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Дисертацията е обсъдена и предложена за защита на разширено заседание на катедра
Генетика при БФ на СУ «Св. Кл. Охридски»

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 22. 07. 2013г. От 14.00ч. в
заседателната зала на БФ.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АК – аденокарцином
БК – белодробен карцином
ДКБК – дребноклетъчен белодробен карцином
ЕКК – едроклетъчен карцином
НДКБК – недребноклетъчен белодробен карцином
ПЕТ – позитронно-емисиcионна томография
ПКК – плоскоклетъчен карцином
СГХ – сравнителна геномна хибридизация
СПБК – среден променен брой копия
BAC – Bacterial Artificial Chromosome (изкуствени бактериални хромозоми)
CNVs – Copy Number Variations (вариации в броя копия)
Cy 3 – Cyanine 3
Cy 5 – Cyanine 5
EGFR – рецептор за епидермален растежен фактор
FISH – флуоресцентна in situ хибридизация
Kb – килобази
LOH – Loss Of Heterozygosity (загуба на хетерозиготност)
PCR – полимеразна верижна реакция
SNP – Single Nucleotide Polymorphism (единичен нуклеотиден полиморфизъм)
TNM – класификация на туморите според тумора, лимфните възли и метастазите
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1.Въведение
Ракът включва група от заболявания, които се характеризират с неконтролиран растеж и
разпространение на морфологично абнормни клетки. Той се причинява от екзогенни
(тютюнопушене, радиация, хронични инфекции и др.) и ендогенни фактори (мутации и
предразположения). Тези фактори действат комплексно или последователно, така че инициират
или благоприятстват канцерогенезата. В световен мащаб белодробният карцином (БК) е водеща
причина за висока смъртност вследствие злокачествени заболявания както при мъжете, така и при
жените (20). През 2007 новите случаи на БК в САЩ са били 213,380 (около 15% от всички
онкологични случаи), от които 160,390 са завършили с летален изход (около 29% от всички смърни
случаи от малигнени заболявания) *http://seer.cancer.gov+. Приблизителният брой на новите
случаи на БК в Европа през 2008 г. е 391,000 или 12.2% от общия брой онкологични заболявания.
Заболяването е на трето място по честота в Европа след колоректалния рак (13.6%) и рака на
гърдата (13.1%). На стария континент БК е най-честата причина за смъртност сред злокачествените
новообразувания при мъжете (26.3% от всички смъртни случаи вследствие ракови заболявания), а
при жените е на трето място (12.5% от общия брой смъртни случаи) след рака на млечната жлеза и
колоректалния рак .В България стандартизираната по възраст честота на БК на 100,000 души е 72
за мъжете и 11.1 за жените (3). Петгодишната преживяемост от този тип рак е едва 15% (20), а
средната преживяемост при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК) е
приблизително 1 година .По-ранният стадий при поставяне на диагнозата, женският пол и помладата възраст са благоприятни прогностични фактори. Пушачите са с повишена честота за
развитие на плоскоклетъчен карцином (ПКК) и като цяло по-лоша прогноза в сравнение с
непушачите и отказалите тютюнопушенето (11).
Етиология на белодробния карцином


Екзогенни фактори
90% от случаите на БК се дължат на екзогенни причини, основната от които е експозицията

на цигарен дим вследствие активно или пасивно тютюнопушене. При мъжете през последните 20
години се наблюдава тенденция към намаляване на заболеваемостта, докато при жените
процента на болните нараства (2).
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Ендогенни фактори
Фамилният относителен риск за развитие на заболяването при родственици на болни от БК

е около 2.00 – много близък до този при рака на млечната жлеза (2.02) и рака на простата (1.89) .
Повишен риск от рак на белия дроб е бил установен при носители на мутации в туморсупресорите
P53 (особено в комбинация с тютюнопушене) и RB, а T790M мутация в онкогена EGFR носи риск за
развитие на НДКБК (19). Асоциативни геномни проучвания са разкрили асоциация между
присъствието на SNP вариант в 15q24–15q25.1 и предразположение към БК. Този хромозомен
район съдържа 3 гена, кодиращи субединици на алфа никотиновия рецептор за ацетилхолин,
които се свързват с пристрастяване към никотина .Повишен риск за НДКБК носят
полиморфизмите, свързани с намалени нива на допамина – явление, свързано с проявите на
психична зависимост към никотин и др. Субстанции. Едно друго проучване разкрива корелация
между SNP варианти в XPD/ERCC2 и БК . С потенциален риск се асоциира и наличието на
полиморфизъм, водещ до намалена ензимна активност на 8 оксогуанин ДНК гликозилаза 1
(OGG1), отговорен за репарацията на 8-оксогуанин ДНК лезията (21).
Класификация на белодробния карцином
Подразделянето на белодробните тумори на хистологични типове се базира на
морфологичните им характеристики при наблюдение под светлинен микроскоп. 83.5% от случаите
на БК в световен мащаб са недребноклетъчни белодробни карциноми (НДКБК) и 16.4% дребноклетъчни белодробни карциноми (ДКБК) .НДКБК се характеризира с голяма хетерогенност
като основните хистологични подтипове на НДКБК по Brambilla et al., 2001 са: Аденокарцином
(АК) , Плоскоклетъчен (сквамозен) карцином (ПКК),Едроклетъчен карцином (ЕКК) ,
Аденосквамозен карцином, Карцином с плеоморфни, саркоматоидни или саркоматозни
компоненти, Карциноидни тумори , Карцином тип слюнчени жлези, Некласифицирани
карциноми (16).
Молекулна патология на недребноклетъчен белодробен карцином
Злокачествената трансформация и прогресия се характеризират с геномна нестабилност.
Морфологичните промени на нормалния епител в преканцерозни лезии и белодробен рак са
съпътствани от натрупване на 10-20 генетични изменения, възникващи на геномно ниво. Няколко
са ключовите събития, които дават предимство на растежа и оцеляването на туморните клетки
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(клонална еволюция). Те включват активиране на протоонкогени и сигнални пътища, асоциирани
с клетъчния растеж, инактивация на туморсупресорни сигнални пътища, резистентност към
апоптоза, промени в ДНК репарацията и обезсмъртяване на клетката, ангиогенеза и клетъчна
миграция. Злокачествената трансформация зависи от

баланса между

активаторите

и

инхибиторите на туморогенезата (18)
Загуба на хетерозиготност (LOH) в различни 3p локуси е най-ранната мутация при ПКК,
последвана от LOH в 9p21 хромозоми. По-късни промени включват районите 8p21-23, 13q14, и
17p13, които с прогресията на туморите до напреднал стадий на ПКК се задълбочават до частична
или пълна загуба на хромозомни рамена . Метилирането на CDKN2A (P16INK4A/ARF, P16) локуса в
9p21 се среща в 75% от ин ситу карциномите, съседни на инвазивните ПКК, и е налице нарастваща
честота на това събитие с прогресията от базално клетъчна хиперплазия (17%) през
плоскоклетъчна метаплазия (24%) към карцином in situ и инвазивен карцином (50%–75%)
Мутациите в P53 се появават във вече необратимите етапи на епителна трансформация – тежка
дисплазия и карцином in situ (6).
АК се развива на базата на морфологични промени, известни като алвеоларна
аденоматозна хиперплазия или атипична аденоматозна хиперплазия. Въпреки че клетките
предшественици на болшинството АК са неизвестни, периферно разположените АК възникват от
клетките на Клара или от пневмоцити тип 2 (18).
При АК също се наблюдава LOH в 3р21, 9р21, 17р13. Мутации в KRAS са намерени при 24%
до 50% от АК и се считат за ранно събитие в туморогенезата като са свързани с тютюнопушенето
[Westra, 2000+. За разлика от ПКК при АК метилирането в P16 e много рядко и при късните
прекурсори (например висок грейд) (6).
Основните фактори, които предопределят злокачествения растеж на туморите,
включително и на белодробните са много разнообразни:


активиране на протоонкогени и сигнални пътища, асоциирани с клетъчния растеж;
Протоонкогените са доминантни гени, т.е. активирането им се наблюдава когато само
един алел е мутирал. При БК генетичните нарушения, свързани с активиране на
протоонкогените, включват генна мутация (транслокация или точкова мутация) (7),
амплификация или епигенетична модификация, водеща до хиперекспресия (13). Освен
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чрез хиперекспресия на митогенни стимулатори, туморните клетки могат да се
самоактивират по автокринен път като произвеждат собствени растежни фактори (7).


