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Összefoglalás

A maiignus transzformáció hátterében fennálló genomikus elváltozások az egyes 

davnnatsejtekben nagyon különböző funkcionális eltéréseket eredményezhetnek. F.zért 

indokolt -  speciális diagnosztikai igények figyelembevételével -  olyan módszerek 

kifejlesztése, melyek sejtszinten egyaránt lehetővé teszik ugyanazon neoplastikus sejtek, 

sejtpopulációk vizsgálatát mind DNS. mind gén-, illetve fehérjeexpressziós szinteken. Jelen 

értekezés olyan módszerek ismertetését tartalmazza, melyek lehetőséget nyújtanak - 

áramlásos cytometria és digitális képanalízis alkalmazásával - genomikus és funkcionális 

változók párhuzamos tanulmányozására egyanazon eljárás keretében. Munkánk során a 

daganatsejteket a nucleoláris aktivitás, a sejtmag DNS-tartalma, az immunphenotypus és 

molekuláris cytogenetikai jellegzetességek alapján közelítettük meg cytometriai 

módszerekkel. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek vizsgálataink során elért legfontosabb 

eredmények:

1. A nbosomális gének (rDNS) aktivitásának, valamint a sejt DNS tartalmának 

párhuzamos vizsgálatára 2 új kétparaméteres áramlásos cytometriás eljárás került 

kidolgozásra. A sulfhydryl-csoportok kimutatásán alapuló CPM festés támadáspontja 

megegyezik a széleskörben alkalmazott NOR ezüstözéses eljáráséval. Az eljárás 

lehetővé teszi a nuclearis DNS tartalom és a NOR aktivitás párhuzamos mérését.

2. Specifikus monoklonális antitestek NOR fehérjékhez való kötődésének kimutatásával 

a nucleoláris folyamatok finom dinamikája jól vizsgálható.

3. A daganatsejtek DNS-tartalmának, klasszikus és molekuláris cytogenetikai 

eltéréseinek összehasonlítása akut lymphoblastos leukémiában felhívta a figyelmet az 

alkalmazott módszerek kiegészítő jellegére.

4. Egysejt szintű többparaméteres immunphenotypus és molekuláris cytogenetikai 

vizsgálatok céljára kifejlesztésre került egy automatizált mikroszkópos képanalizáló 

berendezés, mely lehetővé teszi ritka tumorsejtek igen érzékeny kimutatását és 

részletes funkcionális analízisét sorozatvizsgálatok formájában is. A módszer elsőként 

neuroblastoma sejtek quantitativ csontvelői kimutatására és cytogenetikai jellemzésére 

került alkalmazásra.

5. A ritka tumorsejtek mennyiségi meghatározása fontos diagnosztikus igény, 

automatizált képanalízis segítségével hatékonyan kivitelezhető.



1. Bevezetés

1.1. Daganatképződés és genetikai elváltozások

1.1.1 A genetikai elváltozások jelentősége a: onkológiában

A rosszindulatú daganatok tulajdonságaival es keletkezesük mechnizmusaval mar több. mint 

100 éve foglalkoznak a kor színvonalának megfelelő tudományos módszerekkel. Theodor 

Boveri "Zűr Frage dér Entstehung maligner Tumorén" című munkájában a következőket írja: 

"1902-ben ... kísérleti eredményeim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a malignus 

daganatok egy bizonyos, abnormális kromoszómaállomány következtében jöhetnek létre, 

amilyen például többpólusú mitózisok kapcsán alakulhat ki." Ettől a sejtéstől hosszú út 

vezetett Nowel és Hungerford 1960-as közléséig, melyben az első daganatspecifikus 

kromoszómális elváltozást - a Philadelphia kromoszóma jelenlétét krónikus myeloid 

leukémiában - leírják. Hogy ezen "minute" kromoszóma valójában a t(9,22) reciprok 

transzlokáció, csupán számos technikai újítást követően, újabb 13 év elteltével sikerült 

kimutatni (Rowley, 1973). Azóta az egyre tökéletesedő cytogenetikai és molekuláris biológiai 

módszerek segítségével szinte valamennyi tumorentitás esetében jellegzetes elváltozásokra 

derült fény DNS szinten.

Mára elfogadott, hogy a dagantok egyik legjellemzőbb közös tulajdonsága a "genetikai 

instabilitás". A malignus fenotípus valamint a betegség lefolyását meghatározó jelleg 

kialakulása többlépcsős fejlődés eredménye (Fearon és Vogelstein, 1990), lépésenként újabb 

és újabb genetikai-szabályozási hiba megjelenésével. Éppen a genetikai instabilitás felelős 

ugyanakkor azért is. hogy az egyes daganatok igen jelentős mértékben különböznek 

egymástól, még egyazon betegségcsoporton belül is. Míg az alapkutatásban egy-egy aberráció 

vizsgálatával az egyes betegségek kialakulásának és/vagy lefolyásának megértését tűzik ki 

célul, a gyakorlati onkológiában ezen markerek a betegség besorolásához, követéséhez



valamit a betegségmentes állapot kimutatásához nyújtanak növekvő jelentőségű segítséget. 

Euy-egy genetikai elváltozás felismerése és a betegség kimenetele között gyakran igen szoros 

összefüggés mutatható ki. Ezért a malignus megbetegedéseket egyre inkább a biológiai, 

pontosabban a genetikai hátterük, ismert genetikai aberrációk kimutathatósága alapján kezdik 

osztályozni és kezelni. A hematológiai betegségek esetében e téren az utóbbi években átható 

szemléletváltozás következett be, mely a malignus lymphomák REAL klasszifikáciőjában 

valamint a WHO malignus hematológiai kórképeket rendszerező beosztása (Harris és mtsai. 

2000). Jelentős az ilyenirányú előrelépés egyes szolid tumorok esetében is. pl. nagydózisú 

kemoterápia, immunterápia indikációja HER2/neu amplifikáció esetén emlőkarcinómaban 

(Ross&Fletcher, 1999) vagy MYCN amplifikáció esetén neuroblastomában (Hartmann és 

mtsai, 1999).

Több ismert daganatspecifikus genomikus aberráció feltehetően csupán a betegség 

kialakulásában játszik döntő szerepet (pl. a már említett Ph-kromoszóma chronicus myeloid 

leukémiában, vagy a t( 11 ;22) transzlokáció Ewing-tumorokban), az egyes betegségek 

kimenetelét további, esetleg individuális másodlagos elváltozások határozzák meg. 

Másrészről, az ismert genetikai elváltozások sok esetben csupán indirekt módon tükrözik a 

daganatsejtek funkcionális állapotát, aktuális malignus potenciálját. A klinikai-biológiai 

kutatások egyik célja, hogy olyan további módszerek, illetve azok kombinációi kerüljenek 

bevezetésre, amelyek segítségével az egyedi malignus elváltozások lefolyása, terápiára való 

válasza még jobban kiszámítható legyen. Ennek a kérdésnek egyik lehetséges megközelítése a 

daganatsejtek technikailag több oldalról, több biológiai marker szempontjából való in situ 

tanulmányozása mind genetikailag (DNS), mind a sejtfunkció különböző szintjein (RNS 

expresszió, fehérje expresszió).



