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Tiivistelmä - Abstract

Lymfoomat eli imusolmukesyövät ovat lymfaattisten solujen pahanlaatuisia kasvaimia. Lymfoomat
voidean jakaa kahteen ryhmåiän, kliiniseltä kuvaltaan yhtenäiseen Hodgkinin øutiin sekåi non-Hodgkinin
lymfoomiin, jotka ovat histologialtaan ja kliinisiltä piirteitään heterogeeninen ryhmä tauteja.
Tutkimuksen kohteena ollut diffuusi sennoblastinen lymfooma kuuluu histologisesti heterogeeniseen
suurisoluisten non-Hodgkinin B-solulymfoomien ryhmään.

Non-Hodgkinin lymfoomien sytogenetiikkaa on tutkittu laajalti perinteisellä kromosomianalyysillåi. B-
solulymfoomien tyypillisiä poikkeavuuksia ovat translokaatiot, joissa soluonkogeeni siirtyy vasta-
ainegeenin säätelyalueen viereen, joka johøa onkogeenin aktivoitumiseen. Geenimonistumat aktivaation
mekanismina tunnefaan lymfoomissa kuitenkin huonosti. Perinteisellä kromosomianalyysillä
Iymfaattisen kudoksen kromosomipoikkeavuuksia ei aina pystytä selvittämãän, sillä karyotyypit ovat
monimutkaisia ja sisältävät useita tunnistâmattomia merkkikromosomeja. Viime vuosina kehitetyn
uuden menetelmän, vertailevan genomisen hybridisaation, avulla DNA:n kopiolukumuutokset (häviämät,
monistumat, korkea-asteiset monistumat) voidaan paikantaa normaaleihin kromosomeihin, eikåi
soluviljelyã tarvita. Useissa potilaissa havaitut puuttuneet alueet sisÍiltävät todennäköisiä
fuumorisupressorigeenejä, kun taas monistuneilla alueilla saatlaa sijaita lymfooman kehittymisessä ja
etenemisessä tä¡keitä onkogeenejä. Aluetta voidaan edelleen kaventaa ja kandidaattigeenien osuuttå
muutoksissa tutkia molekyyligenetiikan menetelmillä.

Työn tarkoituksena oli kartoittaa vertaileva genominen hybridisaatio -menetelmän avulla toistuvia DNA:n
kopiolukumuutoksia histologisesti tyypillisissä diffuusia sentroblastista lymfoomaa sairastavissa
potilaissa. Tutkimukseen keråittiin 32 potilaan näytteet, jotka olivat peräisin joko imusolmukkeesta tai
-kudoksesta. Näytteistä valtaosa (20 kpD oli primäärituumoreita, kun tåas 9:llä potilaalla syöpä oli
hoidon jälkeen uusinut. Primää¡ituumoreissa ja hoidon jZilkeen uusineissa tapauksissa olevia muutoksia
verrattiin, jotta olisi voitu saada selville tuumorin kehittymiseen ja etenemiseen vaikuttaneita muutoksia.
Edellä mainittuja löydöksiä hyväksikäyttäen pyrittiin havaitsemaan diffuusiin sentroblastiseen
lymfoomaan vaikuttavia geenejä Soutl¡ern blot -hybridisaation avulla.

Useiø toistuvia ennen kuvaamattomia häviämiä ja monistumia, ja varsinkin korkea-asteisia
amplifikaatioita, löydettiin. Yleisimmät kopiolukumuutokset olivat k¡omosomien tai kromosomialueiden
X, lq, 7,3,6p, 11, 12 ja 18 ylimäärä ja kromosomien 6q, X, lp ja 8p puutos. Korkea-asteisia
monistumia havaittiin alueilla Xq22-ær,6p23-ter,l0pl2-14,17p11.2 ja 18q2l-ter. Kromosomin l0
ylimåüirä ja 8p-varren puutos havaittiin ainoastaan hoidon jälkeen uusineissa tuumoreissa. Kromosomin
18q ylimäärä tai korkea-asteinen monistuma alueella l8q2l-ter havaittiin kuudessa tapauksessa. BCL2-
geenin, jonka tiedetåän aktivoituvan translokaation (14;18)(q32:q21) kautta 20-307o:ssa diffuuseista
suurisoluisista lymfoomista, monistumaa tutkittiin Southern blot-hybridisaatiolla ja monistuma
havaittiin kaikissa tapauksissa. Potilailla, joilla oli monistuma BCL2-geenin alueella, ei havaittu
translokaatiota t(14;18)(q32:q2l) karyotyyppianalyysissä eikä Southern blot -analyysissä. Näin ollen
näyttäisi siltä, että BCL2-monistuma on translokaation lisäksi toinen mekanismi onkogeenin
aktivoimiseksi.

Jatkossa on tårkoitus selvittää BCL2-geenimonistuman yleisyyttli, BCl2-proteiiniekspressiota ja muira
monistuneella alueella kromosomissa l8 olevia geenejä, joilla saattaa olla merkitystä diffuusin
sentroblastisen lymfooman patogeneesissä.
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