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ÖSSZEFOGLALÁS

A follicularis lymphoma (FL) olyan B-sejtes non-Hodgkin lymphoma, melynek 

genetikai jellemzője a t( 14; 18) transzlokáció. A follicularis lymphoma klinikai progressziója 

és hisztológiai transzformációja gyakran másodlagos genetikai változásokkal jár, melyek 

megjelenhetnek kromoszómális és nukleinsav szinten egyaránt. Tanulmányunkban célul 

tűztük ki, hogy a FL transzformációja során vizsgáljuk a genetikai instabilitást és az 

instabilitás kialakulásában a hMLH és hMSH mismatch repair gének szerepét. 

Vizsgálatainkat olyan betegek esetében végeztük el, akiknél a FL diffúz nagysejtes 

lymphomába (DLCL) progrediált. Nyolc beteg transzformáció előtti és utáni nyirokcsomó 

biopszia mintáit mikroszatellita analízisnek vetettük alá. Vizsgáltuk a hMHLl és hMHL2 

gének genetikai alterációját, valamint öt beteg tumormintáit komparatív genomikus 

hibridizációval (CGH) tanulmányoztuk. A nyolc beteg FL illetve DLCL mintáiból származó 

DNS-ek nyolc mikroszatellita markerrel történt analízise során tizennyolc eltérést találtunk. 

Mikroszatellita instabilitást (MSI) is és a heterozigótaság elvesztését is („loss of 

heterozygosity” (LOH)) kilenc mikroszatellita lókuszon tapasztaltuk. Egy beteg esetében egy, 

két esetben kettő, egy esetben három és két esetben öt mikroszatellita lókuszon találtunk 

eltéréseket. Két esetben a FL és DLCL DNS-ek azonos mikroszatellita mintázatot mutattak. 

A hMHLl és hMHL2 gének mutációja nem volt kimutatható. A CGH-val vizsgált öt FL 

esetében két helyen volt kimutatható kromoszómagyarapodás, míg a hisztológiai 

transzformációt szenvedett DLCL-es esetek analízise során 21 addicionális helyen 

kromoszómavesztés volt látható. Összehasonlítva a mikroszatellita és CGH változások 

számát a transzformáció során egy esetben nagy számú mikroszatellita változás nagy számú 

CGH eltéréssel társult, két másik esetben a nagy számú CGH eltérést kis számú 

mikroszatellita változás kísérte, míg két esetben a mikroszatellita analízis és a CGH vizsgálat 

is relative alacsony előfordulású genetikai eltéréseket mutatott. Ezen eredmények alapján 

feltételezhetjük, hogy a FL diffúz nagysejtes lymphomába történő transzformációja gyakran 

genetikai instabilitással jár, amely előfordulhat a gén bármely szakaszán akár nukleinsav vagy 

kromoszómális szinten, azonban a hMHLl és hMHL2 gének a folyamat során nem érintettek.
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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A follicularis lymphoma (FL) olyan B-sejtes non-Hodgkin lymphoma, amelynek 

klinikai lefolyása relative indolens.'2 A FL agresszív diffúz nagysejtes lymphomába (DLCL) 

történő hisztológiai transzformációja az esetek 25-30 százalékában fordul elő a betegség késői 

fázisában.3’4 A hisztológiai transzformáció az esetek többségében a klinikai lefolyás 

progresszióját és rossz prognózist jelent.5,6

A FL-k körülbelül 85-90%-a t( 14; 18)(q32; q21) kromoszómális transzlokációt 

hordoz, amely a bcl-2 onkogén immunglobulin (lg) nehézlánc génjéhez való juxtapozícióját 

okozza7. A t( 14; 18) transzlokáció a bcl-2 protein túlregulációjával jár, amely a programozott 

sejthalál gátlása miatt hosszabb sejt túlélést okoz.8 A FL hisztológiai transzformációja során a 

sejtek megőrzik t( 14; 18) transzlokációjukat és gyakran addicionális genetikai változásokat is 

szenvednek, habár ezek a változások meglehetősen heterogének és egyikük sem tűnik olyan 

domináns genetikai léziónak, amely felelős lehetne a transzformációért. Másodlagos 

genetikai elváltozások,9"12 mint például a c-myc, p53, ras, bcl-2 és bcl-6 gének mutációja,13"18 

allélvesztés, a p l5 INK4B és a p l6 'NK4A gének19"21 mutációja vagy hipermetilációja a FL 

transzformáció utáni stádiumához kapcsolhatóak. A FL transzformáció utáni stádiumának 

többszörös genetikai léziót hordozó sajátsága azt sugallja, hogy esetlegesen a genetikailag 

instabil és mutált fenotípusú FL sejtek predisponáltak a hisztológiai transzformáció 

elszenvedésére.

Úgy tűnik, a tumor fejlődésében és progressziójában számos genetikai instabilitást 

okozó hatás játszhat szerepet. A tumorok egy részében a genetikai instabilitás nukleotid 

szekvencia szinten, mint DNS replikációs hiba jelenik meg, amely általában a rövid repetitív 

szekvenciák (mikroszatelliták) hosszúságának eltérését okozza, így detektálható. A 

mikroszatellita instabilitás (MSI) gyakran jár együtt a DNS mismatch repair gének szomatikus 

mutációjával.22,23 A genetikai instabilitás létrejöttének egy másik lehetséges útja a 

kromoszómák szegregációjában bekövetkező patológiás változás. Az így kialakult genetikai 

instabilitásra kromoszómavesztés vagy -gyarapodás, Iranszlokációk, deléciók és auiplifikádók 

jellemzőek.24

Annak tanulmányozására, hogy a FL hisztológiai transzformációja során kialakuló 

genetikai instabilitás nukleotid vagy kromoszómális szinten jön-e létre, longitudinális 

mikroszatellita analízist és komparatív genomikus hibridizációt használtunk transzformáció



előtti FL és transzformáció utáni DLCL mintákon. Továbbá a hMLHl és hMSH2 gének 

szekvenciáit tanulmányoztuk annak eldöntésére, hogy a DNS mismatch repair gének 

változásai a FL transzformációjának velejárói-e. Eredményeink szerint mind a mikroszatellita 

instabilitás, mind a kromoszomális imbalansz a FL bisztológiai transzformációja során 

gyakran előforduló jelenségek, ellentétben a hMLHl és hMSH2 gének mutációs 

változásaival.
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A FL PATHOLÓGIAI JELLEMZŐI

3.1. A FL hisztológiai jellemzői

A FL világszerte a második leggyakoribb előfordulású lymphoma, az összes 

felnőttkori tumorok 30-40%-át alkotja, előfordulási frekvenciája 4 eset/'100000 személy 

évente.49 A FL a nyirokcsomó centrum germinativumát (CG) kitöltő, abban nodulusokat 

formáló, érett B-sejtes tumor.1 2'49 Citológiailag a tumor normál és reaktív T-sejteket. 

follicularis dendritikus sejteket és a két domináns, neoplasztikus sejttípust tartalmazza, a kis, 

indentált nukleolusszal rendelkező centrocytákat (1. a ábra) és a nagyobb, nagy maggal, 

vakuolizált kromatinnal valamint prominens nukleolusszal és bazofil citoplazmával 

jellemezhető centroblastokat (1. b ábra).2'3'4'49

■ W -

r f '  '

