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Pipek Orsolya Anna Doktori értekezés tézisei

BEVEZETŐ

A személyre szabott gyógyászat a hagyományos, kollektív („one-size-fits-all”) gyógymódok
helyett olyan terápiás megoldásokat helyez előtérbe, melyek az adott páciens egyéni tulajdon-
ságaihoz és igényeihez lettek optimalizálva, ezáltal elősegítve, hogy a betegeket a számukra
biztonságos és hatásos kezeléseknek vessék csak alá, minimalizálva a kellemetlen mellékha-
tásokat. Disszertációm elsődleges célja ennek a manapság méltón népszerű koncepciónak az
áttekintése a teljesség igénye nélkül.

Az utóbbi néhány évtized rohamos technológiai fejlődésének hála a DNS-szekvenálás nap-
jainkra a kutatások és a klinikai gyakorlat rutinfeladatává kezd válni. Az így létrejövő rendkívü-
li mennyiségű adat feldolgozása azonban elengedhetetlenné teszi a különböző tudományágak
összefogását. Hagyományos biológiai eszköztárral lehetetlen egy kb. 1011 karakterből álló,
különféle zajokkal terhelt szövegből orvosilag releváns következtetéseket levonni. A fizikusi
látásmód ezekben az esetekben nagy előnyt jelent, hiszen a statisztikus és valószínűségszámí-
tási modellek, mint például a bayesi analízis, a Fisher-féle egzakt teszt, a χ2-teszt, az adatok
információtartalmának és entrópiájának mérése, továbbá a dimenzióredukció mátrixok faktori-
zálása vagy főkomponens-analízis útján, mind olyan módszerek, melyek adattípustól függetle-
nül alkalmazhatóak tetszőleges „big data” analízis során. Munkám során tehát főként a fizikusi
módszertan bemutatására törekedtem egy látszólag távolinak tűnő tudományterület keretein be-
lül, orvosokkal és biológusokkal szoros együttműködésben végzett kutatásaimon keresztül.

A jelenleg folyó biológiai és klinikai tanulmányok számottevő hányada különböző biomar-
kerek azonosításával és klinikai fontosságuk felderítésével foglalkozik. Ezek sokrétűsége már
csak abból is adódik, hogy a páciensekről elérhető, feldolgozott információk milyen szinten jel-
lemzik az adott beteget. Munkám első részében a legáltalánosabb klinikai paraméterek változá-
sainak feltérképezése után a speciális immunterápiás biomarkerek vizsgálatával foglalkoztam.

A betegségek sokkal részletesebb jellemzésére ad lehetőséget az érintett szövetek DNS-
szekvenciáinak elemzése, ehhez azonban elengedhetetlenek a megfelelő interpretációt segítő
számítógépes eszközök. Egy lényegretörő technikai bevezető után disszertációm jelentős ré-
szében egy olyan új algoritmust ismertettem, melyet kifejezetten a hasonló genetikai háttérrel
rendelkező minták együttes analízisére fejlesztettem ki.

A biztató klinikai eredmények ellenére a személyre szabott gyógyászat számos etikai és jogi
kérdést felvet az érzékeny genetikai adatok tárolásával és kezelésével kapcsolatban. Ezeknek a
mindenre kiterjedő megoldása a jövő feladata, ugyanakkor értekezésem utolsó fejezetében fel-
vetettem egy kompromisszumos utat, mellyel az anonimizált, „közösségre szabott” gyógyászat
megvalósítható lenne.
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KLINIKAI PARAMÉTEREK, MINT BIOMARKEREK

Azoknak a klinikai paramétereknek a biomarkerként való használatának, melyek egy adott
betegség diagnózisa során automatikusan megállapításra és lejegyzésre kerülnek, nagy előnye,
hogy további költséges vizsgálatok nélkül támpontot adnak abban, hogy a betegség lefolyá-
sa során milyen további szövődményekre lehet számítani, illetve milyen kezelési stratégiákat
érdemes követni. Az alábbi, orvosokkal kollaborációban végzett kutatásaink során a klinikai
paraméterek változásait vizsgáltam statisztikai módszerekkel főként tüdődaganatos páciensek
esetében.

