
 

II./2.7. fejezet: A daganatok molekuláris
diagnosztikája
Kovalszky Ilona

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató azokat a
molekuláris diagnosztikai módszereket, melyek a napi
gyakorlatban vagy kutatási szinten már tért nyertek a daganat
kimutatás és a kezelés tervezésének a módszertanában.
A fejezet áttanulmányozását követően képes lesz a hallgató
arra, hogy adott betegség esetén a megfelelő
molekulárdiagnosztikai vizsgálatot kérje meg.

Bevezetés
Szervezetünk folyamatosan ki van téve olyan fizikai, kémiai és
biológiai behatásoknak, melyek károsítják sejtjeink genetikai
állományát. Ezeknek a sérüléseknek jelentős része kiküszöbölődik, de
előfordul, hogy ez mégsem történik meg. Ha a maradandó
génkárosodás a sejtműködés szabályozásában fontos DNS szakaszt
érint, a sérülés daganat kialakulásához vezethet. A génállomány
károsodása tehát a rosszindulatú daganatok egyik legjellemzőbb
vonása, ezért általánosan elfogadott, hogy a daganatok genetikai
betegségek.
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A.) A molekuláris diagnosztika szerepe a daganatok
kimutatásában és kezelésében

Miben nyújtanak
segítséget a molekuláris
diagnosztikai eljárások?

Az örökletes daganatok esetén a kritikus génkárosodás már csírasejt
szinten jelen van, tehát nemcsak a tumorban, hanem az egyén összes
sejtjében kimutatható.

A molekuláris biológia ugrásszerű fejlődése és a daganatos
génkárosodások egyre pontosabb feltárása eredményeként hódított tért
a daganatok molekuláris diagnosztikája.

A molekuláris biológia ugrásszerű fejlődése és a daganatos
génkárosodások egyre pontosabb feltárása eredményeként hódított tért
a daganatok molekuláris diagnosztikája.

A módszerek egyik része ma már rutin diagnosztikai eljárás, más
eljárások még csak kutatás tárgyát képezik. A molekuláris
diagnosztikai eljárások segítséget nyújtanak a daganatok korai
diagnózisában, az egyénre szabott terápia megválasztásában, a
reziduális daganat kimutatásában és új gyógyszeres támadáspontok
keresésében.

Jelenleg a daganatok korai diagnózisára alkalmas molekuláris
markerek a kutatás szintjén vannak, számos ígéretes eredmény
született ezen a területen, bevezetésük a rutin diagnosztikában csak a
jövőben remélhető.

Jelentős előrehaladás történt a daganatok egyénre szabott kezeléséhez
alkalmazható molekuláris markerek esetében. Ezek a markerek a
gyógyszeres kezelés kiválasztásában nyújtanak segítséget. A reziduális
daganat kimutatásához főleg a hematológiai daganatok esetén veszik
igénybe a molekuláris diagnosztika segítségét. Ezeknél a tumoroknál a
vérben keringő daganatsejtekből származó kóros nukleinsav
mennyisége információt nyújt a terápia eredményességéről, így
lehetővé válik a kezelés hatékonyságának monitorozása.

A molekuláris biológia eszközeit használják fel akkor is, amikor új, a
tumor biológiai és biokémiai jellegzetességeit tekintetbe vevő
racionális és szelektív támadáspontú gyógyszereket fejlesztenek ki.
Ilyenek a sejtfelszínen a kórosan aktivált tirozinkináz receptorokat
gátló hatóanyagok kifejlesztése, vagy az mTOR (Mammalian Target of
Rapamycin) fehérje gátlása.

B.) Genetikai eltérések kimutatása a daganatokban

B./a. Vizsgálati minták

Gyakorlatilag minden, a betegből eltávolított anyag alkalmas



molekuláris vizsgálatra. Vérből, vizeletből, székletből, hörgő
mosófolyadékból, kefe cytologiából stb. egyaránt ki lehet nyerni tumor
sejteket, a minták jelentős részét azonban a műtétileg eltávolított
daganatok képezik.

Kezdetben a friss vagy -70oC-ra fagyasztott mintákat tartották
legalkalmasabbnak molekuláris vizsgálatokra, mivel ezekből
nyerhetők ki a legjobban megőrzött szerkezetű nukleinsavak. A PCR
(polymerase chain reaction) technika elterjedése azonban lehetővé
tette, hogy a vizsgálatokat célzottan a már megismert kóros DNS
szakasz és közvetlen szomszédságára szűkítsük le, ezért 100 bázispár
körüli DNS fragmentumokat vizsgálunk, ilyen méretű darabkákat
pedig még a károsodott mintákból is lehetséges felszaporítani. Ezért
napjainkban nagyon sok vizsgálat esetén a formalinban fixált
paraffinba ágyazott minta, vagy citológiai kenet a kiinduló anyag.
Ilyenkor előny az, hogy nem kell drága hűtési technikákat igénybe
venni, és a minta 4-5 éven keresztül jó eséllyel felhasználható.