инактивация на туморсупресорни сигнални пътища;Туморсупресорните гени са
рецесивни гени, т.е. и двата алела трябва да бъдат инактивирани. При БК това става чрез
LOH, чрез хромозомна делеция или транслокация на първия алел, обикновено последвана
от точкова мутация в другия алел . Епигенетични промени, предимно метилиране на
промотора, хомозиготна делеция или микро РНК-и (13),също могат да бъдат причина за
загуба на функцията на туморсупресорите. Микро РНК-ите представляват малки
некодиращи РНК последователности, които регулират генната експресия чрез свързване и
деградиране на мРНК или блокиране на транслацията (13).



избягване на апоптозата; Апоптозата е генетично контролиран механизъм, чрез който се
поддържа тъканната хомеостаза и се елиминират нежеланите клетки. Нормалните клетки
претърпяват апоптоза при определени условия, включващи ДНК повреди, хипоксия или
активиране на MYC онкогена Инактивацията и загубата на функцията на туморсупресорите
P53 и PTEN позволяват избягване на апоптозата. Важни за регулация на апоптозата са BCL2
и BAX, BIRC5 (survivin), COX ензимите и преките участници в нея – каспазите (7).

2. Цел и задачи
2.1. Цел:
Характеризиране на геномните изменения при рак на белия дроб чрез нова
микрочипова технология
Задачи:


Да се изолира геномна ДНК от биопсичен материал от пациенти с НДКБК.



Да се изолира геномна ДНК от биопсичен материал на пациенти с НДКБК (съхраняван в
тъканната банка на Катедрата по медицинска генетика), да се проведе белязане на
геномна туморната ДНК и да се оптимизира методът на микрочиповата сравнителна
геномна хибридизация.( comparative genomic hybridization Microarray, SNPs Microarray
and Methylation Microarray).

7



Да се извърши: сканиране на хибридизиралите микрочипове, обработка на
флуоресцентните образи и софтуерен анализ на дигитализираните резултати
за всяка една туморна проба.



Да се обобщят получените резултати от всички изследвани проби и да се
определи честотата на генетичните гейове и загуби.



Да се определи честотата на големи аберации, когато са засегнати цели
хромозоми и хромозомни рамена от небалансираните геномни изменения
гейове и загуби.



Да се определят локализациите на най-честите регионални аберации към
съответните цитогенетични ленти.



Да се идентифицират аберациите с високи амплитуди и да се направи финно
картиране на най-малките области на припокриване, с цел да се
идентифицират съответните гени.

3. Материали и методи
3.1. Материали
Микрочиповите изследвания са проведени с ДНК-и, изолирани от тумори на 32 пациенти
с диагноза първичен недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК). Материалът е взет след
туморна резекция от Клиниката по гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София” в периода ноември 2007
г. – декември 2012 г. и е съхраняван в тъканната банка на Катедрата по медицинска генетика и от
д-р Максим Малинов и е проведено в Клиника "Малинов”. Събирането на проби е одобрено от
Комисията по Етика на МУ – София. Участниците са запознати със същността на анализите и са
подписали информирани съгласия. Туморните тъкани са диагностицирани постоперативно от
патолог според системата за класификация на Международния Съюз за Борба с Рака. Създадена е
база данни, включваща клинична информация за пациентите (Таблица 1,2,3).
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Таблица 1. Клинични характеристики на пациентите (CGH array platforms technology )

Таблица 2. Клинични характеристики на пациентите (SNPs array platforms technology ))
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Таблица 3.

Клинични характеристики на пациентите (methylation Microarray platforms

technology ) .

3.2.Методи


Изолиране на геномна високомолекулна ДНК чрез фенол хлороформна екстракция
Принцип Изолирането на ДНК чрез фенол-хлороформна екстракция QIAamp DNA

minikit (Qiagen, Hilden, Germany),
•

Оценка на качеството и количеството на туморната и нормална ДНК чрез
хоризонтална нисковолтова агарозна гел електрофореза

•

Спектрофотометрично измерване на концентрацията на изолираната ДНК
NanoDrop® ND-2000 – спектрофотометър, работещ с обеми от 1-2 μl. Препоръчително е съотношенията на чистота да бъдат OD 260/280 = 1.8-2.0, OD 260/230 > 2.0.



Молекулно профилиране в (NSCLC) се извършва с три различни
платформи /технологии/:
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CGH Microarray



SNPs Microarray



DNA methylation Microarray

Сравнителна геномна хибридизация върху ДНК-микрочипове

В

настоящата

работа

олигонуклеотидни

бяха

използвани

микрочипове

и

ВАС

две
–

микрочипови платформи
микрочипове.

Принципът

–
на

микрочиповата сравнителна геномна хибридизация се основава на конкурентната
хибридизация между алтернативно белязани туморна и нормална ДНК с
фиксирани върху предметни стъкла ДНК секвенции (олигонуклеотиди или ВАС клонове). Методът позволява откриването на количествени нарушения в
генетичния материал на туморните клетки по отношение на нормалните, както и
определянето

на

позицията

на

допълнителните

или

липсващите

ДНК

последователности. При настоящата работа срещу всяка туморна ДНК е
хибридизирана нормална ДНК от индивид от същия пол. Олигонуклеотидни
микрочипове, формат 2х105К, с гъстота 105,072 секвенции, покриващи целия
геном с резолюция 35 Кb (килобази) CytoChip Oligo, версия 1.1 (BlueGnome,
Cambridge, UK). CytoChip Oligo микрочиповете имат две отделни полета за
хибридизация, даващи възможност за едновременен анализ на две проби върху
един чип. Всеки чип има уникален баркод в долната част на стъклото (фигура 1)
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Фиг.1. Схематично представяне на микрочиповата СГХZ

Анализ на микромасиви в единични нуклеотидни полиморфизми
В нашата работа използвахме метода на генотипиране на ЕНП (единичен
нуклеотиден полиморфизъм) в целия геном, експеримент извършен чрез
използване на „HumanCytoSNP-12 BeadChip” микромасива на „Илумина”, който
покрива анализ на небалансирани генетични изменения в целия геном при осем
пациента с недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) (фигура 2).
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Фиг.2. микромасиви в единични нуклеотидни полиморфизми

Техники на метилиране в микромасивите
В нашата работа използвахме метода на генотипиране чрез
метилиране

в

микромасивите

Микромасивът

на

Техники на

имунопреципитация

с

метилирана ДНК (MeDIP) представлява метод използващ висока резолюция
по целия геном за откриване на ДНК метилиране в целия геном или CpG
13

островите чрез метода на ( Human DNA Methylation Array (p/n G4495A, AMADID
023795), (GenePix 4100 A. ) .( Agilent Feature Extraction 11.0 software) и (Agilent Genomic
Workbench Lite Edition 6.5 ) (фигура 3).

Фиг.2. Метилиращи микроареи платформи
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4. Резултати
Сравнителна геномна хибридизация върху ДНК-микрочипове
В настоящата работа беше приложен методът на сравнителната геномна хибридизация
(СГХ) върху ДНК-микрочипове, покриващи целия геном, при което бе извършен цялостен геномен
анализ за небалансирани генетични изменения при 10 пациента с недребноклетъчен белодробен
карцином (НДКБК). За по-голяма прецизност, аберациите бяха разделени в три отделни групи в
зависимост от тяхната големина:


Големи аберации – засягащи цели хромозоми или хромозомни рамене (когато обхващат
повече от половината хромозомно рамо)



Регионални аберации – такива, които са по-големи от 5 Мb, но са по-малки от половината
от хромозомното рамо



Микроструктурни аберации – по-малки от 5 Мb



Анализ на най-честите големи аберации, засягащи цели хромозоми или хромозомни
рамена
Намерени са допълнителни копия на цели хромозоми (тризомии), както следва: тризомия
(1,18, 13 и тризомия 20) фигура 4, фигура 5
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Фиг. 4. Големи аберации от типа гейн на цели хромозоми. А) Тризомия 1; Б) Тризомия 13; В)
Тризомия 18; Г) Тризомия 20.
A.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 171819202122 X Y

B.