1. 1.2. Genetikai elváltozások vizsgálati lehetőségei

A jelenleg rendelkezésre álló módszerek a lehetőségek széles spektrumát biztosítják a teljes 

genomra vonatkozó átfogó, ám viszonylag kevésbé érzékeny vizsgálatoktól az egyedi gének 

ill. locusok mutációinak specifikus elemzéséig (1. tablazat). Klimkailag mind a DNb tartalom 

meghatározásnak, mind a metafázis es interfazis cytogenetikának. mind a molekuláris 

biológiai információknak növekedett a jelentősége a daganatok jobb megértésében es az 

optimális kezelés kiválasztásában.

i vizsgálómódszi

sejtek funkcionális j

1.2.1. A daganatok progresszióját jelző főbb mechanizmusok

Komplex genetikai és biokémiai folyamatok eredményeképpen a daganatsejtek jelentős 

regulációs átalakuláson mennek át. Ezek eredőjeként a sejtciklus felgyorsulását, az 

apoptosisra (programozott sejtpusztulásra) való hajlam csökkenését, illetve olyan funkcionális 

változásokat lehet észlelni, melyek a malignus sejteknek a szervezetben való viselkedését



befolyásolják (pl. metasztázisképződésre hajlamosító molekulák expressziója - a matrix 

metalloproteinase család endokrin hatású molekulák vagy receptoraik kiválasztása, a 

tumorsejtek szöveti affinitását meghatározó adhéziós faktorok megjelenése, 

gyógyszerrezisztencia).

A molekuláris elváltozások kialakulási mechanizmusa és támadásponlja ugyan nagyon

daganatfélében igen hasonló funkcionális - sejtproliferációval és apoptosishajlatinnal 

kapcsolatos - eltéréseket lehet kimutatni.

A sejtproliferáció mértéke jelenlegi elképzelések szerint a sejtnövekedést serkentő proto- 

onkogének és a növekedést gátló tumor-supressor gének aktivitásának egyensúlyából adódik. 

Malignus transzformáció és fokozott sejtproliferáció jöhet létre proto-onkogének 

amplifikációja, translocatioja vagy egyszerűen az onkogén túlexpressioja esetén. Hasonló 

eredményre vezet egyes tumor-supressor gének inaktivációja, mely a normális sejtciklus 

kontroli-mechanizmusainak kiesésével jár génmutáció, deletio vagy allélvesztés kapcsán. 

Sejtszinten a kóros szabályozás következtében a sejtproliferációval kapcsolatos gének (pozitív 

regulációs mechanizmus) fokozott expressziója jellemző (rDNS, NOR-proteinek, PCNA, 

checkpoint-specifikus cyclinek, Ki-67) (Hofstadter és mtsai, 1995, Darzynkiewicz és mtsai, 

1997). Ezen fehérjék immunocytologiai kimutatásával a tumoros klón növekedési 

sajátosságaira lehet következtetni.

Hasonlóképpen utal a daganat növekedésére a sejtek apoptotikus aktivitása. Az apoptotikus 

szabályozási kaszkádok során sok helyen alakulhat ki genetikai hiba (negatív regulációs 

mechanizmus), melynek kapcsán a funkciójukban nem megtartott génproduktumok 

felhalmozódnak, RNS message és fehérje szinten is kimutathatók (pl. p53, bcl-2, stb.).

A jelen ismeretek szerint az egyes funkcionális sajátosságok irreverzibilis genomikus

leire. A |elenségek többsége azonban egyelőre csupán indirekt módon hozható összefüggésbe



DNS szinten kimutatható aberrációkkal. A szövettani és sejtbiológiai vizsgálatokban betöltött 

jelentős szerepe és jelen munkában való hangsúlyozott előfordulása miatt az alábbiakban 

felsorolásra kerülnek a sej tpro lile ráció vizsgálatára alkalmazott legfontosabb lehetőségek.

1.2.2. Scjtprohferáció vizsgálata klinikai mintákban

A maiignus kiónok növekedésének sebessége közv etlen hatással van a daganatok 

progressziójára. A tumor kimutatásakor (diagnózis felállítása) a növekedés ütemének 

meghatározása jelentősen segíthet a folyamat besorolásában és az alkalmazandó kezelés 

kiválasztásában. Ezért a sejtproliferációval kapcsolatos adatok a sejtek számos funkcionális 

paramétere között a legelőkelőbb helyet foglalják el. A szövettani és sejtanalitikai 

diagnosztikában növekvő számban állnak rendelkezésre olyan lehetőségek, melyek 

segítségével maiignus sejtpopulációk proliferációs aktivitása klinikai mintákban is 

meghatározható.

(1) A mitózisok mikroszkópos látóterenkénti számolása a leggyakoribb és legegyszerűbb 

formája a sejtproliferáció megbecslésének, elsősorban a hisztológiában használatos. (2) BrdU 

beépülési index meghatározásakor a sejtciklus S-fázisában a megkettőződő DNS-be beépült 

halogénezett nucleotid mennyiséget vizsgálják, amely az adott sejtpopuláció S-fázisának 

megbecsülését teszi lehetővé. (3) A celluláris DNS tartalom meghatározás során 

megbecsülhető azon sejtfrakció mennyisége is, amely a Go/Gj és G2/M fázisok között, 

növekvő DNS tartalommal jellemezhető és a sejtciklus S-fázisát reprezentálja. (4) A 

nucleolaris organizációs régiókhoz (NOR) olyan, a rRNS szintézisében és érésében szerepet 

játszó nucleolaris fehérjék kapcsolódnak nagy tömegben proliferáló sejtekben, melyek 

ezüstözéssel specifikusan kimutathatók (AgNOR). Az AgNOR-ok cytologiai cs szöveti 

körülmények között fekete precipitátumként azonosíthatók, melyek száma és felülete

módszerekkel olyan sejtciklusfüggö labilis epitópok mutathatók ki, melyek proliferáló



sejtekben expresszáltak, nyugvó sejtekben (Go-fázis) azonban nem. Ilyen célra széleskörben 

alkalmazásra kerülnek a Ki-67 fehérje ill. annak formol-paraffmos beágyazásra rezisztens 

epitópja (MIB1) elleni monoklonális antitestek, a PCNA (proliferating cell nuclear antigen) 

elleni immunsavók, sejtciklus specifikus cyclm-ek ellenes antitestek, stb. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a sejtproliferáció vizsgálatára számos, különböző 

hatékonyságú lehetőség adódik. Bár a fokozott sejtproliferáció nem daganatspecifikus 

jelenség, meghatározása a folyamat biológiai jellegét, a cytotoxikus therapiára való 

válaszkészségét (prognózis) és a kezelés hatását egyaránt jól tükrözi, s így klinikai mintákban 

hasznos mutató.

2. Számítógépes sejtanalitikai módszerek (cytometria) alkalmazása 

daganatok jellemzésére

2.1. In situ sejtvizsgálatok

Az immunológiai, biokémiai, molekuláris biológiai módszerek robbanásszerű fejlődésével a 

malignus daganatok vizsgálata és kutatása jelentős mértékben molekuláris síkra terelődött. Az 

egyes tumorok jellemzésére új molekuláris markerek kerülnek megismerésre, melyek 

kimutatása a betegség lefolyásának előjelzését szolgálhatják, irányelveket adhatnak továbbá a 

hatékony therápia megválasztásához.