Megjegyzendő azonban, hogy olyan esetekben, amikor valamilyen,
még nem ismert genetikai károsodás felderítését végezzük,
mindenképpen célszerű friss, vagy frissen legalább -70oC-ra lehűtött,
vagy lehetőség szerint folyékony nitrogénben lefagyasztott mintákat
tanulmányozni.

A molekuláris diagnosztikában a PCR-t ismert károsodások rutinszerű
kimutatására alkalmazzuk.

a /1. Örökletes genetikai eltérések

Ahogy említettük, az örökletes daganatok esetén az első génkárosodás
már csírasejt szintjén jelen van, tehát az az egyén bármelyik sejtjéből,
pl. fehérvérsejtekből, szájnyálkahártyából kimutatható. Ez azért
jelentős, mert bár az örökletes daganatok az összes rosszindulatú
tumorok 10%-át teszik csak ki, az érintett család egyéneinek daganat
kockázata lényegesen nagyobb, mint az átlagos populációé. Az
örökletes daganatok kialakulásának hátterében általában valamilyen
szuppresszor gén károsodása áll, ez lehet, pont mutáció, kisebb
deléció. A mutáció következtében nagyon gyakori, hogy a képződő
fehérje csonkolódik.

Ezt követően a vad allél elvesztése (Loss of heterozygosity; LOH)
következtében jut érvényre a génhiba. Ezek a génkárosodások lehetnek
jól meghatározott helyen, de sajnos sokszor az exonok bármelyikén
jelen lehetnek. Ezért előnyben részesítik azokat a molekuláris
módszereket, melyek bár nem adnak információt a mutáció pontos
helyéről, a mutáció tényét kimutatják.

Ilyen eljárás a heteroduplex analízis és a fehérje trunkációs teszt (1.
ábra).



1. ábra

Mindenesetre bizonyos mutációs forrópontok segítséget nyújtanak a
diagnosztikus tevékenységben, mert első lépésben ezeket lehet
vizsgálni. Mutációs forrópontokat találtak az APC (Adenomatous
polyposis coli) gén 15. exonján, ezt „mutation cluster
region”-MCR-nek nevezik. Ezen a szakaszon lelhető fel a mutációk
50-60%-a. A BRCA1 (breast cancer 1) gén esetén az Askenazi
zsidóknál írtak le alapító mutációkat, (founder mutation) melyek az
érintett családokban nagy gyakorisággal fordulnak elő. Ezek közé
tartoznak a BRCA1 185delAG, BRCA1 5382insC, és BRCA2
6174delT mutációk.

Nem minden örökletes daganat esetén végeznek DNS analízist, hiszen
a családi anamnézis, a klinikai kép önmagában is egyértelművé teheti
a kórképet. Bizonyos örökletes daganat típusok esetén viszont ma már
rutinszerű szűrés zajlik az érintett családokban. Ezek közül a multiplex
endocrin neoplasia 2 (MEN2) emelhető ki, ahol a RET (rearranged
during transfection protooncogene) onkogén mutációja esetén mindig
preventív pajzsmirigy kiirtást kell elvégezni. A gén 10, 11, 13, 14, 15,
és 16-os exonjának szekvenálásával a mutációk 98%-a kimutatható.
Más örökletes daganatok esetén a mutációk felderítése még kutatási
stádiumban van.

a /2. Szerzett genetikai eltérések

A rosszindulatú daganatok 90%-a szerzett genetikai sérülések
következtében alakulnak ki. A károsodások igen változatosak lehetnek,
a daganatok típusától függően nagyobb kromoszóma-régiókat érintő
transzlokációktól és makrodelécióktól a pontmutációkig.

Milyen eljárásokkal
vizsgálhatóak a
kromoszóma
károsodások?

Ezek a léziók onkogének aktiválódását és szuppresszor gének
inaktiválódását egyaránt előidézhetik. Szerzett tumorok molekuláris
vizsgálata során, ha deléciót keresünk, nagyon fontos, hogy a tumoros
DNS mintát az egyénből származó egészséges szövet DNS-ével
hasonlítsuk össze, hiszen számos esetben csak így dönthető el, hogy az
egyén a vizsgált régióra homozigóta, vagy valóban allélvesztés történt.

C.) Diagnosztikus módszerek

C./a. Kromoszóma szintű eltérések kimutatása,
Citogenetika, FISH

Kromoszómák számbeli eltérései, Transzlokáció, Makrodeléció,
Inverzió

A kromoszóma károsodások vizsgálatának elsősorban a hematológiai
és a lágyrész daganatok esetén van jelentősége. Ezekben bizonyos
transzlokációk kimutatása diagnosztikus értékű. Két eljárást
alkalmazhatunk, a hagyományosa citogenetikai vizsgálatot és a
fluoreszcencia in situ hibridizációt (FISH). A két vizsgálat mellé,
jelenleg elsősorban kutatási célokra, alkalmazható a „comparative
genomialis hybridisatio” (CGH).

a /1. Daganatok citogenetikája

Az eljáráshoz kromoszómákat kell izolálni és ezeket közvetlenül
vizsgálni. Hátránya is ebből adódik, csak olyan esetekben
alkalmazható, ha a daganatsejteket in vitro osztódásra tudjuk bírni.