1. ábra: A FL és a DLCL jellemző hisztológiai megjelenése
a: A FL a centrum germinativumból kiinduló, noduláris szerkezetű tumor. b: Citológiailag kis
heterokromatinizált, indentált maggal rendelkező ccntrocytakat cs nagy centroblastokat prezentáló tumor. A
centroblastok bazofil citoplazmájúak, laza kromatint cs prominens nukleoluszokat tartalmaznak.
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A tumorsejtek ezen két formája eltérő arányban építheti fel a tumormasszát különböző 

betegekben, sőt akár ugyanazon beteg különböző helyen lokalizált tumoraiban is. A 

centrocyták és centroblastok ezen aránya alapján a legújabb hisztológiai klasszifíkációk 

(REAL, WHO) három csoportba sorolták a FL-kat:2 49

- grade I. (korábban follicularis kissejtes lymphoma) < 5 ccntroblast

- grade II. (korábban follicularis kevert sejtes lymphoma) 6 -1 5  centroblast

- grade III. (korában follicularis nagysejtes lymphoma) >15 centroblast

nagy nagyítású látóterenként. A WHO ezen klasszifikációja alapján a betegek körülbelül 

90%-a a grade I. és II. stádiumba sorolható, míg körülbelül 10%-uk a grade III. stádiumba 

tartozik. Az I. és II. stádium elkülönítése hisztológiailag és klinikailag is nehézkes, mivel 

citológiai megjelenésük hasonló és mindkettő követi a FL természetes lefolyását. A grade 

III. stádiumba sorolt esetek azonban jelentős különbségeket mutatnak és klinikai 

viselkedésük agresszívvé válik. Az indolens lefolyású FL az esetek körülbelül 30%-ában 

magas malignitású diffúz nagysejtes lymphomába (DLCL) progrediál. A hisztológiai 

transzformáció a klinikai kép progressziójával és a túlélési idő jelentős csökkenésével jár.

3.2. A FL immunhisztológiája

A többi lymphomához hasonlóan a FL sejtfelszíni fenotípusa is tükrözi azon normál 

lymphoid sejt fenotípusát, amelyből származik: sejtfelszíni Ig-t expresszálnak, általában 

IgM-t, de ritkábban IgD, IgG és IgA is jelen lehet. A B-sejt asszociált antigének pozitívak, 

(CD19+, CD20+, CD22+ és CD79a+), a tumorok többsége CDI0+, azonban mindig CD5' és 

CD43'. Differenciál diagnosztikai szempontból különös problémát jelent a follicularis 

hyperplasia-tól való elkülönítésük. A neoplasztikus sejtek egyetlen könnyűlánc izotípust 

hordoznak felszínükön. A tumorsejtekben megtörténik a bcl-2 protoonkogén transzlokációja 

és a genetikai vizsgálatok során a klonális immunglobulin génátrendeződés és/vagy a t(I4;!8) 

transzlokáció jelenléte kimutatható (normál sejtekben ezek hiányoznak). A FL proliferációs 

rátája Ki-67 jelöléssel alacsony, körülbelül 3%, s a proliferáció a nagy sejtekre jellemző.2,49



3.3. A FL patogenetikai jellemzői

A FL legjellemzőbb genetikai vonása a 18. kromoszómán elhelyezkedő bcl-2 onkogén 

transzlokációja a 14. kromoszómán helyet foglaló lg nehézlánc génhez (2. ábra). A 

t(14; 18)(q32;q21) transzlokáció a FL-k 85%-ában észlelhető jelenség, azonban szerepe a 

patogenezisben ellentmondásos: molekuláris anatómiája szerint feltételezhetjük, hogy a 

transzlokáció már a sejtfejlődés korai szakaszában megtörténik, amikor az IgH gén 

átrendeződik.

18. kromoszóma 
bcl-2 onkogén

14. kromoszóma 
IgH gén

MBR mer

t(14;18) transzlokáció 
bcl-2 / JH génfúzió

2. ábra: A bcl-2/ JH génfúzió kialakulásának sematikus ábrázolása
A transzlokáció során a 18-as kromoszómán elhelyezkedő bcl-2 onkogén egyesül a 14-es kromoszómán 
elhelyezkedő IgH gén JH- vagy C-génszegmcntjcvcl. A kapcsolódás következtében a bcl-2 onkogén regulációja 
az IgH gén enhancer régiója alá kerül, mely az antiapoptotikus bcl-2 onkogén fokozott expressziójához vezet.

A t( 14; 18) transzlokációt hordozó sejtek egészséges, nem tumoros egyénekben is jelen 

lehetnek.2 Ez a tény, valamint az, hogy a FL-k egy része nem képes bcl-2 onkoproteint, sőt 

mRNS-t sem expresszálni,15 valamint a FL-ban előforduló másodlagos genetikai léziók



jelenléte arra utalnak, hogy a bcl-2 onkogén transzlokációja esetlegesen nem elégséges 

feltétele a CG B-sejtjeinek malignus sejtekké válásához illetve a malignus állapot 

fenntartásához.9'10 Bár a bcl-2 onkoprotein túlexpressziója képes kivédeni a negatív 

szelekciót és az apoptózist, amelyek normális esetben megtörténnek a nyirokcsomók CG- 

aiban. így az egyébként halálra ítélt sejtek élettartamát képes megnövelni, ami ezen 

genetikailae instabil sejtekben másodlagos genetikai léziók felhalmozódását teszi lehetővé.

A FL tumorigenezise során kialakuló genetikai léziók sokfélék lehetnek, a t(!4;!8) 

transzlokációval koexpresszált bizonyos citogenetikai eltérések különböző mechanizmusokat 

feltételeznek. Triszómiák az X, a 3., 5., 7., 8., 9., 12., 17., 18., 20. és 21. kromoszómán, a 

6q23-t és 6q25-27-t érintő deléciók, valamint az Xp22, 1 p21 -22, lp36, 3q21 -27, 7q32 és 

10q23-35 kromoszómák különböző citogenetikai léziói láthatóak.9 1014

A FL-k körülbelül 25-30%-a diffúz nagysejtes lymphomába progrediál a tumorfejlődés 

folyamán. A hisztológiai képben kialakuló változások a klinikai viselkedés akcelerációjával 

és addicionális genetikai léziók megjelenésével járnak, a folyamat során a p53 

tumorszuppresszor gén és a c-myc onkogén gyakran érintettek.13'14'15 Mutációik valószínűleg 

függetlenek egymástól, de mégsem található olyan, hisztológiailag transzformált eset, 

amelyikben ne volna mindkét eltérés detektálható.15

A nyirokcsomó CG-a az antigén-antitest találkozás és az antigénszelekció színhelye (3. 

