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Hematopoiesis is a complex process precisely regulated by a wide spectrum
of cooperating factors. Dysfunction of hematopoietic cell proliferation, differentiation or maturation usually leads to the malignant transformation. The DNA
microarray-based transcriptome analysis helped to revise the traditional classification of hematological disorders, predict their outcome, test potential therapeutic agents and better understand basic mechanisms underlying cancer origin
and development. Here, the results of gene expression profiling in myelo- and
lymphoproliferative diseases such as leukemia, lymphoma and myelodysplastic
syndromes, are presented. Two microarray technologies were applied in this
area of research: Affymetrix gene chips and cDNA microarrays. Among them,
Lymphochip is a prominent example of a specialized cDNA microarray tool designed to investigate gene expression in the immunological system and hematological diseases. It seems that typical problems connected with microarray results analysis – small number of patients, loss of reproducibility can be overcome by increasing the number of samples and application of identical protocols, equipment and reagents in different laboratories.
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Choroby rozrostowe krwi – analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

1. Wstêp
Ró¿nicowanie siê komórek hematopoetycznych jest z³o¿onym, wieloetapowym
procesem, precyzyjnie regulowanym przez szereg czynników wspó³graj¹cych ze
sob¹ w czasie i przestrzeni (1). Zaburzenia przebiegu procesu hematopoezy prowadz¹ do rozwoju ca³ego spektrum chorób nowotworowych uk³adu krwiotwórczego, odmiennych biologicznie i klinicznie. Uwa¿a siê, ¿e w przypadku tej grupy nowotworów g³ównym mechanizmem sprawczym s¹ nabyte zmiany w strukturze genomu (translokacje chromosomalne, mutacje, delecje). Defekty wrodzone maj¹ znaczenie marginalne (2).
Przez wiele lat diagnostyka chorób rozrostowych uk³adu krwiotwórczego opiera³a siê g³ównie na ocenie cytologicznej / histologicznej komórek krwi, szpiku, œledziony lub innych tkanek zajêtych przez nowotwór. Obecnie dla okreœlenia typu nowotworu i planowania terapii stosuje siê szereg zaawansowanych technik laboratoryjnych. Wiadomo bowiem, ¿e efektywnoœæ terapii zale¿y nie tylko od wybranej metody leczniczej, ale tak¿e od w³aœciwoœci biologicznych samych komórek nowotworowych. Wyniki terapii u indywidualnych pacjentów mog¹ znacz¹co ró¿niæ siê pomimo identycznego typu i podobnego stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Istniej¹ dowody potwierdzaj¹ce mo¿liwoœæ wystêpowania wielu molekularnych
podtypów choroby o tym samym obrazie klinicznym i morfologicznym.
Poznanie struktury ludzkiego genomu oraz opracowanie technologii mikromacierzy stworzy³o nowe mo¿liwoœci w zakresie diagnostyki onkologicznej, w tym
i hematologicznej (3-5). Zastosowanie macierzy w porównawczej hybrydyzacji genomowej (CGH, ang. Comparative Genomic Hybridization) nie tylko u³atwi³o, ale i poprawi³o rozdzielczoœæ wykrywania du¿ych zmian w strukturze genomu – translokacji, insercji, delecji czy duplikacji chromosomów lub ich fragmentów (6). Jeszcze
wiêksz¹ rozdzielczoœæ oferuj¹ mikromacierze SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism, Handschuh i wsp. ten sam zeszyt, 7) i dachówkowe (8), pozwalaj¹ce na detekcjê takich zmian w genomie jak pojedyncze mutacje czy mikrodelecje. Przy u¿yciu
mikromacierzy SNP stwierdzono m. in. utratê heterozygotycznoœci (LOH, ang. Loss
of Heterozygosity) w genomach osób chorych na ostre i przewlek³e bia³aczki i zespo³y
mielodysplastyczne (9) oraz disomiê jednorodzicielsk¹ w zespo³ach mieloproliferacyjnych (10). Mikromacierze SNP umo¿liwi³y równie¿ wykrycie delecji i mutacji
w genie ABL1 we wczesnym etapie przewlek³ej bia³aczki limfocytowej (11,12).
Poznanie pe³nej sekwencji genomu pacjenta nie wystarcza jednak do pe³nego
scharakteryzowania stanu czynnoœciowego jego tkanek. Odzwierciedleniem tego,
co dzieje siê w komórkach jest przede wszystkim obraz transkryptomu i proteomu.
Do analizy ka¿dego z nich s³u¿¹ odpowiednie narzêdzia. Sk³ad proteomu okreœla siê
najczêœciej metodami elektroforezy dwukierunkowej i/lub spektrometrii mas. Transkryptom z kolei bada siê za pomoc¹ metody RT-PCR (ang. Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) oraz mikromacierzy. Stosowane w tym celu mikromacierze
DNA zawieraj¹ zazwyczaj zestaw sond komplementarnych do wszystkich sekwencji
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koduj¹cych bia³ka, a znakowaniu poddaje siê ca³kowity RNA lub mRNA wyizolowany
z tkanki.
W opracowaniu tym przedstawiono wybrane przyk³ady wykorzystania mikromacierzy w badaniach chorób rozrostowych krwi. Uzyskiwane w ten sposób informacje
umo¿liwiaj¹ lepsze poznanie podstaw procesów chorobotwórczych i dodatkowo
s³u¿¹ do opracowania nowych metod diagnostycznych, pozwalaj¹cych na indywidualny dobór terapii i ocenê jej efektów. Informacje p³yn¹ce z analiz profilu ekspresji
genów s¹ szczególnie cenne w przypadkach, gdy kariotyp nie odbiega wcale lub tylko nieznacznie ró¿ni siê od prawid³owego. Taka sytuacja ma miejsce w oko³o 50%
przypadków ostrej bia³aczki szpikowej (2,13,14). Wówczas metody cytogenetyczne,
cechuj¹ce siê i tak sporym odsetkiem b³êdów, s¹ ma³o przydatne.

