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HOX gene expression predicts response to BCL-2 inhibition in acute myeloid leukemia
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Uusi biomarkkeri ennustaa
leukemialääkkeen vastetta
Kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa

lupaavaksi lääkkeeksi osoittautunut BCL-2:n
estäjä venetoklaksi estää syöpäsolujen kasvua myös akuutissa myelooisessa leukemiassa
(AML). HOX-geenien ilmentyminen näyttää ennustavan venetoklaksin vastetta, minkä
vuoksi sitä on mahdollista hyödyntää tulevissa
kliinisissä tutkimuksissa biomarkkerina.
Vaikka AML:n ennuste on kohentunut viime vuosikymmenten aikana, parantaa solun
salpaaja
hoito vain alle 40 % sairastuneista.
Uusista lääkeyhdistelmistä on toivottu apua
hoitoennusteen parantamiseen, mutta keskeisenä ongelmana on ollut tunnistaa vastetta ennustavia biomarkkereita.
BCL-2 on normaalissa B-solun kehityksessä
ja erilaistumisessa tärkeä ohjelmoituneelta solukuolemalta suojaava proteiini. BCL-2:n yliilmentymistä todetaan useiden hematologisten
syöpien yhteydessä, ja sen on havaittu liittyvän
heikkoon ennusteeseen. BCL-2:n estäjät, kuten
venetoklaksi ja navitoklaksi, ovat uusi lääke
aineryhmä, joka herkistää syöpäsoluja ohjelmoituneelle solukuolemalle. BCL-2:n estäjillä
on saavutettu lupaavia tuloksia lymfaattisten
syöpien hoidossa, ja ne ovat herättäneet muitakin hematologisia syöpiä hoitavien kiinnostuksen. Navitoklaksin kliinistä käyttöä on kuitenkin
rajoittanut hoitoon liittyvä trombosytopenia.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa
BCL-2:n estäjien venetoklaksin ja navitoklaksin
herkkyyttä AML:n hoidossa sekä selvittää
lääkkeiden herkkyyttä ennustavia biomarkkereita. Tutkimuksessa hyödynnettiin AML:ään
ja krooniseen lymfaattiseen leukemiaan sairas-
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tuneiden potilaiden ja terveiden verrokkien
solu
näytteitä. Biomarkkereiden löytämiseen
käytettiin potilasnäytteiden eksomi- ja tran
skriptomisekvensointia, RQ-PCR:ää sekä ex
vivo ‑lääkeseulatutkimusta.
BCL-2:n estäjien todettiin rajoittavan AMLsolujen kasvua taudin eri vaiheissa. Vastikään
diagnosoidun, uusiutuneen ja hoitoresistentin
taudin hoidossa saavutettiin venetoklaksilla
erittäin hyvä tai osittainen vaste hiukan alle
70 %:lla potilaista. Tutkimuksessa tunnistettiin
useita uusia venetoklaksin herkkyyttä ennustavia tekijöitä. Keskeinen löydös oli, että HOXAja HOXB-geenien ilmentyminen ennusti vastetta, kun taas vähäinen HOX-ilmentyminen
ennusti resistenssiä. Lisäksi mutaatiot kromatiinia muuntelevissa geeneissä WT1, IDH1 ja
IDH2 ennustivat herkkyyttä.
Tulokset ovat merkittäviä, sillä uusien biomarkkereiden avulla hoitoa voidaan kohdentaa siitä eniten hyötyville. Tulosten perusteella
HOX-geenien ilmentymistä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tunnistamaan venetoklaksille herkkiä AML-potilaita kliinisiin tutkimuksiin. ■
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