Ezért a módszer elsősorban hematológiai daganatok diagnózisában
nyújt segítséget.

Mi az előnye az in situ
hibridizációnak?

A fehérvérsejteket phytohemagglutininnel osztódásra serkentik, majd
az osztódást cholcemiddel gátolják. Ez követően a sejttenyészetből
kenetet készítenek, és a Giemsa festékkel megfestett sejtek osztódó
alakjait computer program segítségével értékelik.

A citogenetika transzlokációk, deléciók inverziók számfeletti
kromoszómák és kromoszóma vesztések kimutatására alkalmas. Míg a
transzlokációk során általában olyan fúziós gének jönnek létre, melyek
az ott jelenlévő onkogén aktiválódásához vezetnek, a deléciók, ha
klinikai jelentőségük van, már ismert, vagy még ismeretlen
szuppresszor gén elvesztésére utalnak.

a /2. In situ hibridzácó

Igen hatékony molekuláris diagnosztikai eljárás, melynek fő előnye,
hogy a kromoszómák állapotát interfázisban is vizsgálni tudjuk, tehát a
sejteket nem kell osztódásra késztetni. Ezért a jó minőségű rutin
biopsziás anyagok és szolid tumorok is alkalmasak a vizsgálatra.

Kromoszómák számbeli eltérései, transzlokációk, génamplifikációk,
deléciók mutathatók ki alkalmazásával. A módszer lényege, hogy az
tárgylemezre rögzített minta sejtjeiben denaturáljuk a DNS-t, majd
fluoreszcens festékkel jelzett denaturált (egyszálú) ismert nukleotid
szekvenciájú próbát adunk hozzá. A jelzett próba a neki komplementer
DNS szakaszhoz hibridizál, láthatóvá téve azt (2. ábra).

2. ábra

A módszer kritikus lépése a sejtek átjárhatóvá tétele és a nagyméretű
DNS próba kis darabokra történő hasítása, hogy az be tudjon jutni a
sejtmagba.

A próbáknak több típusa ismeretes, a centromera próbák (CEP) az
egyes kromoszómák azonosítására szolgálnak. A locus és
génspecifikus próbák a génamplifikáció és transzlokáció vizsgálatára
használatosak. A próbák típusait a 3. ábra mutatja be.



3. ábra

Transzlokációk vizsgálatára, főleg, ha a transzlokációs partnert nem
ismerjük pontosan nagyon jól alkalmazhatóak a „break apart” vagy
„split” próbák, ahol a gyakran törő régióval komplementer próba egyik
végét zöld, a másik végét piros fluorescens festékkel jelölik meg. Ha
nincs transzlokáció, akkor a zöld és piros jel egymás mellett látható,
transzlokáció esetén egymástól eltávolodnak (4. ábra).

4. ábra

a /3. Comparative genomialis hybridisatio (CGH)

Teljes genom szinten viszonylag nagyméretű génamplifikációkat és
deléciókat tud kimutatni. Arra alkalmas, hogy megmutassa, milyen
kromoszóma szakaszokon érdemes finomabb elváltozások (pl.
allélvesztés) után kutatni.

Az eljárásnak két formája ismert, a kromoszómára hibridizált és az
„array” változat. Mindkét esetben a teljes genomra hibridizálják az ép
és kóros (daganatos) mintából nyert DNS-t olyan módon, hogy az ép
minta DNS-ét például zöld, a kóros minta DNS-ét piros fluoreszcens
festékkel jelölik meg. Abban az esetben, ha a két minta DNS
állománya azonos, akkor sárga jelet, ha valamelyik régió a tumorban
megváltozott, pl. deletált, akkor zöld, ha amplifikált piros jelet kapunk
az egészséges teszt kromoszómán, vagy az „array”-n immobilizált
teszt kromoszóma régiókon.

C/b. Génszintű eltérések kimutatása

PCR alapú technikák: szekvenálás, RFLP, Allél specifikus PCR,
Real-Time PCR, HRM

Az onkológiai diagnosztikában, hasonlóan más molekuláris
vizsgálatokhoz a PCR alapú technikák hódították meg a legnagyobb



teret. Ezeket egyéb eljárásokkal kombinálva nagyon sok információ
nyerhető a daganatos DNS-ből, vagy RNS-ből. A diagnosztikus PCR
eljárások során olyan DNS szakaszokat vizsgálunk, melyek szerkezete
már a korábbi kutatások során tisztázódott, tehát az ép DNS
szekvenciája ismert. Ez a PCR technikáknál fontos követelmény,
hiszen primereket csak ismert szekvenciákra tervezhetünk.