2. Lymphochip – uniwersalne narzêdzie do badania ekspresji genów
w komórkach uk³adu immunologicznego i krwiotwórczego
Zdecydowana wiêkszoœæ publikacji genomicznych poœwiêconych nowotworom
krwi powsta³a na bazie komercyjnych mikromacierzy wysokiej gêstoœci produkowanych przez firmê Affymetrix. S¹ to tzw. chipy DNA, na których ka¿dy gen reprezentowany jest przez seriê krótkich sond oligonukleotydowych (www.affymetrix.com). Macierze te ewoluowa³y wraz z postêpem projektu sekwencjonowania
ludzkiego genomu. Alternatywne mikromacierze cDNA, nie wymagaj¹ce znajomoœci
pe³nej sekwencji genomu, stopniowo trac¹ popularnoœæ, przynajmniej w odniesieniu do badañ komórek ludzkich. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powsta³y
jednak liczne prace, w których wykorzystano tak¿e ten rodzaj mikromacierzy do
analizy ekspresji genów w komórkach uk³adu krwiotwórczego i chorobach rozrostowych krwi (15-19). Klasycznym przyk³adem takiej macierzy jest Lymphochip (17).
Publikacja, w której opisano jego konstrukcjê pochodzi z koñca lat 90. ubieg³ego
wieku, kiedy genom ludzki nie by³ jeszcze poznany, a na rynku zaczê³y dopiero pojawiaæ siê pierwsze mikromacierze Affymetrix. Alizadeh i wsp. (17) zaprojektowali
i przetestowali macierz cDNA przeznaczon¹ do badania ekspresji genów zwi¹zanych z funkcjonowaniem ludzkiego uk³adu immunologicznego i transformacj¹ nowotworow¹. Znalaz³o siê na niej blisko 18 tys. sond, w tym ponad 14 tys. klonów cDNA
pochodz¹cych z bibliotek limfocytów B, zarówno zdrowych komórek jak i specyficznych dla ró¿nych typów bia³aczek i ch³oniaków. Pozosta³e sondy reprezentowa³y
geny, których udzia³ w ró¿nicowaniu komórek limfatycznych, aktywacji limfocytów
B i T przez mitogeny i cytokiny, odpowiedzi immunologicznej i schorzeniach uk³adu
immunologicznego zosta³ ju¿ wczeœniej potwierdzony (20). Na macierzy umieszczono tak¿e sondy specyficzne dla wybranych genów wirusowych (wirusa Epstein-Barr,
HTLV, HIV i wirusa opryszczki) (17).
Stosuj¹c Lymphochip przeprowadzono eksperymenty mikromacierzowe na 96
próbkach mRNA wyizolowanych z oczyszczonych subpopulacji prawid³owych limfo24
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cytów oraz linii komórkowych ch³oniaków i bia³aczek (16). Wykorzystuj¹c algorytm
grupowania hierarchicznego bez jakiejkolwiek wiedzy a priori (tzw. podejœcie nieukierunkowane) prawid³owo sklasyfikowano prawie wszystkie jednostki chorobowe, z których pochodzi³y próbki. Na podstawie analizy danych wykazano istotn¹ zale¿noœæ pomiêdzy profilem ekspresji genów znajduj¹cych siê na chipie a typem
schorzenia i/lub stanem fizjologicznym komórek. Grupowaniu poddano nie tylko
próbki biologiczne, ale równie¿ same geny, otrzymuj¹c w ten sposób tzw. sygnatury
genowe, czyli profile ekspresji genów charakteryzuj¹ce poszczególne procesy czy
stany, w jakich znajduj¹ siê komórki. Wyodrêbniono sygnaturê genow¹ procesu
proliferacji, sygnaturê genow¹ limfocytów B znajduj¹cych siê w tzw. oœrodkach rozmna¿ania (ang. Germinal Center B-Cells) ulokowanych w grudkach limfatycznych, sygnaturê genow¹ aktywowanych komórek B, komórek T czy wêz³ów ch³onnych. Dla
przyk³adu próbki pochodz¹ce od chorych na przewlek³¹ bia³aczkê limfocytow¹ (CLL,
ang. Chronic Lymphocytic Leukemia) i ch³oniaka grudkowego (FL, ang. Follicular Lymphoma) zosta³y zgrupowane w pobli¿u próbek z limfocytów B w stanie spoczynku
(ang. Resting B-Cell Samples) ze wzglêdu na niski wskaŸnik proliferacji komórek. Rozró¿nienie pomiêdzy przewlek³¹ bia³aczk¹ limfocytow¹ a ch³oniakiem grudkowym
by³o mo¿liwe dziêki genom z sygnatury charakterystycznej dla limfocytów B obecnych w oœrodkach rozmna¿ania, które znajduj¹ siê w odmiennym stadium ró¿nicowania ni¿ pozosta³e komórki tego typu. Z kolei próbki ch³oniaka DLBCL (ang. Diffuse
Large B-Cell Lymphoma) by³y zdecydowanie ró¿ne od CLL i FL, wykazuj¹c profil ekspresji genów podobny do prawid³owych komórek wêz³ów ch³onnych i migda³ków.
Wœród genów wyró¿niaj¹cych tê grupê dominowa³y te koduj¹ce markery monocytów, makrofagów i komórek NK (ang. Natural Killer), a tak¿e geny decyduj¹ce o strukturze macierzy zewn¹trzkomórkowej.
Po wykonaniu analizy na Lymphochipie dwóch próbek pobranych w odstêpie 18
miesiêcy od tego samego pacjenta, cierpi¹cego na przewlek³¹ bia³aczkê limfocytow¹, wykazano, ¿e cechuj¹ siê one najwy¿szym stopniem korelacji spoœród wszystkich badanych próbek biologicznych. Znaczenie cech indywidualnych pacjenta maleje jednak wraz ze wzrostem liczby próbek w badanej grupie (16).
Lymphochip pos³u¿y³ równie¿ do poszukiwania genów regulowanych przez jeden z g³ównych represorów transkrypcji, BCL-6 (18).

3. Bia³aczki
Mianem bia³aczki okreœla siê chorobê nowotworow¹, w której dochodzi do nadmiernej proliferacji leukocytów we krwi i szpiku. Dzieje siê tak na skutek zaburzeñ
procesów wzrostu, ró¿nicowania, dojrzewania i apoptozy komórek. Ze wzglêdu na
przebieg kliniczny wyodrêbniono bia³aczki ostre i przewlek³e. Bior¹c natomiast pod
uwagê rodzaj komórek, które uleg³y transformacji nowotworowej wyró¿niono bia³aczki szpikowe i limfocytowe, przy czym limfocytowe zalicza siê do ch³oniaków
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(21). Ka¿dy rodzaj bia³aczki dzieli siê ponadto na szereg podtypów ró¿ni¹cych siê
charakterystyk¹ morfologiczn¹, rokowaniem i sposobem leczenia. Wielu z nich towarzysz¹ okreœlone aberracje chromosomalne (13). W rutynowej diagnostyce wci¹¿
obowi¹zuj¹ dwie klasyfikacje bia³aczek. Pierwsza, oparta na kryteriach morfologicznych i cytochemicznych, to tzw. klasyfikacja francusko-amerykañsko-brytyjska (FAB,
ang. French-American-British) opracowana w latach 70-80. ubieg³ego wieku (22,23).
Druga, klasyfikacja WHO, ustanowiona w 2001 r. przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia (ang. World Heath Organization), uwzglêdnia przede wszystkim linie i stadia rozwojowe komórek, które uleg³y transformacji nowotworowej oraz nieprawid³owoœci
genetyczne najczêœciej stwierdzane u chorych na bia³aczkê (21).
W tym samym roku, kiedy Alizadeh i wsp. opublikowali pracê o Lymphochipie
(17) Golub i wsp. (24) wykazali, ¿e macierze oligonukleotydowe Affymetrix mog¹
s³u¿yæ do klasyfikacji dwóch rodzajów ostrej bia³aczki – limfoblastycznej (ALL)
i szpikowej (AML). Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowali ponad
tysi¹c genów, ulegaj¹cych zró¿nicowanej ekspresji w obu chorobach. Nastêpnie
spoœród tych genów wyodrêbnili piêædziesi¹t o najwy¿szej „sile predykcji”. Tak
opracowany klasyfikator praktycznie bezb³êdnie kwalifikowa³ ka¿d¹ próbkê. W jego
sk³ad wchodzi³y geny koduj¹ce bia³ka powierzchniowe typowe dla komórek linii
mieloidalnej i limfoidalnej, geny reguluj¹ce transkrypcjê, cykl komórkowy, geny odpowiedzialne za modyfikacje chromatyny, adhezjê komórek, a tak¿e znane onkogeny. Stwierdzili równie¿, ¿e translokacja i zwi¹zana z ni¹ podwy¿szona ekspresja
genu homeotycznego HOXA9 stanowi wskaŸnik przemawiaj¹cy za niepomyœlnym
rokowaniem. Autorzy ci opracowali tak¿e klasyfikator rozró¿niaj¹cy dwa podtypy
ostrej bia³aczki limfoblastycznej: T-ALL i B-ALL (24).
Podobne badania przeprowadzono z zastosowaniem mikromacierzy cDNA na
grupie blisko 140 dzieci (25). Wykazano, ¿e na podstawie profilu ekspresji genów
mo¿na ³atwo odró¿niæ komórki bia³aczkowe od zdrowych komórek hematopoetycznych oraz zidentyfikowaæ geny ró¿nicuj¹ce poszczególne odmiany cytogenetyczne
bia³aczek. Stwierdzono, ¿e wspóln¹ cech¹ ostrych bia³aczek jest obni¿ona ekspresja
genów odpowiedzialnych za adhezjê komórek i odpowiedŸ immunologiczn¹. Poziom ekspresji genów, których produkty wi¹¿¹ RNA, zaanga¿owanych w kontrolê
transkrypcji i metabolizm kwasów nukleinowych by³ podwy¿szony w ostrej bia³aczce limfoblastycznej, w odró¿nieniu od ostrej bia³aczki szpikowej, gdzie zwiêkszonej
ekspresji ulega³y przede wszystkim geny zwi¹zane z metabolizmem wêglowodorów
i lipidów.
Prawdziwie globalne podejœcie do problemu diagnostyki bia³aczek zaprezentowa³ w 2005 r. Haferlach i wsp. (26). Rekordow¹ liczbê próbek od blisko 900 chorych
na ró¿ne podtypy bia³aczek (ostre i przewlek³e) zbierano przez 6 lat i przeanalizowano korzystaj¹c z macierzy oligonukleotydowych Affymetrix. Stosuj¹c algorytmy
uczenia maszyn wyselekcjonowano po 100 genów wyró¿niaj¹cych ka¿d¹ z badanych
chorób, uzyskuj¹c tzw. generalny klasyfikator o skutecznoœci 95%. Niektóre typy
bia³aczek, takie jak ostra bia³aczka szpikowa z translokacj¹ chromosomaln¹ t(15;17),
26
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ostra bia³aczka szpikowa z inwersj¹ inv(16) i przewlek³a bia³aczka limfocytowa, klasyfikowane by³y poprawnie w 98-100% przypadków. Autorzy przekonuj¹, ¿e analiza
mikromacierzowa mo¿e byæ dobrym narzêdziem diagnostycznym, a ewentualne b³êdy fa³szywie pozytywne mo¿na wykluczyæ stosuj¹c klasyczne metody diagnostyczne
(26).
Kompleksowa analiza ekspresji genów pozwala nie tylko odró¿niæ od siebie znane podtypy choroby, ale tak¿e zidentyfikowaæ nowe. Uwidacznia te¿, ¿e dysfunkcja
jednego genu, zw³aszcza gdy jest to regulator transkrypcji, nieodzownie poci¹ga za
sob¹ zmiany ekspresji szeregu innych genów. Przyk³adem mo¿e byæ ostra bia³aczka
limfoblastyczna (ALL) z translokacj¹ genu MLL (ang. Mixed-Lineage Leukemia). Gen ten
koduje histonow¹ transferazê metylow¹, pozytywny regulator ekspresji genów homeotycznych, wspó³odpowiedzialny równie¿ za prawid³owy przebieg hematopoezy. Profil ekspresji genów w tej grupie chorych tak bardzo wyró¿nia³ siê na tle pozosta³ych, ¿e zaproponowano, by traktowaæ j¹ jako odrêbn¹ jednostkê chorobow¹
o nazwie MLL (27). Zwiêkszonej ekspresji w MLL ulega³ przede wszystkim gen koduj¹cy kinazê tyrozynow¹ FLT3 oraz geny homeotyczne bêd¹ce wskaŸnikami niekorzystnego rokowania. Z kolei obni¿ona ekspresja markerów wczesnego stadium
limfocytów B i genów wymaganych dla dalszego ich rozwoju mo¿e œwiadczyæ o tym,
¿e bia³aczka typu MLL powstaje na skutek blokady ró¿nicowania komórek linii limfoidalnej we wczeœniejszej fazie ni¿ ma to miejsce w przypadku klasycznej ALL. Ekspresja genów typowych dla innych ni¿ limfocyty komórek hematopoetycznych,
zw³aszcza komórek linii mieloidalnej jest bezpoœrednim dowodem na istnienie cech
wspólnych pomiêdzy MLL a AML. Z analizy profilu ekspresji genów wyraŸnie wynika, ¿e MLL jest jednostk¹ poœredni¹ pomiêdzy ALL i AML (27).
Sygnaturê ekspresji genów wspóln¹ dla pacjentów z chimerycznym genem MLL
opisa³a tak¿e Ross i wsp. (28). Analizuj¹c próbki pochodz¹ce od blisko trzystu dzieci
z ostr¹ bia³aczk¹ linfoblastyczn¹ wyodrêbni³a dwa podtypy choroby z rearan¿acj¹
genu MLL (MLL-Re-ALL), identyczne pod wzglêdem klinicznym, lecz ró¿ni¹ce siê rokowaniem (3).