Chr 1

Chr 2

Chr 3

Chr 4

Chr 5

Chr 6

Chr 7

Chr 8

Chr 9

Chr 11

Chr 13

Chr 15

Chr 10

Chr 17

Chr 18

Chr 12

Chr 19

Chr 20

Chr 14

Chr 21

Chr 22

Chr 16

Chr X

Chr Y

Фиг. 5. Микрочипов анализ при тумор №3. А) Геномен профил с log2 Т/Н съотношения за всички хромозоми
при тумор №3; Б) Молекулен кариотип (log2 Т/Н съотношения за всяка хромозома) при тумор №3,
показващ: del(3)(q26.1q26.1) с размер 104,548 bp – бинаин, dup(4)(q11q21.1) с размер 25,191,884 bp,
del(4)(q25q26) с размер 5,330,339 bp, del (4)(q34.1q35.1) с размер 14,389,525 bp, 5p+, del(5)(q11.1q11.1) с
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размер 672,567 bp, del(5)(q35.1q35.3) с размер 7,577,337 bp, dup(10)(q21.1q22.1) с размер 15,520,345 bp,
11q+, del (14)(q11.1q11.2) с размер 1,037,251 bp – бинайн, del(14)(q24.1q24.1) с размер 190,894 bp,
del(15)(q11.1q13.2) с размер 10,549,860 bp, тризомия 20 и Xq+



Установен е генетичен гейн на следните хромозомни рамене: късото рамо на хромозома 5
(5p+) при тумор №3 и късото рамо на хромозома 7 (7p+) .Намерени са и гейнове на дългите
рамена на хромозоми 11 (11q+) и Х (Xq+), 14 (14q+) и 20 (20q+) (фигура 6).



Установени са и генетични загуби на следните хромозомни рамене: делеция на късото рамо
на хромозома 1 (1p-), делеции на дългите рамена на хромозоми 5 (5q-), 10 (10q-) и 15 (15q-)
(фигура 7).

Фиг. 6. Големи аберации от типа генетични допълнения на хромозомни рамене. А) Гейн на
късото рамо на хромозома 5; Б) Гейн на дългото рамо на хромозома 11; В) Допълнителен
генетичен материал на дългото рамо на хромозома 20; Г) Гейн на дългото рамо на Ххромозомата.
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Фиг. 7. Големи аберации от типа генетични загуби. А) Делеция на дългото рамо на хромозома
10; Б) Делеция на дългото рамо на хромозома 15.

Анализ на регионалните аберации (по-големи от 5 Mb)
След идентифицирането на големите аберации беше отчетено наличието на регионални
аберации в изследваните тумори – когато техният размер е по-голям от 5 Мb, но не достига
половината от хромозомното рамо.
Регионални генетични допълнения бяха открити в хромозоми 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16 и Х –
таблица 4. Най-висока честота на регионалните допълнения бе установено в 7p21.3-p21.1 и
12p12.1-p11.22 – в 20% от туморите.

Регионални генетични загуби бяха установени и в хромозоми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 и Х – таблица 5. С най-висока честота се откроиха регионалните загуби в
3p26.2-p26.1 и 4q34.2-q35.1 – в 20% от туморите.
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Тумор/№

Цитолента

Начало

Край

Размер (bp)

3

4q11-4q21.1

52,383,888

77,575,772

25,191,884

6

6p23-6p22.3

15,459,250

20,707,670

5,248,420

9

6p21.2-6p21.1

40,027,843

45,619,656

5,591,813

10

7p21.3 -7p21.1

7,637,458

19,495,021

11,857,563

4

7p21.3 -7p21.1

11,809,793

18,729,930

6,920,137

3

10q21.1-10q22.1

55,828,450

71,348,794

15,520,345

10

11q24.1 -11q24.3

122,211,906

129,420,515.5

7,208,609.5

4

12p12.3-12p11.22

16,876,006

27,760,499

10,884,493

5

12p12.1-12q13.12

22,369,353

47,551,298

25,181,945

5

13q12.3-13q14.11

28,057,665

40,830,712

12,773,047

4

16q21-16q23.2

64,946,502

78,281,702

13,335,200

6

Xp22.33- Xp22.11

702

24,669,519

24,668,817

Таблица 4. Регионални аберации от типа генетични допълнения

Тумор/№

Цитолента

Начало

Край

Размер (bp)

10

1p21.3-1p13.1

98,099,261

115,748,977.5

17,649,716.5

9

2q33.3-2q37.2

204,815,208

236,711,526

31,896,318

10

3p26.3-3p26.1

132,210

5,599,399.5

5,467,189.5

9

3p26.2-3p25.3

3,219,568.5

8,962,547

5,742,978.5

9

3p14.1-3p12.3

68,559,381.5

77,661,856.5

9,102,475

9

4p16.2-4p16.1

5,109,436.5

10,722,944.5

5,613,508

3

4q25-4q26

109,765,527

115,095,866

5,330,339
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3

4q34.1-4q35.1

172,789,678

187,179,203

14,389,525

9

4q34.2-4q35.2

177,514,856

190,594,214.5

13,079,358.5

3

5q35.1-5q35.3

168,992,861

176,570,197

7,577,337

5

6p12.1-6q21

56,742,923

105,360,483

48,617,560

10

7q31.31-7q32.2

119,784,951

129,658,377.5

9,873,426.5

4

9p23-9p21.1

11,894,279

30,444,221

18,549,942

10

11p15.5-11p15.2

583,612

14,914,265.5

14,330,653.5

10

12p13.31-12p13.1

8,081,123

13,574,193.5

5,493,070.5

10

12q14.1-12q14.3

60,290,737.5

65,601,505.5

5,310,768

10

12q23.3-12q24.21

104,805,666.5

114,780,044

9,974,377.5

9

13q12.11-13q12.3

19,829,534.5

28,923,152.5

9,093,618

6

14q11.1-14q21.2

18,149,503

43,040,553

24,891,050

3

15q11.1-15q13.2

18,315,236

28,865,096

10,549,860

5

16q13-16q23.2

56,488,812

80,026,359

23,537,547

9

17p13.1-17p12

9,067,635

14,324,518.5

5,256,883.5

10

18q12.2-18q12.3

34,385,712

40,144,137

5,758,425

6

19q12-19q13.2

35,531,871

46,359,194

10,827,323

5

Xp22.33-Xp21.2

1,047,758

29,798,607

28,750,849

5

Xq13.1-Xq21.1

70,198,765

83,830,128

13,631,363

10

Xq22.3-Xq24

106,985,608

116,530,057.5

9,544,449.5

Таблица 5. Регионални аберации от типа генетични загуби

Анализ на аберациите, които са по-малки от 5 Mb и са с висока амплитуда


определихме аберациите, които са с големина по-малка от 5 Mb.



селектирахме тези аберации, които имат висока амплитуда (съотношение log2 Т/Н
>0.5 за генетичните допълнения и <-0.5 за генетичните загуби).
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След прилагането на този подход бяха селектирани 42 аберации. Сред тях генетичните
допълнения са 18 (таблица 6), а загубите – 24 (таблица 7).
Амплификация на един и същи локус 1q31.3 беше отчетена в два от анализираните тумори –
Таблица 14. Също в два от туморите беше намерена загуба на един същи район - 8p23.1 – Таблица
15.