Molekuláris elváltozások sejtszinten - izolálási, extrahálási lépések mellőzésével - in situ 

tanulmányozhatók. A daganatok kialakulása és progressziója során végbemenő komplex 

biológiai-biokémiai folyamatok tanulmányozhatók DNS (pl. DNS index, specifikus 

kromoszómális aberrációk FISH vizsgálattal), RNS (pl. RNS tartalom, RNS in situ



hibridizáció) valamint fehérje expresszió (pl. cytochemiai reakciók, immunfenotípus, 

sejtciklus fehérjék, onkoproteinek) szempontjából is.

A sejtszintü vizsgálatok nagy előnye, hogy a megfelelő kombinációk alkalmazásával 

ugyanazon sejt több paraméter szempontjából is vizsgálható (pl. immunfenotípus 

multiparaméteres áramlásos cytometriával). sót. az egyes molekuláris szintek is átjárhatók, 

így lehetőséget n>it\a bonyolult szabályozási folyamatok követésére, \alaniint összetett 

klinikai diagnosztikai kérdések pontosabb megválaszolására, pl. DNS-immunfenotípus 

(képanalízis, áramlásos cytometria), Morphology-Antibody-Chromosome (MAC) technika 

(Larramedny és mtsai, 1995, El-Rifai és mtsai, 1996), immunfenotípus-FISH (FICTION, 

Weber-Matthiesen és mtsai, 1995) (mindkettő mikroszkópos képanalízis) kombinációkkal. 

Ezen kombinált vizsgálatok a genetikai (mutációk, strukturális genomikus eltérések), a 

génregulációs (intrinsic) és a mikrokörnyezeti (extrinsic) hatások együttes 

következményeként kialakult állapotokat tükrözik, lényegesen ámyékoltabb képet nyújtva a 

dagantsejtekben lezajló történésekről.

2.2 Cytometria, analitikus cytológia

A számítógépes lehetőségek gyors fejlődésével az in situ végzett jelölések pontos vizsgálata 

és mérése egyszerű rutinná vált. Analitikus cytológia vagy cytometria néven 

interdiszciplináris tudományág alakult ki, magas technikai szinten kínálva lehetőségeket a 

biológiai folyamatok vizsgálatára (2. táblázat).

Az utóbbi 25 évben mind az áramlásos, mind a statikus cytometria technikailag jelentősen 

tökéletesedett, lehetőséget teremtve azonos időben végzett, különböző íluoiochromokkaí 

kimutatott reakciók vizsgálatát. Az áramlásos cytometriában kettős lézer megvilágítás 

segítségével az általános fényszórási jellemzők mellett 4 íluorochrom párhuzamos detektálása

digitális képfeldolgozási technika fejlődésének eredményeképpen mennyiségi méréseken túl



lehetőséget nyújt az in situ vizsgált sejtalkotók lokalizációjának, egymáshoz való viszonyának 

tanulmányozására. A sejteken végzett jelölések nem radioaktív chromogen precipitatum 

(DAB. NBT, Fast red) vagy fluoreszcens (FITC, TRITC, phycoerythrin, AMCA, APC, C> A 

Cy5 és ezek kombinációi) reporter molekulák használatával tehetők láthatóvá.

2. tahikra! A daganatkutatáshan és diagnosztikában alklannrott evtometriai módszerek rövid
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Laser scanning 
cytometria 

(LSC)

mikroszkóp alapú

lézerletapogatással
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fluoreszcencia felület, 

(struktúráltság), spot számolás

Darzvnkiewicz és mtsai 
(1999),
Rew és mtsai (1999)

image analysis 
(AIA)

digitális képanalízis 
motorizált mikroszkóp, 
autofocus alkalmazásával, 
sejtvisszakereséssel

Automatikus felület, hosszúság 
mérés, spot számolás (ritka 
sejtek kimutatása, FISH 
kiértékelés, in situ 
sorozatvizsgálatok)

Méhes es mtsai (2000), 
Kraeft és mtsai (2000). 
Bauer és mtsai (2000) j

Napjainkban jelentősen megnövekedett az igény olyan cytometriai methodikák iránt, melyek 

egyesíteni képesek az áramlásos cytometria által biztosított gyors mennyiségi vizsgálatokat a 

képanalízis által nyújtott morfometriai és visszakeresési lehetőségekkel. A citológiai 

módszerekkel feldolgozott preparátumok azt a potenciált is magukban rejtik, hogy a sejtek 

tárgylemezhez való fixálásával fennmaradnak morfológiai és további in situ vizsgálatok 

számára. Ilyen műveletek végzésére alkalmas a laser scanning cytometer (LSC) és az általunk 

is alkalmazóit, egyre nagyobb teret hódító automatizált képanalízis technika.



elen értekezés alapjául szolgáló munkáink során áramlasos cytometria, digitális képanalízis 

valamint automatizált fluoreszcens képanalízis technikák innovatív alkalmazásával végeztünk 

izsgálatokat a daganatsejtek funkcionális és genetikai jellemzésére.



3. Cytometriai vizsgálatok daganatsejtek funkcionális és genetikai 

jellemzésére

Munkánk során olyan áramlásos és statikus cytometriai technikák továbbfejlesztését tűztük ki 

célul, melyek biológiai markerek (DNS és fehérje szinten) összetett vizsgalatét teszik 

lehetővé daganatsejtekben kísérletes és klinikai mintákban. Párhuzamos ill. 

sorozatvizsgálataink egymást kiegészítve releváns klinikai-diagnosztikai információkat 

hordoznak.

Vizsgálatainkat a következő irányokban folytattuk:

1. rloidia és általános sejtaktivitási paraméterek vizsgálata: Cytometriai módszerek 

kidolgozása és alkalmazása a nucleolaris aktivitás (NOR fehérjék) és a sejtciklus, ill. DNS 

mennyiségi változásának (aneuploidia) egyidejű követésére

2. DNS mennyiségi és specifikus numerikus chromosomális eltérések összehasonlító 

vizsgálata áramlásos cytométerrel, klasszikus és molekuláris cytogenetikával (gyermekkori 

acut lymphoblastos leukaemia)

3. Immunfenotípus, molekuláris cytogenetikai és funkcionális vizsgálatok minor csontvelői 

tumorsejt populációkban automatizált mikroszkópiával



r

3.1. Ploidia és sejtfunkció: DNS tartalom és a nukleoláris aktivitás (NOR) párhuzamos 

vizsgálata

3.1.1 A NOR fehérjék és DNS tartalom kimutatása fluoresccns thiol-rcagcnsckkcl 

A malignus elváltozások jellegzetes általános tulajdonsága a sejtaktivitás fokozódása, mely 

sok ponton kimutatható (mitotikus aktivitás, fokozott DNA szintézis, a sejt fehérjetartalmának 

növekedése, sejtciklus fehérjék felhalmozódása, stb). Az összfehérje tartalom növekedése a 

micleolusban lokalizált riboszomális gének fokozott expresszióját feltételezi. Az rDNS-hez 

szorosan asszociált NOR (nucleolaris organizációs régió) fehérjék cytológiai körülmények 

között eziistözéssel jól vizsgálhatók (AgNOR). Az in situ ezüstkiválás létrejöttében a NOR 

fehérjék SH-csoportiainak tulajdonítanak döntő szerepet. Az AgNOR fehérjék mennyisége a 

sejtek funkcionális aktivitásával jól korrelál (Wachtler és mtsai, 1980, Derenzini és mísai, 