3.1. Ostra bia³aczka limfoblastyczna
Ostra bia³aczka limfoblastyczna (ALL, ang. Acute Lymphoblastic Leukemia) stanowi
najpowszechniej wystêpuj¹cy nowotwór u dzieci. Pomimo generalnie dobrego rokowania istniej¹ odmiany ALL wyraŸnie ró¿ni¹ce siê odpowiedzi¹ na chemioterapiê. Ze
wzglêdu na pochodzenie komórek nowotworowych wyró¿nia siê dwa g³ówne podtypy
ostrej bia³aczki limfoblastycznej: T-ALL (wywodz¹ce siê z linii limfocytów T) i B-ALL
(wywodz¹ce siê z linii limfocytów B). B-ALL dzieli siê ponadto na piêæ dodatkowych
podtypów: 1) z rearan¿acj¹ genu MLL; 2) z translokacj¹ t(1;19)(E2A-PBX1); 3) hiperdiploidalny – z ponad 50 chromosomami; 4) t(9;22)(BCR-ABL); 5) t(12;21)(TEL-AML1). Na
podstawie badañ mikromacierzowych przeprowadzonych na du¿ej grupie pacjentów
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(ponad 300 osób) mo¿na by³o wyodrêbniæ kolejny, nie znany wczeœniej podtyp B-ALL
(29,30). Opisano tak¿e sygnaturê ekspresji genów charakterystyczn¹ dla pacjentów
z ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ podtypu TEL-AML1, u których w trakcie rutynowo
stosowanej terapii dochodzi³o do rozwoju ostrej bia³aczki szpikowej (31).
W wielu pracach mikromacierzowych poœwiêconych ostrej bia³aczce limfoblastycznej porusza siê kwestiê uniwersalnoœci sygnatur genowych. Ross i wsp. (30)
wykazali, ¿e opracowany przez nich klasyfikator, wyznaczony na podstawie wyników uzyskanych z próbek pobranych od dzieci, równie dobrze sprawdza siê w diagnostyce ALL u osób doros³ych, pomimo wielu ró¿nic cechuj¹cych rozwój i przebieg
tej choroby w zale¿noœci od wieku. Zdarza siê jednak, ¿e opracowane klasyfikatory
w odniesieniu do innej grupy pacjentów s¹ ma³o skuteczne, a ró¿nice pog³êbiaj¹ siê
jeszcze, kiedy porównuje siê wyniki uzyskane przez ró¿ne laboratoria. Dla przyk³adu Catchpoole i wsp. (32) podjêli próbê klasyfikacji dzieciêcych ALL na podstawie
sygnatury ekspresji dwudziestu genów wyznaczonej wczeœniej przez Moos i wsp.
(33) na podobnej grupie dzieci. Okaza³o siê, ¿e jedynie trzy spoœród dwudziestu genów wytypowanych przez Moos i wsp. niezawodnie rozdziela³y B-ALL od T-ALL
w grupie pacjentów badanych przez Catchpoole – antygen CD3D, klasyczny marker z³oœliwych komórek T, oraz dwa geny zgodnoœci tkankowej MHC (ang. Major Histocompatibility Complex) (32). Endoglina, jeden z genów w sygnaturze opisanej
przez Moos znalaz³ siê w sporz¹dzonym przez Catchpoole rankingu genów ró¿nicuj¹cych B-ALL od T-ALL dopiero na 238 miejscu. Okaza³ siê jednak œwietnym markerem odpowiedzi na terapiê.
Przyczyn niezgodnoœci wyników publikowanych przez ró¿nych autorów mo¿e
byæ wiele: stosowanie odmiennych platform mikromacierzowych, ró¿nych procedur
izolacji, znakowania i hybrydyzacji próbek RNA oraz metod analizy wyników, a tak¿e zbyt ma³a liczebnoœæ przebadanych grup pacjentów. Jednym ze sposobów uporania siê z tym ostatnim problemem jest tzw. metaanaliza, czyli poddanie wspólnej
analizie wyników uzyskanych przez ró¿ne laboratoria, zdeponowanych w ogólnodostêpnych bazach danych. Hoffmann i wsp. (34) przeanalizowali ponownie opublikowane dane w³asne (35) oraz Ross i wsp. (30). Pochodzi³y one ³¹cznie ze 104 eksperymentów mikromacierzowych, przeprowadzonych na próbach pobranych od pacjentów reprezentuj¹cych szeœæ podtypów ostrej bia³aczki limfoblastycznej. W efekcie
uzyskano klasyfikator z³o¿ony z zaledwie 30 sond, pozwalaj¹cy na rozró¿nienie wymienionych szeœciu podtypów ALL ze skutecznoœci¹ rzêdu 98%. 30 wyselekcjonowanych sond odpowiada³o 26 genom, spoœród których 70% nigdy przedtem nie zosta³o
opisanych jako istotne dla identyfikacji podtypów ALL.
Znaczna liczba prac poœwiêconych bia³aczkom i wykonanych przy zastosowaniu
mikromacierzy powsta³a jeszcze przed opublikowaniem kompletnej sekwencji genomu ludzkiego, kiedy korzystano z niepe³nych, prototypowych macierzy. Ciekawe
rozwi¹zanie tego problemu zaproponowali Ross i wsp. (30), którzy dysponuj¹c materia³em klinicznym zebranym od trzystu pacjentów wybrali ponad sto najbardziej
reprezentatywnych próbek i poddali je ponownej analizie z u¿yciem chipów wy¿28
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szej generacji, zawieraj¹cych trzykrotnie wiêksz¹ liczbê sond. Wykorzystano do
tego celu zamro¿one w -80°C roztwory hybrydyzacyjne z poprzednich eksperymentów. Dziêki temu wy³oniono ca³y szereg nowych markerów genetycznych, w tym koduj¹cych bia³ka o nieznanej funkcji.

