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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

4E-BP1:  Eukaryotic initiation factor 4E-binding protein1 

ACTH:  Adrenocorticotropin 

AIP:   Aryl hydrocarbon receptor interacting protein 

AKT, PKB:  V-Akt murine thymoma viral oncogene homolog 1, PKB: protein 

kináz B 

ALK:   Aktivin receptor-szerű kináz (Activin receptor like kinase) 

ANOVA:  Variancia analízis (Analysis of variance) 

Apaf-1:  Apoptotic protease activating factor 1 

ASCL2:  Achaete-scute like 2 

αSU:   α subunit, α alegység 

BAD:   BCL2 antagonist of cell death 

BAG1:   Bcl-associated athanogene 

BCL2:   B-sejtes leukémia onkogén 2 (Oncogene B-cell leukemia 2) 

Bim-1:   Bcl2-like 11 

Bmi-1:   Mouse B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog 

CBP:   CREB kötő fehérje (CREB binding protein) 

CDK:   Ciklin dependens kináz 

CDKI:   Ciklin dependens kináz inhibitor 

cDNS:   Complementary DNS 

CT:   Küszöb ciklus szám (Threshold cycle) 

DAPK:  Death-associated protein kinase 

DDR:   DNS károsodás válasz reakció (DNA damage response) 

DKK1:   Dickkopf 1 

DLK1:   Delta/Drosophila homolog like 1 

EGFR:   Epidermális növekedési faktor receptor 

ELISA:  Enzyme-linked immunosorbent assay 

ERK1/2, MAPK3: Extracellular signal-regulated kinase 1, MAPK3 

EST:   Expressed Sequence Tag 

FOXO1, FOXO3A, FOXO4: Forkhead Box (FOX) proteinek (O1, O3A, O4) 

FSH:   Folliculus stimuláló hormon 
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FUS1, TUSC2: Fused in sarcoma 1, TUSC2: tumor supressor candidate 2 

GADD45γ:  Growth arrest and DNA damage-inducible protein gamma 

GFP:   Zöld fluoreszcens protein, Green Fluorescent Protein 

GH:    Növekedési hormon, (growth hormone) 

GH±PA:  GH és/vagy PRL termelő hypophysis adenoma 

GHA:   GH-termelő hypophysis adenoma 

GHPA:  GH-t és PRL-termelő hypophysis adenoma 

GHRH:  GH-t felszabadító hormon (Growth hormone releasing hormone) 

GNAS:  G fehérje stimulatoros alegység (Guanine nucleotide-binding 

protein alpha stimulating activity polypeptide) 

GnRH:   Gonadotropint felszabadító (releasing) hormon 

GSK3β:  Glikogén szintáz kináz 3 β 

HDAC4:  Hiszton-deacetiláz 4 

HeLa:   Humán epitheloid cervix carcinoma sejtvonal 

HES1:   Hairy/enhancer of split 1 

HMGA2:  High mobility group at AT-hook 2 

Id:   Inhibitor of DNA binding 

IGF-1:   Inzulinszerű növekedési faktor 1-es típus 

(insulin-like growth factor 1) 

IκB:   Inhibitor of κ light chain gene enhancer in B cells 

JAB1:   Jun aktivációs domén kötő fehérje 1 (Jun activation domain- 

   binding protein 1) 

KEGG:  Kyotoi Gén és Genom Enciklopédia (Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes) 

LH:   Luteinizáló hormon 

LOH:   Heterozigótaság vesztés (Loss of heterozigosity) 

