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BEVEZETÉS

Az egészséges szervezetben a sejteket a növekedést serkent

és gátló folyamatok szigorú egyensúlya jellemzi, amely csak

bizonyos fiziológiás esetekben, – de akkor is nagyon szabályozottan

és összehangoltan – tolódhat el a sejtproliferáció irányába. A

daganatsejtek megjelenésekor ezek a szabályozó folyamatok

sérülnek, és végs soron ez vezet a malignus transzformáció

kialakulásához. A rákos, rosszindulatú fenotípus létrejötte minden

esetben egy többlépcs s folyamat eredménye, egy olyan klonális

evolúcióé, amelynek során a megjelen újabb és újabb mutációk

újabb és újabb, többek között egyre növekv proliferatív potenciállal

rendelkez szubklónok kialakulását eredményezik. Ma már

közhelyként említik, hogy a rák kialakulása mögött genetikai

tényez k állnak. Az eddig azonosított közel 300 rákgént alapvet en

két nagy csoportra osztjuk, a proto-onkogének és a

tumorszuppresszor génekre, ezek meghibásodása alapvet szerepet

játszik a daganatok kialakulásában. A proto-onkogének a sejtekben a

sejtosztódáshoz vezet folyamatokat pozitív módon szabályozzák,

vagyis a sejtproliferáció agonistái, míg a tumor szuppresszor gének

normális m ködésük esetén vagy gátolják a kontrollálatlan

sejtosztódást, vagy megakadályozzák a sejtek örökít anyagában

bekövetkez károsodások felhalmozódását.

A malignus fenotípus komplexitásának hátterében az

enzimatikus és a metabolikus folyamatok egyensúlyának felbomlása

is tapasztalható. Ezen kulcsfontosságú enzimek valamint a

metabolikus útvonalak változásainak tanulmányozásán, és a

daganatsejtek genomjában kódolt, normál sejtekt l eltér

génexpressziós profil azonosításán keresztül könnyebben

megérthetjük a ráksejtek m ködését, könnyebben kialakíthatjuk az

esetleges támadáspontokat is.

A felgyorsult sejtosztódás hátterében a legtöbb esetben

megfigyelhet a szintetikus guanilát anyagcsere extrém aktiválódása.

Az IMP dehidrogenáz (IMPDH) a GTP bioszintézis kulcsenzime,

széleskör vizsgálatok alapján fontos daganatterápiás célpont. A

Ribavirin – mint szintetikus ribonukleozid analóg – specifikus,

kompetitív inhibítora az IMPDH enzimnek. Kísérleteink alapjául

szolgált az a korábbi megfigyelés, amelyet munkacsoportunk ezen

területen els ként közölt, miszerint a Tiazofurin – egy szintén

IMPDH-t gátló molekula – csökkenti a RAS és MYC onkogének

kórosan megemelkedett expresszióját, és indukálja humán leukémia

sejtek eritroid differenciálódását. Perifériás vérsejtek Ribavirin és

Ribavirin-Interferon kombinációs kezelését követ en, 22000 gén

expresszió szintjét egyszerre detektáló microarray módszerrel Taylor



és munkatársai kimutatták, hogy a Ribavirin egyedüli kezelésének

nincs hatása a gének expressziójára normál sejtekben. A kombinációs

kezelést követ en azonban az apoptózisban, a stresszválaszban, a

fehérjeszintézisben és egyéb szignalizációs folyamatokban szerepl

gének kifejez dése változott meg. A számtalan Ribavirinnel

foglalkozó közlemény közül is kiemelkedik Kentsis és

munkacsoportjának felfedezése, miszerint a Ribavirin egyedüli

alkalmazásával egér nyel cs daganatok méretének drasztikus

csökkenését tapasztalták, amelynek hátterében nemcsak az IMPDH

aktivitás csökkenése áll, hanem az is, hogy a Ribavirin az mRNS 5’-

végén lev metilcsoport tartalmú sapka helyére bekötve az eIF4E

transzlációs iniciációs faktor gátlásával a fehérjeképz dést is képes

gátolni. Ezen tények ismeretében felmerült a Ribavirin egyedüli

hatásának feltérképezése rákos sejtek élettani és genetikai

folyamatainak szabályozásában.