Mi a PCR vizsgálat
előnye?

A PCR óriási előnye, hogy a humán genom projektnek köszönhetően
megismert genomiális DNS-ből célzottan kimásolhatjuk és
felszaporíthatjuk azt a DNS szakaszt, melynek állapotát vizsgálni
akarjuk (5. ábra).

5. ábra

Pontmutációk, egy nukleotidra lokalizálódó polimorfizmusok
mikrodeléciók, a mismatch repair gének károsodására utaló
mikroszatellita instabilitás mindegyikében az első lépés a károsodásra
gyanús DNS régió amplifikálása.

Bár a PCR módszer maga ma már közismert, emlékeztetőként az
eljárást röviden bemutatjuk.

Az PCR során hőstabil DNS polimeráz enzim, a polimerázt indító
primerpár, a megfelelő dNTP-k és pufferrendszer segítségével a
primerek által behatárolt DNS szakaszt specifikus hő ciklusok
segítségével szaporitjuk fel. A ciklusok sorozatát egy automata
hűtő-fűtő termosztát, a termocycler biztosítja (6. ábra).

6. ábra

b /1. Szekvenálás

A vizsgálandó DNS szakasz felszaporítását követően a DNS
állapotának pontos vizsgálatára a szekvenálás a legjobb módszer.

A szekvenálás legelterjedtebb módszere a Sanger féle dideoxy lánc
terminációs eljárás.



Az eljárás lényege, hogy a DNS szintézis során dideoxy nukleotidot
adunk a rendszerhez, ami beépülve megakadályozza a DNS lánc
elongációját, mivel nem teszi lehetővé a foszfodiészter kötés
létrehozását. Statisztikailag a dideoxy nukleotidok minden már
szintetizált lánchosszúságú DNS darabba beépülnek, tehát a reakció
végén olyan DNS keveréket kapunk ahol a termékek mérete mindig
egy bázissal csökken. A manuális szekvenálásnál egy rövid DNS
szintézist követően a mintánkat négy egyenlő részre osztjuk, és
mindegyikhez csak egy féle dideoxy nukleotidot adunk. Igy egyik
csőben csak T-re, a másikban csak A-ra, stb, végződő DNS darabkáink
lesznek. Négy külön oszlopban szekvenáló gélt futtatva a bázissorrend
alulról felfelé haladva leolvasható (7. ábra).

7. ábra

Hasonló elven alapul az automata szekvenálás is, itt azonban a
dideoxynukleotidok négyféle fluorescens festékkel vannak jelölve és a
DNS szintézist követően a terméket kapilláris elektroforézissel
választjuk szét. A bázissorendet a 4 féle szín egymásutánja adja meg.
Napjainkra több, más elven alapuló szekvenálási módszert is
kifejlesztettek, ezek közül a legismertebb a piroszekvenálás, és a
ligációval működő szekvenálás. Ezek szekvenálási sebessége
lényegesen meghaladja a Sanger féle módszerét, ma azonban még
nagyon drágák.

Ha a daganatos mintánkban pontmutáció van jelen, akkor a vad típusú
bázissal azonos pozícióban egy másik bázist is találunk. (8 ábra).

8. ábra

Ez azért van így, mert a mutáció általában csak az egyik allélt érinti,
tehát a DNS egyik szála vad típusú. Másrészt a tumor minta heterogén,
tartalmaz nem tumoros sejteket, valamint olyan daganatsejteket,
melyekben nincs mutáció.

b /2. Mutáció kimutatása RFLP (restrikciós fragment hosszúság



polimorfizmus) módszerrel

Mutáció során előfordul, hogy a báziscsere egy restrikciós enzim
felismerési szakaszát rontja el. Ilyen esetben a PCR amplifikációt
követően az adott restrikciós enzim nem hasítja el a mintánkat. Mivel
az egyik allélunk vad típusú, emésztést követően ez elhasad, míg a
mutáns allél mérete változatlan marad. Az eljárás csak akkor
alkalmazható, ha a mutáció helye ismert.

A módszer előnye az, hogy gyors és olcsó (9. ábra).

9. ábra

b /3. Allélspecifikus PCR

A nukleinsavak
mennyiségi vizsgálatára
melyik eljárás alkalmas?

Az allélspecifikus PCR esetén allélspecifikus primereket alkalmazunk.
Olyan primert kell tervezni, ami egy adott bázis mutációja során nem,
vagy csak mutáció esetén hybridisal a denaturált target DNS-hez. Az
eljárást jól szemlélteti 10. ábra, ahol JAK mutáció kimutatásának
módszerét láthatjuk.