ábra). Az antigének „affinitás érése” során a follikulusok B-sejtjei számos genetikai 

változáson mennek keresztül: szomatikus mutációkat szenvednek, valamint az immunglobulin 

nehézláncgének véletlenszerű génátrendeződése is lejátszódik. Mivel az IgH génátrendeződés 

a B-sejt érés korai stádiumában megtörténik, a B-sejtes differenciáció egyes lépései az IgH 

gén szerveződésével nyomonkövethetők. Az antigénnel nem érintkezett csontvelői B-sejtek 

(„virgin” B-sejtek) átrendeződött IgH génjén szomatikus mutáció nem zajlik, így az 

expresszált VH gén szekvenciája megegyezik a „germline” génben található Vh 

szekvenciával.49’50 A B-sejtek további érésük során a nyirokcsomó centrum germinativumába 

vándorolnak, ahol Ag hatására az átrendeződött IgH génben random módon szomatikus 

mutációk zajlanak. Az érés ezen stádiumára „ongoing” szomatikus mutációk, más szóval 

intraklonális divergencia jellemző. A szomatikus mutációk által a B-sejt populáció 

heterogénné válik és ezen heterogén sejtpopulációból az Ag szelekció hatására memóriasejtek 

vagy plazmasejtek alakulnak ki. Az Ag-szelektált sejtekre jellemző, hogy a szomatikus 

mutációk elsősorban az antigén kötődéséért felelős régiókban helyezkednek el. A tumorsejtek 

folyamatos mutációs aktivitása, az „ongoing” mutáció a CG follikuláris B-sejtjeinek 

jellemzője.15
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A CG-ok neoplasztikussá vált B-sejtjeinek folyamatos mutációs aktivitása a sejtek 

genetikailag instabil állapotát jelenti, melynek eredményeképpen a FL sejtek jdöröl-időre 

megváltoznak, az immunglobulin gének „ongoing mutációival” párhuzamosan a felszínükön 

expresszált immunglobulin szerkezete megváltozhat. Addicionális genetikai léziókat 

akkumulálhatnak, amely léziók befolyásolhatják növekedési képességüket, a tumor 

hisztológiai és klinikai természetét, valamint kezelésre adott válaszát is.J 4'x<, u

“virgin” B-sejt “ongoing” mutáció antigén szelekció elkötelezett B-sejt

csontvelő nyirokcsomó 
centrum germinativum keringő B-sejtek

3. ábra AB-



4. MIKROSZATELLITA SZEKVENCIÁK

4.1. A mikroszatellita szekvenciák definíciója, előfordulásuk

A genetikai információ tárolásáért és átörökítéséért felelős DNS szekvenciák stabil és 

védett helyet igényelnek a genomban. Ezzel szemben a nagyobb részt alkotó, ismétlődő 

szekvenciákba rendeződött nem-kódoló DNS instabil és dinamikus része a genomnak. A 

hosszabb tandem ismétlődő szekvenciák (10-100 bázispár) a miniszatelliták, a rövidebb, 2-6 

bázispárból felépülő szakaszok a mikroszatelliták.24’51 Habár a szatellit DNS-ek minden 

organizmusban megtalálhatóak, funkciójuk még nem teljesen tisztázott. Miniszatellita 

szekvenciák előfordulását írták le bizonyos onkogénekben (ras) is, növekvő rizikóját jelezvén 

ezzel tumoros betegségek kialakulásának.23 A repetitív ismétlődő mikroszatelliták szerepe 

ismert kromoszómális szinten is. Feladatuk a kromoszómavégek kódoló szekvenciáinak 

sejtosztódás során való védelme. A mikroszatellita szekvenciák genetikai szerepét humán 

egyedekben vizsgálva szintén ki kell emelnünk betegségekkel való társulásának magas 

arányát. Számos humán betegség hordoz számfeletti mikroszatellita amplifíkációkat, a rövid 

szekvenciák tandem duplikációi előfordulhatnak DNS replikációs hibaként, s az egyes 

nukleotid egységek felhalmozódása megnöveli a kromoszómaszegmentek közötti homológ 

rekombináció esélyét, növelvén ezzel transzlokációk, deléciók és inverziók előfordulási 

lehetőségét.53

4.2. A mikroszatellita instabilitás és a mismatch repair gének

A rövid repetitív szekvenciákból álló mikroszatelliták ismétlődéseinek száma széles 

határok között változhat a DNS delécióját (mikroszatellita vesztés) vagy inszercióját 

(mikroszatellita nyerés) okozva, a jelenséget mikroszatellita instabilitásnak nevezik. Mivel a 

mikroszatelliták genomszerte megtalálhatóak, változásaik, mint mutációs fenotípusbeli 

változások bárhol a genomban megjelenhetnek, tumoros megbetegedésekhez társulhatnak 

vagy azoknak lehetséges okozóivá válhatnak. A mikroszatellita elváltozásokat hordozó 

betegségek nagyfokú hasonlóságot mutatnak a mismatch repair gének hibás működéséből 

eredő genetikai elváltozások által okozott betegségekhez. A humán szervezetekben 

előforduló mismatch repair gének -hMLH, hMSH és hPMS géncsaládok- germline mutációi 

jól ismertek herediter nonpolyposis colorectalis carcinoma (HNPCC) különböző formáiban.26
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Egyes feltételezések szerint a mikroszatellita instabilitás hátterében mindig a mismatch repair 

gének hibás működése állhat, azonban míg a HNPCC eseteinek 90%-ában kimutatható 

mikroszatellita instabilitás, addig az ismert mismatch repair gének mutációi csak körülbelül 

50%-ban bizonyíthatóak.52 További mikroszatellita vizsgálatok eredményei szerint a

mikroszatellita instabilitás túlnyomóan endodermális eredetű tumorokban -colon-,

endometrium-, pancreas-, oesophagus- és gyomomeopláziákban- jellemző, s általában 

kedvezőbb prognózissal társul."

A jelenleg is „érvényes” tumorfejlődési modell olyan mutációhalmozó, többlépcsős 

folyamat, mely során a génekben előforduló különböző genetikai történések a sejt 

neoplasztikus fenotípusának kialakulását majd klonális expanzióját eredményezik." 

Evidensnek tűnik, hogy az onkogénekben és tumorszuppresszor génekben megjelenő 

elváltozások magas aránya nem lehet csak a spontán előforduló mutációk eredménye, a 

karcinogenezis magyarázatául a később tumorsejtekké váló sejtek genetikailag instabil 

állapota szolgálhat.

A genetikai instabilitás mechanizmusa szerint tumor bármely szervből, annak bármely, 

repetitív szekvenciáiban inszerciót, deléciót, mikroszatellita instabilitást hordozó sejtjéből 

kiindulhat. Az instabilitás karakterisztikus következménye lehet a DNS mismatch repair 

gének nem megfelelő működéséből származó replikációs hibáknak.24

4.3. A mikroszatellita instabilitás és a mismatch repair gének szerepe 

hematológai tumorokban

A HNPCC esetei a genetikai instabilitással járó tumoros megbetegedések olyan 

csoportját reprezentálják, ahol jellemző a mismatch repair gének csökkent vagy hibás 

funkciójából eredő mikroszatellita instabilitás.28'54'56 A mikroszatelliták rövid ismétlődő 

szekvenciáinak hosszúsági változásai, valamint azok felhalmozódásai a tumorgenezis során 

kulcsfontosságú onkogének és tumorszuppresszor gének szekvenciáiban fontos szerepet 

játszhatnak rosszindulatú hematológiai elváltozások kifejlődésében is.27

Az érett lymphoid sejtek heterogén tumorait is magukba foglaló krónikus 

lymphoproliferativ megbetegedések jellemző molekuláris biológiai eltérései a más, 