Тумор/№ Цитолента

Начало

Край

Гени

2

1p13.3

108,727,866

108,778,747

SLC25A24, NBPF4

7

1q25.1

172,819,907

172,950,762

___

2

1q31.3

195,011,374

195,065,896

___

6

1q31.3

195,011,374

195,065,896

___

4

2q37.3

242,514,623

242,656,003

7

3q28

190,368,588

191,292,238

GMNC, OSTN, UTS2D, CCDC50, PYDC2

38,252,355

ZNF703, ERLIN2, PROSC, GPR124,
RAB11FIP1, BRF2, ADRB3, GOT1L1,
EIF4EBP1, STAR, ASH2L, LSM1, BAG4,
DDHD2, PPAPDC1B, WHSC1L1, LETM2

6

8p12

37,400,925

THAP4, ATG4B, DTYMK, ING5

6

8p11.238p11.1

38,647,653

43,599,753

PLEKHA2, HTRA4, TM2D2, ADAM9,
ADAM32, ADAM18, ADAM2, IDO1, IDO2,
C8orf4, ZMAT4, SFRP1, GOLGA7, GINS4,
AGPAT6, ANK1, KAT6A, AP3M2, PLAT,
IKBKB, VDAC3, SLC20A2, POLB, DKK4,
CHRNB3, CHRNA6, THAP1, RNF170,
HOOK3, FNTA, SGK196, HGSNAT, POTEA,
MIR486, MIR4469

4

8q24.3

141,439,283

141,579,769

TRAPPC9, CHRAC1, EIF2C2

5

9p23

11,649,326

11,858,554

___

4

9q34.3

138,727,320

139,162,389

CAMSAP1, UBAC1, NACC2, LHX3, QSOX2

35,734,215

ELP4, PAX6, RCN1, WT1, EIF3M, CCDC73,
PRRG4, QSER1, DEPDC7, TCP11L1, CSTF3,
HIPK3, CD59, FBXO3, LMO2, CAPRIN1,
NAT10, ABTB2, CAT, ELF5, EHF, APIP,
PDHX, CD44, SLC1A2, PAMR1, MIR1343

9

11p13

31,682,617.5
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7

13q22.1

72,490,874

73,265,427

___

4

13q32.1

94,503,340

95,093,497

GPC6

7

16p13.2

6,957,553

7,062,587

RBFOX1

6

16p12.2

21,448,123

21,647,357

METTL9

2,535,589

YWHAE, CRK, INPP5K, MYO1C, PITPNA,
SLC43A2, SCARF1, RILP, PRPF8, SERPINF2,
TLCD2, WDR81, SERPINF1, SMYD4, RPA1,
RTN4RL1, DPH1, OVCA2, HIC1, SMG6, SRR,
TSR1, SGSM2, MNT, METTL16, PAFAH1B1,
MIR22, MIR132, MIR212

41,074,264.5

EIF1, HAP1, JUP, LEPREL4, FKBP10,
NT5C3L, ACLY, TTC25, CNP, DNAJC7,
NKIRAS2, ZNF385C, HSPB9, DHX58,
KAT2A, RAB5C, KCNH4, HCRT, GHDC,
STAT5B, STAT5A, STAT3, PTRF, ATP6V0A1,
NAGLU, HSD17B1, COASY, MLX, TUBG1,
TUBG2, PLEKHH3, CCR10, CNTNAP1, EZH1,
CNTD1, BECN1, PSME3, RAMP2, WNK4,
G6PC

5

10

17p13.3

17q21.31

1,197,564

39,488,528.5

Таблица 6. Генетични допълнения с големина <5 Mbp и висока амплитуда (съотношение log2
Т/Н >0.5)

Тумор/№ Цитолента

Начало

Край

Гени

4

1p21.3

97,787,876

97,869,625

DPYD

7

2p25.1

12,467,758

12,585,765

___

8

2q11.2

98,394,698

98,518,643

TMEM131

6

2q37.3

242,514,623

242,656,003

10

4p15.334p15.32

13,572,819.5

16,083,385

CPEB2, C1QTNF7, CC2D2A, FBXL5,
FAM200B, BST1, CD38, FGFBP1, FGFBP2,
PROM1

2

4q13.2

69,057,765

69,643,302

TMPRSS11B, YTHDC1, TMPRSS11E,
UGT2B17, UGT2B15

3

5q11.1

49,595,707

50,268,274

EMB, PARP8

THAP4, ATG4B, DTYMK, ING5
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6

5q21.1

97,382,822

97,528,278

___

8

7q36.2

153,161,340

153,255,620

___

6

8p23.2

4,194,881

4,788,752

CSMD1

8

8p23.1

7,040,626

7,824,825

FAM90A5, FAM90A7, FAM90A8,
FAM90A9, FAM90A10, FAM90A13,
FAM90A14, FAM90A18, FAM90A19,
FAM90A20, DEFB4A, DEFB4B,
DEFB103A, DEFB103B, DEFB104A,
DEFB104B, DEFB105A, DEFB105B,
DEFB106A, DEFB106B, DEFB107A,
DEFB107B, SPAG11A, SPAG11B,
ZNF705G

7

8p23.1

7,226,931

8,117,301

DEFB4A, DEFB4B, DEFB103A, DEFB103B,
DEFB104A, DEFB104B, DEFB105A,
DEFB105B, DEFB106A, DEFB106B,
DEFB107A, DEFB107B, SPAG11A,
SPAG11B, FAM90A7, FAM90A8,
FAM90A9, FAM90A10, FAM90A13,
FAM90A14, FAM90A18, FAM90A19,
MIR548I3

6

8p128p11.23

38,276,173

38,625,848

FGFR1, TACC1

4

10q11.22

47,074,854

47,172,564

PPYR1, ANXA8, ANXA8L1

5

14q21.3

44,332,178

45,975,187

FSCB, KLHL28, FAM179B, PRPF39,
FKBP3, FANCM, MIS18BP1

3

14q24.1

68,323,871

68,514,765

RAD51B

10

15q11.2

23,013,940.5

23,026,712

NIPA2

2

15q13.2

28,606,779

28,865,096

GOLGA8G, GOLGA8F, MIR4509-1,
MIR4509-2, MIR4509-3

6

16p12.1

23,558,024

25,642,549

UBFD1, NDUFAB1, PALB2, DCTN5, PLK1,
ERN2, CHP2, PRKCB, CACNG3, RBBP6,
TNRC6A, SLC5A11, ARHGAP17, LCMT1,
AQP8, ZKSCAN2

7

17q21.31

41,566,570

41,645,009

DHX8, ETV4

8

18p11.32

1,715,255

1,818,472

___

23

2

19p13.1119p12

19,784,330

20,366,322

ZNF14, ZNF506, ZNF253, ZNF93, ZNF682,
ZNF90, ZNF486

8

19q13.31

48,187,449

48,400,802

GLTSCR1, GLTSCR2, EHD2, SEPW1,
TPRX1, CRX, SULT2A1

4

Xp11.21

56,489,404

56,532,189

___

Таблица 7. Генетични загуби с големина <5 Mbp и голяма амплитуда (съотношение log2 Т/Н <0.5)
Анализ на най-малките области на припокриване
Другият подход, който приложихме за фино картиране на аберациите и идентифициране
на кандидат-гени, отговорни за появата и прогресията на туморите, включва определяне на наймалките области на припокриване на аберациите. Тези области и разположените по тяхната
дължина гени са показани на таблица 16 за припокриващите се гейнове и таблица 8 за
припокриващите се делеции.

Най-малка
област на
припокриване

Брой
тумори

Начало

Край

Гени

1p13.3

2 (Т2 и Т5)

108,727,866

108,778,747

SLC25A24, NBPF4

1q25.1

2 (Т5 и Т7)

172,819,907

172,950,762

___

1q31.3

3 (T2, Т5 и T6)

195,011,374

195,065,896

___

18,729,930

TMEM106B, VWDE, SCIN,
ARL4A, ETV1, DGKB, AGMO,
MEOX2, ISPD, AGR2, AGR3,
BZW2, AHR, SNX13,
PRPS1L1, HDAC9, SOSTDC1,
LRRC72, ANKMY2, TSPAN13

27,760,499

ETNK1, SOX5, BCAT1, LRMP,
CASC1, KRAS, IFLTD1,
RASSF8, BHLHE41, SSPN,
ITPR2, ASUN, FGFR1OP2,
TM7SF3, MED21, ARNTL2,

7p21.3 -7p21.1

12p12.1-12p11.22

3 (T4, T9 и T10)

2 (T4 и T5)

11,809,793

22,369,353

24

STK38L, MIR920, MIR4302
13q22.1

2 (Т6 и Т7)

72,490,874

73,265,427

___

13q32.1

2 (T4 и T6)

94,503,340

95,093,497

GPC6

Таблица 8. Най-малки области на припокриване на гейновете и гени, намиращи се в тях
Сред селектираните области има и такива, съдържащи гени, свързани с контрола на
клетъчния цикъл, както и с онкогенната трансформация.