LRF:   Leukaemia/lymphoma related factor 

MAPK:  Mitogén aktivált protein kináz 

MCF10A:  Humán emlő epitheliális sejtvonal 

MDM2:  Mouse double minute homolog 2 

MEG3A:  Maternally expressed protein 3A 

MEK1/2, MAP2K1: MAPK/ERK kinase 1/2, MAP2K1 
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MIB1:   Proliferációs marker, (Mindbomb homolog 1) 

miR, miRNS:  mikroRNS 

MMR:   Mismatch repair 

mRNS:  Messenger RNS 

MTK1, MEKK4: MAP three kinase 1, MAP/ERK kinase kinase 4 (MEKK4) 

mTOR:  Mammalian target of rapamycin 

NCBI:   National Center for Biotechnology Information 

NFA:   Klinikailag nem-funkcionális hypophysis adenoma 

NH:   Normális (ép) hypophysis 

NIH/3T3:  Egér embrionális fibroblast sejtvonal 

p70S6K:  Riboszómális S6 kináz 

PAR4: Prosztata apoptózis válasz fehérje 4-es típus (Prostate apoptosis 

response protein 4) 

PI3K:   Foszfatidil-inozitol 3 kináz 

PIT1: Hypophysis-specifikus transzkripciós faktor (Pituitary-specific 

transcription factor 1) 

PITX2:  Paired like homeodomain transcription factor 2 

PKC:   Protein kináz C 

PLAG1:  Pleiomorf adenoma gén 1 (Pleiomorphic adenoma gene 1) 

PLC:   Foszfolipáz C 

pRb:   Retinoblasztóma fehérje (Retinoblastoma protein) 

PRL:   Prolaktin 

PTAG:   Hypophysis tumor apoptózis gén (Pituitary tumor apoptosis gene) 

ptd-FGRFR-4:  Hypophysis eredetű fibroblast növekedési faktor 4 

(Pituitary derived FGFR-4) 

RHEB:   Ras homolog enriched in brain 

RISC:   RNS indukált csendesítő komplex (RNS induced silencing 

complex) 

SBE:   Smad kötő szekvencia (Smad-binding element) 

SFPR:   Secreted frizzled related protein 

Smad:   Mothers against DPP homolog 

TLE2:   Transducin like enhancer of split 2 



 8 

TSC2:   Tuberin, (Tuberous sclerosis 2 gene) 

TSH:   Pajzsmirigy stimuláló hormon, (Thyroid-stimulating hormone) 

UTR:   Fehérjére át nem fordítódó mRNS szakasz, (Untranslated region) 

VEGFR:  Vaszkuláris endotheliális növekedési faktor receptor 

WIF1:   WNT inhibitory factor 1 

WNT:   Drosophila homolog wingless Int1 oncogene 

ZAC:   Zinc finger protein which
 
regulates apoptosis and cell cycle arrest 
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I. BEVEZETÉS 

I.1. Hypophysis daganatok gyakorisága és típusai 

 

A hypophysis adenomák az agytumorok 10-25%-át képezve a leggyakoribb 

daganattípusok közé tartoznak. Prevalenciájukat pontosan meghatározni nem könnyű, 

mivel egy részük nem okoz klinikai panaszokat, ezekre legfeljebb más okból végzett 

képalkotó vizsgálatok derítenek fényt (incidentalomák). Egy metaanalízis, amely hét 

autopsziás vizsgálatsorozatot hasonlított össze, a teljes prevalenciát 14,4%-ra becsülte. 

A képalkotó diagnosztikán alapuló statisztikák ennél is nagyobb, mintegy 22,3 %-os 

prevalenciát mutatnak. Az autopsziás és radiológiai adatokat egyaránt figyelembe vevő, 

kombinált prevalencia 16,7% (Ezzat és mtsai, 2004). Egy viszonylag új, nemzetközi, 

multicentrikus analízis eredményei szerint a klinikailag releváns hypophysis adenomák 

gyakoriságát 1:1388-nak (1:909-1:1818) adta meg (Daly és mtsai, 2009). 