Annak a feltérképezésére, hogy a primer tüdő adenokarcinómában (LADC, lung adeno car-
cinoma) szenvedő páciensek esetében milyen gyakorisággal jelennek meg metasztázisok a kü-
lönböző szervekben, illetve ezek milyen időközönként követik egymást, egy négy magyaror-
szági intézet által 2001 és 2014 között gyűjtött adathalmazt elemeztünk. A témát érintő korábbi
tanulmányok gyakran ellentmondó eredményekről számoltak be azzal kapcsolatban, hogy a
primer tumor elhelyezkedése a tüdőben milyen módon befolyásolja a későbbi áttétek megjele-
nésének helyét, illetve idejét, ezért a kutatás során elsődlegesen azt vizsgáltuk, hogy a primer
lokalizáció függvényében mennyire gyakoriak az egyes szervekben a korai, illetve késői áttétek.
Ezen felül a metasztázisok megjelenésének egymástól való függetlenségét kívántuk tesztelni,
továbbá a köztük eltelt idő hosszának és az érintett szervnek a kapcsolatát.

Mivel a tüdődaganatos pácienseknél egyik leggyakrabban megjelenő metasztázis a csontát-
tét, melynek a kezelésére az esetek nagy többségében biszfoszfonátot, egy erősen nefrotoxikus
szert alkalmaznak, rendkívül fontos a vesefunkciók nyomon követése a betegség lefolyása so-
rán. Tanulmányunkban túlélés analízissel vizsgáltam a veseműködést jellemző laborértékek
kóros tartományba való átlépéséhez szükséges időt.

A hagyományos, diagnózis során felvett klinikai paraméterek és a laborvizsgálatokból nyer-
hető adatok vizsgálata mellett az utóbbi években elterjedni kezdő immunellenőrzőpont-gátló
szerek alkalmazásához elengedhetetlen az immunterápiás biomarkerek változásainak a feltérké-
pezése is. Különböző kutatásaink során a tumor- és immunsejtek PD-L1, illetve az immunsejtek
PD-1 fehérjékre vonatkozó expressziós szintjeinek változásait, illetve klinikai paraméterekkel
vett korrelációit vizsgáltam többféle betegcsoport pácienseinek immunhisztokémiai módszerrel
meghatározott adatain.

1. A klinikai kutatások során elért saját eredmények:

1.1 tézispont Tüdő adenokarcinómában szenvedő betegek metasztázisainak vizsgálata
során kimutattam, hogy a centrális primer tüdőtumorok a periférikusaknál agresszívebbek és
hajlamosabbak a korai áttétképzésre. Emellett egy páciensen belül a csontáttét a máj és mel-
lékvese áttétekkel, a mellékvese pedig a bőráttétekkel a vártnál gyakrabban jelenik meg együtt,
míg a mellhártya metasztázisok az agyi és a mellékvesei metasztázisokkal a vártnál ritkábban
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esnek egybe. Emellett megállapítottam, hogy a tüdőáttétek időben rendszeresen megelőzik az
agyi, a csont és a máj metasztázisokat, a mellékvese áttét az agyi metasztázisokat, a mellhártyai
áttét pedig a májáttéteket. [1.]

1.2 tézispont Csontáttéttel rendelkező primer tüdődaganatos betegek csoportján felállí-
tottam egy közelítő modellt a vesefunkciók kóros tartományba lépéséhez szükséges idő vizsgá-
latára. Megállapítottam, hogy a késői stádiumú primer tumorok esetén, a magas vérnyomástól
szenvedő pácienseknél, illetve a csontáttét megjelenését követően a kezdetben normális tarto-
mányba eső vesefunkciók kóros tartományba lépése várhatóan rövidebb idő elteltével követke-
zik be. [2.]