Vizsgálataink másik területe a természetben el forduló

inozitol-hexakiszfoszfát (IP6) tanulmányozása volt annak

felmérésére, hogy lehetséges-e daganatterápiás hatóanyagkénti

alkalmazása leukémia sejteken. Az IP6 polifoszforilált szénhidrát

molekula, amely nagy koncentrációban található meg növényi

magvakban és szövetekben. Az IP6 daganatellenes hatását már több

ráktípus esetében igazolták, úgymint a vastagbél-, prosztata-, tüd -,

máj-, hasnyálmirigy- és eml rákokban. Leukémia sejtek IP6

kezeléséb l származó irodalom alapján bizonyított tény, hogy az IP6

gátolja a sejtszaporodást és ezek a hatások id - és dózisfüggést

mutattak. Deliliers és mtsai K562 sejteket kezeltek IP6-tal (5 mM),

majd 1176 emberi cDNS-t tartalmazó microarray vizsgálat

eredményei alapján az aktivált proto-onkogének kifejez désének

csökkenését, az apoptotikus és differenciációs gének expressziójának

emelkedését tapasztalták. Munkánk során igyekeztünk minél

pontosabb képet kapni arról, hogy az IP6 milyen hatással van

leukémia sejtek transzkriptomjára.

Végcélként tekintettük olyan biomarkerek és útvonalak

azonosítását leukémia modellen, amelyek m ködésének

gátlása/serkentése akár a gyógyászat területén is alkalmazást nyerhet,

esetleg már használatos ágensek alkalmazásával, kombinálásával.

CÉLKIT ZÉSEK

A Ribavirin és az IP6 szerkezelések hatásait, a globális

génexpressziós változásokat, valamint a hatásmechanizmusok

hátterében álló jelátviteli útvonalakat részletesen nem vizsgálták

leukémia sejtekben. Kísérleteink tervezésekor a sejttani változások és

génexpressziós mintázat megértésére vonatkozólag a következ

kérdéseket fogalmaztuk meg:



Milyen módszerekkel lehet a leggyorsabban optimális

megbízható képet kapni a sejtvonalakban található mRNS

szint expressziós profilról? Vizsgálati módszereink

optimalizálását követ en felállítható-e egy sztenderd

módszer kés bbi kísérleteinkhez?

Milyen sejtélettani változások következnek be az IP6 kezelés

hatását követ en? Ezek hátterében kimutathatóak-e

specifikus génexpressziós mintázatok, adott géncsoportok

kifejez désének változásai leukémia sejtekben?

Ribavirin egyedüli alkalmazása által kiváltott sejtéllettani

változások kimutathatóak-e daganatsejttenyészetekben?

Lehet-e azonosítani olyan génexpressziós aláírásokat,

markereket avagy útvonalakat, amelyek aktiválódás vagy

gátlása a szerhatáshoz köthet ek, és a kés bbiekben

potenciális támadáspontok lehetnek leukémia sejtekben?

A két szerhatás összehasonlításában mennyiben térnek el

vagy azonosak a transzkripciós mintázatok? Azonosíthatóak-

e azonos biomarkerek és útvonalak, amelyek akár a

gyógyászat területén is alkalmazást nyerhetnek?

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

1. Sejtélettani hatásvizsgálatok

A Ribavirin kezelések antiproliferatív jellegének

tanulmányozásához négy humán tumorsejtvonalat

használtunk: K562 (leukémia), MCF-7 (eml tumor),

OVCAR-5 (ováriumkarcinóma), HepG2 (hepatocelluláris

karcinóma).

Az IP6 kezelés sejttani hatásainak vizsgálata K562 sejteken

történt.

A sejteket 1, 10, 20, 50, 100, 150 M koncentrációjú

Ribavirin oldattal illetve 0.5, 1, 2.5, 5 és 10 mM IP6 oldattal

kezeltük, kezeletlen kontrol használata mellett.

A K562 sejtekben lágyagar módszerrel és regressziós görbe

illesztésével határoztuk meg az IC50 értékeket.

A kezelt sejtek túlélési képességét tripánkék vitális festés

segítségével határoztuk meg az él sejtek megszámlálásával

úgy, hogy a kezelés öt napja alatt, minden 24 órában mintát

vettünk a tenyészetekb l.

Mindkét esetben mikroszkópos módszerrel azonosítottuk a

szerhatás következtében megfigyelhet apoptotikus és

differenciációs jellemz ket a leukémia tenyészeteken.



2. Génexpressziós profilmeghatározások

Optimalizáltuk a Northern analízis körülményeit és in vitro

transzkripcióval készítettünk radioaktívan jelölt RNS

próbákat, ezeket mind a Northern analízishez, mind pedig a

kés bbi RPA reakciókhoz alkalmaztuk a MYC és GAPDH

gének expressziós szintjének meghatározásához 10 M

Ribavirinnel kezelt K562 sejtekben.

