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VyuÏití MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) techniky
k prÛkazu genetick˘ch zmûn u neuroblastomu.
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Neuroblastom je prvním dûtsk˘m solidním nádorem, u kterého bylo k v˘bûru léãby nezbytné stanovit biologick˘ prognos-

tick˘ znak (amplifikaci N-myc onkogenu). S rozvojem biologick˘ch postupÛ byly nacházeny dal‰í prognostické znaky. Nûkteré

z nich stále na jednoznaãné posouzení a zavedení do klinické praxe ãekají.

Nízké riziko neuroblastomu je charakteristické aneuploidií, nejãastûji triploidií. Prokazovány jsou zmûny cel˘ch chromozó-

mÛ, jak ve smyslu nadbyteãn˘ch chromozómÛ, tak i jejich ztráty. Není stanovena jednoznaãná predilekce nûkter˘ch chromozó-

mÛ. Takov˘ nález, podle novû zavádûn˘ch léãebn˘ch postupÛ, umoÏÀuje vyãkat s léãbou u pacientÛ do 18 mûsícÛ vûku, protoÏe

v této skupinû pacientÛ nádor ãasto samovolnû regreduje.

Stfiední riziko charakterizují parciální zmûny chromozómÛ. Nejãastûji gain 17q, delece 11q (která je spojena s metastazová-

ním a zhor‰enou prognózou onemocnûní), delece 1p a nûkteré dal‰í (del 3, 3p,4p). Vût‰ina pacientÛ s touto charakteristikou vyÏa-

duje chemoterapii.

Základní charakteristikou vysokého rizika je amplifikace N-myc onkogenu, pfiípadnû vût‰í oblasti okolo tohoto genu. Tato

amplifikace je prokázána u asi 30% pfiípadÛ neuroblastomu. Amplifikace je ãasto spojena s delecí 1p a zmnoÏením 17q. âastûji

se také prokáÏí zmûny 3, 14, 7, 4p. Naopak delece 11q je spojena s amplifikací N-myc onkogenu vzácnû. Pacienti s amplifikací

N-myc onkogenu vyÏadují intenzivní léãbu, vãetnû autologní transplantace.

V̆ znamné místo v prÛkazu tûchto zmûn zastává flourescenãní in situ hybridizace (FISH). Její jednoznaãnou v˘hodou oproti

ostatním pouÏívan˘m postupÛm je, Ïe je schopna vyhodnotit sledovan˘ znak na úrovni jedné buÀky. Je proto moÏné sledovat

pomûrnû pfiesnû klonalitu nádoru ve sledovaném znaku a její pfiesnûj‰í vyhodnocení. Pfii známém mnoÏství nádorov˘ch bunûk ve

sledovaném vzorku je moÏno posoudit, zda sledovan˘ znak je zmûnûn v nádorové tkáni. Nev˘hodou této techniky je, Ïe jsme

takto schopni vy‰etfiit pouze jeden nebo velmi omezen˘ poãet znakÛ pfii jednom vy‰etfiení. Pokud bychom mûli vyhodnotit více

sledovan˘ch znakÛ v nûkolika reakcích, jde o vy‰etfiení ãasovû a finanãnû nákladné. V souãasné dobû je proto uÏíváno nûkolik

pangenomick˘ch nebo multigenomick˘ch technik, které mohou vy‰etfiit vût‰inu sledovan˘ch prognostick˘ch znakÛ ve stejné

dobû. ¤adíme mezi nû komparativní genomovou hybridizaci (CGH) nebo array CGH. Novû zavádûn˘m postupem je MLPA (mul-

tiplex ligation-dependent probe amplification), která vyuÏívá multiplexové PCR reakce k vy‰etfiení aÏ 45 specifick˘ch sekvencí,

jeÏ jsou amplifikovány souãasnû v jedné reakci s pouÏitím stejného páru primerÛ. Její v˘hodou je, Ïe vyÏaduje pouze malé mnoÏ-

ství DNA (asi 20-100 ηg). Technika je zaloÏena na principu PCR. Specifika je zaji‰tûna dvûma próbami, které hybridizují na

DNA tûsnû vedle sebe a na jejich konci je vÏdy stejn˘ pár primerÛ, které nejsou homologní s lidskou DNA. Následuje ligace pró-

by a multiplex-PCR. Velikost kompletní próby urãuje velikost PCR produktu. (obr.1)

Produkty amplifikace jsou detekovány prostfiednictvím kapilární elektroforezy. Velikost fragmentÛ je 130-490bp. Porovná-

ním mnoÏství produktu zkouman˘ch a kontrolních genÛ získáme informaci o poãtu kopií sledovaného znaku. Tato anal˘za je pro-

vedena pomocí softwarového zpracování.

