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A gliobalsztóma multiforme (GMB) gliasejtekből vagy astrocytákból kiinduló igen rosszindulató daganat. A GBM az

intracranialis tumorok 12-15%-t teszi ki, incidenciája 2-3/100000. A glioblasztómák között megkülönböztetünk

primer (60%) és szekunder formát. Míg a primer glioblasztómák de novo alakulnak ki, addig a szekunder formák

low-grade, vagy anaplasztikus astrocytoma progressziója során jön létre. AGMB-es betegek várható medián teljes

túlélési idje irodalmi adatok alapján, sikeres műtétet követően is csupán 12-14 hónap. Az egyre bővülő tepápiás

lehetőségek, a Stupp-séma [1] (temozolomid kezelés) bevezetésé ellenére is, a teljes teápiás válasz alacsony, a

betegek 75%-át elveszítjük a diagnózist követő 2 éven belül. Ezért tartom kiemelkedően fontosnak a terápia

hatékonyságát előrejelző, prediktív biomarkerek azonosítását, melyek segítségével a roszabb prognózisú betegek

radikálisabb kezelést kaphatnak.

Jelen kutatás célja olyan CNV-k, kópiaszám változások azonosítása, amelyek összefüggenek a túléléssel

glioblasztóma multiforméval (GBM) műtött betegekben.

Fejlesztéseink során különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy eredményeinket felhasználóbarát, online környezetben

tegyük elérhetővé és használhatóvá. Egy Affymetrix SNP 6.0 chip online feltöltését követően a CNV elemzése

segítségével a prognózisra, terépiás válaszra való

Eddigi eredmények:

A programozási feladatokat a statisztikai számításoknak ideális, a microarray adatokat könnyen kezelő R

programnyelvben végeztem el. A saját cbiocnv() függvényt, mely egy daganat típust tekintve (például glioblastoma

multiforme) a TCGA adatbázison alapulú CGDS-R package segítségével  betegenként letölti a klinikai adatok közül
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a teljes és a progressziómentes túlélés idejét és státuszát, illetve génenként a betegekhez tartozó CNV adatokat.

A függvény ezeken az adatokon a teljes és a progressziómentes túléléssel legjobban összefüggő génkópiaszám-

változások, kromoszóma régiók azonosítása érdekében Kaplan-Meier, majd Logrank analízist végez. A függvény

alkalmazása során megválasztható, hogy a gének estében a homozigóta deléció, heterozigóta deléció, Kismértékű

kópiaszámnövekedés vagy az amplifikáció szerepét vizsgáljuk. A függvény előnye, hogy cBio-ban található többi

tumor CNV adatainak az értékelésére is alkalmazható. (A scriptet kérés email-ben elküldöm.)

Összevetve a Kaplan-Meier elemzés eredményeit és az adott CNV változás előfordulásának gyakoriságát a minták

között, olyan géneket keresek, melyek szignifikánsan összefüggenek a prognózissal, és legalább a minták felében

megváltozott volt a kópiaszámuk.

Az egy adathalmazon végzett nagyszámú teszt miatt (azaz a multiple testing problémája miatt) szükségesnek

láttam a Logrank teszttel kapott p-értékek korrekcióját, ezért a meghatároztam az FDR (false discovery rate)

értékeket.

Az in silico analízis során szignifikáns deléciókat a CDKN2A , CDKN2B, NRP1, KIF5B, C10orf68, DKK1, MBL2,

SGMS1, szignifikáns amplifikációkat a VSTM2A, CEP135, SEC61G, EGFR gének estében találtam.

A kísérlet következő lépésében ezen gének vizsgálata fog megtörténi paraffinba ágyazott minták feldolgozását,

DNS izolálást követően.

A kromoszómák régióit vizsgálva a következőket találtam: A deléciókban szignifikánsan és leggyakrabban érintett

régiók a 11p15.5, 11p15.4, 3p21.31, 19q13.4 és a 9p21 voltak, az amplifikácót szenvedett szakaszok a 7q22,

7q11.23, 7p13, 7q21.3, 16q13, 11q21 régiók voltak

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgat&´i,

illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” című kiemelt

projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

valósul meg.

 

A kutatás hátteréről:

A kópiaszám eltérés: CNV

Mi a kópiaszám eltérés?

A copy number variations (CNV) , magyarul gén kópiszám eltérések a DNS struktúrális változásai közé tartoznak.