A Northern analízishez valamint az RPA módszerhez használt

feltételeket részben követve (10 M koncentrációjú

Ribavirinnel kezelt K562 sejtek; különböz id pontokban vett

minták) vizsgáltuk a MYC onkogén mRNS szint

kifejez désének mintázatát Taqman technológiával 18S rRNS

bels kontrollgén mellett.

A microarray módszert alkalmaztuk a 15 M Ribavirinnel

(IC50; 120 óra) valamint a 750 M (IC50; 120 óra) és az 5 mM

(IC50; 24 óra) IP6-tal kezelt K562 sejtekb l származó RNS

mintákon a teljes genomi transzkripciós szint

meghatározására illetve kés bbi célirányos megközelítéseink

el sz r vizsgálataként.

Kvantitatív real-time PCR-rel meghatároztunk 10 olyan gén

expressziós profilját, amelyek a sejtproliferáció, a PI3K

útvonal, az apoptózis és a differenciáció szempontjából

kulcsfontosságúak. Ezeket a 30 perces kezelést l 12 óráig

bezárólag, 15 μM Ribavirinnel kezelt és nem kezelt K562

sejtekben vizsgáltuk Taqman alapú génexpressziós assay-k

segíségével.

A Ribavirinnel végzett vizsgálatainknak megfelel en, a

microarray el sz rés alapján végeztük el kiválasztott gének

expressziós mintázatának meghatározását Taqman alapú

Q-PCR módszerrel az IP6-tal történt kezelések esetében is.

50 μM Ribavirin kezelések (0-48 óráig) esetében is az el re

kiválasztott géncsoportok mRNS szintjének további elemzését

végeztük Taqman Low Density Array (TLDA) módszerrel

génspecifikus real-time PCR assay-k segítségével. A kártyák

384 mintahelyére azon 96 gén került a PANTHER adatbázis

alapján, amelyek az apoptózis, a differenciáció, a transzláció

iniciáció valamint a guanilát anyagcseréhez köthet k.

Az eredmények értékelése a Livak és munkatársai által

publikált ún. 2- Ct módszert alkalmaztuk és 2 bels kontroll

gén expressziós mediánjához mérten tudtuk az erre

kifejlesztett Statminer szoftverrel a több ezer értéket egyszerre

kezelni. A nyers eredmények els analízisét követ en a gének

expressziós eredményeit csoportanalízisnek vetettük alá,

annak érdekében, hogy megtudjuk az együtt változó gének

irányultságát a kezelés teljes id tartama alatt. Az értékelés

utolsó részében génszint id -független génexpressziós

értékeket számoltunk (p<0,05).



EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉSÜK

A célkit zésekben megfogalmazott kutatási program során nyert

eredményeink a következ kben foglalhatók össze:

Optimalizáltuk a Northern analízis és az RPA technológia

körülményeit, majd ezekkel a módszerekkel határoztuk meg a MYC

onkogén kifejez dését kis dózisú Ribavirin kezelést követ en. A

kés bbi IP6 és a Ribavirin kezelések teljeskör transzkriptomikai

válaszának el sz rése microarray technológiával történt, amelyb l

az el re szelektált gének expressziós profilját Q-PCR-rel er sítettük

meg.

A TLDA (Taqman alapú kis denzitású génexpressziós array)

módszer t nt összességében a legalkalmasabbnak arra, hogy a

kiválasztott és a daganatgenetikai szempontból érdekesnek t n

géneket egyszerre, egy futásban is detektálhassunk valós-idej

kvantitatív PCR módszerrel. Ez a technika, amely alkalmas akár 10

vagy 384 gén expressziójának vizsgálatára is, különösen hatékony az

array-eken mért génexpressziós változások nagy teljesítmény , gyors

és költséghatékony meger sítésére, mindazonáltal teljesen

flexibilisen vagy el re összeállított géncsoport panelek célzott

expressziós vizsgálatára is. Ez a sztenderd metodika a

legmegfelel bb az mRNS szint molekuláris mintázatok

feltérképezésére, szerkezelések hatásainak követésére.

Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy az IP6 képes a K562

leukémia sejtek szaporodását gátolni és ezen citotoxikus hatás a szer

alkalmazási idejének és koncentrációjának növelésével er södik.

Bizonyítottuk, hogy az IP6 nem indukál apoptózist K562 sejtekben,

azonban az eritroid differenciáció kiváltásában az alkalmazott szer

koncentrációjának növelésével szoros összefüggést mutat. A kezelés

(5 mM IP6) 120. órájában az eritroid differenciációt mutató benzidin

pozitív sejtek száma a kontroll mintákhoz képest hatszoros

emelkedést mutatott.