3.2. Ostra bia³aczka szpikowa
Ostra bia³aczka szpikowa (AML, ang. Acute Myeloid Leukemia) jest chorob¹ heterogenn¹, powstaj¹c¹ w wyniku transformacji nowotworowej progenitorowych komórek hematopoetycznych, zazwyczaj linii granulocytarnej i monocytarnej. Jedn¹
z przyczyn rozwoju ostrej bia³aczki szpikowej s¹ nabyte zmiany genetyczne, st¹d te¿
ryzyko zachorowania roœnie wraz z wiekiem (2,13,36). Blok ró¿nicowania i dojrzewania mo¿e wyst¹piæ na ró¿nych etapach hematopoezy, dlatego istnieje wiele podtypów tej choroby. W klasyfikacji FAB wyró¿nia siê 9 podtypów AML o odmiennym
przebiegu i rokowaniu (22). Niektóre z nich zwi¹zane s¹ z obecnoœci¹ specyficznych
rearan¿acji chromosomalnych (translokacji i/lub inwersji), jednak¿e w co najmniej
40-50% przypadków AML kariotyp pacjenta jest prawid³owy (tzw. AML-CN, ang. Normal Cytogenetics), co ogranicza przydatnoœæ badañ cytogenetycznych (2-4,14). W grupie
AML-CN wyodrêbniono niedawno podtypy molekularne zwi¹zane z pojedynczymi
mutacjami w takich genach jak FLT3, CEBPA czy NMP1 (2). Klasyfikacja pacjentów
oparta na danych uzyskiwanych w eksperymentach mikromacierzowych w du¿ej mierze pokrywa siê z podzia³em FAB (19,28,37-39). Pozwoli³a ona równie¿ wy³oniæ
i scharakteryzowaæ nowe podtypy molekularne ostrej bia³aczki szpikowej (19,39,40).
Sygnatury ekspresji genów charakterystyczne dla podtypów cytogenetycznych
FAB opisali m. in. Schoch i wsp. (37). Na podstawie analizy 37 próbek AML na mikromacierzach Affymetrix wy³oniono uniwersalny zestaw 36 genów s³u¿¹cy do klasyfikacji podtypów ostrej bia³aczki szpikowej. W zestawie tym znalaz³y siê m.in. geny
MYH11 i ETO. Ich zwiêkszon¹ ekspresjê odpowiednio w podtypie z inv(16) i t(8;21)
opisano ju¿ wczeœniej (41,42)
Równie¿ za pomoc¹ chipów Affymetrix Virtaneva i wsp. (43) porównali profile
ekspresji genów w dwóch cytogenetycznych odmianach ostrej bia³aczki szpikowej
– z trisomi¹ chromosomu ósmego, tzw. AML(+8), oraz z kariotypem prawid³owym.
Uzyskane wyniki pozwala³y bezb³êdnie oddzieliæ próbki zdrowe od bia³aczkowych,
zidentyfikowano równie¿ geny unikatowe dla ka¿dej z badanych odmian ostrej
bia³aczki. Czêœæ genów ró¿nicuj¹cych AML(+8) od AML-CN i zdrowych komórek
CD34+ to geny ulokowane na chromosomie ósmym. Generalnie w obu typach
bia³aczki geny koduj¹ce bia³ka wi¹¿¹ce RNA wykazywa³y nisk¹ ekspresjê, wy¿sz¹ natomiast cechowa³y siê geny zaanga¿owane w proces adhezji komórek. Geny zwi¹zane z apoptoz¹ by³y silnie obni¿one w próbkach AML (+8), co pozwoli³o wyjaœniæ
dlaczego leczenie pacjentów z trisomi¹ chromosomu ósmego cytarabin¹ (zwi¹zkiem indukuj¹cym apoptozê) nie daje po¿¹danych efektów.
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Ross i wsp. (28) na podstawie wyników mikromacierzowych ze 150 eksperymentów wyró¿nili piêæ podgrup AML odpowiadaj¹cych w wiêkszoœci podtypom cytogenetycznym: t(8;21), inv(16), t(15;17), grupie z chimerycznym genem MLL oraz podtypowi M7 wg FAB z translokacj¹ t(1;22). W przypadku ostatniego profil ekspresji genów nie by³ dot¹d znany.
Bullinger i wsp. (19) wykazali istnienie co najmniej siedmiu odmiennych sygnatur ekspresji genów w ostrej bia³aczce szpikowej, jednak¿e tylko czêœciowo wspólnych z podtypami cytogenetycznymi FAB, np. t(8;21) czy inv(16). Stosuj¹c macierze
cDNA przeprowadzili oni analizê ponad stu próbek krwi lub szpiku pochodz¹cych
od pacjentów z typowymi dla ostrej bia³aczki szpikowej aberracjami chromosomalnymi. Pacjentów z prawid³owym kariotypem uda³o siê podzieliæ na dwie odmienne
rokowniczo grupy. Z korzystnym rokowaniem powi¹zano m.in. gen FOXO1A, regulator apoptozy i cyklu komórkowego, a z negatywnym wysok¹ ekspresjê m.in. genów homeotycznych oraz FLT3.
Podobne wyniki uzyskali Valk i wsp. (39) na podstawie analizy profilu ekspresji
genów u blisko trzystu pacjentów, z wykorzystaniem chipów Affymetrix. Valk i wsp.
zidentyfikowali metod¹ grupowania hierarchicznego a¿ szesnaœcie podgrup ostrej
bia³aczki szpikowej i tylko czêœæ z nich odpowiada³a klasyfikacji cytogenetycznej.
Na przyk³ad wszystkie próbki z inv(16) znalaz³y siê w jednej grupie, w której g³ównym genem ró¿nicuj¹cym by³ MYH11. Podobnie wszystkie próbki z translokacj¹
t(8;21) skupione zosta³y w jednej grupie. W tym przypadku najbardziej ró¿nicuj¹cym genem by³ ETO. Jednak¿e pacjenci, u których wykryto mutacje w genie CEBPA
zostali zaliczeni do dwóch ró¿nych grup, a pacjenci z duplikacj¹ w genie FLT3
(FLT3-ITD, ang. Internal Tandem Duplication) zostali rozdzieleni a¿ do trzech grup.
Chorzy z prawid³owym kariotypem równie¿ zostali zaklasyfikowani do ró¿nych podgrup. A¿ cztery grupy o unikatowych profilach ekspresji genów nie odpowiada³y
¿adnemu ze znanych podtypów AML. Wyodrêbnionym grupom przypisano tak¿e
znaczenie rokownicze (39). Ci sami autorzy wykazali póŸniej, ¿e wœród genów ró¿nicuj¹cych podtypy ostrej bia³aczki szpikowej nieprzypadkowo znajduje siê wiele
tzw. genów VIS (ang. Virus Integration Site Genes), zlokalizowanych w potencjalnych
miejscach integracji retrowirusów, których udzia³ w mutagenezie prowadz¹cej do
rozwoju nowotworów, w tym bia³aczek, udowodniono wczeœniej na modelach mysich (44).
Wilson i wsp. (40) poddali analizie na macierzach Affymetrix 170 doros³ych pacjentów (œrednia wieku 65 lat) z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (siedem podtypów FAB:
M0, M1, M2, M4, M5, M6 i M7). Stosuj¹c podejœcie nieukierunkowane w procesie
grupowania hierarchicznego uzyskali wyraŸny podzia³ na szeœæ klas ró¿ni¹cych siê
opornoœci¹ na terapiê (RD, ang. Resistant Disease), odsetkiem uzyskiwanych remisji
ca³kowitych (CR, ang. Complete Remission) i d³ugoœci¹ czasu prze¿ycia wolnego od
choroby (DFS, ang. Disease-Free Survival). Podzia³ ten by³ niezale¿ny od wieku, p³ci
i momentu pobrania próbki (bia³aczka de novo kontra wznowa), natomiast w sposób
znacz¹cy korelowa³ ze stopniem dojrza³oœci i mieloidalnym lub monocytarnym po30
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chodzeniem komórek, a czêœciowo równie¿ z podtypami FAB. Jedna z wyznaczonych klas sk³ada³a siê prawie wy³¹cznie z podtypów M4 i M5, w innej dominowa³
podtyp M2, ale pozosta³e cztery klasy stanowi³y mozaikê wielu podtypów, w tym
M0 i M1, o tzw. normalnym kariotypie.
Pacjenci z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ i prawid³owym kariotypem stanowi¹ obiekt
szczególnego zainteresowania badaczy, poniewa¿ jest to grupa niejednorodna
i czêsto trudna do leczenia. Ma to zwi¹zek m. in. z obecnoœci¹ mutacji w takich genach jak MLL, CEBPA czy FLT3 (14). Za pomoc¹ mikromacierzy okreœlono sygnatury
ekspresji genów towarzysz¹ce mutacjom w genach MLL i CEBPA (14,27,28). Niedawne odkrycie stosunkowo czêstej u pacjentów z prawid³owym kariotypem mutacji
w genie koduj¹cym nukloefozminê (NPM) sprawi³o, ¿e podjêto prace zmierzaj¹ce do
okreœlenia profilu ekspresji genów typowych dla chorych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹ nosicieli tej mutacji. Nukleofozmina to bia³ko odpowiedzialne m. in. za biogenezê rybosomów, regulacjê transkrypcji, supresjê nowotworów i odpowiedŸ na
stres (2). Alcalay i wsp. (45) wykazali, ¿e istnieje œcis³a zale¿noœæ pomiêdzy obecnoœci¹ mutacji w genie NPM a poziomem ekspresji ponad trzystu genów, w tym wielu
genów homeotycznych. Interesuj¹ce jest, ¿e nie zaobserwowano zmian w iloœci
mRNA koduj¹cego nukleofozminê. Przyczyn¹ zaburzeñ funkcji bia³ka powstaj¹cego
na matrycy zmutowanego genu jest nieprawid³owa lokalizacja wewn¹trzkomórkowa (w cytoplazmie zamiast w j¹derku, NPMc+) (46). Wyniki mikromacierzowe sugeruj¹, ¿e ostra bia³aczka szpikowa z mutacj¹ NPMc+ stanowi odrêbn¹ podjednostkê
chorobow¹ (40,46). Stwierdzono te¿, ¿e obecnoœæ mutacji w genie nukleofozminy,
przy jednoczesnym braku wewnêtrznej tandemowej duplikacji w genie FLT3, jest
pozytywnym wskaŸnikiem rokowniczym (46,47). FLT3 koduje receptorow¹ kinazê
tyrozynow¹, wielofunkcyjne bia³ko niezbêdne dla prawid³owego przebiegu hematopoezy, bior¹ce udzia³ w procesach proliferacji, ró¿nicowania i apoptozy komórek
hematopoetycznych (2). Dla chorych z mutacjami w genie FLT3 nie uda³o siê dot¹d
wyznaczyæ unikatowej sygnatury genowej (13,14,40,45), mimo ¿e zarówno mutacje
jak i wewnêtrzna tandemowa duplikacja (FLT3-ITD) w sekwencji tego genu nale¿¹
do najczêœciej spotykanych zaburzeñ w genomach osób chorych na AML (48-50).
Zmiany te prowadz¹ zazwyczaj do wysokiej konstytutywnej ekspresji kinazy FLT3,
z czym wi¹¿e siê niekorzystne rokowanie (2,13).
OdpowiedŸ na terapiê jest niezwykle wa¿nym aspektem badañ genomicznych
chorób nowotworowych. Badania wp³ywu induktorów ró¿nicowania – ATRA (ang.
All-Trans Retionic Acid) i witaminy D3 stosowanych w leczeniu bia³aczek, prowadzone
na liniach komórkowych oraz hodowlach komórek pobranych od pacjentów, pozwoli³y na selekcjê 111 genów zwi¹zanych z wra¿liwoœci¹ b¹dŸ opornoœci¹ na terapiê (51). Mikromacierze okaza³y siê pomocne tak¿e w identyfikacji genów, których
ekspresja zmienia siê u osób z translokacj¹ w genie receptora kwasu retinowego
(podtyp AML M3). Z badañ tych wynika, ¿e rodzaj bia³ka fuzyjnego, jakie powstaje
w wyniku translokacji, determinuje wra¿liwoœæ b¹dŸ opornoœæ na retionoidy, podstawowe chemioterapeutyki stosowane w leczeniu ostrych bia³aczek.
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Odmienny przebieg kliniczny cechuje chorych z bia³aczk¹ powsta³¹ w wyniku
transformacji zespo³u mielodysplastycznego (MDS) oraz chorych z bia³aczk¹ wtórn¹
po przebytej terapii przeciwnowotworowej (TRL, ang. Therapy-Related Acute Leukemia). Rokowanie w tych przypadkach, w odró¿nieniu od ostrej bia³aczki szpikowej
de novo, jest z³e (52). Mikromacierzowe badania porównawcze pozwoli³y skonstruowaæ klasyfikator genowy rozró¿niaj¹cy AML de novo bez symptomów dysplazji,
AML z dysplazj¹ (AML-MDL, ang. AML with Multilineage Dysplasia) i AML na bazie zespo³u mielodysplastycznego (MDS-AML) (4,52). Przy okazji stwierdzono, ¿e korzystne w rokowaniu zmiany kariotypowe, t(8;21) i inv(16), towarzyszy³y wy³¹cznie przypadkom ostrej bia³aczki szpikowej bez dysplazji.
Napawa optymizmem fakt, ¿e wyniki badañ mikromacierzowych dotycz¹cych
ostrej bia³aczki szpikowej, publikowane przez ró¿nych autorów i uzyskane na podstawie ró¿nych grup wiekowych pacjentów, wykazuj¹ wiele cech wspólnych. Szczególnie wyraŸnie widaæ to w odniesieniu do zdefiniowanych cytogenetycznych podtypów tej choroby, wspomnianych ju¿ t(8;21) i inv(16). Ponadto wyniki analizy na
chipach Affymetrix stu próbek pochodz¹cych od dzieci z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹
pozwoli³y na identyfikacjê piêciu klasyfikatorów sprawdzaj¹cych siê równie dobrze
w odniesieniu do doros³ych pacjentów (28). Nie jest to jednak regu³¹ – Yagi i wsp.
(38) na podstawie wyników analiz profilu ekspresji genów w ostrej bia³aczce szpikowej u dzieci wyselekcjonowali zestaw 35 genów informuj¹cych o rokowaniu, w wiêkszoœci nie pokrywaj¹cy siê z opisanymi sygnaturami wyznaczonymi dla doros³ych.