A hypophysis daganatok ritkán rosszindulatúak (mintegy 0,13%-uk hypophysis 

carcinoma), mégis jelentős morbiditást eredményeznek az endokrin rendszerre 

gyakorolt és térfoglaló hatásukból adódóan. Leggyakrabban, az esetek felében az 

adenomát prolaktint termelő (prolactinoma) daganatként azonosítják. A hormonálisan 

inaktív daganatok az adenomák 30%-át teszik ki, gyakoriságban ezt követik a 

növekedési hormont (GH) termelő adenomák (15-20%), az ACTH-t termelő corticotrop 

adenomák (5-10%), végül ritkán, de előfordulnak TSH termelő thyreotrop adenomák 

(1%) is. A gonadotropint termelő és szekretáló adenoma elég ritka jelenség, 

patobiokémiai vizsgálatok alapján azonban a klinikailag nem-funkcionáló adenomák 

döntő többsége (ha nem mind) hormont nem szekretáló gonadotróp adenoma 

(Dworakowska, 2009). A nemek közötti megoszlásuk incidentalomák, GH, TSH 

termelő és hormont nem termelő daganatok esetében egyenlő. A GH termelő daganatok 

megjelenése általában 40-45 év, a TSH termelőknél ez a 4-6. életévtizedre tehető. A 

hormonálisan inaktív, nem-funkcionális adenomák esetében a diagnózis nők esetében az 

5, férfiaknál a 6. évletévtizedben születik leggyakrabban. A prolactinomák 20-50 év 

között jelentkeznek a leggyakrabban, nőkben 10-szer olyan gyakoriak, mint férfiakban, 
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s ez az arány az 50. élteévet követően kiegyenlítődik.. Az ACTH-t termelő adenomák is 

többször, 5-8-szor gyakrabban jelentkeznek nőknél a férfiakhoz képest, legtöbbször a 3-

5. évtizedben (Ferrante és mtsai, 2006; Rácz és mtsai, 2011). 

A hypophysis adenomák többnyire sporadikus megjelenésűek, mindössze 5%-

ban jelentkeznek familiáris formában (Daly és mtsai, 2009). Kialakulásukat illetően 

mind hypothalamicus (primer neuroszekréció zavar), mind hypophysealis okot 

(hypophysis sejtek primer zavara) feltételeznek. Előbbit támasztja alá, hogy GHRH 

túltermelés GH adenoma, a dopamin csökkent szekréciója pedig prolactinoma 

kialakulását okozhatja. Az utóbbi lehetőség - amely szerint a primer molekuláris 

biológiai elváltozás magában a hypophysis sejtben alakul ki - szintén intenzív kutatás 

tárgya; emellett szól, hogy a legtöbb sporadikus adenoma monoklonális, azaz egy 

sejtből alakul ki (Alexander és mstai, 1990; Herman és mstai, 1990). Valószínűnek 

látszik, hogy a primer defektus kialakulása után a daganatos sejtklónok növekedésében 

szerepet játszanak a hypothalamus felől érkező stimulusok. 

 

I.2. Hypophysis daganatok patogenezise 

I.2.1 Familiáris adenomák 

A familiáris adenomák patogenezise viszonylag jól ismert, néhány 

betegségcsoport (szindróma) tartozik közéjük. Négy monogénesen öröklődő kórképben 

tumorszuppresszor gének mutációi állnak a háttérben. A négyféle familiáris kórkép 

hátterében álló csírasejtes génhibákat, a daganatok kialakulásához vezető 

mechanizmusokat, a kórképek klinikai jellemzőit, valamint a szomatikus genetikai 

eltérések megjelenését sporadikus daganatokban az 1. táblázat foglalja össze. 

Bár nem familiárisan öröklődik, mégis a genetikai betegségek közé tartozik a 

GNAS onkogén mutációja következményeként kialakuló McCune-Albright szindróma. 

A posztzigotikusan kialakuló mutáció mozaicizmust okoz, és így csak az érintett 

szervekben okoz megbetegedést. A gén a Gs alpha alegységet kódolja és a mutáció 

ligandumkötés nélkül is a jelátvitel konstitutív aktivációját okozza. A mutáció a 

sporadikus megjelenésű GH-t termelő daganatok 30-40 %-ában is jelen van (Spada és 

mtsai, 1990, Lania és mtsai, 2003). 
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1. táblázat. A familiáris hypophysis adenomák patogenezisében részt vevő gének és funkciójuk 

Gén és Defektus Patomechanizmus 
Előfordulás 

Familiáris esetek Sporadikus esetek 

MEN1 

Inaktiváló mutáció 

A menin nukleáris fehérje, amely számos molekulával interakció révén gátolja a 

sejtproliferációt. A JunD molekulával kapcsolódva a „growth inhibiting 

complex” alkotórésze, ezen kívül kölcsönhatásba léphet olyan molekulákkal, 

mint pl. nukleáris faktor kB, Smad, sejtciklus és apoptózis szabályozó 

molekulák, amelyek által tumorszuppresszor funkciót tölt be. 