Microarray kísérleteinket követ en – mindkét alkalmazott

szerkoncentráció (750 μM és 5 mM) tekintetében – génexpressziós

csökkenést azonosítottunk a hiszton gének és a DNS replikációhoz

kapcsolódó gének esetében, úgymint az ismert onkogének, a WNT

szignálútvonal és a sejtproliferációt szabályozó útvonalak (insulin-

IGF, PI3K útvonal) génjei között. mRNS szint expressziós

emelkedést tudtunk kimutatni a T és B sejtes immunválasz

kialakításáért felel s gének, kemokinek és citokinek esetében. Az 5

mM-os kezeléssel az angiogenezisben ismert gének expressziójának

csökkenését azonosítottuk, azonban egyik koncentrációval sem

tapasztaltunk olyan expressziós változásokat, amelyek az eritroid

irányú differenciáció felé mutatnak.



Q-PCR módszerrel sikerült meger sítenünk a MYC, TERT,

HRAS és a Ki-RAS gének expressziós csökkenése mellett a

CIP1/WAF1 transzkripciójának emelkedését, valamint nem

tapasztaltunk emelkedést az apoptózisra jellemz BAX/BCL-2

arányban, így molekuláris szinten is meger sítést nyertek a sejttani

szinten tapasztaltak. Eredményeink összhangban vannak, továbbá

kiterjesztik a teljes transzkriptom szintjére a Deliliers és

munkacsoportja által microarray módszerrel azonosított

génexpressziós változásokkal IP6 kezelét követ en leukémia

sejtekben. Els ként bizonyítottuk továbbá, hogy a BCR-ABL fúziós

markergén expressziója csökken 5 mM IP6 kezelést követ en K562

sejtekben.

Kimutattuk, hogy Ribavirin kezelés hatására leukémia sejtek

(K562), petefészek karcinóma sejtek (OVCAR-5), eml tumor sejtek

(MCF-7) valamint hepatocelluláris karcinóma sejtek (HepG2)

szaporodása lecsökken. A Ribavirin sejtproliferációt gátló aktivitása

jelent sen megemelkedett a kezelések idejének és az alkalmazott

koncentrációjának növelésével. Kísérleteink eredményeként sikerült

azonosítanunk a Ribavirinnel kezelt K562 sejtek apoptotikus és

eritroid differenciációs mintázatának emelkedését, amely az

alkalmazott szer koncentrációjának növelésével összefüggést mutat.

Optimalizált Northern blottinggal és RPA technológiával

azonosítottuk a MYC onkogén mRNS szintjének er teljes

csökkenését K562 sejtekben Ribavirin kezelés (10 μM) hatására.

A 15 M Ribavirin (IC50; 120 óra) alkalmazásával K562

sejteken microarray módszerrel 866 gén expressziós szintjének

emelkedését és 830 gén mRNS mennyiségének csökkenését

tapasztaltuk a kezelést követ 5. napon, ezek a sejtciklus

szabályozásában, az apoptózisban, nukleinsav anyagcsere

folyamataiban, a transzkripció szabályozásában, a WNT útvonalon, a

PI3K szignálútvonalon, a MAPK és IKBkináz/NF B survival

kaszkádban, az elektron transzport folyamataiban, oxidatív

foszforiláció, a riboszómák felépítésének valamint a fehérje- és az

aminosavak anyagcseréjének génjei között szerepelnek.

Q-PCR technikával is azonosítani tudtuk a MYC onkogén, a

TERT, a Ki-RAS, az IMPDH I és az IMPDH II expressziójának

csökkenését, a CIP1/WAF1 gén és a differenciációs markerként

ismert globin-A mRNS szintjének emelkedést. A Ribavirin

apoptózist indukáló képességének validálása során a BAX/BCL-2

gének mRNS arányában 2,5-szeres emelkedést tapasztaltunk.

Továbbá sikerült a b3a2 transzkript – a BCR/ABL fúziós gén

legfontosabb mRNS variánsa – és az ABL onkogén mRNS

expresszióját 65%-ra csökkenteni 12 órás Ribavirin kezelést

követ en.