3.3. Zespo³y mielodysplastyczne
Pod nazw¹ zespo³u mielodysplastycznego (MDS, ang. Myelodysplastic Syndrome)
kryje siê heterogenna grupa chorób uk³adu krwiotwórczego, o odmiennym przebiegu klinicznym i rokowaniu, najczêœciej rozwijaj¹cych siê u osób doros³ych (53-55).
MDS charakteryzuje siê nieefektywn¹ hematopoez¹ z obecnoœci¹ cytopenii we krwi
obwodowej i zmianami morfologicznymi komórek szpiku. W wiêkszoœci przypadków MDS dochodzi do transformacji w kierunku ostrej bia³aczki w ci¹gu kilku- kilkunastu miesiêcy (53,56). Jedna z pierwszych prac poœwiêcona zmianom ekspresji
genów towarzysz¹cym zespo³om mielodysplastycznym powsta³a na bazie niewielkiej grupy osób (57). Przy zastosowaniu macierzy Affymetrix zidentyfikowano ponad
160 genów o silnie obni¿onym poziomie ekspresji w komórkach CD34+ w przypadku tzw. MDS niskiego ryzyka (ocena wg IPSS, ang. International Prognostic Scoring System, 58). Jedn¹ pi¹t¹ stanowi³y geny zaanga¿owane w procesy wzrostu komórek
i przekazywanie sygna³ów. Piêciokrotnie podwy¿szon¹ ekspresjê zaobserwowano
m. in. dla genów reguluj¹cych przebieg hematopoezy. Z kolei MDS wysokiego ryzyka mo¿na by³o odró¿niæ od MDS niskiego ryzyka na podstawie poziomu ekspresji
49 genów, g³ównie regulatorów procesów proliferacji i ró¿nicowania komórek hematopoetycznych. Ostatecznie wyselekcjonowano uniwersalny zestaw, z³o¿ony
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z zaledwie jedenastu genów, umo¿liwiaj¹cy rozró¿nienie pomiêdzy dwoma wymienionymi odmianami MDS i zdrowymi komórkami szpiku.
Na podstawie analizy 21 próbek od pacjentów z MDS na macierzach cDNA wykazano m.in. podwy¿szon¹ ekspresjê genów promuj¹cych proliferacjê komórek, a obni¿on¹ ekspresjê genów antyapoptotycznych (59).
Znacz¹ce zmiany w profilu ekspresji genów w komórkach podœcieliska szpiku
zaobserwowano tak¿e u dzieci z objawami MDS oraz z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹ powsta³¹ na bazie MDS (MDS-AML) (55). Przy u¿yciu macierzy cDNA wykazano, ¿e zespo³y mielodysplastyczne u dzieci charakteryzuj¹ siê przede wszystkim obni¿on¹
ekspresj¹ genów zwi¹zanych z przekazywaniem sygna³ów, funkcjonowaniem cytoszkieletu i macierzy zewn¹trzkomórkowej oraz transportem. Zestaw genów bior¹cych udzia³ w procesie endocytozy i sekrecji bia³ek wykorzystano do rozró¿nienia
MDS od MDS-AML. Obecnoœæ w tym zestawie genów odpowiedzialnych za transport
leków i zjawisko opornoœci wielolekowej wyjaœnia problem niskiej skutecznoœci stosowanej dotychczas terapii zespo³u mielodysplastycznego.
Zespo³om mielodysplastycznym czêsto towarzyszy aneuploidia i inne nieprawid³owoœci cytogenetyczne. W jednej z prac porównano profile ekspresji genów
w komórkach CD34+ pobranych od pacjentów z dwoma najczêstszymi w MDS aneuploidiami: monosomi¹ chromosomu 7 oraz trisomi¹ chromosomu 8 (54). Zidentyfikowano wiele genów, których poziom ekspresji by³ zmieniony w porównaniu ze
zdrow¹ kontrol¹. W przypadku trisomii chromosomu 8 zaobserwowano podwy¿szon¹ ekspresjê przede wszystkim genów uczestnicz¹cych w odpowiedzi immunologicznej, a obni¿on¹ – inhibitorów apoptozy. Monosomii chromosomu 7 towarzyszy³a z kolei podwy¿szona ekspresja genów odpowiedzialnych za transfromacjê nowotworow¹ i apoptozê. Supresji podlega³y geny kontroluj¹ce wzrost i ró¿nicowanie
komórek. Wyniki mikromacierzowe potwierdzono metodami PCR w czasie rzeczywistym i cytometrii przep³ywowej. Na podstawie odmiennych profili ekspresji genów w wymienionych typach MDS sugeruje siê, ¿e w patogenezê MDS u tych grup
pacjentów zaanga¿owane s¹ odrêbne mechanizmy.

