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Projekt EET-Pipeline 
•  European Embryonal Tumor – Pipeline (FP6) 

http://www.eet-pipeline.eu 

•  Cilj: Razvoj novih diagnostičnih orodij in terapij 

•  Konzorcij: 13 partnerjev iz 8 držav 
•  Koordinator: Univerzitetna otroška bolnišnica v 

Essnu v Nemčiji 
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Embrionalni tumorji (1) 
•  Skupina tumorjev, ki se začne razvijati že v fazi 

zarodka (do 8. tedna): 
–  neuroblastom (NB) 
– Wilmsov tumor (WT) 
–  meduloblastom (MB) 
–  retinoblastom (RB) 
–  Ewingov sarkom 
–  rhabdoidni tumor (RT) 

•  Genetski faktorji so ključnega pomena za ET 
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Embrionalni tumorji (2) 
•  Posamezni tumorji so t.i. bolezni sirote: 

ne predstavljajo dovolj veikega trga za “ekonomsko 
upravičen” razvoj zdravil 

•  Določitev ciljnih mehanizmov, ki so skupni vsem ET, 
bi naredila razvoj novih zdravil bolj ekonomsko 
zanimiv za farmacevtska podjetja 
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Genomski podatki 
•  Podatki o celotnem genomu (ali velikem delu)  
•  Centralna dogma molekularne biologije: 

•  Tehnologije: 
– mikromreže – izraženost posameznih genov 
–  mikromreže CGH – detekcija mutacij (podvojitve ali 

izbrisa določenega dela genoma) 
–  masni spektri – detekcija proteinov 
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Metaanaliza genomskih podatkov (1) 
•  Analiza več različnih genomskih podatkov: 

–  različne raziskave (enaka domena in tehnologija) 
–  različne domene (npr. različni tipi tumorjev) 
–  različne tehnologije (npr. različni tipi mikromrež, 

mikromreže CGH, masni spektri, ...) 
•  Prednosti: 

–  več vzorcev, večja statistična zanesljivost 
–  izognemo se pristranskosti majhnih študij 
–  najdemo lahko bolj splošne vzorce izraženosti genov, ki 

veljajo za več različnih tipov tumorjev 
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Metaanaliza genomskih podatkov (2) 
•  Problemi: 

–  meritve dobljene v različnih raziskavah in z različnimi 
tehnologijami niso direktno primerljive 

–  različne raziskave so bile izvedene pod različnimi pogoji 
–  različni tipi mikromrež imajo različne nabore sond, 

načine odčitavanja, itd. 
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Uporabljeni podatki 
•  Ewingov sarkom: 1 raziskava (ews12102)  
•  meduloblastom: 3 raziskave (mb12992, mb10327, 

mbDKFZ)  
•  neuroblastom: 2 raziskavi (nbCol251, nbEssen)  
•  rhabdoidni tumor: 1 raziskava (rtCurie)  
•  Wilmsov tumor: 3 raziskave (wtETABM53, wt11024, 

wt10320)  
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Metaanaliza v EETP 
•  Preslikava sond iz različnih raziskav (tipov mikromrež) 

v skupen nabor "genov" 

•  Rangiranje genov: 
1.  - ločeno rangiramo podatke iz posameznih raziskav 

- združimo posamezna rangiranja 
ali 

2.  - združimo podatke iz več raziskav 
- rangiramo združene podatke 

•  Rekonstrukcija povezav med najvišje rangiranimi geni 
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Preslikava sond različnih mikromrež 
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Slika: B. Brors, dkfz 

•  Posamezne sonde preslikamo v transkripte iz baze 
Ensembl (Brors, 2009) 



Rangiranje 
•  Iščemo gene, ki drugače izraženi pri agresivnih 

tumorjih kot pri manj agresivnih 
•  Ciljna spremenljivka - agresivnost tumorja: 

–  klinični podatki niso bili povsod na voljo 
–  izraženost genov cMyc in nMyc je povezana z 

agresivnostjo tumorjev 
–  max(cMyc,nMyc) 

•  Metoda RelieF (Kononenko, 1994) 
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Rangirani seznami genov  
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MB NB EWS RT WT
PRDX4 LAPTM4B CTSZ UNC13A IRX5
PRDX6 ADRB2 PLAT FAP ITGA8
CRTAP TKT CDH12 PCCB RAB27A
PAICS AGPS MDFIC MINA WIF1
POLR3D PRDX4 DCC FMOD BMP2
BLCAP PHGDH MTERFD2 PRUNE2 ACHE
ATIC LAMA3 KAL1 EFEMP1 PRKAR1A
BTG2 EIF3H PAX9 MRPL3 ACSL3
GNB2L1 PTPRA CX3CR1 DDAH1 MAPK8IP1
TAF4B RGS5 NPM3 HSD17B1 NFKBIA
NOL4 KIFC1 RPS9 DNM3 CACNB3