TLDA módszerrel bizonyítást nyert, a pro- és anti-

apoptotikus gének összesített génexpresziós irányultsága alapján,

hogy a nagy dózisú (50 μM) Ribavirin kezelés a kaszpázok

aktivációján keresztül és a mitokondriális cytochrome-c

felszabadulás útján serkenti az apoptotikus folyamatokat leukemia

sejtekben. Bizonyítottuk, hogy a Ribavirin eritroid differenciációt

indukáló képessége mögött a -globin (HBB) gén expressziójának

emelkedése áll. Els alkalommal sikerült azonosítanunk, hogy a

K562 leukémia sejtekben els dlegesen aktív IMPDH II mRNS

szintje szignifikánsan csökkent az 50 μM-os kezelést követ en. A

Ribavirin által kiváltott transzlációs gátlás vizsgálata során sikerült

azonosítanunk, hogy az EIF2A és EIF2B génexpressziós csökkenése

mellett az EIF4G1 gén mRNS szintje is a felére csökkent. Az

onkogenezis, a sejtciklusszabályozás csoportjába tartozó gének

(ABL1, CCND1, CCNE1, CDKN1B, HRAS, MDM2, MYC, PAK1,

TERT) expressziója minimum a felére csökkent, míg a klasszikus

tumorszuppresszorok (TP53 és RB1) mRNS szintje emelkedett,

alátámasztva ezzel a Ribavirin daganatgátló hatását.

A két szerhatás tekintetében bizonyítottuk, hogy képesek K562

leukémia sejtek szaporodásának gátlására, illetve sejttani szinten

azonosítható a differenciációt indukáló képességük is. A Ribavirin f

irányvonalaként azonosítottuk a programozott sejthalál serkentését,

amelyet azonban nem tapasztaltunk az IP6 esetében. A sejttani jelek

mögött azonosítható molekuláris biomarkerek és útvonalak vizsgálata

során mind a Ribavirin, mind pedig az IP6 esetében karakterisztikus

génexpressziós változásokat azonosítottunk a sejtproliferáció és az

onkogén szignálok gátlásában valamint a differenciáció

indukciójában szerepl gének esetében. Els ízben azonosítottuk

Ribavirin kezelést követ en a purin anyagcsere központi enzimének,

az IMPDH-nak mRNS szint gátlását is. A legújabb eredmények

mellett, a Ribavirin transzláció iniciáció gátlásában betöltött

szerepének tisztázása során els ként azonosítottuk eukarióta

iniciációs faktorok mRNS szint expressziós csökkenését. Munkánk

egyik legfontosabb hozadékaént els ízben bizonyítottuk, hogy mind

az IP6, mind pedig a Ribavirin kezelés képes a krónikus mieloid

leukémiák markergénjének mRNS szint csökkentésére, ezzel ezen

szerek a daganatterápia területén is alkalmazást nyerhetnek akár

egyedüli akár kombinációs kezelésben.



KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS

Bizonyítottuk, hogy az antivirális hatású és az inozitol-5’-foszfát

(IMPDH) enzim inhibítoraként ismert Ribavirin rendelkezik

daganatgátló potenciállal, apoptózist és eritroid differenciációt

indukál leukémia sejtekben.

Mások eredményeivel összhangban, munkacsoportunk is

meger sítette az IP6 antiproliferatív és daganatellenes hatását

K562 leukémia sejteken, bizonyítottuk tovább, hogy az IP6

beindítja az eritroid differenciációs programot is.

Alacsony dózisú (10 és 15 μM) Ribavirinnel kezelt K562

leukémia sejtekben az amplifikált MYC onkogén mRNS szint

szignifikáns expressziós csökkenését tapasztaltunk Northern

analízissel, RPA és Q-PCR technikával.

Igazoltuk microarray és Q-PCR módszerekkel K562 sejtekben

750 μM és 5 mM IP6 kezelést követ en, hogy a szer leukémiák

elleni hatásmechanizmusa mögött számos olyan gén mRNS

szint megváltozása áll, amelyek fontos szabályozó hálózatokban

találhatóak (sejtproliferáció, apoptózis és a differenciáció,

MAPK útvonal, stb).

15 M Ribavirin (IC50; 120 óra) alkalmazásával K562 sejteken

microarray módszerrel 866 gén expressziós szintjének

emelkedését és 830 gén mRNS mennyiségének csökkenését

tapasztaltuk. Ezen eredményeink segítségével azonosítottuk a

Ribavirin daganatellenes hatásának hátterében álló, eddig nem

ismert útvonalakat leukémia sejtekben.

Nagy dózisú (50 μM) Ribavirin kezelést követ en Q-PCR

módszerrel és Taqman Array technológiával bizonyítottuk több

mint 40 el re kiválasztott gén expressziós szintjének

megváltozását, amelyek a daganatfejl dés szemontjából

kulcsfontosságú sejtproliferációs folyamatokban, purin

bioszintézisben, transzláció iniciációban, az onkogénikus

jelátvitelben valamint a ráksejtek túlélésében szenvednek zavart.
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