1.3 tézispont Az immunterápiás biomarkerek elemzése során kimutattam, hogy a daganat
környéki immunsejtek jelenlétének prognosztikus hatása van, hiányuk a túlélési modell alapján
meghatározott kockázat értékét másfélszeresére növeli. Megállapítottam továbbá, hogy a PD-
L1 fehérjét kifejező tumorsejtek aránya neoadjuváns, platina-bázisú kemoterápia hatására az
esetek kb. negyedében csökken (24,4%), jelentős részében nem változik (68,3%) és csak el-
vétve nő (7,3%). A lepidikus tumornövekedési mintázat és az immunsejtek PD-1 és PD-L1,
illetve a tumorsejtek PD-L1 expressziós szintjei között demonstráltam a negatív korrelációt. A
tüdőtumor és annak agyi metasztázisa között a tumorsejtek PD-L1 expressziójára vonatkozóan
erős pozitív korrelációt találtam. [3., 4., 5., 6.]

NGS-MÓDSZEREK SZEREPE A BIOMARKER KUTATÁSBAN

A DNS-szekvenálás ugyan alig több, mint 40 éves múltra tekinthet vissza, de történelmét
gyors ütemű technológiai újítások egész sora tarkítja. 2007 és 2012 között például az egy nuk-
leobázisra eső szekvenálási költség négy nagyságrenddel csökkent, így napjainkra az új gene-
rációs szekvenálási (NGS) adatok létrehozása és feldolgozása a klinikai és biológiai kutatások
fókuszába került.

A módszer elterjedése új kihívások elé állítja az informatikában és nagy mennyiségű adatok
elemzésében kevésbé jártas kutatókat. Alapvető fontossággal bír az egyénekre speciálisan jel-
lemző (csíravonal) és konkrétan a beteg szövetet érintő (szomatikus) mutációk listájának nagy
pontossággal történő meghatározása. Mivel a teljes módszertan újszerűségének köszönhetően
egyelőre nincs standardizált út, melyet követve bármilyen kísérleti körülmények között megbíz-
ható eredményeket kapnánk, a gyakorlatban elérhető mutáció detektáló algoritmusok jellemző-
en nagyon specifikus célokra lettek optimalizálva.

Munkám során egy olyan számítógépes eszközt fejlesztettem ki, mellyel sok, izogenikus
minta esetén lehet a mintákban egyedien megjelenő és közös mutációkat azonosítani. Homo-
gén sejtpopulációk („single cell cloning”) vizsgálatakor a módszer pontosabbnak bizonyult az
irodalomban legelterjedtebben használt szoftvernél (MuTect2), futási idejét tekintve pedig több,
mint százszor gyorsabb.

Az MTA Enzimológiai Intézetének kutatócsoportja által végzett sejtvonal-kísérletek szek-
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venálási adatain demonstráltam az algoritmus hatékonyságát és egyszerű használhatóságát. Az
általam meghatározott mutációs mintázatokból kiindulva a kutatások során kimutattuk különbö-
ző genomi elváltozások hatásait a mutációk statisztikus tulajdonságaira vonatkozóan. Megvizs-
gáltuk továbbá számos citotoxikus kezelés és a PARP-inhibitor terápia mutagén következmé-
nyeit. Emellett szemléltettük, hogy a genomi elváltozások statisztikus jellemzői alapján miként
lehet a tumor és metasztázisainak evolúciójára következtetni.

2. Az NGS-adatok elemzése során elért saját eredmények:

2.1 tézispont Megalkottam egy izogenikus minták halmazán alkalmazható mutáció-detektáló
algoritmust és az implementációjával készült IsoMut szoftvert. [7.]

2.1.1 Létrehoztam a minták különböző csoportjaira jellemző megbízható mutációs
teszthalmazokat, melyek segítségével a módszer paraméterei optimalizálhatóak voltak. Tesz-
teltem a különböző kísérleti körülmények hatásait az algoritmus hatékonyságára vonatkozóan.
[7.]

2.1.2 A mintákra jellemző egyedi mutációk detektálásának tekintetében a módszer
eredményeit összevetettem a VarScan 2 és MuTect szoftverek kimeneteleivel, és azt találtam,
hogy az IsoMut mindkét eszköznél pontosabban detektálja a mutációkat a javasolt beállítások
mellett. A MuTect által azonosított mutációk további, manuális szűrésével az IsoMuttal össze-
vethető, de továbbra is valamivel gyengébb eredményeket kaptam. Emellett az IsoMut futási
idejét tekintve több, mint tízszer gyorsabb volt a VarScan 2-nél, majdnem ötvenszer a MuTect-
nél és több, mint százötvenszer a MuTect2-nél. [7.]