10. ábra

b/4. Real Time PCR

Klasszikus PCR-el minőségi információkat nyerhetünk, számos
esetben azonban arra is szükség lehet, hogy megtudjuk egy gén, vagy
mRNS milyen mennyiségben van reprezentálva mintánkban. A
nukleinsavak mennyiségi vizsgálata Real Time PCR-el lehetséges.

A módszer lényege, hogy a DNS szintézis minden ciklusát egy
detektor rendszer érzékeli, ami a reakcióelegyben valamilyen módon
létrehozott fluoreszcencia intenzitás fokozódását méri. A
fluoreszcencia létrehozásának legegyszerűbb módja fluoreszkáló
interkaláló festék adagolása a reakcióelegybe. Ez a kettősszálú DNS
kis árkába köt be, és minél több kettősszálú DNS-ünk van, annál
nagyobb a fluorescens jel. A módszer hátránya, hogy nem specifikus



termék esetén is DNS mennyiség fokozódást jelez.

Sokkal megbízhatóbbak azok a rendszerek, melyek a termékre
specifikus fluoreszcens próbát alkalmaznak. A legismertebb a TaqMan
próba, melyet az Applied Biosystem cég fejlesztett ki. A TaqMan
próba a két primer által közrefogott szakaszra készül. 5’ végén egy
fluoreszcens festék, 3’ végén a fluorescens festék fluoreszkálását gátló
un. „quencher” molekula van. A DNS polimeráznak 5’-3’ DNáz hatása
van és a DNS szintézis során a próbát bontja. Így a fluoreszcens festék
felszabadul a quencher gátlása alól és fényt bocsájt ki. A fény
intenzitása arányos az aktuálisan szintetizáló DNS molekulák
mennyiségével.

Azt a ciklus számot, ahol a fényintenzitás exponenciálisan kezd
fokozódni cycle treshold (Ct) értéknek nevezzük, bemért
nukleinsavunk mennyisége fordítottan arányos a Ct értékkel, tehát
minél több a nukleinsav a mintában, annál alacsonyabb a Ct érték,
mert annál hamarabb jutunk el a DNS szintézis exponenciális fázisába.
A módszer nagyon jól alkalmazható reziduális tumortömeg
meghatározására.

b /5. HRM- Nagyfelbontású olvadásgörbe vizsgálat

A HRM vizsgálat azon alapul, hogy a PCR-el amplifikált kétszálú
DNS-hez telítési koncentrációban interkalálódó fluorescens festéket
adnak, ami melegítés hatására leválik a DNS-ről, hiszen a két szál
elválik egymástól. Ezzel párhuzamosan a fluoreszcencia intenzitása
csökkenni fog. A készülék ezt az intenzitáscsökkenést méri. Ennek a
DNS olvadási görbének a lefutása függ a molekula bázisösszetételétől
és attól is, hogy a kettős szál homo, vagy heteroduplex. Már egy bázis
eltérés esetén megváltozik a lefutás, egy görbe helyett hármat kapunk,
két homoduplex és egy heteroduplexnek megfelelően. Az eljárást a
korszerű Real-Time PCR gépekbe már beépítették, így a minta
felszaporítását követően azonnal módunkban áll elvégezni az analízist.
Az eljárás gyors információt nyújt arról, van-e a vizsgált mintában
mutációt hordozó DNS és ez az össz DNS hány százaléka. Ez a
vizsgálat lényegesen olcsóbb és gyorsabb, mint a szekvenálás.

b /6. Mikroszatellita instabilitás

A DNS duplikációját követően a komplementer szálaknak újra
hibridizálni kell egymással. Ez, főleg olyan régiókban ahol ismétlődő
szekvenciák vannak nem mindig sikerül jól. Ilyen ismétlődő
szekvenciák a mikroszatelliták. A két szál tökéletlen illeszkedése miatt
a mikroszatelliták mérete változni. Ezt a hibát a mismatch repair
enzimek ép körülmények között kijavítják. Mutációjuk esetén a
hibajavítás nem működik, a mikroszatellita markerekkel végzett PCR
amplifikáció során (lásd alább) a heterozigóta egyénre jellemző két
PCR termék helyett az ismétlődő bázisszámmal megnövekedett, vagy
csökkent méretű termékek is láthatók, egy-két DNS csúcs helyett
fűrészfog szerű csúcsokat láthatunk a kapilláris elektroforézis során. A
mismatch repair gének MSH2, MLH1 and MSH6 károsodása az
örökletes vastagbélrákok, nem polyposissal járó formájára jellemző. A
National Institute of Cancer javaslatára 5 mikroszatellita marker
alapján osztályozzák ezeket a tumorokat. (11. ábra)



11. ábra

C./c. Szuppresszor gének inaktiválódása Mikroszatellita
fragment analysis, metilációs PCR

c /1. Mikroszatellita fragment analízis

A szuppresszor gének mutációit kimutató eljárások megegyeznek a
fent leírtakkal. Ugyanakkor ezek a génmutációk általában recesszívek,
ezért a manifeszt génkárosodáshoz az szükséges, hogy az egészséges
allél is elvesszen, vagy károsodjon. Nagyon sok olyan daganat van,
ahol a heterozigótaság elvesztése a legkorábbi génkárosodás. Ilyen a
hólyag tumoroknál a 9p21 régió elvesztése ahol a p16 INK
szuppresszor gén helyezkedik el. Hasonlóan a retinoblastoma, és a
TP53 gén allélvesztése is gyakori esemény.