1990, Roussel és mtsai, 1994). Az elmúlt 15 évben nagyszámú klinikai tanulmány látott 

napvilágot az AgNOR mennyiségi változásairól szövettani és cytologiai körülmények között 

(Crocker, 1990, Derenzini és Ploton, 1991). Ugyanakkor sejtszinten az ezüstözési technika 

nehezen standardizálható, az ezüstprecipitáció mennyiségi meghatározása bonyolult. Ezen 

problémák áthidalására kísérleteztük ki a NOR fehérjék hasonló támadáspontú, de 

fluoreszcens módszerrel való kimutatását, amely mennyiségi méréseket is lehetővé tesz. Az 

SH-csoporttal reagáló fluorochromok közül a coumarinyl-phenyl-maleimide (7-dietilamino-3- 

4'maleimidilfenil-4-metilkumarin, CPM) molekula bizonyult a legalkalmasabbnak a NOR- 

fehérjék kimutatására áramlásos cytometriai körülmények között, a DNS tartalom 

párhuzamos vizsgálhatósága mellett (propidium iodide DNS festés). Az új módszer 

eredményeképpen a NOR asszociált fehérjék expressziója mennyiségileg meghatározható, 

malignus daganatokban (áramlásos) cytometriai körülmények között a DNS tartalom



3.1.2. A NOR funkcionális vizsgálata specifikus monoklonális antitestekkel 

A citokémiai reakciók csupán indirekt módon és általánosan tükrözik a valós molekuláris 

történésekét. A kémiai csoport specifikus reagensek kiváltására a KOR alkotóelemeivel 

reagáló monoklonális antitestek alkalmazása után végeztünk méréseket. A monoklonális 

savók és DNS lesték kombinációjával exact módon jellemzhető az egyes lekérjék 

expressziója és dinamikája a sejtciklus különféle fázisaiban is. A főbb NÜR fehérjék 

(nucleolin. fibrillarin) monoklonális antitestekkel történő vizsgálatával (Kass és mtsai. 1990. 

Fang és Yeh, 1993) pontos kép alakítható ki a az egy sejtcikluson belüli, valamint a 

sejtaktivitás fokozódása (stimuláció) illetve differenciálódás (kiérés indukció) során 

végbemenő nucleolaris változások dinamikájáról. Kimutattuk, hogy mitogén stimulus 

hatására a nucleolin és a fibrillarin expresszió logaritmikus mértékben indukálható. Kiérés 

indukció következtében másrészről az expresszió csökkenése volt észlelhető. Az expresszió 

dinamikája a szubmikroszkópos szinten is azonos lokalizációjú nucleolin és fibrillarin protein 

esetében jelentős - sejtciklusfüggő - eltéréseket mutatott, amit a fehérjék funkcionális 

különbözőségével magyaráztunk. (II. számú melléklet).

3.2. A DNS mennyiségi eltéréseinek cytometriai vizsgálata

3.2.1. DNS tartalom meghatározás és numerikus kromoszomális eltérések 

A teljes genomikus DNS jelentősebb mennyiségi változásai (aneuploidia) a kettősszálú DNS- 

hez specifikusan kötődő festékek alkalmazásával egyszerűen, de sejtpopulációk szintjén és 

nem specifikusan végezhető áramlásos cytometriával (pl. DAPI, propidium iodide. Hoechst 

festékek) vauy képanalízis (Feulgen festés) segítségéve! Tplpntnsehh aenomikus eltérések 

kimutatására és egyben a sejtproliferáció vizsgálatára ezért az áramlásos és a statikus DNS



cytoinetria jól alkalmazható. Ezen vizsgálatok a legtöbb daganatban önmagukban csupán 

tájékoztató jellegűek és kiegészítésre szorulnak. Klasszikus szövettenyésztéses módszerekkel 

metafázis kromoszómákon természetesen sokkal pontosabb mennyiségi és strukturális 

analízis történik, de ezek. elsősorban a tenyésztésből adódó problémák miatt nem mindig 

reprezentatívak. Specifikus DNS-szondak alkalmazásával ugyanakkor interfázis 

sejtmagokban fennálló numerikus vagy struktúráiis kromoszómái is aberrációk illetve ezek 

kombinációi egyaránt vizsgálhatók.

A DNS-index - a tumorsejtek és a normális sejtek DNS tartalmának egymáshoz viszonyított 

hányadosa ugyanúgy mint a kromoszomális aneuploiditás, fontos független prognosztikai 

paraméternek bizonyult gyermekkori akut lymphoblastos leukaemiában (common ALL) 

(Look és mtsai, 1985). Tanulmányunkban a DNS cytometriai értékeket (DNS-index) 

klasszikus cytogenetikai eredményekkel vetettük össze, kiegészítve mindezt valamennyi 

kromoszómára kiterjedő, centromerikus DNS szondákkal végzett in situ hybridizációval 

gyermekkori ALL esetekből. Megállapítottuk, hogy a DNS index elváltozásai mögött a 

kromoszomális eltérések széles skálája jelenik meg. A módszer korlátozott érzékenységével 

összefüggésben a kisebb chromosomák számbeli elváltozása nem feltétlenül reprezentált. 

Megközelítően azonos DNS tartalmú kromoszómák nyerése és vesztése a DNS-index 

változatlanul maradása mellett is végbemehet (111. számú melléklet).

3.3. Automatizált képanalízis: immunológiai, funkcionális és molekuláris cytogenetikai 

sorozatvizsgálatok minor sejtpopulációkban

3.3.1. Automatizált fluoreszcens képanalízis

tumorsejtek legtöbb, klinikailag érdekes tulajdonsága vizsgálható a megfelelő detektálási



r
rendszer alkalmazásával. Fehérje, RNS és DNS szinten is igen érzékeny fluoreszcens 

lehetőségek állnak rendelkezésre. A mikroszkóposán is kimutatható morfológiai, 

immunológiai, klasszikus és molekuláris genetikai információk egyedileg jellemzőek 

(genotípus es genotípus eltérések), (oiigo-)kionaiis jellegűek és a diagnózis megaiiapítása 

során ismertté válnak. Különféle in situ vizsgálatok a megfelelő sorrendben alkalmazna olyan 

egyedi funkcionális-genetikai profi! megismeréséhez vezetnek, amelyek a daganatsejtek 

aktuális malignus potenciálját mutatják. Az eddigiekben alkalmazott methodikák azonban 

nem teszik lehetővé, hogy ugyanazon sejteket automatizált körülmények között in situ 

tanulmányozzuk. Munkánk ezért egy olyan, számítógépes képanalízisen alapuló, automatizált 

módszer kifejlesztésére irányult, mely íluorescens jelölések felismerésére és mérésére, az 

azonosított sejtek digitális képének és koordinátáinak tárolására és ugyanazon sejtek 

sorozatvizsgálatára alkalmas, mikroszkópos alapon. A multicolor üzemmód specifikus 

fluoreszcens jelölések intenzitásának és ajelölt sejtek mennyiségének egyidejű 

meghatározására is lehetőséget nyújt. A munka technikai hátterét a MetaSystems GmbH 

(Altlussheim, NSZK) és a Zeiss (Oberkochen, NSZK) tudományos együttműködése 

biztosította.