hematológiai tumorokra is jellemző bel-1, bcl-2 és bcl-6 gének átrendezettsége, valamint a c- 

myc és ras gének mutációi.2,in'13'14'15'16,17 Volpe és mtsai31 a mikroszatellita instabilitás 

szerepét tanulmányozták krónikus lymphoproliferativ betegségekben. Kilenc mikroszatellita
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lókuszt köztük tetra-, tri- és dinukleotid ismétlődő szekvenciákat analizálva arra a 

következtetésre jutottak, hogy a MSI ritka jelenség ezen betegségek kialakulása során. 23 

beteg 9 mikroszatellita lókuszon végzett PCR vizsgálatai során egy Richter szindróma 

esetében kaptak három lókuszon pozitív eredményt, ami arra enged következtetni, hogy a MSI 

a tumor klinikai és hisztológiai progressziójának velejárója lehetett. Kérdésként felmerült 

annak lehetősége, hogy a MSI csupán a B-sejtes CLL Richter szindrómába történő 

transzformációjának genetikai tulajdonsága és hiányzik más, érett B- és T-sejlekből kiinduló 

tumorokból.
A hMLHl mismatch repair gén esetleges defektusait Hangashi és mtsai27 vizsgálták 

PCR-SSCP módszer segítségével 43 humán leukémia és lymphoma sejtvonalon. 

Eredményeik szerint csak három lymphoid leukémia sejtvonal tartalmazott genetikailag sérült 

hMLHl gént, mindhárom esetben a gén 9. exonjában, vagy annak exon-intron kötődési 

régiójában fordult elő hMLHl proteinvesztés. Ezeket az eseteket részletesebben 

tanulmányozva a szerzők 4 mikroszatellita lókuszt vizsgáltak, s a lókuszok mindegyikén 

hosszúságbeli eltéréseket: expanziót vagy kontrakciót találtak az ismétlődő szekvenciákban. 

12 mikroszatellita lókuszt analizáltak Randerson és mtsai54 PCR módszerrel 40 follicularis 

lymphoma esetében. Teóriájuk szerint a FL-ra jellemző t( 14; 18) transzlokáció hatására 

túlexpresszálódó bcl-2 onkogén egyes mismatch repair gének abnormis funkciójának 

következménye lehet. Eredményeik szerint hét beteg esetében összesen 16 új MSI-t 

detektáltak, mely a HNPCC-hez hasonló arányban, az esetek 22%-ában jelentette az alléi 

megváltozását, s ami több mint 75%-ban két, vagy több mikroszatellita lókusz instabilitását 

eredményezte. Következtetéseik szerint az általuk tapasztalt mutációk valószínűleg nem 

elegendőek malignus fenotípusú sejtek kialakulásához, azonban további stimulusok illetve az 

apoptózis-képesség csökkenésének hatása már a sejtek malignus elváltozását okozhatják. A 

FL sejtjeinek bizonyos hányada a bcl-2 onkogén túlexpressziója következtében csökkent 

apoptotikus képességgel rendelkezik, ami talán nem a mikroszatellita instabilitás közvetlen 

következménye, de a tumoros sejtekben zajló kóros DNS javítási funkciók már eleve a sejtek 

csökkent apoptotikus képességét okozzák. Az ebből eredő hosszabb sejttúlélés pedig további 

genetikai léziók illetve a hisztológiai transzformáció elszenvedésére piedisponá'ija a sejteket.
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a n y a g  é s  m ó d s z e r

5.1. Beteganyag

Vizsgálatainkhoz nyolc, a Stanford University Medical Center illetve a Pécsi Egyetem 

Általános Orvostudományi Karának Pathológiai Intézétében FL-nak véleményezett, frissen 

fagyasztott nyirokcsomó biopsziás mintát használtunk. A diagnózis minden esetben 

hisztopatológiai és immungenotípus vizsgálatokon alapult a Revised European-American 

Lymphoma klasszifikációnak2 megfelelően. Az első nyirokcsomó biopszia után négy esetben 

a szövettani vizsgálatok grade I. citológiai stádiumé FL-t igazoltak (1-4. számú esetek), három 

esetben (5-7. számú esetek) a diagnózis grade II. citológiai stádiumé FL volt, míg egy esetben 

(8. számú eset) a citológiai stádium grade III. fokozatú volt. A második mintavétel utáni 

diagnosztikus vizsgálatok mind a nyolc esetben diffúz nagysejtes lymphomát igazoltak (1. 

számú táblázat). Minden, általunk használt mintában monoklonális IgH nehézlánc 

génátrendeződést és t(14;18) transzlokációt tapasztaltunk. A második mintavétel utáni 

nyirokcsomó biopsziás minták mindegyikében azonos lg nehézlánc génátrendeződést és 

azonos t(14; 18) transzlokációs töréspontot találtunk, ami az első és második nyirokcsomó 

biopsziából származó minták azonos klonális eredetére enged következtetni. A négy, grade I. 

citológia stádiumé FL eseteiben nyirokcsomó biopszia mintákat és perifériás vérmintákat is 

használtunk.

5.2. DNS izolálás

Genomikus DNS-t natív szövetmintákból telített NaCl felhasználásával, kisózásos 

módszerrel nyertünk.25 A fagyasztott metszeteket maglízis pufferben (10 mM Tris-HCl, 

400mM NaCl és 2mM EDTA ; 200 pl nátrium-dodecil szulfát [NDS]) szuszpendáltuk, 

melyhez proteináz-K oldatot (lmg proteináz-K, 1% NDS és 2mM EDTA) adtunk. Ezt 

követően az elegyet egy éjszakán át 37°C-on emésztettük, telített NaCl oidanai ráztuk, majd 

20 percen át 2500 rpm fordulatszámon centrifugáltuk. A felülúszóhoz 2-szeres volumenű 

abszolút alkoholt adtunk, majd a DNS precipitátumot kétszer mostuk 70%-os etanolban. A 

szövetmintákból izolált DNS koncentrációját 260 nm hullámhosszon határoztuk meg 

denzitométer (Spectronic 21.D Milton Roy) segítségével. A DNS tartalom meghatározása 

után a mintákat 4°C-on tároltuk.
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Esetszám Minta Biopsziavétel dátuma Hiszíológia

A 1985 FL-I
B 1988 DLCL
A 1987 FL-I
B 1988 DLCL
A 1984 FL-I
B 1986 DLCL
A 1986 FL-I
B 1987 DLCL
A 1989 FL-II5 B 1990 DLCL
A 1991 FL-II6 B 1992 DLCL
A 1986 FL-II7 B 1991 DLCL
A 1989 FL-III
B 1990 DLCL

1. táblázat: FL transzformációja DLCL-be, nyolc beteg klinikai adatai
Rövidítések: DLCL, diffúz nagysejtes lymphoma ; FL-I, follicularis lymphoma, I. citológiai stádium, FL-II, 
follicularis lymphoma II. citológiai stádium, FL-III, follicularis lymphoma III. citológiai stádium