Най-малка
област на
припокриване

Брой
тумори

Начало

Край

Гени

1p21.3

2 (Т4 и Т9)

97,787,876

97,869,625

DPYD

5,599,399.5

LRRN1, SETMAR, SUMF1,
ITPR1, BHLHE40, ARL8B,
EDEM1, MIR4790

3p26.2-3p26.1

2 (Т9 и Т10)

3,219,568.5

4q34.2-4q35.1

2 (Т3 и Т9)

177,514,856

187,179,203

NEIL3, AGA, DCTD, WWC2,
CLDN22, CLDN24,
TRAPPC11, ING2, ENPP6,
IRF2, CASP3, CCDC111,
MLF1IP, ACSL1, SLC25A4,
SNX25, LRP2BP, UFSP2,
SORBS2, PDLIM3, TLR3,
CYP4V2, MIR1305, MIR3945

5q11.1

2 (Т3 и Т9)

49,595,707

50,268,274

EMB, PARP8

5q21.1

2 (Т6 и Т9)

97,382,822

97,528,278

___

7,824,825

DEFB4A, DEFB4B,
DEFB103A, DEFB103B,
DEFB104A, DEFB104B,
DEFB105A, DEFB105B,
DEFB106A, DEFB106B,
DEFB107A, DEFB107B,
SPAG11A, SPAG11B,
FAM90A7, FAM90A8,
FAM90A9, FAM90A10,
FAM90A13, FAM90A14,

8p23.1

2 (Т7 и Т8)

7,226,931
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FAM90A18, FAM90A19

10q11.22

2 (Т4 и Т5)

47,074,854

47,172,564

PPYR1, ANXA8, ANXA8L1

15q11.2

3 (Т3, Т5 и Т10)

23,013,940.5

23,026,712

NIPA2

28,865,096

GOLGA8G, GOLGA8F,
MIR4509-1, MIR4509-2,
MIR4509-3

15q13.2

3 (Т2, Т3 и Т5)

28,606,779

Таблица 9. Най-малки области на припокриване на делециите и гени, намиращи се в тях
В областите на припокриване на делециите също бяха открити гени, свързани с канцерогенезата и
регулацията на туморния растеж.

Анализ на микромасиви в единични нуклеотидни полиморфизми
В нашата работа използвахме метода на генотипиране на ЕНП (единичен
нуклеотиден полиморфизъм) в целия геном, експеримент извършен чрез
използване на „HumanCytoSNP-12 BeadChip” микромасива на „Илумина”, който
покрива анализ на небалансирани генетични изменения в целия геном при осем
пациента с недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД),
При тумор № 1, който в аденокарцином има амплификация гейн в 18 хромозома
(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21) (Фиг.1), четири от тях с тризомия
(ch3, ch7, ch13, ch15), докато гейн на цялото рамо на хромозомата има в
(4p,8p,10p,17p и q20q21). Таблица 2 показва резултатите от измененията във
всички хромозоми (с изключение на половите хромозоми).
Профилът на извадка (No. 1) е показан в пълните хромозоми (Фиг. 8, 9, 10).
Сложността на геномните аберации съвпадащи с развитието на тумора се
отразява в различни и сложни промени в BAF (честота на алел В) и LRR
(съотношение Log R), включително няколко промени дупликации и хомозиготна
делеция (таблица 10). BAF (честота на алел В): Съотношение хибридизирана
проба, която носи алела B. При нормална проба за всеки локус се очакват
дискретни BAF от по 0.0, 0.5 и 1.0 (представляващи AA, AB и BB). Отклонения от
подобни очаквания са показателни за аномален брой копия. LRR (Съотношение
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Log R): Регистрирано съотношение на наблюдавания интензитет на пробата
спрямо очаквания интензитет. Дупликацията се изобразява чрез разделяне на
хетерозиготи в честотата на алел B и увеличаване на интензитетите в
съотношението Log R на ~0.5.

Фигура 8. При тумор № 1 е показан гейн (в зелено) в (ch1) p36.33,q21.1-q4.4, гейн
(ch3) p-q, гейн (ch4) p-q, гейн (ch5) p11.1-p22.2, гейн (ch 6) p25.3-p24.1, гейн (ch7) pq, гейн (ch8)p, гейн (ch9) p24.1-13.3, гейн (ch10) p, гейн (ch11) p14.3-p14.1, гейн
(ch13)q, гейн (ch15)q, гейн (ch16p13.12-p12, гейн (ch17)p, гейн (ch18)q, гейн
(ch19)q, гейн (ch20) p12.3-12.1, q11.1-q13.33, гейн (ch21)q
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Фигура 9. При тумор № 1 е показан гейн (в зелено) в хромозоми (7,8,9,10,11).
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Фигура 10. При тумор № 1 е показан гейн (в зелено) в хромозоми (13, 15,16,17,18).
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Chr. Start

Stop

Length
(bp)

No. of
Copy
Cytobands
Markers Number

Percent

1

3601940

2849374

495

752566

3

p36.33 p36.32

100%

3

p

30%

3

q21.1- q44

50%

2

3

p12qter

50%

3

3

p

75%

3

4

q

ampl

1
1

1.44E+08

249202755

105194913

10026

4

48283

49553810

49505527

4627

3

p16.3 - p11

100%

4

70621074

190880409

120259335

8240

3

q13.3 - q35.2

100%

5

49646456

68688185

19041729

1958

3

q11.1 - q21=3

100%

6

204909

1786032

1581123

277

3

p25.3 p24.1

100%

6

61891118

120344175

58453057

4753

3

q11.1 - q22.31

100%

7

7167595

57789531

50621936

5967

3

p22.1 - p11.2

50%

7

61074194

159119486

98045292

8670

3

q11.1 - q36.3

100%

8

176818

3304920

3128102

516

3

p23.3 p11.1

100%

9

9271454

21340786

12069332

1150

3

p23 - p21.3

30%

9

22340159

38771460

16431301

1179

3

p21.3 - p13.1

100%

9

71034203

141044489

70010286

8259

3

q21.11 - q34.3

100%

10

135708

38995349

38859641

4319

3

p15.3 - p11.1

100%

10

3

q

15%

10

LOH

q22

11

3

p15

15%

3

p15.1 - p14.1

75%

11

21075331

27518123

6442792

587

30

11

4

q13.3

ampl.

11

68391197

134944006

66552809

7152

3

q14 - q25

100%

13

21227657

36024993

14797336

1588

3

q12.11 - q13.3

100%

3

q13.3

25%

13
13

36379768

115106996

78727228

7119

3

q13.3 - q34

100%

15

20161372

102397836

82236464

10068

3

q11.1 - q24

75%

3

q24q26.3

100%

3

p13.12 - p13.4

25%

16

3

p13.4-p11.2

75%

16

3

q

25%

3

p13.3 - p11.2

75%

3

p11.3-cen

75%

3

q12.1 - q23

75%

3

p13.4-cen

75%

15
16

17

13364477

18901

29586073

22175355

16221596

22156454

1942

3110

18
18

25957703

78014582

52056879

4374

19
19

31740744

59106242

27365498

2123

3

q12 - ter

75%

20

5513629

14658364

9144735

1233

3

p13 - q13.2

25%

20

29843182

62909908

33066726

4193

3

q13.2 - qter

100%

21

15485897

48098824

32612927

4278

3

q11.2 - q22.3

100%

3

q

25%
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Таблица 10. Резултати от анализа на брои копия в целия геном (с изключение на
половите хромозоми) при пациент № 2
Профилите на генома и изменението на броя копия при пациент № 2 както са
показани на Фигура 11. Пациентът бе със сквамозноклетъчен карцином (СКК).
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Фигура 11. При тумор № 2: показан е гейн (в зелено) в хромозома 3 p24.3,p24.1,p14.3p11.1,q11-q13.11,q24-q26.1, делеция (син кръг) в (ch17) p13.2 и загуба на хетерозиготност
(LOH) (червен кръг) (ch2) q34, и загуба на хетерозиготност в (ch11) q21.