Az allélvesztés, más néven „loss of heterozygosity (LOH)
kimutatására a mikroszatellita vizsgálat a legalkalmasabb eljárás. A
vizsgálat lényege, hogy olyan mikroszatellita markereket választunk ki
a DNS adatbázisból, amelyek a feltételezett szuppresszor gén
közelében találhatóak.

A mikroszatelliták általában az intronokban elhelyezkedő repetitív
szekvenciák, ahol di-, tri-, tetra- vagy pentanucleotid egységek
„n”-szer ismétlődnek. Az ismétlődések száma jellemző az adott allélra
és heterozygotaság esetén a két allél egymástól eltérő hosszúságú (12.
ábra).

12. ábra

Ezért ha az egyén az adott kromoszóma régióra heterozygota, akkor
egyazon PCR primer párral történő amplifikálás során két eltérő
hosszúságú terméket kapunk. Allélvesztés esetén a két termék helyett
csak egy amplikont tudunk kimutatni. A vizsgálatnál döntő, hogy a



kérdéses kromoszóma régióra nézve a mikroszatellita marker
heterozigóta legyen, egyébként az allélvesztés nem látható, hiszen a
két allélról képződő termék mérete azonos lesz.

c /2. Epigenetiaki eltérések. DNS metiláció

A géncsendesítés legjobban ismert epigenetikus rendszere a gén
promoter régiójának metilációja. A promoter DNS szakaszok azok,
ahova az RNS polimeráz komplex bekötődik. A CpG szigetek
citozinjainak metilációja ezt a kapcsolódást akadályozza, így a
transzkripció mértéke csökken.

A szuppressor gének promótereinek metilációja és az onkogének
demetilációja a daganatokra jellemző változás. A keringésbe került
daganatos DNS-ekből lehetőségünk van arra, hogy ezeknek a
géneknek a metilációs státuszát feltérképezzük. A vizsgálat
technikailag nem könnyű. Lényege, hogy a target DNS-t biszulfittal
kezelik. Ez a metilálatlan citozint uracillá alakítja, ami a PCR során
timidinként amplifikálódik. A nem guanin mellett találhat citozinok
mind metilálatlanok, a guanin mellett pedig különböző fokban
metiláltak. A konverziót követően megfelelő primerekkel végezve a
PCR amplifikációt információt kapunk a metiláció mértékéről. A
metilációs PCR két fő típusa a biszulfit PCR, ebben az esetben a
primereket olyan DNS szakaszokra tervezik, ahol a citozinok
mindegyike konvertálódni fog, tehát a CpG szigeteken kívülre
(biszulfit primerek). Ezzel az eljárással a metilált és metilálatlan régiók
is detektálhatók. A metiláció szenzitív primereket a CpG régió metilált,
vagy metilálatlan állapotára tervezik, így vagy csak a metilált, vagy
csak a metilálatlan CpG tartalmú szakaszt amplifikálható.

A biszulfit primerekkel felszaporított DNS darabokat szekvenálva a
metilált és metilálatlan CpG szigetek arányát is meg lehet állapítani.

c /3. mikroRNS-ek kimutatása

Mi a mikroRNS-ek
jelentősége?

A mikroRNS-ek és szerepük felderítése az elmúlt 10 év
eredményeihez sorolható. A mikro RNS-ek rövid egyszálú nem kódoló
nukleinsav szekvenciák, melyek rendkívül konzerváltak. Méretük 22
bázis körül mozog, ami egy nagyobb hajtű alakú prekurzor
molekulából jön létre. Az így képződött rövid nukleinsavak a mRNSek
megfelelő részéhez kapcsolódva azok átíródását gátolják, vagy
lebontásukat kezdeményezik. Érdekességük, hogy 1 miRNS-nek több
mRNS is a targetje lehet, tehát gátló hatásuk nem szigorúan specifikus,
illetve specifitásuk módját ma még nem ismerjük. Szerepük a
fehérjetermelés szabályozásában meghatározó lehet. Ma már több mint
1000 féle miRNS ismert, várható tehát, hogy vizsgálatuk a molekuláris
diagnosztikában is teret nyer. Ma már kaphatóak azok a kitek,
melyekkel a daganatszövet miRNS készlete felbecsülhető. A vizsgálat
technikailag real-time PCR alkalmazásával történik.