2.1.3 A szoftvert kiterjesztettem (IsoMut2py), hogy alkalmas legyen a minták ka-
riotípusának becslésére és ezáltal a lokális ploiditás figyelembevételével detektálja a mutáció-
kat. Továbbá az új verzió képes a közös mutációk azonosítására, automatikus optimalizálásra,
amennyiben elérhetők kontroll minták, illetve a mutációs listák további feldolgozására és vizua-
lizálására. Az így elérhető elemzési lépések praktikusságát az MTA kutatócsoportjával közösen
végzett kutatásunkban demonstráltuk egy primer tüdődaganat és metasztázisainak evolúciós
vizsgálata során. [8.]

2.2 tézispont Demonstráltam az IsoMut és IsoMut2py hatékonyságát valódi kísérleti
eredmények analízise során.

2.2.1 Biológus kutatótársainkkal közösen végzett kutatásunk során kimutattuk, hogy
a BRCA1 és BRCA2 gének hiánya a spontán mutációs rátát jelentősen megnöveli, de a mutá-
ciók triplettspektrumában nem okoz szelektív változást. Ezzel szemben a deléciók hosszelosz-
lása a vad típusú mintákhoz képest jelentősen megváltozott, a BRCA1 hiánya főként a 10-nél
hosszabb delécióknak kedvez, a BRCA2 hiánya pedig szélesebb, elkent hosszeloszlást eredmé-
nyez. [9.]

2.2.2 Kemoterápiás kezelések mutagén hatásait vizsgálva kimutattuk, hogy a hidro-
xikarbamid, gemcitabin, 5-fluorouracil, doxorubicin és paklitaxel szerek nem okoztak jelentős
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növekedést a mutációs rátában. Az etopozid ugyan szignifikánsan megemelte a pontmutációk
számát, de a spektrumukban nem okozott jelentős változást. A ciszplatin és a ciklofoszfamid
hatására nagymértékben emelkedett az SNV-k száma, és a spektrumban is jellegzetes csúcsok
jelentek meg. Az általam azonosított mutációk analízisével megmutattuk, hogy a ciszplatin
hatására a szálon belüli GG, AG és GA bipurin kötések mentén alakulnak ki mutációk. [10.]

2.2.3 A PARP-inhibitor kezelés mutagén hatásának vizsgálata során nem találtunk
megnövekedett mutációs rátát a niraparib használatának következtében. A kutatás során az
IsoMut2py szoftverrel meghatároztam a vizsgált sejtvonalak kariotípusait és a bennük megjele-
nő spontán mutációk spektrumát. [11.]

POPULÁCIÓ-SZINTŰ GENETIKAI VIZSGÁLATOK KÖRNYEZETI
MINTÁKBÓL

Annak ellenére, hogy az orvosi és biológiai tudományok élvonalában már gyakorlatilag el-
kerülhetetlen a DNS-szekvenálás alkalmazása, és a technológia előnyei minden kétséget kizá-
róan demonstrálhatóak, ezeknek az egyént talán legszemélyesebben jellemző adatoknak a be-
gyűjtése, tárolása és felhasználása számos jogi és etikai kérdést felvet. Mivel a begyűjtött DNS
nem csak a konkrét pácienst, hanem összes vérrokonát is valamilyen szinten jellemzi, pusztán
a páciens beleegyezése az adatok kezelésébe valójában nem elegendő. Emellett a genetikai
információk felhalmozódásával félő, hogy ezekhez a munkáltatók és biztosítók is hozzáférést
követelnek majd annak érdekében, hogy genetikai statisztikák alapján szűrjék a munkavállaló-
kat és ügyfeleket. Ez a genetikai diszkrimináció a jövőbeli betegségek esélyére vonatkozóan, az
emberek egy új, eddig nem látott hátrányos helyzetű csoportját hozhatja létre. Ezek a problémák
rendkívül fontossá teszik, hogy megfelelő eszközökkel szabályozzák a genetikai adatokhoz való
hozzáférést, elsősorban azért, hogy a nyilvánosság bizalma ne inogjon meg az újszerű orvos-
biológiai és technológiai megoldásokban. Ez nem csak az egyének életszínvonalának javítása
érdekében elengedhetetlen, de a tudományos látásmód és a kutatások elfogadottsága szempont-
jából is.