5.3. Mikroszatellita instabilitás vizsgálatok

Nyolc, különböző kromoszómaszakaszra specifikus mikroszatellita markert 

használtunk: 5 dinukleotid szekvenciát (DCC, D6S262, D3S1261, D3S1262, MYC), egy 

trinukleotid prímért (AR) és két tetranukleotidot (ACTB2 és FGA). Minden mikroszatellita 

génszakaszt polimeráz láncreakcióval (PCR) amplifíkáltunk. A primerszekvenciák 

kiválasztásához a Genome Data Bank (GDB, Baltimore MD) és Integrated DNA technologies 

(Corallville, IA) szekvenciáit használtuk. A PCR reakciók kivitelezéséhez 10 pl 

végtérfogatban 100 ng DNS templátot használtunk, 1 illetve 2 mmol/1 MgCf, 10 pmol primer, 

2.5 mol/1 dNTP, lpCi [a-32P] dCTP, 0.5 U Taq polimeráz jelenlétében. A reakciók 35 

cikluson keresztül Perkin-Elmer 2400 GeneAmp amplifikátorban zajlottak, a következők 

szerint: denaturáció (30 másodperc, 94°C), annealing (30 másodperc) (a hőmérséklet értékei a 

különböző primerpároknak megfelelően az 2. táblázatban találhatóak) és extenzió (30 

másodperc, 72°C). A PCR termékeket 6%-os poliakrilamid-TBE gélben 70 Watton 

hosszúságuktól függően 2-4 órán át futtattuk. A géleket 10%-os ecetsavban fixáltuk, 

szárítottuk majd 70°C-on röntgenfilmre exponáltuk.
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Mikroszatellita Primerszekvencia Annealing
hőmérséklet

Lokalizáció

DCC

D6S262

D3S1261

D3S1262

MYC

AR

ACTB2

FGA

18. kromoszóma 

6. kromoszóma 

3. kromoszóma

3. kromoszóma 

8. kromoszóma 

X kromoszóma 

6. kromoszóma

4. kromoszóma

5’ GATGACATTTTCCCTCTAGA 3’
5’ TTTAGTGGTTATTGCCTTGAA 3’
5’ ATTCTTACTGCTGGAAAACCAT 3’
5’ GGAGCATAGTTACCCTTAAAAATC3 ’ 
5' GGCAAGTTAGGTGGCAGAAG 3’
5’ TTGGTGAAATGGGAGC 3’
5’ CCAGTTTTTATGGACGGGGT 3 ’
5’ CGGCCCTAGGATATTTTCAA 3’
5’ CCTGAGTAGCTGTTAAGGGA 3’
5’ GG AC AT GT ACCCT AGAACTT 3’
5’ TCCGCGAAGTGATCCAGAAC 3’
5’ CTTGGGGAGAACCATTCTCA 3’
5’ AATCTGGGCGACAAGAGTGA 3’
5’ ACATCTCCCCTACCGCTATA 3’
5’ CCATAGGTTTTGAACTCACAG 3’
5’ CTTCTCAGATCCTCTGACAC 3’

55°C

58°C

55°C

58°C

55°C

62°C

58°C

58°C

2. táblázat: A nyolc vizsgált mikroszatellita szekvencia adatai

5.4. A hMLHl és hMSH2 gének polimeráz láncreakción alapuló “Single Strand

Conformation Polymorphism” (PCR-SSCP) vizsgálata

A hMLHl gén PCR-SSCP vizsgálatát öt exonon végeztük el (Exon 9, 11, 14, 15 és 

16), amelyek kiválasztását korábban közölt mutációs vizsgálatok eredményeire alapoztuk.26,27 

A hMSH2 gén esetében a PCR-SSCP analízis a cDNS 2020-2225 nukleotid pozíciójában 

történt, a genomikus DNS intront/exont tartalmazó flanking régiójának megfelelően28 (3. 

táblázat). A hMLHl és hMSH2 gének PCR-SSCP analízisének vizsgálata korábban közzétett 

leírásoknak megfelelően történt.26 28 A PCR termékeket a mikroszatellita szekvenciák PCR- 

SSCP vizsgálatával azonos módon, 6%-os poliakrilamid-TBE gélben 70 Watton, 

hosszúságuktól függően 2-4 órán át elektroforetizáltuk. A géleket 10%-os ecetsavban 

fixáltuk, majd szárítás után ‘70°C-on röntgenfílmre exponáltuk.
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Mismatch repair
gén

hMLHl

hMSH2

Lokalizáció

Exon 9 

Exon 11 

Exon 14 

Exon 15 

Exon 16 

2025-2225 
nukleotid

Primerszekvencia Annealing
hőmérséklet

5’ GCTTCAGAATCTCTTTTCTAAT 3’
5’ GTGGATTTCCCATGTGGTTC 3’
5’ TCTAAGGTAATTGTTCTCTCTTA 3’ 
5’ AAGTAGCTGGATGAGAAGCG 3’
5 ’ 1TGGTAGGA 1 TCI ATTACTTACC 3' 
5’ GTAGTAGCTCTGCTTGTTCAC 3'
5’ A ACT GGTT GT AT CTC A AGC ATG 3'
5’ GAT ATT AGTGGAGAGCATCTAT 3’
5’ CTTCATGTTCTTGCTTCTTCC 3’
5’ CAGAAGTATAAGAATGGCTGTC 3 ’ 
5’ CGCGATTAATCATCAGTG 3’
5’ GGACAGAGAC AT AG ATTTCT ATG 3’

55X

58=C

55°C

58°C

55°C

62°C

3. táblázat: A vizsgált mismatch repair gének primerszekvencia adatai

5.5. Komparatív genomikus hibridizáció és digitális képanalízis

A komparatív genomikus hibridizáció Kallioniemi és tsai29 adatai alapján történt, 

kisebb módosításokkal. Röviden, nick transzláció során a tumor DNS-eket SpectrumGreen- 

12-dUTP-vel (Vysis Inc., Downers Grove, IL), a normál DNS-eket SpectrumRed-5-dUTP-vel 

(Vysis Inc., Downers Grove, IL) jelöltük. A kísérleti kondíciókat 600-2000 bázispámyi DNS 

fragmentum detektálásához optimalizáltuk. A hibridizációs elegyet, amely 200 ng jelölt 

DNS-t és 10 jug jelöletlen humán Cot-1 DNS-t (Gibco BRL, Life Technologies, Gaithesburg, 

MD) tartalmazott precipitáltuk majd 10 pl hibridizációs folyadékban oldottuk. A 

próbaelegyet 73°C-on denaturáltuk, majd 30-60 percen át 37°C-on inkubáltuk, mielőtt a 

normál metafázis lezajlott volna (Vysis Inc., Downers Grove, IL). A metszeteket 73°C-on 

denaturáltuk, felszálló alkoholsorban dehidráltuk, majd szárítottuk. A hibridizáció 

nedveskamrában 37°C-on 72 órán át zajlott. A hibridizáció után a metszeteket háromszor 

hibridizációs öblítő pufferrel 45°C-on mostuk, egyszer pedig 2X SSC-ben öblítettük 10 percig 

szobahőmérsékleten, majd szárítottuk. A sejtmagokat 0.15 pg/m! 4,6-diamino-2 phenylindolc 