3.4. Przewlek³a bia³aczka szpikowa
U ponad 95% chorych z przewlek³¹ bia³aczk¹ szpikow¹ (CML, ang. Chronic Myeloid
Leukemia) stwierdza siê przemieszczenie fragmentu genu ABL z chromosomu 9 do locus genu BCR na chromosomie 22 (translokacja t(9;22), tzw. chromosom Ph). Obecnoœæ tej rearan¿acji, wykrywana równie¿ w niektórych przypadkach ostrej bia³aczki
limfoblastycznej, prowadzi do translacji bia³ek fuzyjnych (BCR-ABL) o ró¿nej wielkoœci, wykazuj¹cych konstytutywn¹ aktywnoœæ kinazy tyrozynowej (3,60,61). W efekcie
obserwuje siê szereg zaburzeñ funkcjonowania szlaków przekazywania sygna³ów,
m.in. indukcjê aktywatorów transkrypcji takich jak c-Myb, c-Myc i c-Jun, co prowadzi
do niekontrolowanej proliferacji komórek macierzystych Ph(+).
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 22-43 2009

33

Luiza Handschuh i inni

Na podstawie analizy CML z u¿yciem mikromacierzy cDNA wykazano ponad
czterokrotne ró¿nice w poziomie ekspresji blisko trzystu genów w porównaniu ze
zdrowymi komórkami (60). Wœród genów ró¿nicuj¹cych zidentyfikowano przede
wszystkim geny zwi¹zane z przekazywaniem sygna³ów za poœrednictwem kinazy
BCR/ABL, ale tak¿e z regulacj¹ cyklu komórkowego, apoptoz¹, ró¿nicowaniem, adhezj¹ komórek do podœcieliska szpiku, modyfikacj¹ struktury chromatyny, napraw¹
DNA i transformacj¹ nowotworow¹. Kierunek zmian ekspresji niektórych genów by³
jednak sprzeczny z oczekiwaniami. Na przyk³ad w grupie genów zwi¹zanych z apoptoz¹ zaledwie dziesiêæ wykazywa³o zmianê ekspresji w przypadku CML, przy czym
dwa geny o aktywnoœci proapoptotycznej by³y podwy¿szone, a wœród genów antyapoptotycznych cztery by³y obni¿one i cztery podwy¿szone. Tego typu rozbie¿noœci
czêsto sprawiaj¹ trudnoœci w interpretacji biologicznej wyników uzyskanych metodami genomicznymi.
Na podstawie analizy transkryptomu chorych na CML stwierdzono, ¿e konsekwencj¹ rozwoju tej choroby jest generalnie obni¿ona odpornoœæ, zaobserwowano
bowiem supresjê wielu genów odpowiedzi na atak patogenów (60). Wy³oniono tak¿e sygnatury ekspresji genów odpowiadaj¹ce dwóm stadiom CML – fazie przewlek³ej (CML-CP, ang. Chronic Phase) oraz tzw. prze³omowi blastycznemu (CML-BC,
ang. Blast Crisis), o obrazie klinicznym przypominaj¹cym ostre bia³aczki. Ponadto
wykazano rozbie¿noœci w poziomie ekspresji blisko piêciuset genów pomiêdzy komórkami krwi obwodowej i szpiku kostnego pochodz¹cymi od tych samych pacjentów – komórki krwi prezentowa³y bardziej „agresywny” fenotyp ni¿ ich odpowiedniki ze szpiku. Czêœæ spoœród wy³onionych genów ró¿nicuj¹cych odpowiada za chemotaksjê, oddzia³ywania miêdzykomórkowe i z macierz¹ zewn¹trzkomórkow¹,
a tak¿e odpornoœæ na stres. Z kolei podwy¿szona ekspresja genów odpowiedzialnych za naprawê uszkodzeñ DNA w przypadku CML najprawdopodobniej jest przyczyn¹ opornoœci lekowej (60).
Jednym z leków stosowanych w leczeniu CML jest imatinib, inhibitor kinaz tyrozynowych, w tym wadliwego bia³ka fuzyjnego BCR-ABL (62,63). Jego stosowanie
prowadzi do zahamowania wzrostu i ró¿nicowania nieprawid³owych komórek
Ph(+) i w efekcie zaniku charakterystycznych dla CML metafaz Ph(+) w badaniu cytogenetycznym. Jest to tzw. ca³kowita odpowiedŸ cytogenetyczna (CCR, ang. Complete Cytogenetic Response), któr¹ obserwuje siê u oko³o 80% pacjentów ze œwie¿o
zdiagnozowan¹ chorob¹ w fazie przewlek³ej (64). W celu poznania mechanizmów
opornoœci na imatinib przeprowadzono analizy ekspresji genów na macierzach oligonukleotydowych Affymetrix (64). Materia³ biologiczny pobrano bezpoœrednio
przed leczeniem, a nastêpnie po dziewiêciu miesi¹cach od osób, u których uzyskano remisjê, a po roku od tych, u których leczenie nie odnios³o skutku. Okaza³o siê,
¿e ró¿nice w ekspresji genów u pacjentów odmiennie reaguj¹cych na imatinib s¹
niezwykle subtelne. Zidentyfikowano zaledwie piêtnaœcie genów ró¿nicuj¹cych,
opartych na tzw. ucz¹cym zestawie próbek, jednak¿e nie uda³o siê go potwierdziæ
w odniesieniu do niezale¿nego zestawu testowego. Inne metody analizy prowadzi³y
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raczej do segregacji próbek ze wzglêdu na pochodzenie (materia³ gromadzono
w dwóch ró¿nych klinikach) ni¿ w zwi¹zku z odpowiedzi¹ na terapiê. Zaobserwowano te¿ ró¿nice pomiêdzy metodami przygotowania próbek oraz miêdzy komórkami
wyizolowanymi z krwi obwodowej i ze szpiku (64). W dwóch wczeœniejszych opracowaniach okreœlono wprawdzie sygnatury ekspresji genów charakteryzuj¹ce pacjentów odmiennie reaguj¹cych na terapiê CML (65,66), jednak¿e wyniki te nie pokrywa³y siê ze sob¹ ani te¿ z wynikami opisanymi przez Crossman i wsp. (64). Najprawdopodobniej przyczyn¹ tych rozbie¿noœci by³y zbyt ma³e grupy pacjentów.
Sukcesem natomiast zakoñczy³a siê analiza 32 próbek, pobranych przed i po
podaniu leku od chorych na CML (62). Przeprowadzono j¹ na macierzach cDNA zawieraj¹cych 6,5 tys. sond specyficznych dla genów zwi¹zanych z nowotworzeniem.
Wy³oniono zestaw 46 genów o zró¿nicowanym poziomie ekspresji u osób odmiennie reaguj¹cych na terapiê. Znalaz³y siê w nim geny zwi¹zane z adhezj¹ komórek,
metabolizmem leków, geny koduj¹ce kinazy tyrozynowe i fosfatazy. Spoœród 46 genów wybrano 6, na podstawie których mo¿na przewidzieæ prawdopodobieñstwo
uzyskania odpowiedzi cytogenetycznej u chorych na CML ze skutecznoœci¹ 80% (62).
Badania na podobnej grupie pacjentów (34 osoby), lecz z zastosowaniem chipów
Affymetrix, zaowocowa³y opracowaniem liczniejszej sygnatury genowej odpowiedzi
na imatinib (63). Wœród blisko 130 genów tworz¹cych sygnaturê u pacjentów opornych na terapiê zidentyfikowano przede wszystkim geny zwi¹zane z apoptoz¹, napraw¹ DNA i ochron¹ przed stresem oksydacyjnym.