Профилът на извадка (No. 2) е показан в пълните хромозоми Фиг. (12).
Сложността на геномните аберации съвпадащи с развитието на тумора се
отразява в различни и сложни промени в честотата на алел В и съотношението
Log R, включително няколко промени делеции и загуба на хетерозиготност.
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Фигура 12. При тумор № 2: показан е гейн (в зелено) в хромозома 3, делеция (син
кръг) в (ch17) p13.2 и загуба на хетерозиготност (LOH) (червен кръг) (ch2) q34, и загуба
на хетерозиготност в (ch11) q21.
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При нашите резултати открихме хромозомална мутация (дупликация) на цели рамена
и тризомия в цялата наша извадка пациенти с изключение на пациент № 2. Седем

пациента имаха тризомия. От тях имаше пет случая на тризомия 15 (T1, T3, T4, T5
и T6). Тризомия в хромозома 3 се среща в четири проби (T1, T3, T4 и T5) (Таблица 11). В
три от случаите има тризомия в различни хромозоми 7,13,18 и 21. Два случая, всеки от
които на мозаечна тризомия 2,4,5,6,14,19,20 и един случай на на мозаечна тризомия
1,12,16,22. Тризомия на 10 различни хромозоми бе открита при двама пациенти T3
(3,4,5,713,1516,18,19,21)

и T4 (2,3,5,6,7,12,14,15,20,21). Тризомия

на 4 различни

хромозоми бе открита при трима пациенти (T1,T5 и T8). Тризомия на 3 различни
хромозоми бе открита в един пациент (T6), а тризомия на две хромозоми бе открита също
в един пациент (T7).
Tumor
No.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Total

P arm

q arm

trisomy

ch4,8,10,17
0
ch7,8,9
ch11,ch17
ch10*
ch8
ch7
ch17,19
14

ch20,21
0
ch3,4,6*
ch10,ch19
ch5,11*,19
ch5,6
0
ch4,ch5
14

ch3,7,13,15
0
3*,4*5,7*13,15*16,18,19,21
2,3,,5,6,7*,12,14,15,20,21
3,15,18,20
ch2,15,18
ch13*,19
1,6,14,21,22*
39 trisomy

Gain LOH Del.
18
1
17
19
12
11
6
17
100

2
1

1
1
1
6

1

1

Таблица 11. Описание на хромозомална мутация (дупликация) на цели рамена и
тризомия в тумори номера 1,3,4,5,6,7 и 8. Липсва при тумор № 2 (*споменат като
дуплицирано рамо на хромозома).

Загуба на хетерозиготност (LOH), бе установена при пет пациента в тумор №

(T2,T3,T6,T7,T8). При пациент № 2 се откриха две загуби на хетерозиготност в
хромозома 11 (q21) и хромозома 2 (q34). При пациент № 3 в ch3(q13.11-13.2),

пациент № 6 в ch11 (p11.12), пациент № 7 в ch3(q23), пациент № 8 в ch14(q24),
което означава, че загуба на хетерозиготност се появява в хромозома 3 в два случая –
Т3 и T7.
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Микроареи техники за картиране на метилационните изменения в ДНК на
НДРБД.
При всички наши 14 извадки, бяха разделени в три групи в зависимост от степента
на развитие- Стадий 1, Стадий 2 и Стадий 3
Използвайки софтуер за анализ на метилирането, ние анализираме гените, които
имат метилиране в своите секвенции. При Стадий 1 (две проби) ние установихме
много гени (142) с метилиране, чийто дял е приблизително 51% в тези пациенти,
докато при Стадий 2 (седем пациента) установени бяха 9 гена с метилиране,
чийто дял е приблизително 71% в тези пациенти и те са PHKA2, XK, MAOA ,
WDR45, LAS1L, TMEM164, UTP14A, MMGT1 и TMEM185A. При Стадий 3 (5
пациента), бяха установени 27 гена с метилиране приблизително 100% в тези
пациенти и те са DLX2, RASSF1, SOX14, SNCB, CNPY1, IFNA8, ARID3C, BARHL1,
PTF1A, CYP26A1, TLX1, HMX2, SLC17A6, ALX4, BCAT1, GRASP, HOXC13, ASCL4,
PDX1, CDX2, CIDEB, OTX2OS1 и ONECUT1. След това със същия софтуер ние
анализираме Стадий 1 + Стадий 2 за да получим гените с метилиране, които се
повтарят и в двата реда. Тези гени са XK, MAOA, WDR45, LAS1L, TMEM164,
UTP14A, MMGT1 и TMEM185A, които съставляват приблизително 78% при тези
пациенти (Таблица 12).
Degree of

Position of Methylation in

methylation

gene

chr x

hypo

INSIDE

5, 7,8,9,11, 12,13,14

chr x

hypo

INS+PRO

WDR45

7,8,9,11, 12,13,14

chr x

hypo

PROMOTR

LAS1L

7,8,9,11, 12,13,14

chr x

hypo

INSIDE

TMEM164

7,8,9,11, 12,13,14

chr x

hypo

IN+Prom

UTP14A

7,8,9,11, 12,13,14

chr x

hypo

PRO

MMGT1

7,8,9,11, 12,13,14

chr x

hypo

INSIDE

TMEM185A

7,8,9,11, 12,13,14

chr x

hypo

INSIDE

Gene

Tumors

Chromosome

7,8,9,11, 12,13,14
MAOA

XK

Таблица 12. Описание на гените с метилиране, които се повтарят в Стадий 1, и Стадий 2,
степента на метилиране (хиперметилиране) и позицията на метилирането в гените.
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По гореописания начин бе извършено и за (Стадий 1 + Стадий 3), (Стадий 2 +
Стадий 3) и (Стадий 1 + Стадий 2 + Стадий 3), съответно Таблици (13,14 и 15).
Degree of

Position of Methylation

methylation

in gene

chr1

hyper

INSIDE

1,2, 3,4,5,13,14

chr2

hyper

PROMOTER

SIM1

1,2, 3,4,5,13,14

chr 6

hyper

PROMOTER

TCF21

1,2, 3,4,5,13,14

chr 6

hyper

INSIDE

TWIST1

1,2, 3,4,5,13,14

chr 7

hyper

DOWNSTREAM

DHPS

1,2, 3,4,5,13,14

chr 19

hypo

INSIDE

ZNF569

1,2, 3,4,5,6,13,14

chr 19

hypo

INSIDE

SIM2

1,2, 3,4,5,13,14

chr 21

hyper

INSIDE

Gene

Tumors

Chromosome

PTPRF

1,2, 3,4,5,13,14

MIR10B

Таблица 13. Описание на гените с метилиране, които се повтарят в Стадий 1 и Стадий 3,
степента

на

метилиране

(хиперметилиране,

хипометилиране)

и

позицията

на

метилирането в гените.
Degree of

Position of

methylation

Methylation in gene

chr 2

hyper

INSIDE

1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9,12

chr 19

hypo

INSIDE

MAOA

1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9,12

chr X

hypo

pro+insd

LAS1L

1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9,12

chr X

hypo

INSIDE

1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9,12

chr 2

hyper

INSIDE

SIM1

1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9,12

chr 6

hyper

PROMOTER

DHPS

1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9,12

chr 19

hypo

INSIDE

Gene

Tumors

Chromosome

LRRTM1

1,2, 3,4, 5, 7, 8, 9,12

ZNF569

PAX3

Таблица 14. Описание на гените с метилиране, които се повтарят в Стадий 2 и Стадий 3,
степента

на

метилиране

(хиперметилиране,

хипометилиране)

и

позицията

на

метилирането в гените.
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Degree of

Position of

methylation

Methylation in gene

chr 19

hypo

INSIDE

1,2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,14

chr x

hypo

PROMOTER

1,2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,14

chr X

hypo

INSIDE

SIM1

1,2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,14

chr 6

hyper

PROMOTER

DHPS

1,2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,14

chr 19

hypo

INSIDE

Gene

Tumors

Chromosome

ZNF569

1,2, 4, 5, 7, 8, 9,11,12,14

MAOA
LAS1L

Таблица 15. Описание на гените с метилиране, които се повтарят (срещат) в Стадий 1,
Стадий 2 и Стадий 3, степента на метилиране (хиперметилиране, хипометилиране) и
позицията на метилирането в гените.

Анализ на метилиращия профил на гени при пациенти в напреднал стадий
(Стадий 3):
Установени бяха няколко гена в Стадий 3 с метилиране в различни хромозоми на
различни позиции в гените (Таблица 16). Всички тези гени с метилиране, не бяха
открити в другите две групи (Стадий 1 и Стадий 2) .