Mindaddig azonban, amíg a megfelelő szabályozások életbe lépnek, érdemes lehet az alter-
natívák feltérképezése. Felmerül a lehetőség a különböző egyénektől származó DNS-minták
mesterséges összeöntésére (ún. „poolozására”), de ez a mintagyűjtés nehézségein mit sem eny-
hít. Kutatásunk során egy olyan genetikai anyag elemzését tűztük ki célul, mely inherensen
kevert és anonim, a mintagyűjtés és feldolgozás során az érintett egyének DNS-e egyszer sincs
tiszta állapotban, és az egyének egyszer sem kerülnek konkrét azonosításra. Emellett maga a
mintagyűjtés olcsón és egyszerűen megvalósítható, illetve nem igényel írásos beleegyezést. Az
eredmények segítségével „populációgenomikai” következtetéseket tehetünk az érintett egyének
csoportjára vonatkozóan. Bár így kétségkívül egyet visszalépünk az áhított „személyre szabott”
megoldásoktól, az adott populáció genetikai változékonyságának felmérése alkalmas lehet köz-
egészségügyi célokra. Egyes betegségek (pl. szív- és érrendszeri problémák, Alzheimer-kór,
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valamint számos daganat) ismerten más-más arányban érintik a különböző mitokondriális hap-
locsoportba sorolható embereket, így az mtDNS haplocsoportok helyi gyakoriságának feltér-
képezése fontos információkat hordozhat arról, hogy milyen preventív stratégiákat érdemes
követni a környéken.

Tanulmányunkban különböző városokból származó szennyvízmintákból nyert emberi DNS-
nyomokat vizsgáltunk, majd ezekből rekonstruáltuk a mitokondriális haplocsoportok helyi gya-
korisági eloszlását. Az elemzést nehezítette, hogy a rendelkezésünkre álló adatok olyan DNS-
preparátumok szekvenciái voltak, melyeket kifejezetten metagenomikai vizsgálatokhoz készí-
tettek elő, ezért már a szekvenálást megelőzően igyekeztek őket az emberi eredetű DNS-től
megtisztítani. Ennek ellenére a kapott eredmények jó egyezést mutattak a irodalomban talál-
ható, másféle mintavételezéssel nyert helyi genetikai eloszlásokkal. A módszer robusztusságát
földrajzilag közeli pontokról származó adatok elemzésével demonstráltuk.

3. A szennyvízminták vizsgálata során elért saját eredmények:

3.1 tézispont Bemutattam, hogy az eredetileg metagenomikai célokra gyűjtött környe-
zeti mintákból is nyomokban kimutatható emberi DNS. Igazoltam, hogy a kiválogatott DNS-
fragmentumok túlnyomó többsége egyértelműen emberi eredetű, és nem más forrásból szárma-
zik. [12.]

3.2 tézispont A vizsgált minták különböző módokon (főkomponens-analízis, t-SNE, filo-
genetikai elemzés) történő klaszterezésével igazoltam, hogy azok kontinensenként valamelyest
elkülönülnek, de az inherens kevertség miatt ezekkel a módszerekkel további következtetések
nem vonhatók le. [12.]

3.3 tézispont A kevertség feloldására egy várható értéket maximalizáló („expectation ma-
ximization”) algoritmus használatával mintánként rekonstruáltam a mitokondriális haplocso-
portok súlyát. Az eredmények az irodalmi és az amerikai cenzus adatokkal jó egyezést mutat-
tak. A földrajzilag közeli helyekről származó minták elemzésével a kapott eloszlások reprodu-
kálhatóak voltak, így igazoltam, hogy a módszer valóban megbízhatóan alkalmazható a lokális
mtDNS haplocsoportok arányainak meghatározására. [12.]
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