3.3.2. Minimális tumorsejt disszemináció érzékeny kimutatása, funkcionális és cytogcnetikai 

vizsgálata automatizált képanalízissel

Ritka tumorsejteknek nevezik azon neoplasticus eredetű sejteket, amelyek kimutatása a sejtek 

számának csekély volta miatt egy adott mintában a klasszikus cytomorfológiai módszerekkel 

már nem lehetséges. Klinikailag elsősorban hematológiai mintákban, disszemináit 

tumorsejtek ill. cytotoxikus terápia kapcsán reziduális sejtek formájában, bírnak növekvő 

jelentőséggel. Azonosításukra és jellemzésükre immunológiai, klasszikus és molekuláris 

genetikai m ódszerek állnak rendelkezésre. Technikailag a kim utatásra alkalm azott módszer

érzékenysége és a ténylegesen jelenlevő tumorsejtek mennyiségi meghatározása



legfontosabb, de igen problematikus kérdés. Immunfenotipizálás (FACS) kapcsán ugyanis 

kisebb sejtpopulációk mennyisége is jól meghatározható, de a 0,5% alatti daganatsejtes 

jelenlét kimutatása pl. csontvelő, ill. perifériás vérből ezzel a módszerrel már igen kritikus. 

Molekuláris cytogenetikai (FISH) methodikák kézi kiértékelésével még speciálisan lenézett 

DNS-szonda alkalmazása esetén is rendkívül munkaigényes és már 1/100 tumorsejtes jelenlet 

kimutatása is nehézségekbe ütközik.

Az automatikus képanalízis technika ezzel szemben ideális lehetőségeket kínál minimális 

mennviségü tumorsejtes infiltráció detektálásában és mennyiségi meghatározásában. Az 

automatizált mikroszkóp keresési érzékenységét 1/10^ immunológiailag jelölt tumorsejt 

biztos kimutatásában állapítottuk meg. A tárgylemezen elhelyezkedő sejtek számának 

párhuzamos meghatározásával újabb bizonytalansági tényező került kiküszöbölésre, 

lehetőséget nyújtva különböző betegektől különböző időpontokban vett mintáinak direkt 

összevetésére (IV. számú melléklet).

A kiválasztott tumorsejteken további, funkcionális (pl. P-glycoprotein vagy MRP, sejtciklus 

fehérjék, Ki67, fúziós proteinek, túlexpressált onkogének, stb.) és molekuláris cytogenetikai 

vizsgálatok végezhetők. A módszer előnye, hogy a tumorsejtek kimutatása az egyedi 

tulajdonságokon alapul és a biológiai markerek szabadon kombinálhatok. Fontos 

megemlíteni, hogy a pozitivitás igazolásán túl lehetőség nyílik új tulajdonságok 

tanulmányozására, pl. multidrog rezisztencia kialakulása, új, agresszív szubklónok, szekunder 

cytogenetikai aberrációk létrejötte.

Az egyik leggyakoribb gyermekkori szolid daganat, a neuroblastoma, legtöbbször már 

disszeminált formában kerül kimutatásra. A disszeminált daganatsejtek igen specifikus 

immunjelöléssel kimutathatók (sejtfelszíni disialo-gangliside/GD2/ expressio) és a tumor 

cytogenetikai háttéréiről is sok információ áll rendelkezésre (ip36 dclctio. MYCN 

ampiifikacio, a 1 /-es kromoszóma q karjának tuisúiya, stb.) (Ambros és mtsai, 1996; Cáron 

és mtsai, 1996; Van Roy és mtsai, 1994, Joshi és mtsai, 1997). Ezért új detektálási



módszerünket elsőként neuroblastomas betegek csontvelömintáinak vizsgálatára alkalmaztuk, 

miután a daganatsejtek kimutatásának érzékenységét 1/106 körüli értékben állapítottuk meg 

(V. számú melléklet).

Vizsgálataink során, a módszer továbbfejlesztésével, minor sejtpopulációkat vagy egyes 

izolált tumorsejteket cytogenetikai és funkcionális szempontból egyaránt jellemezni tudtuk 

(pl. K.i-67 expresszió, MYCN expresszió). Mix el a betegek nagy részében a \ i/.sgálai során 

nagymennyiségű csontvelőből csupán néhány tumorsejt kerül kimutatásra, a mikroszkópos 

sorozatvizsgálatok kiválóan alkalmasnak tűnnek ezen ismeretlen jelentőségű sejtek 

a megértésére és .szerepének



4. Hivatkozások:

Ambros LM, Zeilner A, Roaid B, Amann G, Ladenstein R, Print/. D, Gauner H, Ambius PF 
(1996): Role of ploidy, chromosome lp and Schwann cells in the maturation of 
neuroblastoma 
N Engl J  Med 334, 1505

Bauer KD, de la Torre-Bueno J, Diel IJ, Hawes D. Decker W.L Priddv C. Boss\ 13, Ludmaui 
S, Yamamoto K, Masih AS, Espinoza FP, Harrington DS (2000): Reliable ans sensiti\e 
analysis of occult bone marrow metastases using automated cellular imaging 
Clin Cancer Res 6(9), 3552

Boveri T: Zur Frage der Entstehung maligner Tumorén.
Gustav Fischer Verlag, Jena, 1914

Caron H. van Sluis P, de Kraker J, Bokkerink J, Egeler M, Laureys G, Slater R, Westerveld 
A, Voute PA, Versteeg R (1996): Allelic loss of chromosome lp as a predictor of 
unfavourable outcome in patients with neuroblastoma 
N Engl J  Med 334(4), 225

Crocker J (1990): Nucleolar organizer regions 
Cum Top Pathol 82, 91

Darzynkiewicz Z, Traganos F (1998): Measurement of apoptosis 
Adv Biochem Eng Biotechol 62, 33

Darzynkiewicz Z, Bedner E, Li X, Gorczyca W, Melamed MR (1999): Laser-scanning 
cytometry: A new instrumentation with many applications 
Exp Cell Res 249(1), 279

Derenzini M, Pession A Trere D (1990): Quantity of nucleolar silver-stained proteins is 
related to proliferating activity in cancer cells 
Lab Invest 63, 137

Derenzini M, Ploton D (1991): Interphase nucleolar organizer regions in cancer cells 
Int Rev Exp Pathol 32,150



El-Rifai W, Larramendy ML, Ruutu T, Knuutila S (1996): I.ymphoid involvement in a patient 
with acute myeloid leukemia: a direct phenotypic and genotypic study of single cells 
Genes Chromosomes Cancer 15(1), 54

Farm SH, Yeh NH (1993): The self cleaving activity of nucleolin determines its molecular 

Exp Cell Res 70S, 48

Fearon ER, Vogelstein B (1990): A genetic model for colorectal tumorigenesis 
Cell 61,759

Fitzgerald PH, Pickering AF, Mercer JM, Miethke PM (1975): Premature centromere 
division: a mechanism of non-disjunction causing X chromosome aneuploidy in somatic cells 
of man Ann Hum Genet 38, 417

Hams NL, Jaffe ES, Diebold J, Flandrin G, Miiller-Hennelink HK, Vardiman J, Lister TA. 
Bloomfield CD (2000): The World Health Organization classification of neoplasms of the 
hematopoietic and lymphoid tissues: report of the clinical advisory committe meeting -  Airlie 
House, Virginia, November, 1997 
The Hematology’ Journal 1(1), 53