Gene

Tumor

Chromos. Cytoband

Methylationdegree

Position of Methyltion in
gene

1,2,3,4,5

ch2

q31.1

hyper

promoter

RASSF1

1,2,3,4,5

ch3

p21.31

hyper

promoter

IFNA8

1,2,3,4,5

ch9

p21.3

hyper

promoter

CYP26A1

1,2,3,4,5

ch10

q23.33

hyper

promoter

HMX2

1,2,3,4,5

ch10

q26.13

hyper

promoter

PDX1

1,2,3,4,5

ch13

q12.2

hyper

promoter

CIDEB

1,2,3,4,5

ch14

q12

hyper

promoter

ONECUT1

1,2,3,4,5

ch15

q21.3

hyper

promoter

ADAM11

1,2,3,4,5

ch17

q21.31

hyper

promoter

ALX4

1,2,3,4,5

ch11

p11.2

hyper

promoter

SNCB

1,2,3,4,5

ch5

q35.2

hyper

inside

CNPY1

1,2,3,4,5

ch7

q36.3

hyper

inside

DLX2
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ARID3C

1,2,3,4,5

ch9

p13.3

hyper

inside

BARHL1

1,2,3,4,5

ch9

q34.13

hyper

inside

TLX1

1,2,3,4,5

ch10

q24.31

hyper

inside

SLC17A6

1,2,3,4,5

ch11

p14.3

hyper

inside

BCAT1

1,2,3,4,5

ch12

p12.1

hyper

inside

GRASP

1,2,3,4,5

ch12

q13.13

hyper

inside

HOXC13

1,2,3,4,5

ch12

q13.13

hyper

inside

ASCL4

1,2,3,4,5

ch12

q23.3

hyper

inside

CDX2

1,2,3,4,5

ch13

q12.2

hyper

inside

OTX2OS1

1,2,3,4,5

ch14

q22.3

hyper

inside

NDRG4

1,2,3,4,5

ch16

q21

hypo

inside

KLF16

1,2,3,4,5

ch19

p13.3

hyper

inside

PAX1

1,2,3,4,5

ch20

p13.3

hyper

inside

SOX14

1,2,3,4,5

ch3

q22.3

hyper

downstream

PTF1A

1,2,3,4,5

ch10

p12.2

hyper

downstream

RAX

1,2,3,4,5

ch18

q21.32

hyper

downstream

Таблица 16. Описание на гените с метилиране в различни хромозоми на различни
позиции в гените.
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Обсъждане
Ракът на белия дроб е сериозен здравословен проблем тъй като е една от
водещите

причини за смъртността в глобален мащаб. За пръв път отчитаме

резултатите от анализа на сравнителна геномна хибридизация на целия геном
при български пациенти, диагностицирани с първичен недребноклетъчен рак на
белия дроб (НДРБД). Това е най-доброто средство за генетичен скрининг на
тумори

(15).

Нашето

изследване

се

възползва

от

възможностите

на

сравнителната геномна хибридизация едновременно да открива промени в броя
на ДНК копията в няколко локуса в целия геном и да осигурява изобразяване с
висока резолюция на измененията в броя копия. Гените, които вероятно са
отговорни за дадена болест, могат да бъдат идентифицирани и по този начин
резултатите

могат

да

доведат

до

нови

открития

или

да

потвърдят

съществуващите вече данни. Те могат да спомогнат за по-доброто разбиране на
механизмите на болестта като разкриват потенциалните онкогени и туморсупресорните гени, разположени в аномални области, разкрити при изследването
на

нашите

пациенти.

Средният

брой

патологични

аберации

бе

10.1

аберации/тумори, като сред тях преобладаваха генетични загуби. Средната
загуба на брой копия бе 5.8 / тумор, а средният гейн на брой копия бе 4.3 / тумор.
Най-често срещаните в нашето изследване аберации бяха генетични гейнове на
7p (съдържащи рецептор на епидермалния растежен фактор (EGFR) и 12p
(съдържащи мутация на ген „KRAS”) и генетични загуби на 3p26 и 4q34. В нашето
изследване генетичните загуби се срещаха по-често от гейновете. При други
изследвания данните са различни – при някои се отчитат преобладаващи
генетични загуби (14), а при други – по-чести генетични гейнове (4).
Ние установихме, че в групата на случаите на рак в ранен стадий най-често се
срещат големи аберации (средно 2 големи аберации/тумори) и местни аберации
(средно 5.6 местни аберации/тумори) в сравнение със случаите на напреднал
стадий на рака - 0 големи аберации/тумори и 0 местни аберации/тумори (p <0.03).
Що се отнася до микроструктурните аберации, те бяха значително по-често
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срещани в групата на случаите на напреднал стадий на рака – 7 микроструктурни
аберации/тумори при тумори в късен стадий в сравнение с 4 микроструктурни
аберации/тумори при случаи на рак в ранен стадий (p <0.006). Загуби на цели
хромозоми или на рамена на хромозоми се наблюдават в ранни стадии на
карциногенеза и допринасят за цялостната геномна нестабилност на туморите.
Един от първите и най-ранни признаци на епителен тумор на белия дроб при
НДРБД е именно загубата на късото рамо на хромозома 3, която бе наблюдавана
и при два от туморите в нашето изследване, и двата в стадий IB. Делецията на
хромозома 9 е друга често срещана характеристика на генетична аберация при
ранния стадий на карциногенеза в белия дроб (5). В нашето изследване
наблюдавахме загуба на късото рамо на хромозома 9 при тумор в стадий IB. В
изследването си ние установихме големи аберации с участието на цели
хромозоми (+1, +13, +18 и +20) или рамена на хромозоми (1p-, 5p +, 5q-, 7p +, 10q-,
11q +, 14q +, 15q-, 20q + и Xq +). Също така ние открихме местна генетична загуба
в 1p21.3-p13.1 и висока загуба на амплитуда в същата област. Делециите на
късото рамо на хромозома 1 са често срещани при различни видове рак. Nomoto и
сътрудници са идентифицирали често срещани небалансирани изменения в 1p36
при рак на гърдата (22). Там се намира тумор-супресорния ген P73, който показва
значителна хомология с ген P53. Liu и колеги са изследвали този ген в НДРБД
използвайки шест клетъчни линии. Те са открили аномално метилиране в екзон 1
и загуба при отделяне на информационна рибонуклеинова киселина (иРНК) и
ниво на протеини. Изменението в метилиращия профил на P73 може да изиграе
важна роля и в механизма на затихване на генната експресия (17). При пациенти
в ранен стадий на НДРБД се идентифицираха ранни генетични изменения
влияещи на 5p. При анализа на геномни области с малки аберации най-често
срещани бяха генетични гейнове, за които се знае че участват в туморогенеза – в
7p (съдържащи онкогена EGFR) и 12p (съдържащи онкогена KRAS). На базата на
тези резултати, ние предложихме нови възможни кандидат онкогени базирани на
високата честота на амплификация, както и на амплитудата и/или разположени в
малките области на припокриване: NBPF4 (1p13.3); ETV1, AGR3 и TSPAN13
(7p21.3-7p21.1); SOX5 и FGFR1OP2 (12p12.1-12p11.22); GPC6 (13q32.1). Имаше
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установени области на значителни генетични загуби, които са от полза при
идентифицирането на потенциални тумор-супресорни гени като възможни
кандидати: DPYD (1p21.3); CLDN22, CLDN24, ING2, CASP3, SORBS2 (4q34.2q35.1); DEFB (8p23.1).
Единичните нуклеотидни полиморфизми (ЕНП) и структурните вариации стоят в
основата на генетичните изменения при индивидите и популациите. Подобни
изменения са причината за различията у индивидите по отношение на риска от
заболяване и на тяхната реакция към терапевтичните процедури. ЕНП и
структурните вариации се откриват в генома чрез сравняване на множество
геномни секвенции от разнообразна извадка индивиди. Водещата в областта на
секвенциите технология на „Илумина” осигурява количеството на извадката и
данни с високо качество, необходими за точното откриване на ЕНП и анализ на
структурните вариации и аберации при НДРБД на целия геном (10). Съществуват
фундаментални

разлики

между

платформите

на

сравнителна

геномна

хибридизация (СГХ), СГХ + ЕНП и само ЕНП (1) При нашето сравнение ние
допускаме, че всички платформи съдържат проби, които са оптимизирани така че
да бъдат максимално информативни за своите конкретни локуси. Това
предположение позволява интерпретиране на нашите резултати на базата на
разпространението и броя на пробите независимо от техния вид (СГХ или ЕНП).
Амплификациите, делеците и загубата на хетерозиготност на геномната ДНК са
отличителни белези за рака.