(DAPI, Vysis Inc., Downers Grove, IL) festékkel festettük. A hibridizáció minőségének 

ellenőrzéséhez negatív (eltérő módon jelölt normál DNS versus normál DNS) és pozitív 

kontrollt (SpectrumGreen-12-dUTP jelölt, citogenetikailag jól karakterizált MPE-600 

emlőtumor sejtvonal) használtunk. Zeiss fluoreszcens mikroszkóphoz csatlakoztatott 

multicolor kvantitatív képanalizáló rendszerrel (ISIS, MetaSystem GmbH, Altussheim,



Germany) vizsgálatuk és értékeltük a metafázisban hibridizált mintákat. A szürke 

tartományban elemzett képeket monokróm töltésszenzitív készülékkel (Compulog, IMAC- 

CCD-230, 8 bit resolution, Metasystem GmbH) elemeztük. Az automatikus

interkromoszómális háttérkivonás után a kromoszóma szegmentáció analizálása DAPI kép- 

küszöböléssel történt. A zöld és piros fluoreszcens intenzitásprofilt a kromoszóma mediális 

tengelye mentén mért fluoreszcens értékek integrálásával számítottuk ki. A zöld : piros arányt 

minden kromoszómán úgy térképeztük fel, mint a p és q telomerikus régiók funkcionális 

távolságát. Adatainkat 6-10 kromoszóma 3 vagy több metafáziásnak analízisével nyertük. Az 

individuális arányprofilokat úgy alakítottuk, hogy megtartsák az átlagos arányprofilt, amelyet 

az ideogram a 0.85-1.15 közötti intervallumban mutatott. A DNS szekvenciák 

gyarapodásaként fogadtuk el azokat az értékeket, ahol a hibridizált kromoszóma területek zöld 

(tumor) : piros (normál) aránya >1.15. A kromoszóma szubrégióban megjelenő éles csúcsot 

„over-reprezentáció“-ként kezeltük, amit DNS amplifikációnak tekintettünk (az átlagos 

zöld/piros arány meghaladta az 1.5 értéket). DNS veszteségnek ítéltük, ha a kromoszómális 

régióban a hibridizáció zöld/piros aránya <0.85. Azokat az eseteket, amelyekben a 

heterokromatikus régióban vagy a p kar akrocentrikus régiójában arányváltozások léptek fel, 

kizártuk az analízisből. Csak az egyenletesen magas fluoreszcens intenzitást mutató eseteket 

vizsgáltuk.



6.3. CGH analízis

A CGH vizsgálatot öt esetben (1-5. számú esetek) végeztük el. A kromoszóma 

gyarapodás és -vesztés adatait a 5. táblázatban foglaltuk össze, a CGH profil reprezentatív 

mintája az 5. ábrán látható. Egy FL esetében tapasztaltunk kromos/ómális egyenlőtlenséget, 

míg a DLCL-es esetek mindegyike mutatott kromoszómális eltérést. A FL esetében két 

lókuszon tapasztaltunk DNS amplifikációt (2ql3-qter és 17p 12-qter), amelyek szintén jelen 

voltak a DLCL-be progrediált, azonos betegből származó DNS minta esetében. A 

transzformált DLCL mintákban a kromoszómanyerés és -vesztés heterogén módon fordult elő. 

DNS túlprodukciót nyolc különböző lókuszon tapasztaltunk (2pl4-pter, 6p, 8, 11 q 13, 1 lq23- 

qter, 13q31 -qter, 18 és 22q), DNS alulprodukció pedig 10 különböző lókuszon volt látható 

(1 p21 -p 12, 2ql4-q31, 3q21-qter, 6ql6-qter, 6q, 9p21-pter, 11 q 14-q22, 13ql3-q2I, 14q és 

22ql 2-qter). A 18-as kromoszóma megduplázódását tapasztaltuk két esetben (1. és 2. számú 

esetek), a 13q31-qter többszörös előfordulása szintén két esetben (2. és 5. számú esetek) volt 

látható, mint visszatérő genetikai eltérés.

Esetszám Minta DNS gyarapodás DNS vesztés

A
B 18
A
B 6p, 8, 13q31-qter, 18,22 2ql4-q31, 6q, 13q22

3 A 1 q31 -qter, 17pl 2-qter
B lq31-qter, 17pl 2-qter 6ql6-qter, 22q 12-qter

4 A
B 11 q 13, 1 lq23-qter 1 p21 -p 12, 3q21-qter, 11 q 14-q22
A
B 2pl4-pter, 13q31-qter 9p21-pter, 13ql3-q21, 14q

5. táblázat: FL DLCL-be történő transzformációja soráli tapasztalt DNS gyarapodás és vesztés
Kromoszómagyarapodás egy FL minta esetében két lókuszon volt tapasztalható, míg a transzformációi 
szenvedett DLCL mintákban kromoszómagyarapodás nyolc míg -vesztés tíz különböző krornoszómarégióban 
volt detektálható. Rövidítések: -, nincs DNS változás



A nyolc beteg FL illetve DLCL mintáiból származó DNS-ek nyolc mikroszaieiiiía maikcnel 
történt analízise során tizennyolc eltérést találtunk. Mind MSl-t mind LUH-t találtunk kilenc 
mikroszatellita lókuszon. Egy esetben (4. számú eset) egy, két esetben (3. számú és 8.számú 
esetek) kettő, egy esetben (6. számú eset) három és két esetben (2. és 7. számú esetek) öt 
mikroszatellita lókuszon találtunk eltérést. Két esetben (1. és 5. számú esetek) a FL és DLCL 
DNS-ek azonos mikroszatellita mintázatot mutattak. Mivel a nyolc vizsgált betegtől nem 
tumoros DNS minta nem volt nyerhető, továbbra is kérdés marad, vajon a mikroszatellita 
eltérések előfordulnak-e FL stádiumban, vagy a tumorprogresszio során jelennek meg.

AR D3S1261 D3S1262 DCC FGA MYC

1------------- : —
2 LOH LOH
3 MSI
4 LOH
5
6 LOH
7 MSI MSI
8 LOH

MSI MSI - LOH
MSI -

LOH - MSI
LOH MSI - LOH

MSI

A

6.2.1. A hMLHl és hMSH2 gének PCR-SSCP vizsgálata

A hMLHl és hMSH2 gének PCR-SSCP vizsgálatát nyolc beteg esetében végeztük el. 

Az első és második biopszia során nyert mintákat minden esetben párhuzamosan vizsgáltuk. 