A copy number alteration-ket, azaz amikor a DNS egy régiója a diploid álapottól eltérő mennyiségben van jelen az

érintett DNS szakasz hossza szeint szokás csoportosítani. A legkisebb, csak egy bázist , azaz nukleotidot érintő

eltérés eket SNP (Single Nucleotide Polimorphism)-nak,  vagy mutációnak hívjuk. Az ennél több bázist érintő

variációkat delcióknak, inzercióknak, (együtt indel-eknek) nevezzük. A 1 kbp (kilobázispár) és 1 Mbp között
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mérettartományt érintő régiót érintő változásokat nevezzük CNV-nek. (Vannak olyan szerzők, akik a CNV felső

mérethatárát 3Mbp-nál húzzák meg.) Az SNP-t, indeleket, és a CNV együtt szokás szubmikroszkópikus

eltérésnek is nevezni. A fénymikroszkóppal látható kópiaszám eltérések közé tartoznak a részleges/szegmentális

aneuploditás és a kromoszómák számbeli eltérésesei. [2]

Milyen gyakoriak a CNV-k?

2006-ban a HapMap project részeként, 270 személy vizsgálata során 1447 CNV találtak, mely összesen a humán

genom 12%-t érinti. [3]

Hogyan alakulnak ki CNV-k?

A CNV-k lehetnek öröklöttek, és szerzett, de novo kialakult változások. A daganatok esetében a CNV-k létrejöttét a

genom instabilitásával hozzák összefüggésbe. A solid tumorok több mint 90%-ában megfigyelhető valamilyen

kópiaszám eltérés.

Mi a CNV-k jelentősége?

A 1000Genomes és a HapMap projekt rámutatott arra, hogy a CNV-k egsészséges emberek genomjában is nagy

számban megtalálhatóak.[3]

Az öröklötten előforduló CNVk növelhetik bizonyos daganatos, pszichiátriai [4], neurológiai betegségek (Parkinson,

Akzheimer kór) kialakulásának a kockázatát.[5], és a HIV fertőzéssel szembeni fogékonyságot is befolyásolhatják.

[6]

A daganatok kialakulásában és progressziójában azonban általában a szomatikus, szerzett CNV-k szerepe

kiemelkedő.

A CNV együtt jár a gén-expresszió megváltozásával?

Az emberi genom esetében a géneket érintő CNV-knél különböző szerzők szerint 70-80%-ban a gén kópiaszám

eltérés változást okoz a termék expressziójában is.

Egyenletesen, véletlenszerűen fordulnak elő a CNV-k a genomban?

Nem, az SNP-khez hasonlóan vannak a genomban olyan régiók, hotspot-ok, melyek nagy változatosságot

mutatnak.

CNV-k azonosítására alkalmazott módszerek:

1. Comparative genomic hybridization (CGH)

2. array-CGH (aCGH)
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3. SNP array

Az SNP array-eket 2006-ban kezdtek el CNV meghatározáshoz használni, azonban ezek nem adtak

megbízható eredményeket, mivel a rajtuk szereplő SNP-k kevéssé érintették a CNV-ben gazdag területeket.[7]

Az újabb SNP array-ek ezt kiküszöbölendő olyan próbákat is tartalmaznak, melyekkel elérhető a genom teljes

lefedése.

4. q-PCR

A kvantitatív real-time PCR-rel lehetséges kis mennyiségű DNS-ből kiválasztott, néhány gén CNV vizsgálata.

5. NGS (Next Generation Sequencing)

Az újgenerációs szekvenálás elterjedésével, egyre növekszik az igény, hogy szekvenálás eredményeként ne

csak egy bázissorrendet kapjunk, hanem a kópiszámra vonatkozóan is információkat nyerjünk.

A szekvenálási adatok értékelése során nehézséget jelent, hogy a read-ek hossza 40-500bp, és a rövidebb read-ek

az alignment során több helyre beillesztheőek.

Az alignmentet követően a CNV-k azonossítására jelenleg több mint 10 algoritmus, szoftver van elterjedve. Ezek

bemutatását a későbbiekben tervezem.

CNV-vel kapcsolatos adatbázisok:

1. dbVar

Az NCBI a DNS struktúrális variációit tartalmazó adatbázisa. 50 bp-t meghaladó méretű variációkat tartalmaz,

az ennél rövidebb szakaszokra vonatkozó adatok a dbSNP adatbázisban találhatók meg.[8]

2. Database of Genomic Variants (DGV)

A DGV adatbázis cask egészséges emberi mintákból származó adatokat tartalmaz.[9]

3. CNVD (Copy Number Variation in Disease)

2012.-ben indított adatbázis, 6300 cikk manuális átvizsgálás készült, és több mint 700 betegségre vonatkozóan

tartalmaz adatokat.[10]

4. CaSNP

34 féle tumorból származó több mint 11 ezer SNP-array adaiból számol CNV értékeket.[11]

5. Mitelman Database of Chromosome Aberrations and Gene Fusions in Cancer

A kromoszóma eltérések és a tumorok kapcsolatára fókuszáló adatbázis.

Népszerű a CNV-k vizsgálata?

Igen, a PubMed adatai alapján 2007-et követően, az aCGH és SNP chipek terjedésével párhuzamosan a mellékelt

ábrán is láthatóan emelkedett a CNV-vel foglalkozó az új közlemények száma.
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