Hartmann O, Valteau-Couanet D, Vassal G, Lapierre V, Brugieres L, Delgado R. Couanet D, 
Lumbroso J, Benhamou E (1999): Prognostic factors in metastatic neuroblastoma in patients 
over 1 year of age treated with high-dose chemotherapy and stem cell transplantation: a 
multivariate analysis in 218 patients treated in a single institution 
Bone Marrow Transplant 23(8), 789

Hofstiidter F, Knuchel R, Rüschoff J (1995): Cell proliferation assesment in oncology 
Virchows Arch 427(3), 323

Joshi VV, Tsongalis GJ (1997): Correlation between morphologic and nonmorphologic 
prognostic markers of neuroblastoma 
Ann N Y Acad Sci 824, 71

Kass S, Tyc K, Steitz JA, Sollner-Webb B (1990): The U3 small nucleolar ribonucleoprotein 
functions in the first step of preribosomal RNA processing 
Cell 60, 897



Kracft SK, Sutherland R, Gravclin L, Hu GM, Fciiand LH, Richardson P, Chen LB (2000): 
Detection and analysis of cancer cells in blood and bone marrow using a rare event imaging

Clin Cancer Res 6(2). 434

Larramendy M, ei-Rilai W, Saarinen ü, Aiitalo R, Luomahaara S, Knuutiia S (1995):
Myeloid lineage involvement in acute lymphoblastic leukemia: a morphology antibod}' 
chromosomes (MAG) study 
Exp Hcmatol 23(14), 1563

Look AT, Robertson PK, Williams DL, Rivera G, Bowann WP, Pui CH, Ochs J, Abromowich 
M, Kalwinsky D, Dahl GV, George S, Sharon BM (1985): Prognostic importance of blast cell 
DNA content in childhood acute lymphoblastic leukemia 
Blood 65, 1079

Novel PC, Hungerford DA (1960): A minute chromosome in human chronic granulocytic 
leukemia
Science 132, 1497

Rew DA, Woltmann G, Wardlaw AJ (1999): Laser-scanning microscopy 
Lancet 353(9149), 255

Richard B, Graham J (Ed): Image processing and analysis. A practical approach 
Oxford University Press, Oxford, 2000

Ross JS, Fletcher JA (1999): The HER-2/neu oncogene: prognostic factor, predictive factor 
and target for therapy 
Semin Cancer Biol 9(2), 125

Roussell P, Sirri V, Hemandez-Verdun D (1994): Quantification of AgNOR proteins 
J  Histochem Cytochem 42, 1513

Rowley JD (1973): A new consistent chromosomal abnormality m chronic myelogenous 
leukemia identified by quinacrine fluorescence and Giemsa staining 
Nature 243, 290

Shapiro HM (Ed): Practical f  ow cytometry (2nd edition)
Alan R. Liss. Inc.. New York. 1988



Van Roy N, Laureys G, Cheng NC, Willem P, Opdenakker G, Versteeg R, Speleman F 
(1994): 1,17 translocations and other chromosome 17 rearrangements in human primary 
neuroblastoma tumors and cell lines 
Genes Chrom Cancer JO, 103

Wachtler F, Eiiinger A, Schwarzacher HG (I9S0): Nucleolar changes in human PHA- 
stimulated lymphocytes 
Cell Tiss Res 231. 351

Weber-Matthiesen K, Deerberg J, Poetsch M, Grote W, Schlegelberger B (1995): 
Clarification of dubious karyotypes in Hodgkin’s disease by simultaneous fluorescence 
immunophenotyping and interphase cytogenetics (FICTION)
Cytogenet Cell Genet 70(3-4), 243



I. sz. melléklet



Technical Note

In Situ Fluorescent Visualization o f Nucleolar Organizer 
Region-associated Proteins with a Thiol Reagent

GÁBOR MÉHES,1 ENDRE KÁLMÁN, and LÁSZLÓ PAJOR
Department of Pathology, University Medical School of Pécs, Pécs, Hungary.

1413





r

4  1

a
r
*

I

2a

4 4

I
.  * *

W
iT

V
iW

i



j 416 KÁLMÁN, PAJOR



FLUORESCENT



II. sz. melléklet



r

Nucleolin and fibrillarin expression in stimulated lymphocytes 
and differentiating HL-60 cells. A flow cytometric assay

G. Méhes and L. Pajor

fRecetvedl} March 1995; revision accepted 10 April 1995',

Abstract. Nucleolin and fibrillarin are two histone-like major proteins in the nucleolus 
that were found to be overexpressed in proliferating cells. Using specific antibodies to 
either nucleolin or fibrillarin flow cytometric, measurements were carried out to 
demonstrate quantitative changes of these proteins during lymphocyte mitogenic 
activation and differentiation of HL-60 promyelocytic leukaemia cells. The expression 
of nucleolin increased during lymphocyte stimulation and decreased slowly but 
constantly in the course of differentiation of HL-60 cells. Expression of fibrillarin 
reached a maximum in the first cell cycle and then dropped to a basic level in stimulated 
lymphocytes. Compared to nucleolin, the level of fibrillarin decreased more rapidly and 
more extensively in differentiating HL-60 cells. The data support other observations 
that nucleolin is a stabile structural protein at the ribosomal genes while fibrillarin may 
have a more specific functional role in nucleologenesis and ribosome production.

The nucleolus of the eukaryotic cell is a dynamic structure in which basic changes occur in 
response to a change in the growth conditions. In conventional microscopy, size and amount of 
nucleoli has been used to estimate proliferative activity, a morphological sign referring to function. 
It is now well established that the nucleolus is the place where ribosomes are synthesized (Scheer 
& Benavente 1990). The ribosomal genes form the dense fibrillar component (DFC) (Hozák era/. 
1993) surrounded by ribonucleoproteins that may have both a structural and functional role. In 
proliferating and, especially, in malignant cells, ribosomal RNA is highly expressed 
(Darzynkiewicz 1988), as are the many constituents acting in ribosome biogenesis. Both location 
and quantity of nucleolar constituents are not only strongly dependent on rDNA transcription, 
but also on other factors.

One major protein, nucleolin (also called C23 protein), a 105 kD argyrophil phosphoprotein, 
is present in large quantities in activated nucleoli. A structural role for this protein is suspected at 
the ribosomal genes although it is not thought to be directly involved in rRNA transcription. 
Fibrillarin, the 34 kD protein is another mass constituent in the DFC of the nucleolus (Ochs & 
Smetana 1991). It is partly present in the U3 ribonucleoprotein complex that acts at the terminal 
knob of the nascent rRNA transcript. The amount of U3 is at least three times in excess relative to 
the limiting component of the ribosome maturation machinery in proliferating cells (Kass el at. 
1990). Both of these histone like proteins have highly conserved structures, being similar in the 
carboxyl terminus (Jansen el al. 1991). Fibrillarin is also often present in the nucleolus-associated
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Combined Metaphase, Interphase Cytogenetic, 
and Flow Cytometric Analysis of DNA Content 

of Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia
L. Pajor,!i K. Szuhai,1 G. M ehes,’ G. K osztolányi,2 P. Jáksó,! G. L cnd\ai,! 1. Szarni,' and P. Kajtár

