesz (mint amilyen például az SVM = support vector machines). Ezek
rendkívül intelligens programok, amik a „tanulás” során megismert példákat – ismert gének és
géncsoportok analízisének az eredményeit – fo-
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lyamatosan beépítik önmagukba és a „tapasztalatokat” felhasználják a következô chip(ek) értékelésekor (6).
Kérdés persze, hogy milyen irányba fog fejlôdni az összehasonlító génexpressziós módszer.
A jelenlegi – préseljünk minél több próbát egy
chipre és mérjük a lehetô legtöbb (ismert vagy ismeretlen) gén expresszióját – stratégia folytatása
néhány év múlva, amikor az SCDb-hez és az
LLMPP-hez hasonló adatbázisok óriásivá növekednek és többszörösen lefedik az egész genomot, értelmét veszti. Valószínûleg egyre inkább
elôtérbe kerül majd a funkcionális szempontból
összetartozó gének, géncsoportok (a mai genetikai kézjegyek) célzott vizsgálata. Már ma is vannak olyan munkák, amikben a szerzôk az egy
funkcióhoz (pl. apoptózis) kötôdô gének, ill. az
egy kiválasztott génhez (pl. c-myc) kapcsolódó további, különbözô funkcionális szerepet betöltô (a
növekedés, a sejtciklus-szabályozás, a jeltovábbítás és az adhézió irányításában érintett) gének
expresszióját vizsgálják (9). Úgy tûnik, hogy ezek
a célzott vizsgálatok orvosdiagnosztikai, sôt legtöbbször alapkutatási célokra is elegendôek, mivel az egyes génexpressziós kézjegyek a vártnál
sokkal erôteljesebbek (markánsabbak) és az evolúció során sokkal jobban konzerválódtak, mint
ezt korábban bárki gondolta volna. (Ember, pontosabban számítógép legyen a talpán, aki vagy
ami egy apoptózisra jellemzô génexpressziós kézjegyrôl eldönti, hogy pusztuló élesztôsejt vagy
haldokló emberi sejt „aláírását” látja-e.) Az ilyen
kísérletek értékeléséhez pedig bôven elegendô a
viszonylag egyszerû hierarchikus csoportanalízis.
Azaz itt is érvényesül a kevesebb néha több törvénye (19).
Összefoglalásként tehát elmondhatjuk, hogy a
DNS-chipekkel végzett összehasonlító génexpressziós vizsgálatok új korszakot nyitottak a normális és a malignus haematopoesis molekuláris
szabályozásának a megismerésében. Ugyanakkor
azt is látnunk kell, hogy ez a módszer – jelenlegi
formájában – még nem alkalmas rutin diagnosztikai feladatok megoldására. Ehhez még számos
feltételnek kell teljesülnie:
• Szükség van olyan, az SCDb-hez és az LLMPPhez hasonló, de jóval átfogóbb és minden laboratórium számára folyamatosan hozzáférhetô
nemzetközi adatbázisokra, amelyek referenciaként szolgálhatnak a chipek értékelésekor.
• Meg kell határozni, hogy mikor van valóban
szükség összehasonlító génexpressziós vizsgálatra és mikor célszerûbb – DNS-chip vagy más
hagyományos módszer segítségével – egyes kiválasztott gének (pl. a BRCA1 vagy p53) mutációinak, esetleg a gén (pl. c-myc) transzlokációjának a kimutatása.
• Általánosan elfogadható mintavételi és adatfeldolgozási eljárás(oka)t kell kidolgozni.
• Valószínûleg olyan, a mainál jóval olcsóbb, öszszetett DNS-chipeket kell készíteni, amelyek
legfeljebb néhány tucat gén expressziója, mutációja és/vagy transzlokációja alapján (mindezt
egyetlen chipen érzékelve) képesek fontos információkat szolgáltatni a kérdéses tumor ere-

DNS-chipek alkalmazása az ONCOHAEMATOLOGIÁBAN

detérôl, várható progressziójáról, netán gyógyszerérzékenységérôl is.
Ha a DNS-chip technika is olyan ütemben fejlôdik, mint azt az elektronikus chipek esetében
szinte már megszoktuk, mindezek a feltételek néhány éven belül teljesülhetnek. Természetesen a
fenti megszorítások csak a chip technika ill. az
összehasonlító génexpressziós módszer közvetlen
diagnosztikai felhasználására és nem a neoplasztikus transzformáció genetikai mechanizmusának
megértését valamint új tumormarkerek azonosítását célzó kutatásokra vonatkoznak.
Köszönetnyilvánítás:
Ezt a munkát az OTKA (T030205) támogatta.
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