C/d. Új markerek és targetek kutatása: Chip
technológiák

Az array módszerek ma még nem tartoznak a diagnosztikus eljárások
közé. Költségességük miatt elsősorban kutatási projektekben
alkalmazzák őket. Ennek ellenére bebizonyosodott, hogy a teljes
genom, illetve ezek expresszióját vizsgáló módszerek, számos olyan
információhoz juttathatják a gyógyításban ténykedő orvosokat, melyek
irányt mutatnak a daganatok jobb gyógyításához. Információt



szolgáltathatnak a daganatok kezeléséhez ajánlott gyógyszerekről, a
kezelésre adott válaszról, a progresszióról, áttétképződési hajlamról
stb. A chip vizsgálatok, melyek most még nagyon nagy számú gént és
azok expresszióját, más eljárások a DNS csendesítését, ismét mások a
DNS deléciókat, illetve amplifikációkat képesek feltérképezni,
reményeink szerint idővel képesek lesznek megmutatni, melyek azok a
kulcsfontosságú molekulák, melyek változása egy adott tumor
biológiai sajátosságait előre jelezni képesek. A target molekulák
számának csökkenésével az eljárás már diagnosztikus értékű lehet.

A chipek típusai:

Ma már számos kérdés megválaszolására alkalmasak a nukleinsav
chipek.

Az array CGH például egyes DNS régiók amplifikációjáról, vagy
deléciójáról ad információt.

Az expressziós profilt vizsgáló chipekből azt tudhatjuk meg, hogy egy
bizonyos daganatban milyen gének átírása fokozódik, vagy csökken.

A metilációs chipek gének csendesítéséről adnak információt.

Az SNP chipek az allélmintázat eltéréseit tárják fel.

A chipvizsgálatokra jellemző, hogy a próbákat rögzítik valamilyen
szilárd hordozóhoz, ez leggyakrabban egy üveglemez. Ezt követően a
vizsgálandó minta nukleinsavait fluorescens festékkel jelölik meg.
Minél több reprezentánsa van egy adott génszakasznak, vagy
mRNS-nek, annál intenzívebb jelet kapunk a chip adott pontján. Ezt a
chipre felvitt belső sztenderdekre normalizálva tudjuk kiértékelni.

Lehetőség van arra is, hogy a tumoros mintát a megfelelő ép szövethez
hasonlítsuk. Ilyenkor az egyik szövetből származó nukleinsavat piros,
a másikat zöld festékkel jelöljük meg. Ha a két mintában egy gén,
vagy mRNS azonos mértékben van jelen akkor sárga jelet kapunk.
Valamelyik fokozott reprezentációja esetén az a szín dominál, amivel
ezt a mintát megjelöltük. (13. ábra)

13. ábra

D.) A daganatdiagnosztikában napjainkig
meghonosodott eljárások

D/a. Daganatok kimutatása géndiagnosztikával

A jelenleg bevezetett eljárások között még nem szerepel a daganatok
molekuláris markereivel történő szűrés. Kutatási szinten, ahogy ezt



korábban leírtuk a mikroszatellita markerekkel történő allélvesztések
kimutatása, a DNS metiláció változásának vizsgálata a vérből izolált
szabad DNS-en, keringő tumorsejtek molekuláris analízise, tartoznak
azokhoz a módszerekhez, melyek a jövőben sikerrel alkalmazhatók
lesznek.

A jelenleg alkalmazott eljárások inkább a daganatok kezelésének
megválasztásához nyújtanak segítséget.

D/b. A K-Ras mutáció vizsgálata

Az elmúlt néhány év egyik legnagyobb áttörését az egyénre szabott
gyógyszerterápia elterjedése jelentette.

Az epidermális növekedési faktor receptorát gátló szerek a célzott
daganatgátlók legjobb iskolapéldáját nyújtják. Hatékonyságuk
feltételeinek vizsgálata során derült ki, hogy csak akkor várható
terápiás válasz az EGFR gátló kezelésre, ha a jelet tovább vivő RAS
fehérje nem mutált. Ez azt jelenti, hogy a ras fehérje 2. exonjának 12.
és 13. kodon mutációja elsődleges rezisztenciát idéz elő a tirozin kináz
gátló gefitinibbel és erlotinibbel szemben. Ezért az EGFR gátlása RAS
mutációt hordozó tüdőrák vagy vastagbélrák esetén értelmetlen.

A mutációt a korábbiakban leírtak közül számos eljárással
kimutathatjuk. A szekvenálás mellett, az RFLP, a real-time PCR peptid
nucleotid (PNA) gátlással, pyroszekvenálás egyaránt alkalmasak a
célra. A 9. ábra a PCR RFLP módszert mutatja be.

9. ábra

Vastagbélrákoknál a KRAS mellett a BRaf mutáció is gyakori, ennek
kizárása tovább finomíthatja a terápiára reagáló betegek kiválasztását.