A PCR-SSCP vizsgálatok során minden esetben normál migrációs mintázatot találtunk, ami 

hangsúlyozza annak a valószínűségét, hogy a hMLHl és hMSH2 gének nukleotid eltérései 

nem fordulnak elő sem FL-ban sem annak transzformált, DLCL változatában.
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6. EREDMÉNYEK

6.1. Mikroszatellita analízis

A FL és a megfelelő diffúz nagysejtes lymphoma párokat minden esetben 

párhuzamosan vizsgáltuk, nyolc mikroszatellita markerrel. Pozitív lókuszt véleményeztünk, 

ha a FL-ból származó DNS és a transzformált DLCL-ből származó DNS minták 

elektroforetikus migrációja különböző volt. Egyértelműen MSI-nak nyilvánítottuk azokat az 

eseteket, ahol a DLCL-ből származó DNS minták migrációja során egy vagy több migrációs 

csík eltérést láttunk a neki megfelelő FL-ból származó DNS mintához képest. A 

heterozigótaság elvesztését (loss of heterozygosity, LOH) azokban az esetekben tekintettük 

pozitívnak, ahol az elektroforézis során a FL-ból származó DNS több migrációs csíkot 

mutatott, mint a DLCL-ból származó DNS minta. A mikroszatellita analízis során kapott 

adatokat a 4. táblázat tartalmazza, a reprezentatív képek a 4. ábrán láthatóak.

a b  a b  a b a b a b

ACTBP2 AR D6S262 DCC MYC

4. ábra : A mikroszatellita szekvenciák PCR-SSCP analízisének reprezentatív eredménye FL (A) és
transzformált DLCL (B) biopsziamintákon a 7. számú esetben. Az ACTBP2 és AR primerckkel történt 
amphfikáció az elektroforetikus képen a DLCL mintákban több sáv megjelenését eredményezte, míg a D6S262 
primer esetében a migrációs kcp teljes megváltozott. Ezekben az esetekben mikroszatellita instabilitás látható. 
A DCC és MYC primerekkel történt amplifíkáció képe a migrációs sávok számának megkevesbedését mutatja, 
„loss of heterozygosity", azaz a repetitív mikroszatellita szekvenciák számbeli csökkenése tapasztalható.
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5. ábra: A CGH profil reprezentatív ábrája. A 2. számú esetben a FL (A) és a transzformációt szenvedett 
DLCL (B) DNS mintáinak összehasonlítása során tapasztalt kromoszómavesztést a kromoszóma ideogramok bal 
oldalán elhelyezkedő sávok, a kromoszómagyarapodást a jobb oldali vonalak jelzik. Az egyes profilok alatti 
számok az adott kromoszómát és a vizsgált kromoszóma metafázisok számát jelzik.

6.4. A mikroszatellita analízis és a CGH vizsgálat összehasonlítása

A FL hisztológiai transzformációja során elvégzett mikroszatellita analízis és a CGH 

vizsgálatok számbeli eredményeit a 6. táblázatban foglaltuk össze. A nyolc FL beteg mintái 

közül ötben (1-5. számú esetek) mind a mikroszatellita analízis mind a CGH vizsgálat 

kivitelezhető volt. Két esetben (1. és 3. számú esetek) a mikroszatellita analízis is és a CGH 

vizsgálat is relative alacsony előfordulású genetikai eltéréseket mutatott, két esetben (4. és 5. 

számú esetek) a mikroszatellita eltérés alacsony számban vagy egyáltalán nem fordult elő, bár 

a CGH analízis magasabb előfordulást jelzett, s egy esetben (2. számú eset) mind a 

mikroszatellita, mind a CGH vizsgálatok nagy számú genetikai eltérést detektáltak.
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Esetszám Mikroszatellita eltérések CGH nyerés és vesztés

0

3

4

5

6

7

8

0

3

5

2

1
8

2

5

ND

ND

ND

6. táblázat: Nyolc FL-s eset hisztológiai transzformációja során tapasztalt mikroszatellita eltérések és a 
CGH analízis összehasonlítása. Az 1. és 3. számú esetekben mindkét módszerrel alacsony számú genetikai 
eltérések voltak detektálhatóak. A 4. és 5. számú esetekben mikroszatellita eltérések alig, míg kromoszómális 
eltérések CGH analízissel magas számban voltak kimutathatóak. A 2. számú esetben mind a mikroszatellita, 
mind a CGH analízis gvakori genetikai eltéréseket mutattak. Rövidítések: ND, nem detektálható
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MEGBESZÉLÉS

A FL hisztológia transzformációjához és klinikai progressziójához kapcsolódó 

molekuláris biológiai mechanizmusok meghatározása és megértése kulcslépés lehet a 

lymphoma patogenezisének megértésében csakúgy, mint a diagnózis felállításában és a 

kezelésben. Eredményeink szerint a FL DLCL-be történő hisztológiai transzformációja 

gyakran mikroszatellita változásokkal illetve kromoszómális szinten DNS gyarapodással 

és/vagy vesztéssel jár. Ezek az adatok felvetik annak lehetőségét, hogy a FL hisztológiai 

transzformációja és klinikai progressziója során a nukleinsav és kromoszómális szinten 

jelenlévő genetikai instabilitás fontos prognosztikai faktor lehet.

Fiabár a MSI non-Hodgkin lymphomákban meglehetősen ritka jelenség,30 33 számos 

tény egyértelműen azt sugallja, hogy különböző hematopoetikus tumorok klonális evolúciója 

és klinikai progressziója során mikroszatellita instabilitás alakulhat ki. Irodalmi adatok 

szerint mikroszatellita változások fordulhatnak elő krónikus myeloid leukémia blasztos 

krízisében,34 krónikus lymphocytás leukémia Richter transzformációja során,34 alacsony 

malignitású mukóza-asszociált lymphoid lymphoma (MALT) high-grade lymphomába történő 

transzformációjakor35 és akut myeloid leukémia progressziójában.36 Jelen tanulmányunk 

alapján egyértelműen feltételezhetjük, hogy a FL hisztológiai transzformációja mikroszatellita 

instabilitással asszociált. Nyolc olyan eset közül, ahol a FL DLCL-be való transzformációja 

megtörtént, négyben a második biopsziás anyagból nyert DNS két vagy több lókuszon is 

olyan kromoszómális változásokat mutatott, amelyek nem voltak láthatóak a hisztológiai 

transzformáció előtti FL nyirokcsomóbiopszia mintáiban. Habár a tanulmányunkban használt, 

hisztológiai transzformációt szenvedett FL-k nem tumoros szövettani mintái nem voltak 

elérhetőek, adataink szerint a mikroszatellita instabilitás késői változás a FL hisztológiai 

transzformációja során.

A FL hisztológiai transzformációja során nyolc eset közül kettőben gyakori MSI 

előfordulást láttunk, ezekben az esetekben a nyolc mikroszatellita marker közül öt mutatott 

eltérést. Irodalmi adatok szerint azok az esetek, amelyek megfelelnek a high-level MSI 

kritériumának (a markerek több, mint 40%-a pozitív) gyakrabban alakulnak ki a DNS 

mismatch repair gének (hMLHl és hMSH2) defektusainak következtében, míg az alacsony 

szintű (a markerek csak kevesebb, mint 40%-a pozitív) MSI-vel társuló esetek normális 

mismatch repair gén expressziót mutatnak.37
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Jelen tanulmányunkban a hMLHl és hMSH2 mismatch repair gének leggyakrabban 

mutációt szenvedő exonjait vizsgáltuk, ám strukturális elváltozást nem tudtunk kimutatni. 