През последните години в значителен брой

изследвания бяха извършени измервания на общия брой хромозомни копия при
все по-висока резолюция. По подобен начин свързаните със загуба на
хетерозиготност

явления

са

отлично

изобразени

yчрез

използването

на

високоефективни технологии на генотипиране. ЕНП по целия геном. Ние
разработихме количествена процедура за конкретни алели и нива на пробите,
при която от масива данни за ЕНП се извлича информация както за броя копия,
така и за вида алели така че да се достигне до броя копия за конкретни алели в
генома. Нашият подход включва ЕМ алгоритъм за максимално правдоподобна
оценка на модел, извлечен от ново класифициране на пробите от ЕНП масива.
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Този метод ни позволява да определим обобщения генотип при аномални извадки
като амплификация, делеция и загуба на хетерозиготност на геномната ДНК. Ние
получихме гейн или амплификация при пробите на всички наши осем пациента с
изключение на един, пациент № 2, при който нямаше гейн в хромозома 3, докато
повечето гейн на хромозоми се появи при пациент № 4, който имаше гейн на
хромозома 19. Броят гейнове в хромозомите при всичките осем пациента бе 100
хромозоми. Получихме загуба на хетерозиготност при пет пациента с тумори 2,3,6,7,8,
а в същото време наблюдавахме делеция единствено в хромозома 17 в тумор 2.
Счита се, че геномните мутации представляват основна причина за възникването
на рака (4). Една от тези мутации включва изменения на броя копия в хромозомни
области с повече от две копия (амплификации), едно копие (хетерозиготни
делеции), или нула копия (хомозиготни делеции) в клетката. Съдържащите се в
областите на амплификация гени са естествени кандидати за причиняващи рак
онкогени, докато гените в областите на делеция представляват потенциални
тумор-супресорните гени (12). По този начин локализацията на тези мутации в
клетъчните линии и туморните проби е основна цел в изследването на рака (8).
При тумор № 1, който в аденокарцином има амплификация гейн в 18 хромозоми
(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21).

Четири

от

тях

имат

тризомия

(ch3,ch7,ch13,ch15), докато гейн на цялото рамо на хромозомата има в
(4p,8p,10p,17p и q20q21). Седем пациента имаха мозаицизъм за тризомната
клетъчна линия. Те включваха пет случая на тризомия 15; три случая, всеки от
които на мозаечна тризомия 3, 7, 13, 18 и 21; два случая, всеки от които на мозаечна
тризомия 2,4,5,6,14,19,20; един случай на мозаечна тризомия 1,12,16,22; двама
пациенти с 10 тризомии 3,45,713,1516,18,19,21 и 2,3,4,5,6,7,12,14,15,20,21 и трима

пациента с четири тризомии. При няколко изследвания се откри връзка между
рака на белия дроб и тризомията (Neft et al..) (5). Данните от базирани на масиви
платформи също се използват за идентифициране на явления свързани със загуба
на хетерозиготност (9). Загубата на хетерозиготност обикновено се счита за появила

се там където е налице дисбаланс на алели в туморна проба на същото място, на
което съответната нормална проба е хетерозиготна. В настоящото изследване
ние

представяме

конкретен

брой

копия

и

идентифицирахме

загуба

на
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хетерозиготност в пет проби, в един случай двойна (пациент № 2), който я има в

съответната хромозома. Анализът на броя копия и откриването на загуба на
хетерозиготност могат да бъдат усъвършенствани чрез комбиниране на измерването на
броя копия с данните за вида алели. Ние изследвахме съдържанието на гена в

стотици потенциални целеви гени на геномната лезия. Припокриването на данни
от множество проби води до намаляване на размера на общата област, а поради
сложността на гените става невъзможно те да бъдат анализирани всичките.
Молекулното профилиране на туморите разкри висока хромозомна нестабилност на

рака на белия дроб.
Микромасивът на имунопреципитация с метилирана ДНК (MeDIP) представлява
използващ висока резолюция по целия геном метод за откриване на ДНК
метилиране в целия геном или CpG островите. Методът използва антиметилцитозин антитяло за да имунопреципитира ДНК, която съдържа силно
метилирани CpG области. Този подход позволява бързо да се идентифицират
метилирани области в целия геном и да сравняват моделите на ДНК метилиране
на две проби с различен статус на ДНК метилация. Една от очевидните стъпки е
да се изследват съдържащите се в тези области гени и да се проучи
функционалната значимост на тяхното потискане. Например затихването на
експресията на тумор-супресорните гени при рака може да бъде отдадено на
метилирането на ДНК. Чрез идентифициране на проявите на мутация водещи до
хиперметилиране и последващо потискане на известни тумор-супресорни гени
може по-конкретно да се характеризират факторите, допринасящи за поява на
заболяването. Съществува и друга възможност – да се идентифицират гени, за
които се знае че са нормално метилирани, но в резултат на дадена проява на
мутация те вече не са заглушавани. Ние идентифицирахме голям брой
специфично метилирани туморни гени при пациенти с НДРБД. Изразяването на
голяма част от тях се определя от метилирането. Най-общо казано нашите
резултати подчертават влиянието на метилирането върху патогенезата на
НДРБД. Ние идентифицирахме набор от гени с променено метилиране в НДРБД и
открихме, че малка част от тях показват обратна зависимост с нивата на
експресията

на гените. Също така открихме и набор от гени, свързани с
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местонахождението на тумор-супресорните гени. Тези новоидентифицирани
кандидат маркери за молекулния скрининг на НДРБД ще се нуждаят от понататъшен анализ за да може да се определи тяхната клинична използваемост.
Изводи


За пръв път се извърши молекулно профилиране на НДРБД с три различни
платформи (микромасив СГХ, микромасив ЕНП и ДНК метилиране).



На базата на микромасиви СГХ на НДРБД ние установихме, че измененията на
патологичните аберации нарастват чрез генетичните копия (гейн и амплификация) и
загубата (разширение) при различен патологичен вид. Групата на карциноми в ранен
стадий преобладават при големите аберации и местните аберации в сравнение със
случаите на рак в напреднал стадий, които доминират микроструктурните аберации.



На базата на микромасиви СГХ на НДРБД ние установихме, че малки геномни
аберации (гейн и амплификация) по-често се откриват в 7p (съдържащи онкогена
EGFR) и 12p (съдържащи онкогена KRAS), а генетични загуби в 3p26 и 4q34.



На базата на микромасиви СГХ на НДРБД ние установихме нови кандидат онкогени,
оценявани на база включване на области на амплификация на най-малките области,
представени във всички тумори ((NBPF4 (1p13.3); ETV1, AGR3 и TSPAN13 (7p21.37p21.1); SOX5 и FGFR1OP2 (12p12.1-12p11.22); GPC6 (13q32.1). Също така, нови
кандидат тумор-супресорни гени бяха установени на базата на най-значимите
хромозомни делеции {DPYD (1p21.3); CLDN22, CLDN24, ING2, CASP3, SORBS2
(4q34.2-q35.1); DEFB (8p23.1)}.



При новия генетичен тест и анализа на ЕНП микромасива на НДРБД ние установихме
различен вид геномни аберации във всички хромозоми, предимно дупликации. Висока
хромозомна нестабилност бе установена от различни стадии на развитие на тумора.
Загубата на хетерозиготност бе идентифицирана като молекулен механизъм при
пациенти с рак на белия дроб.



Използването на ЕНП при рака позволява изучаването на гени, които биха могли да
бъдат като цел при определянето на нови хромозомни изменения.



След анализ на микромасив на метилаиране ние идентифицирахме пет гени с
различни метилационни профили между пациенти и контроли (Znf569, MAOA, LAS1L,
SIM1, DHP)
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Специфични метилационни профили, бяха открити в тумори в Стадий 3 - 27
хиперметилирани гени (10 в промоторите, 3 downstream и 14 вътре в дадения ген ) и
хипометилирани също в състава на дадения ген.



Възможностите на техниките в микромасивите за идентифициране на генетични
аберации в целия геном при рак на белия дроб позволяват установяването на
генетични разлики в хромозоми, които биха могли да спомогнат за оценката и подбора
на терапевтични стратегии за пациентите.
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