'Department otPathology. I niversity Medical School offices. Pecs. Hungary 
JDivision oflluman Genetics. I'niversity Medical School of Pécs, Pécs, Hungary 

y Medical School of Pecs. Pecs, Hungary

Eleven pediatric acute lymphoid leukemia patients were investigated for chromosomal aneuploidy by 
interphase cytogenetics using chromosome specific (peri)centromeric probes for all the somatic and sex 
chromosomes. Results were compared with metaphase cytogenetic and flow cytometric derived DNA 
aneuploidy data. Experiments performed on normal human cells using chromosome specific (peri)centro- 
meric probes indicated that disomy could be recognized in a range of 89.1 ± 2.7% {12.9)—96.8 ± 0.2% 
(0.9) for the somatic chromosomes and in 98.1 ± 0.4% (1.3) for the sex chromosomes. Using the cutoff level 
of the mean false monosomy and trisomy in the control cells +2  S.D., chromosome loss or gain for the 
somatic chromosomes could be revealed beyond a clonal ratio of 3.6-13.2%  and 1.1-6.8%, respectively. 
The same value for the sex chromosomes was 3.5% and 0%, respectively. In 5 of 11 patients the leukemic 
cells proved to be diploid with all three methods at both gross DNA and chromosome levels. Interphase 
cytogenetics revealed chromosome loss or gain in all of the remaining six patients, however, the metaphase 
analysis indicated numerical aberration in only two patients. In one of them only the increased chromosome 
number could have been detected without identifying the chromosomes involved and in the other one the two 
methods indicated trisomy for a different chromosome. Flow cytometric data showed aneuploidy in three of 
the six aneuploid leukemia patients. The results suggest that interphase cytogenetics might be more accurate 
compared with flow cytometry and metaphase analysis to reveal aneuploidy. Cytometry (Comm. Clin. 
Cytometry) 34:87-94, 1998. t  1998 Wiley-Liss, Inc.

Key terms: leukemia; interphase cytogenetics; flow cytometry; pediatric acute lymphoblastic leukemia

Pediatric acute lymphoblastic leukemia (pALL) is a 
heterogenous group of diseases as far as its morphology, 
immunophenotype, genotype, and clinical outcome are 
concerned. There were many attempts to reveal the 
prognostic factors among which genomic alterations 
proved to be one of the most reliable (for review 
11). Seeker-Walker et al. (32) described first that 
chromosomal aberrations hate a strong impact

cytogenetic studies confirmed this finding and indicated 
that among the pALLs those with modal chromosome 
numbers more than 30 hate an unequivocally better 
clinical outcome (22.27.28,33d7)- Chromosome gain or 
loss will result in a change at gross DNA level which can be 
monitored by either static or flow cytometry. T he amount
of c ealed 1 - flow
expressed in DNA index (Dl), which is the ratio of the 
DNA content of the aneuploid vs. that of the diploid done. 
Look et al. (21) oritfinallv pointed out that pALLs with DI 
above 1.15 definitely hat e a better response to therapy in

contrast to those with Dl between 1.1 
especially, below 1.00. However, both m< 
netics and flow cytometry might have difficulties in detect
ing chromosomal or DNA content change. In the course of 
a metaphase cytogenetic study the unsuccessful culturing 
(lack of mitosis) and clonal selection represent tl 
drawbacks as indicated: e.g.. in the study of Raimc:
(28), 598 successful cultures of 932 trials. Furthe 
gain or loss of one to two chromosomes- 
depending also on the size of the chromosome—cs 
be resolved by flow cytometry (35).
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Quantitative Analysis of Disseminated Tumor Cells in 
the Bone Marrow by Automated Fluorescence 

Image Analysis
Gábor Méhes, 1 Thomas Lörch,2 and Peter F. Anibros *

1GCRI, St. Anna Kinderspital, Vienna. Austria 
fMctaSy stems GmbH. Altlussheim. Germany

Accurate quantification of disseminated tumor cells in hematological samples is of fundamental impor
tance in clinical oncology. However, even highly standardized protocols allow only a rough estimation of the 
total analyzed cell number, as sample processing may have adverse effects on the number of cells available 
for analysis. The fluorescence-based microscopic scanning system (MetaCyte) detects, counts, captures, 
and relocates immunolabeled tumor cells in hematopoietic samples. We report on a cell-counting approach 
that has been implemented into the scanning system to precisely quantify the number of cells per slide. The 
cell-counting function, which was designed to determine the number of all nucleated (DAPI-stained) cells 
on the slide, allows an accurate counting of the tumor cells and the total number of cells analyzed in the 
given microscopic sample. The reliability of the cell-counting approach was demonstrated by the analysis 
of DAPI-stained images with 18-1,363 nucleated cells. A good correlation (r2 =  0.965) between the 
manually and automatically gained results was observed. The counting accuracy could even be optimized 
after implementing a correction factor. To prove or disprove an interslide variation, routine bone marrow 
cytospin preparations from neuroblastoma patients were immunostained for GD2/FITC and counterstained 
with DAPI. Automatic cell counting of cytospin preparations from the same patients showed significant 
differences in the total cell number (up to 67% cell loss during preparation, with a maximum interslide 
difference of 4.7 x 10s mononuclear cells). We conclude that determination of the tumor cell content in 
hematopoietic samples is only reliable when it is performed together with accurate cell counting. Cytometry 
(Comm. Clin. Cytometry) 42:357-362, 2000. © 2000 Wiley-Liss, Inc.

Key terms: automatic; quantification; immunology; FISH; rare event detection; microscopy; fluorescence

Immunolabeling with tumor-specific antibodies is fre
quently applied to detect minimally disseminated tumor 
cells in the bone marrow (BM) or peripheral blood of 
cancer patients. Single tumor cells in cytocentrifuge prep
arations can be identified according to the presence of 
specific cell surface or intracytoplasmic molecules, e g., 
disialoganglioside (GD2; 1,2), mucins (3), or cytokeratins 
(4,5,6). By the evaluation of large cytocentrifuge prepara
tions, detection limits of about one tumor cell per one 
million mononuclear cells (MNCs) have been established 
(7,8). Moreover, the analysis of clinical samples has shown 
that almost one third of positive cases do not contain 
more than one immunopositive cell per estimated one 
million MNCs (9). Provided that the BM sample collection 
and the isolation of MNCs are performed with the highest 
efficiency, the total cell number analyzed from each sam
ple will be the most important factor inlluenong the 
tumor cell number. However, differences in the total cell

during sample processing (dilution inaccuracies, loss of 
cells, cellular damage) can significantly influence the end 
result, even in preparations with standardized cell num-

When the necessity" for more accuracy in the evaluation 
of BM cytospin preparations was realized, a fluorescence 
microscope-based scanning system was introduced to an
alyze the routine immunostained slides in our laboratory. 
The automatic scanning for specific immunofluorescence 
enables the rapid selection of rare tumor cells throughout 
the whole slide. The system further enables morphologi
cal, immunological, and molecular cytogenetic studies of

Received 6 March 2000: Accepted 14 August 2000
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Medical and Pediatric Oncology 36:205-209 (2001)

Automatic Detection and Genetic Profiling of Disseminated 
Neuroblastoma Cells

Gábor Méhes, md,1 Andrea Luegmayr,1 Claudia M. Hattinger, PhD,1 
Thomas Lörch, PhD,2 Inge M. Ambros, md1 Helmut Gadner, md,1-3 and 