V̆ hodou této techniky je rychlost (2 dny), cena (pouze 12 EURO) a jednoduchost. NevyÏaduje zku‰enost s mikroskopová-

ním (FISH) ani znalost karyotypování (CGH). Nev˘hodou metody je, Ïe jako v‰echny smûsné metody vyÏaduje minimálnû 60%

nádorov˘ch bunûk v nádoru. Není to metoda pangenomická, a proto je nutn˘ v˘bûr zkouman˘ch znakÛ.

Pomocí této techniky lze prokázat nejenom delece nebo amplifikace, ale také známé bodové mutace a metylace genÛ.

U neuroblastomu pouÏíváme 3x 45 genÛ a jsme tak schopni obsáhnout oblast nûkolika chromozómÛ. Toto vy‰etfiení je moÏ-

né uskuteãnit bûhem 2 dnÛ a jeho finanãní nároãnost je 1500,- Kã. Je proto velice vhodné pro zafiazení do rutinního provozu. Sou-
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ãasn˘ kit umoÏÀuje vy‰etfiení nejãastûji zmûnûn˘ch oblastí u neuroblastomÛ, které mají nebo mohou mít prognostick˘ v˘znam

(1p;1q;2p;2q3p;3q;4p;7p;7q;11p; 11q;14p;14q;17p;17q). Vy‰etfiení umoÏní rozdûlit pacienty do jednotliv˘ch genetick˘ch typÛ

na nízké (prÛkaz zmûn cel˘ch chromozómÛ), stfiední (pfiítomnost segmentárních zmûn napfi. gain 17q, del 11q) a vysoké riziko

(amplifikace N-myc onkogenu a dal‰í pfiídatné zmûny). Práce porovnávající MLPA s FISH pfiípadnû aCGH prokázaly velkou sho-

du v˘sledkÛ obou vy‰etfiení. Pfii porovnání nároãnosti na zpracování, vyhodnocení a ceny je MLPA ménû pracná a levnûj‰í neÏ

FISH a CGH, a levnûj‰í neÏ aCGH. Naproti tomu MLPA neumoÏÀuje pfii jednom vy‰etfiení zhodnocení v‰ech chromozomÛ. Prob-

lémem u v‰ech smûsn˘ch metod (tedy s v˘jimkou FISH), je mnoÏství nádorov˘ch bunûk ve vzorku, kde hladinou spolehlivosti

je 50% nádorov˘ch bunûk. Je rovnûÏ obtíÏnûj‰í vyhodnotit triploidní nádory.

Evropská biologická skupina neuroblastomu (ENAQUA) vyvinula a stále pracuje na zdokonalení MLPA kitu, kter˘ bude pou-

Ïíván jako standart této skupiny. Tato standardizace umoÏní vy‰etfiení stovek nádorÛ ve vût‰inû zemí Evropy. Jejich statistické

vyhodnocení mÛÏe pfiinést jednoznaãné posouzení v˘znamu jednotliv˘ch biologick˘ch znakÛ u neuroblastomu.

Na‰e první zku‰enosti s touto technikou jsou velmi povzbudivé a shoda mezi CGH a MLPA v˘sledky je okolo 90-95%. V̆ sled-

ky vy‰etfiení nejdÛleÏitûj‰ích znakÛ (del 1p36, amplifikace n-myc onkogenu a gain 17q) pomocí FISH, CGH a MLPA byly ve

v‰ech pfiípadech shodné.

Práce byla podpofiena z MZO 00064203

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab 1. Porovnání jednotliv˘ch metod vyuÏívan˘ch k prÛkazu genetick˘ch zmûn 
u neuroblastomu 

 
 

ãasová 
nároãnost smûsná DNA

mnoÏství 
znakÛ rozli‰ení cena 

MLPA 2 dny ano 45 genÛ 1 baze nízká 
FISH 2dny ne 1-3 oblasti více jak 60bp nízká 
CGH 4-5dnÛ ano pangenomická více jak 3-5Mb stfiední
aCGH 2-3dny ano pangenomická více jak 60bp vysoká