D/c. Az EGFR mutációk meghatározásának jelentősége

A RAS mutáció által előidézett primer rezisztencia mellett a fent
említett két szerrel szemben másodlagos rezisztencia is kialakulhat,
ennek oka az EGFR T790M pont mutációja.

Ugyanakkor nagy beteganyagon történő vizsgálatok bizonyították,
hogy az EGFR-re ható tirozinkináz gátlók abban az esetben fejtik ki
legjobban hatásukat, amennyiben a receptor kináz doménjében
mutáció található. Ezek közül a leggyakoribb a 19. exonon található
deléció aminek jelenléte esetén jó válaszreakciót remélhetünk. Az
EGFR mutációit szekvenálással azonosítjuk.



D/d. A Her2 gén amplifikációjának vizsgálata

Mi a jelentősége a HER2
meghatározásban a FISH
vizsgálatnak?

Az epidermális növekedési faktor családba tartozó Her2 vagy Erb2
gén amplifikációja az emlőrákok mintegy 20%-ban mutatható ki. A
gén amplifikációja általában együtt jár a fehérje fokozott
expressziójával. Magas immunpozitivitás esetén nincs is szükség
molekuláris vizsgálatra, azonban enyhén fokozott immunreakció
esetén a fluoreszcencia in situ hibridizáció dönti el a receptor státuszát.
HER2 amplifikáció esetén a beteg Her2 gátló kezelésben részesülhet.
Újabban a gyomorrákoknál is vizsgálják a Her2 expresszióját és
fokozott expresszió esetén trastuzumab (Herceptin) kezeléssel
egészítik ki a kemoterápiát.

D/e. A c-kit és PDGFR gén mutációja

A gastrointestinalis stromalis daganatok (GIST) gyógyszeres
terápiájának tervezéséhez nyújt segítséget a két gén státuszának
felderítése. A vizsgálatot általában szekvenálással végzik, de mód van
HRM vizsgálatra is. Nagyszámú eset felmérése során kimutatták, hogy
a c kit exon 11 mutáns esetek jobban reagálnak imatinib kezelésre,
mint az exon 9 vagy vad típusú tumorok. Ezért a gyógyszert az exon 9
mutációt hordozó eseteknél emelt dózisban kell adni.

D/f. Lágyrészdaganatok molekuláris vizsgálata

FISH vizsgálat segítségével mutathatók ki azok a transzlokációk
melyek segítséget nyújtanak ezeknek a daganatoknak a differenciál
diagnosztikájában. A tumorokra jellemző transzlokációkat az 14. ábrán
látható táblázatban foglaltuk össze.

14. ábra: Szolid tumorokra jellemző kromoszóma-eltérések

D/g. Hematológiai tumorok molekuláris vizsgálata

A hematológiai daganatok esetén a molekuláris vizsgálat a rutin
diagnosztikus eljárás része. Az immunglobulin nehézlánc
génátrendeződésének vizsgálata B sejt eredetű, a T sejt receptor
génátrendeződése pedig a T sejt eredetű monoklonális (tumoros)
sejtszaporulat felismerését segíti elő. A vizsgálatot a vérből,
csontvelőből, nyirokcsomóból végezhetjük. A hematológiai
daganatokra jellemző bizonyos, a kórkép patogenezisében szerepet
játszó transzlokáció amit FISH vizsgálattal vagy real-time reverz



PCR-al mutathatunk ki. A 15. ábrán látható táblázat a hematológiai
tumorokra jellemző kromoszóma eltéréseket mutatja.

15. ábra

A legismertebb elváltozás a chronicus myeloid leukaemia-ban a
BCR-ABL fúzió, ami a 9;22 kromoszómák hosszúkarjainak
transzlokációja miatt jön létre. A vizsgálat diagnosztikus értéke mellett
a terápiás döntéshez és a terápia hatékonyságának monitorozásához is
szükséges. Hasonló jelentősége van acut myeloid leukaemiában a
PML/RARa fúziós transzkriptum kimutatásának, melynek pozitivitása
esetén a betegek kezelhetőek ATRA-val (all-trans retinoid sav).
Számos egyéb FISH illetve PCR vizsgálat segíti a haemopathologiai
diagnosztikát, azonban ezek tárgyalása meghaladja a könyv
terjedelmét.

E. Összefoglalás
A molekuláris diagnosztikai eljárások segítséget nyújtanak a
daganatok korai diagnózisában, az egyénre szabott terápia
megválasztásában, a reziduális daganat kimutatásában és új
gyógyszeres támadáspontok keresésében.

A jelenleg bevezetett eljárások között még nem szerepel a daganatok
molekuláris markereivel történő szűrés. Kutatási szinten, a
mikroszatellita markerekkel történő allélvesztések kimutatása, a DNS
metiláció változásának vizsgálata a vérből izolált szabad DNS-en,
keringő tumor sejtek molekuláris analízise, tartoznak azokhoz a
módszerekhez, melyek a jövőben sikerrel alkalmazhatók lesznek.
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