Peter F. Ambros, PhD1*

INTRODUCTION
Neuroblastoma (NB), a tumor originating from the 

sympathetic nervous tissue, is the most frequent extra
cranial solid neoplasm in young children. Metastatic dis
ease (stage 4)—frequently associated with a deletion at 
the short arm of chromosome l, the del l p34—36, MYCN 
amplification and/or gain of the long arm of chromosome 
I7q [l-4]—still carries a poor prognosis, with frequent 
resistance to chemotherapy. Unambiguous identification 
of tumor cells in the bone marrow (BM) or peripheral 
blood (PB) is therefore a central diagnostic procedure. 
Reliable detection of tumor cells in the BM samples is 
fundamental in the initial staging, for the monitoring of 
therapy response, and for the demonstration of minimal 
residual disease (MRD). According to the INSS [5], the 
classical cytomorphological examination of BM samples 
based on light microscopy is the method of choice, al
though difficulties in quantification and subjective in
terobserver differences clearly reduce the value of these 
tests. Therefore, highly specific, sensitive, and quantitative 
methods are required in the search for rare tumor cells.

Immunological methods, such as the detection of the 
GD2 (disialoganglioside) antigen expressed on the cell 
surface of NB cells, have been applied for the sensitive 
demonstration of residual tumor cells in the BM [6—8], 
Because NBs all strongly express GD2, one can practi
cally exclude the presence of viable GD2-negative neu
roblastoma cells and therefore the possibility of a false- 
negative result. One pitfall is the possible presence of 
© 2001 Wiley-Liss, Inc.

immunologically labelled hematopoietic cells, so the 
specificity of the GD2 reaction often becomes question
able. This is even the case when a fluorescence-based 
detection system is used. Enzymatic detection systems, 
however, may lead to frequent nonspecific reactions [9]. 
We present a novel computerized approach to detect tu
mor cells in the BM and/or PB using a fluorescence- 
based immunological detection system with consecutive 
detection and analysis of genetic aberrations to enhance 
specificity and sensitivity of tumor cell detection and to 
allow reliable quantification. Spiking experiments were 
performed to verify whether all immunologically posi
tive cells also display the tumor typical aberrations and to 
determine the sensitivity of this combined detection 
method. The computer-aided system presented enables 
us to obtain clinically relevant information on the tumor 
cell content in the BM and to monitor the tumor cell 
infiltration in a timely fashion.
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MATERIALS AND METHODS 
Cell Preparation

For experimental dilution analyses, exponentially 
growing STA-NB-3 neuroblastoma ceils [10], with cy
togenetic evidence of deletion at 1P36.3, MYCN ampli
fication, and gain of 17q material, were harvested and 
washed according to routine laboratory protocols. The 
concentration of the single cell suspension was deter
mined in a Coulter counter, and appropriate volumes 
were mixed with isolated human peripheral mononuclear 
cells (MNC) to obtain dilutions of 100, 25, 12, 3, and 0 
neuroblastoma cells per 1 million mononuclear cells. 
These tumor cell suspensions were used to make large 
(240 mm2) cytocentrifuge preparations (Hettich. Tuttlin- 
gen, Germany). At least three parallel cylospin slides 
were prepared from each cell dilution.

Immunocytochemisfry

After air dry ing and storage at room temperature, the 
slides were fixed in 47c paraformaldehyde for 1 hr. Be
fore the immunocytochemical staining was performed, 
nonspecific binding was blocked with 47c bovine serum 
albumin for 20 min. Then, the slides were incubated for 
30 min with an unlabelled mouse monoclonal antibody 
against the GD2 antigen (1:500 dilution; kindly provided 
by R.A. Reisfeld, The Scripps Research Institute, La 
Jolla, CA). After washing three times in PBS, the anti
body was detected with FITC-labelled goat anti-mouse 
antibody (30 min, 1:60 dilution; Dako, Glostrup, Den
mark). Following another washing step, the cells were 
covered with the antifade medium Vectashield (Vector 
Laboratories, Burlingame, CA) containing DAPI.

Fluorescence In Situ Hybridization

Coverglasses were detached in PBS. Residual immu
nofluorescence was then eliminated by proteinase diges
tion (50 jig/ml pepsin, pH 1.7) for 1-10 min. In situ 
hybridization was made with either of the pairs of DNA 
probes to determine the integrity of lp36.3 (D1Z1 and 
D1Z2), MYCN status (N-myc and D2Z), or gain of 17q 
material (D17Z1 and D17S881-2). The probe D1Z1 was 
kindly provided by Dr. T. Cremer. The probes D1Z2, 
D2Z, D17Z1, D17S881-2, and MYCN were purchased 
from Oncor Inc. (Gaithersburg, MO). The cells were de
natured with the hybridization mix at 80°C for 10 min on 
a heating plate. Following overnight renaturation at 
37°C, the slides were washed two times 2x SSC con
taining 507c formamide for 7 min at 42°C and twice in 
2x SSC. The DNA probes were detected with mouse 
antibiotin (Dako) and FITC-coniugated sheep antidigoxi- 
genin antibodies (Boehringer Mannheim, Vienna, Aus

tria). followed by a second incubation with TR1TC- 
conjugated ami-mouse antibodies and FITC-conjugated

covered aga'in with Vectashield-DAPI. Sequential FISH 
analyses were performed in up to three hybridization 
reactions with each of the above-listed pairs of DNA 
probes to prove the presence of multiple genetic aberra
tions within the same tumor cell nuclei.

Scanning Procedure and Cell Identification

Automatic slide scanning, cell identification, position, 
and image storage as well as repositioning and quantita
tive sample anabasis was done with the help of a 
/?CDetect fluorescence scanning system with integrated 
ISIS FISH imaging system (MetaSystems GmbH, Alt- 
lussheim, Germany). 7?CDetect is a transmitted light and

fully motorized Axioplan2 microscope (Carl Zeiss, Göt
tingen, Germany), a motorized cight-siide scanning stage 
(Mtirzhauser, Germany), a high-resolution CCD camera 
with on-chip integration, and a PC equipped with propri
etary cards for accurate stace movement and fast image 
analysis.

The PCDetect system is equipped with a newly de
veloped software module for the automatic identification 
of fluorescent-labelled tumor cells. The selected slide 
area was scanned in a meandering way with overlapping 
frames to avoid losing positive cells between the frames. 
With the counterstain (DAPI) selected, every fifth frame 
w as first focussed automatically, and then the number of 
DAPI stained nuclei was calculated by the software. The 
algorythm for detecting immunolabelled cells could be 
optimized for different cell types by parameter files and 
adapts automatically to varying signal intensities. If a 
positive cell was detected, its position on the slide and 
the color image (DAPI/FITC) were siored on disk.

Repositioning and FISH Evaluation

Sequential evaluation of the FISH results was done 
after automatic relocation of all immunologically se
lected cells. The microscopic examination w'as done with 
the lOOx oil lens. After capturing the FISH images, the 
pictures were aligned aside the immunological image on 
the screen for direct comparison. In the end, a gallery of 
images with different immunological and corresponding 
FISH pictures was created.

Quantitative Cell Analysis

The number of DAPI-stained cells was counted on a 
given number of 10 randomly selected images according
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