Megfigyeléseinkkel azonosan mások vizsgálatai is azt mutatták, hogy a mismatch repair 

gének mutációi nem fordulnak elő minden mikroszatellita instabilitás állapotában, ami felveti 

más mismatch repair gének (hMSH3, hMSHó vagy hPMS2) mutációinak lehetőségét 

csakúgv, mint különböző epigenetikus faktorok mikroszatellita instabilitást okozó hatását.3* 

Újabban írták le a mismatch repair gének metilációs állapota és a mikroszatellita instabilitás 

közötti összefüggést, mely szerint a metilált állapot a neoplasztikus sejtek mutációs 

fenotípusát okozhatja.39'40

A követéses CGH analízis öt FL-s beteg esetében két helyen jelzett kromoszóma 

gyarapodást, míg a transzformált DLCL-es esetek analízise során 21 addicionális helyen 

találtunk DNS kópiaszámbeli eltérést. Ezen eltérések között megnövekedett kópiaszám 

szerepelt tíz helyen és csökkent a DNS állománya 11 kromoszóma régióban. A FL 

transzformációja során CGH-val tapasztalt eltérések többségét megfigyelték más típusú NHL- 

kban is.41'42 Ezen eltérések általános jellemzője a heterogenitás, azaz a genomszerte 

detektálható elváltozások jelenléte. Ez, a több gént is érintő imbalansz nagyobb 

valószínűséggel tehető felelőssé a FL transzformációjáért, mint az egy specifikus régióra 

korlátozódó kromoszómagyarapodás vagy -vesztés. Előző citogenetikai tanulmányok is 

megerősítik azt a megállapítást, hogy a FL hisztológiai transzformációja gyakran jár együtt 

komplex kariotípus változásokkal és közülük jónéhány eltérő gyakorisággal visszatérő 

változás. A 6. kromoszóma vagy a 6. kromoszóma q karjának elvesztése és a 7. 

kromoszómán történő DNS gyarapodás a leggyakrabban előforduló eltérések high-grade 

szövettani típusú FL-kban.9’12 42 44 Az általunk vizsgált betegek DNS mintái között nem 

találtunk a 7. kromoszómát érintő eltérést, de a 6. kromoszóma q karjának részleges és teljes 

deléciója, valamint a 18. kromoszómán és a 13. kromoszóma q karjának 31 régiójában történő 

kromoszóma gyarapodás több, transzformált FL-ban is megfigyelhető volt. Érdekes, hogy 

ezek az eltérések ismertek más „de novo” NHL-kban is, mint pl. köpenysejtes lymphoma 

blasztos formájában, Burkitt lymhomában, diffúz nagysejtes lymphomában és high-grade 

gasztrointesztinális lymphomában.41'45"47 Ezek az adatok arra utalnak, hogy bizonyos 

elsődleges és másodlagos genetikai defektusok hasonlóak lehetnek különböző típusú NHL- 

kban.

A kiegyensúlyozatlan teljes DNS kópiaszám tekinthető úgy is, mint a genetikai 

instabilitás fokmérője. Az instabil tumorok proliferációjuk során általában több 

rendellenességet halmoznak fel, mint a stabilnak tekinthető tumorok. A tanulmányunkban
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szereplő, FL hisztológiai transzformációja során akkumulált rendellenességek száma jelentős, 

0-2 közötti FL-ban és 1-8 közötti transzformait DLCL-ben. A Uaiis/Ionnálí DLCL ben 

felhalmozódott genetikai rendellenességek magas száma azt sugallja, hogy a genetikai 

instabilitás meglehetősen késői esemény a FL DLCL-be történő hisztológiai transzformációja 

során, habár nem zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, hogy a különböző DNS szekvencia 

kópiaszámú sejtek populációja jelen van a FL-s mintákban is, de arányuk túl kicsi ahhoz, 

hogy érzékelhető hatásuk legyen.

Öt FL-s minta esetében hasonlítottuk össze a transzformációval társuló mikroszatellita 

és CGH változások számát. Egy esetben nagy számú mikroszatellita változás nagy számú 

CGF1 eltéréssel társult, két másik esetben a nagy számú CGH eltérést kis számú 

mikroszatellita változás kísérte, míg két esetben a mikroszatellita analízis és a CGH vizsgálat 

is relative alacsony előfordulású genetikai eltéréseket mutatott. Habár a tanulmányunkban 

vizsgált esetek száma relative alacsony, eredményeink más tanulmányok eredményeivel 

összhangban arra engednek következtetni, hogy a kromoszóma instabilitás és a DNS 

szekvencia instabilitás a tumor progressziójának velejárói.24'4*

Összességében, vizsgálataink szerint a FL klonális evolúciója során fellépő genetikai 

instabilitás mind nukleinsav, mind kromoszómális szinten létrejövő változások eredménye. A 

genetikai és/vagy epigenetikus hatások a genom teljes egészében okozhatnak instabiliást, 

azonban ennek bizonyítására a tumorklónokban a FL hisztológiai transzformációja során 

fellépő multiplex genetikai rendellenességek további tanulmányozására volna szükség.
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8. R Ö V ID ÍTÉ SEK  JEG YZÉKE

Ag: antigén

antisense: 3’ primer

bcl-1: a 11-es kromoszómán kódolt onkoprotein

bcl-2: a 18-as kromoszómán kódolt onkoprotein

bcl-6: a 3-as kromoszómán kódolt onkoprotein

CD: „cluster designation”, sejtdifferenciálódási immunológiai markerek

CG: centrum germinativum

CGH: komparatív genomikus hibridizáció

CLL: krónikus lymphocytás leukemia

Cp: az immunglobulin nehézlánc gén konstitutív szakasza

c-myc: onkogén

dCTP: dezoxi-citidinfoszfát

dNTP: dezoxi-nukleotidfoszfát

dUTP: dezoxi-uridinfoszfát

DNS: dezoxiribonukleinsav

EDTA: etilén-diamin-tetraecetsav

FL: follicularis lymphoma

HC1: hidrogén-klorid

hMLH: humán mutL homológ, mismatch repair géncsalád

hMSH: humán mutS homológ, mismatch repair géncsalád

hPMS: humán posztmeiotikus szegregáció, mismatch repair géncsalád

HNPCC:herediter nem polipózus vastagbél tumor

lg: immunglobulin

IgD: immunglobulin izotípus

IgM: immunglobulin izotípus

IgH: immunglobiin nehézlánc gén

J H: joining régió, az immunglobulin nchézlánc gén kapcsolódási szakasza

kb: kilobázis

Ki-67: sejtproliferációs marker
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LOH: loss of heterozygosity, a heterozigótaság elvesztése

iMALT: mukóza asszociált szövet

1V1BR: major breakpoint region

mcr: minor cluster region

NaCl: nátrium-klorid

NDS: nátrium-dodccil-szulfát

NHL: non-Hodgkin lymphoma

PCR: polimeráz láncreakció

primer: próba, a vizsgált gén egy adott szakaszával komplementer szintetizált oligonuklcotid
pjgiNK4B;{umorszuppresszor g^n

pjgINK4A:tumorszuppresszor g^n

p53: tumorszuppresszor gén

Ras: onkogén

REAL: „Revised European-American” lymphoma klasszifikációs rendszer 

RNS: ribonukleinsav

sense: 5’ primer

SSCP: single strand conformation polymorphism

Taq: Thermus aquaticus

Tris-HCl: tris-(hidroximetil)-aminometán szabad bázisának és sójának keveréke 

U: nemzetközi egység

VH: az immunglobulin nehézlánc gén egyik variábiltásért felelős szakasza

WHO: World Health Organisation
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