EIF4EBP1 TRIM22 SKAP2 PSMA3 IGFBP3
RASGRP1 SUMO1 RPS29 C1QBP GPD2
LAPTM4B RPL4 RPS29P3 KARS SYT5
ALDH1A3 NTRK1 RPS29P11 BCAR3 RIPK1

… … … … …

All
PAICS
TKT

IMPDH2
MRPS12
AHCY
RPLP1
RPLP1P4
RPS29
RPS29P3
RPS29P11
RPS29P16
ACHE
CUGBP2
PCSK2
HINT1
…



Rekonstrukcija povezav med geni 
l  Na osnovi izraženosti genov lahko sklepamo na 

biokemijske povezave 
l  Algoritem Aracne (Margolin et al., 2006) 
l  Povezavo med dvema genoma ocenimo z 

medsebojno informacijo (MI) 
l  Rezultate moramo interpretirati s pomočjo 

ekspertnega znanja in jih eksperimentalno potrditi 
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Algoritem Aracne 
l  1. korak: izračunamo MI za vse pare genov 
l  2. korak: izločimo pare, katerih povezave bi lahko bile 

posredne (prek drugih genov) 
l  3. korak: dodatna obdelava in filtriranje 
 
l  Rezultat: mreža (matrika z ocenami jakosti povezav) 

18 



Ocena zanesljivosti povezav 
l  Statisitično signifikanco povezav lahko ocenimo s 

pomočjo vzorčenja bootstrap 

l  1. korak: Zgradimo mreže na različnih vzorcih 
podatkov 

l  2. korak: Vse tako dobljene mreže združimo 
 
l  Če se določena povezava pojavi v velikem številu 

mrež iz 1. koraka, lahko smatramo, da je bolj 
zanesljiva 
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Lastnosti algoritma Aracne 
l  Računsko učinkovit 
l  Ne zahteva diskretizacije 
l  Ne zahteva nobenih predpostavk o topologiji mreže 
l  Ima nizko stopnjo napačnih pozitivnih napovedi 
l  Javno dostopna implementacija 
l  Podatki naj bi vsebovali vsaj 100 čim bolj različnih 

primerov 
l  Neinformativna vozlišča (gene) je potrebno pred 

začetkom gradnje mreže odstraniti iz podatkov 
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Zasnova eksperimenta 
l  Zgradili smo mreže za vsak tip tumorja ločeno in 

mrežo za vse ET skupaj 

l  Uporabili smo po 50 najbolje rangiranih genov 

l  100 mrež na različnih vzorcih bootstrap 
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Grafična predstavitev mreže 
l  Narišemo le najbolj zanesljive povezave (ki se 

pojavijo v vsaj 90% vseh vzorčenih mrež) 

l  Velikost vozlišča: stopnja (št. povezav) 

l  Debelina povezav: MI (jakost povezave) 

l  Barva povezav: zanesljivost povezav  
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Ewingov sarkom 

23 



Meduloblastom 
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Meduloblastom – osrednji del 
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Neuroblastom 
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Neuroblastom – osrednji del 
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Rhabdoidni tumor 
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Wilmsov tumor 
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Wilmsov tumor – osrednji del 
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Vsi tipi ET – osrednji del 
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Zdravljenje neuroblastoma (1) 
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Zdravljenje neuroblastoma (2) 
•  Zelo agresivni neuroblastomi imajo močno izražen 

gen nm23-H1 

•  Protein h-prune se veže na nm23-H1 in regulira 
(povečuje) njegovo izraženost 

•  Poskusi so pokazali, da lahko z uporabo proteina, ki 
posnema vezno mesto, upočasnimo rast tumorja 
brez vidnih toksičnih učinkov 

•  (Zollo et al., v pripravi) 
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Sklep 

l  Metaanaliza genomskih podatkov nam omogoča 
kombiniranje podatkov iz različnih raziskav in bolj 
zanesljive rezultate 

 
l  Rekonstrukcija povezav med geni nam pomaga pri 

določanju ciljnih genov za nove diagnostične 
postopke in terapije 
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