4. Ch³oniaki
Ch³oniaki powstaj¹ poprzez rozrost komórek limfoidalnych, pocz¹tkowo w obrêbie wêz³ów ch³onnych, a w póŸniejszej fazie w innych narz¹dach – w¹trobie, œledzionie, p³ucach, szpiku kostnym. Ch³oniaki z³oœliwe dzieli siê na dwie du¿e grupy:
ch³oniaki ziarnicze reprezentowane g³ównie przez ziarnicê z³oœliw¹ (ch³oniak
Hodgkina) i ch³oniaki nieziarnicze (ang. non-Hodgin lymphomas). Wœród ch³oniaków
nieziarniczych zdecydowana wiêkszoœæ to ch³oniaki B-komórkowe, do których nale¿¹ m. in. ch³oniak grudkowy, ch³oniak z komórek p³aszcza, ch³oniak rozlany olbrzymiokomórkowy, szpiczak mnogi, a tak¿e przewlek³a bia³aczka limfocytowa
(21,67).

4.1. Ziarnica z³oœliwa
Ziarnica z³oœliwa (choroba Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma) to nowotwór
o wyj¹tkowo korzystnym rokowaniu. Mo¿e dlatego prac mikromacierzowych,
w których opisuje siê ten rodzaj ch³oniaka jest stosunkowo niewiele, a wiêkszoœæ
z nich powsta³a na podstawie macierzy tkankowych. Obecnie ponad 90% chorych
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udaje siê wyleczyæ stosuj¹c chemio- i/lub radioterapiê (68). Ze wzglêdu na niewielki
odsetek niepowodzeñ przedmiotem badañ genomicznych w tej dziedzinie jest g³ównie poszukiwanie przyczyn opornoœci na terapiê i testowanie nowych cytostatyków
(68-71). W liniach komórkowych wywodz¹cych siê z ziarnicy z³oœliwej zaobserwowano zaburzenia w ekspresji genów reguluj¹cych apoptozê i cykl komórkowy,
m. in. wysoki poziom ekspresji cykliny D2 (69,70). Komórki podatne na leczenie cechowa³y siê ekspresj¹ genów koduj¹cych markery komórek B, interleukinê IL26 oraz
obni¿on¹ ekspresj¹ genu cFLIP, inhibitora kaspazy 8 (70,71). W liniach opornych na
leki cytotoksyczne zidentyfikowano wysok¹ ekspresjê genów receptorów cytokin
(IL5RA, IL13RA1), antygenów powierzchniowych (CD40, CD80), bia³ek odpowiedzialnych za lekoopornoœæ i antygenu nowotworowego PRAME (68). Wykazano, ¿e klasyczny ch³oniak Hodgkina ró¿ni siê pod wzglêdem ekspresji genów od ch³oniaka
typu TCRBCL (ang. T-Cell Rich B-Cell Lymphoma) (71). Podjêto tak¿e próby okreœlenia
poziomu ekspresji genów w wyizolowanych z tego ch³oniaka komórkach Reed-Sternberga (72,73). W jednej z prac wykazano, ¿e tê subpopulacjê komórek charakteryzuje odrêbny profil ekspresji genów, g³ównie z grupy czynników transkrypcyjnych (73), w innej stwierdzono podobieñstwo do profilu ekspresji genów w oœrodkach rozmna¿ania komórek B z zaburzon¹ zdolnoœci¹ do apoptozy (72). Podejrzewa
siê, ¿e podobnie jak w komórkach B, z których wywodzi siê ch³oniak Hodgkina, zahamowanie apoptozy nastêpuje w wyniku upoœledzenia procesu przekazywania sygna³ów przez CD40 i aktywacji czynnika transkrypcyjnego NFkB (69,72).

4.2. Przewlek³a bia³aczka limfocytowa
Przewlek³a bia³aczka limfocytowa (CLL, ang. Chronic Lymphocytic Leukemia), charakteryzuj¹ca siê ekspansj¹ monoklonalnych limfocytów B, jest najczêstsz¹ bia³aczk¹ wœród mieszkañców zachodniej pó³kuli. Chorobie tej czêsto towarzysz¹ mutacje
somatyczne w regionach zmiennych genów koduj¹cych immunoglobuliny (IgV)
(74,75). W wyniku przeprowadzonych badañ mikromacierzowych dowiedziono, ¿e
w przypadku tej bia³aczki istotne zmiany w poziomie ekspresji dotycz¹ niewielkiej
liczby genów.
Na podstawie analizy porównawczej komórek nowotworowych typowych dla
CLL i szpiczaka plazmocytowego (MM) na macierzach oligonukleotydowych Affymetrix wykazano, ¿e te dwie klasy nowotworowo zmienionych dojrza³ych limfocytów B
maj¹ odrêbne profile ekspresji genów (76). Zidentyfikowano 25 genów ró¿nicuj¹cych CLL od MM, w tym m. in. geny zwi¹zane z apoptoz¹ i geny koduj¹ce bia³ka
receptorowe. Informacja na temat poziomu ekspresji zaledwie dziesiêciu genów
okaza³a siê wystarczaj¹ca do odró¿nienia komórek nowotworowych od zdrowych
limfocytów i innych komórek szpiku. Stwierdzono równie¿, ¿e obecnoœæ w b³onie
komórkowej antygenu powierzchniowego CD38 wi¹¿e siê z gorszym rokowaniem,
zarówno w przypadku CLL jak i szpiczaka.
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W dwóch niezale¿nych badaniach mikromacierzowych próbowano odró¿niæ od
siebie dwie podgrupy CLL: M-CLL (z mutacj¹) i UM-CLL (bez mutacji). Zadanie okaza³o siê trudne – pocz¹tkowo mo¿liwe by³o jedynie odró¿nienie komórek CLL od
prawid³owej populacji limfocytów i innych nowotworowych komórek linii limfoidalnej (3). Dopiero drastyczne ograniczenie liczby potencjalnych genów ró¿nicuj¹cych
do trzech pozwoli³o na skuteczn¹ w 100% separacjê podgrup M-CLL i UM-CLL. Najlepszym markerem okaza³ siê gen ZAP-70, którego poziom ekspresji nie tylko pozwala³ na odró¿nienie zmutowanych komórek B od niezmutowanych, ale tak¿e –
w sposób ca³kowicie niezale¿ny – na przewidywanie dalszego przebiegu choroby
(3,74). Wykazano ponadto, ¿e ekspresjê genu ZAP-70 mo¿na z powodzeniem badaæ
bezpoœrednio we krwi obwodowej, bez potrzeby izolacji limfocytów B. Identyfikacja idealnego, pojedynczego markera molekularnego pozwoli³a w tym przypadku
zast¹piæ kosztowne i skomplikowane narzêdzie, jakim s¹ mikromacierze, prostszymi i tañszymi metodami, takimi jak iloœciowy PCR i cytometria przep³ywowa (75).

4.3. Ch³oniak rozlany z limfocytów B
Ch³oniak rozlany z limfocytów B (ch³oniak rozlany olbrzymiokomórkowy, DLBCL,
ang. Diffuse Large B-Cell Lymphoma,) to najpowszechniejsza odmiana ch³oniaka nieziarniczego (3). W wyniku analizy przebiegu klinicznego tej choroby u pacjentów
zdiagnozowanych na podstawie klasyfikacji REAL (ang. Revised European-American
Lymphoma Classification) wykazano istnienie indywidualnych ró¿nic warunkuj¹cych
odpowiedŸ na terapiê. W czêœci przypadków uzyskuje siê trwa³¹ remisjê hematologiczn¹, w niektórych stwierdza siê opornoœæ na leczenie, a jeszcze w innych szybk¹
wznowê po zaprzestaniu terapii. W badaniach ekspresji genów z zastosowaniem
Lymphochipa potwierdzono istnienie co najmniej trzech podgrup ch³oniaka, ró¿ni¹cych siê pochodzeniem komórek, stopniem ich zró¿nicowania, a tak¿e indeksem
proliferacyjnym (16). Zró¿nicowanej ekspresji w DLBCL ulega³y g³ównie geny nale¿¹ce do tzw. sygnatury proliferacji, sygnatury komórek T i sygnatury ró¿nicowania
komórek B (3,16). WyraŸny podzia³ DLBCL na dwie grupy – ch³oniak olbrzymiokomórkowy komórek centrów rozmna¿ania (GC-DLBCL) i ch³oniak olbrzymiokomórkowy komórek aktywowanych (A-DLBCL) – uzyskano gdy do grupowania próbek u¿yto jedynie genów z sygnatury zarodkowych komórek B. Wœród genów wyró¿niaj¹cych GC-DLBCL znalaz³y siê m.in. te koduj¹ce antygeny powierzchniowe, czynniki transkrypcyjne, enzym naprawczy DNA oraz bia³ka z rodziny BCL (w tym BCL-6
– znany marker komórek zarodkowych). Niektóre z nich czêsto podlegaj¹ translokacjom w DLCBL i innych nowotworach linii limfoidalnej. Sygnatura A-DLCBL zawiera³a inne geny ulegaj¹ce translokacjom w komórkach nowotworowych oraz geny
koduj¹ce bia³ka o aktywnoœci antyapoptotycznej, takie jak FLIP i BCL-2.
Klasyfikacjê DLBCL na dwie wymienione podgrupy mo¿na by³o skorelowaæ ze
zró¿nicowan¹ odpowiedzi¹ na terapiê. Podtyp GC-DLCBL odznacza³ siê korzystniejBIOTECHNOLOGIA 3 (86) 22-43 2009
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szym rokowaniem (16,77). Na podstawie analizy czasu prze¿ycia chorych z DLBCL
przeprowadzonej z udzia³em wiêkszej grupy pacjentów (240 osób) mo¿na by³o
stworzyæ klasyfikator dziel¹cy pacjentów na trzy podgrupy (74). Analiza ekspresji
genów pozwoli³a tak¿e na identyfikacjê profilu ekspresji specyficznego dla PMBL
(ang. Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma), odmiany DLBCL, której nie udawa³o siê
wyró¿niæ na tle innych typów tego ch³oniaka za pomoc¹ rutynowych testów molekularnych. W przeprowadzonych badaniach mikromacierzowych wykazano jednoczeœnie wiele cech wspólnych PMBL z ch³oniakiem Hodgkina.

4.4. Ch³oniak z komórek p³aszcza
Ch³oniak z komórek p³aszcza (MCL, ang. Mantle Cell Lymphoma) to nowotwór
o niskiej z³oœliwoœci „histologicznej”, progresywnym przebiegu choroby i ma³ej
wra¿liwoœci na dotychczas stosowane metody leczenia. Œredni czas ¿ycia chorych
nie przekracza 3 lat (3). Jedn¹ z g³ównych przyczyn rozwoju choroby jest translokacja t(11;14), prowadz¹ca do nadmiernej ekspresji genu cykliny D1 i w konsekwencji
zaburzeñ cyklu komórkowego. Zastosowanie mikromacierzy do badania MCL
oprócz podwy¿szonej ekspresji genu cykliny D1 wykaza³o zaburzenia w ekspresji
genów zwi¹zanych z apoptoz¹, migracj¹ limfocytów, ró¿nicowaniem i wzrostem komórek (78-80). Okreœlono ró¿ne sygnatury genowe o znaczeniu rokowniczym (81,82),
przy czym jedna z nich sk³ada³a siê w du¿ej mierze z genów zwi¹zanych z procesem
proliferacji (81). Wy³oniono tak¿e grupê pacjentów z MCL rozpoznanym na podstawie wyniku badania histologicznego i badañ cytometrycznych, ale nie wykazuj¹cych
podwy¿szonej ekspresji cykliny D1. U jednej trzeciej tych pacjentów wykryto delecjê w genie ATM (ang. Ataxia Telangiectasia Mutated Gene), koduj¹cym kinazê reguluj¹c¹ cykl komórkowy, wzrost i podzia³ komórek oraz proces naprawy DNA. W badaniach DNA genomowego na mikromacierzach SNP wykazano, ¿e w grupie 120
chorych na ch³oniaki czêstoœæ wystêpowania mutacji w obrêbie sekwencji genu ATM
jest najwy¿sza w³aœnie w ch³oniaku z komórek p³aszcza (83).

4.5. Szpiczak mnogi (plazmocytowy)
Szpiczak mnogi (MM, ang. Multiple Myeloma) cechuje siê ekspansj¹ nowotworowych komórek plazmatycznych, wydzielaj¹cych w wiêkszoœci przypadków monoklonalne immunoglobuliny, utrudniaj¹c rozwój prawid³owych przeciwcia³ i funkcjonowanie uk³adu immunologicznego. Œredni czas ¿ycia chorych wynosi 3 lata (3).
W pierwszej pracy opartej na wynikach badañ mikromacierzowch szpiczaka mnogiego wykazano, ¿e na podstawie profilu ekspresji genów mo¿na nie tylko rozró¿niæ komórki MM od prawid³owych komórek plazmatycznych, ale tak¿e wyró¿niæ
cztery podgrupy tej choroby (84). Zaobserwowano korelacjê pomiêdzy profilem eks38
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presji genów a obecnoœci¹ w komórkach szpiczaka okreœlonych translokacji (w tym
w genach immunoglobulin) oraz pochodzeniem transformowanych komórek plazmatycznych (komórki B migda³ka, komórki plazmatyczne migda³ka, komórki plazmatyczne szpiku kostnego) (84-86).
Stwierdzono, ¿e dwa geny koduj¹ce bia³ka enzymatyczne, ABL (ang. Abelson Murine Leukemia) i b-syntazê cystationiny (CBS), zidentyfikowane za pomoc¹ mikromacierzy jako ulegaj¹ce podwy¿szonej ekspresji w komórkach szpiczaka, mog¹ staæ siê
potencjalnymi celami terapeutycznymi (87). Znacz¹co podwy¿szony poziom ekspresji genu DKK1, koduj¹cego bia³ko sekrecyjne, zaobserwowano u chorych na MM ze
zmianami patologicznymi w osteoblastach (88). Porównanie szpiczaka plazmocytowego z CLL wykaza³o, ¿e unikatow¹ cech¹ komórek MM jest równie¿ wysoka ekspresja genu CD38 (76). Natomiast wysoki poziom b-2-mikroglobuliny w szpiczaku
mnogim jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym (76).

5. Podsumowanie
Z opracowania tego wynika, ¿e mikromacierze znajduj¹ coraz szersze zastosowanie w badaniach chorób rozrostowych krwi. Decyduje o tym z jednej strony powszechnoœæ zachorowañ na ten rodzaj nowotworów, z drugiej – ³atwa dostêpnoœæ
materia³u do badañ (czêsto wystarczy próbka krwi). Wyniki badañ genomicznych
umo¿liwi³y wgl¹d w patogenezê chorób uk³adu krwiotwórczego, reklasyfikacjê typów cytogenetycznych, odkrycie nowych podklas molekularnych, precyzyjne przewidywanie rokowania i œledzenie postêpów leczenia. Wbrew powszechnej euforii
trzeba zdaæ sobie sprawê, ¿e nie zawsze korzyœci wynikaj¹ce z przeprowadzenia
eksperymentu mikromacierzowego s¹ wiêksze ni¿ przy stosowaniu klasycznych metod diagnostycznych. Zazwyczaj skutecznoœæ opracowanych klasyfikatorów jest wysoka w odniesieniu do podgrup o okreœlonej aberracji cytogenetycznej, któr¹ ³atwo
mo¿na wykryæ prostszymi metodami.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e badania mikromacierzowe nios¹ z sob¹ pewne
ograniczenia. Najwiêkszym z nich jest liczebnoœæ próbek – z punktu widzenia statystyki idealn¹ sytuacj¹ by³oby posiadanie zbioru tak licznego jak liczba genów, których ekspresjê bada siê z u¿yciem mikromacierzy, a jest to zadanie praktycznie nieosi¹galne (32). Nie zawsze te¿ wyniki publikacji opracowanych przez ró¿ne laboratoria, nawet na stosunkowo du¿ych grupach chorych, pokrywaj¹ siê ze sob¹. Wychodz¹c naprzeciw temu problemowi powo³ano miêdzynarodowy program standaryzacji badañ profilu ekspresji genów w diagnostyce bia³aczek, tzw. MILE (ang.
Microarray Innovations in Leukemia) (89). Pierwsze, obiecuj¹ce, wyniki fazy wstêpnej
opublikowano w czerwcu 2008 r. W programie wziê³o udzia³ 11 ró¿nych laboratoriów, które wyposa¿ono w identyczny sprzêt, odczynniki i materia³ biologiczny
(dwie linie komórkowe i trzy preparaty pochodz¹ce od pacjentów: CML, CLL i AML
M2). Nad przebiegiem eksperymentów mikromacierzowych w ka¿dym laboratorium
BIOTECHNOLOGIA 3 (86) 22-43 2009
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czuwa³ specjalnie przeszkolony technik. Stosuj¹c te same metody analizy statystycznej uzyskano bardzo powtarzalne rezultaty. Wydaje siê zatem, ¿e mikromacierze
DNA bêd¹ nadal szeroko wykorzystywane w badaniach chorób rozrostowych krwi,
a byæ mo¿e ju¿ nied³ugo znajd¹ tak¿e zastosowanie w praktyce klinicznej.
Opracowanie powsta³o w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego: numer PBZ-MNiI-2/1/2005.
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