MEN1 (Wermer szindróma) 

Leggyakrabban PRL vagy GH termelő 

hypophysis adenoma alakul ki a MEN1 

mutációt hordozók kb. 40%-ában. 

 

A sporadikus adenomák 5-30%-ában 

leírtak 11q13 (menin kódoló régió) 

LOH-t (loss of heterozigosity), 

azonban nem találtak mutációt vagy 

expresszió változást. 

CDKN1B (ciklin 

dependens kináz 1b, 

p27 fehérjét kódoló 

gén) 

Inaktiváló mutáció 

A sejtciklus G1/S átmenetében gátolja a CiklinE/Cdk2 komplexet. MEN4/MENX (MEN-like syndrome) 

MEN1-hez hasonló fenotípus MEN1 

mutáció nélkül. 

Ritka szindróma, 80 FIPA (familial 

isolated pituitary adenoma) családban 

mindössze 4 mutációt találtak. 

Sporadikus esetekben mutációt nem 

találtak. 

Hipermetiláció következtében 

alacsonyabb expressziója előfordul 

corticotropinomában és 

carcinomákban. 

PRKAR1A 

(Protein kináz A 1 alfa 

reguláló alegység) 

inaktiváló mutáció 

A mutáció következtében az enzim C alegysége folyamatosan aktívvá válik, ami 

emelkedett cAMP szinthez és fokozott jelátvitelhez vezet. 

Eleinte inkább multifokális hyperplasia jellemző, később adenoma is kialakulhat. 

Carney-complex (CNC) 

A CNC szindrómás betegek 60%-a 

hordozza a mutációt. 

A hypophysis adenomák mindegyike GH 

és PRL pozitív, kis hányaduk TSH ill. 

alfa-alegység pozitivitást is mutathat. 

Sporadikus adenomákban nem 

találtak PRKAR1A gén mutációt 

vagy eltérő expressziót. 

AIP (aryl-hydrocarbon 

receptor interacting 

protein) 

inaktiváló mutációk 

A daganatképződéshez vezető pontos patomechanizmus nem teljesen ismert. Az 

AIP az aryl-hydrocarbon receptorhoz kapcsolódik és egy chaperon fehérjével 

(hsp90) a citoplazmában alkot komplexet (AhR). Ligandum (többnyire dioxin és 

egyéb környezeti faktorok) jelenlétében a komplex disszociál és az AhR-AIP a 

sejtmagba transzlokálódik az ARNTL-lel (Ah nuclear translocator) együtt. Ott a 

dioxin responsive element-hez (DRE) kötődve számos transzkripciós faktor 

átíródását indítja be. 

FIPA (familial isolated pituitary adenoma) 

esetek 15%-ában találtak AIP mutációt, 

78%-ban GH és/vagy PRL termelő 

adenoma a jellemző. 

Ritkán, de előfordul AIP mutáció 

sporadikus adenomákban is. 
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I:2.2. Sporadikusan előforduló daganatok 

I.2.2.1. Génmutációk 

A sporadikus adenomákban a McCune-Albright szindrómában is jelentkező 

GNAS-mutációtól eltekintve ritkán igazolható mutáció. Az egyéb tumorokban gyakran 

kóroki szerepet betöltő „klasszikus” onkogének (pl. RAS) és tumorszuppresszor (p53, 

pRb) gének ritkán érintettek. 

Bár találtak már H-RAS pontmutációt invazív prolactinomában, ezt a 

transzformáció és malignitás jelének tartják, adenomák esetében egyik Ras fehérje (K-, 

N-, H-RAS) sem bír patogenetikai szereppel (Karga és mtsai 1992; Lin és mstai, 2009; 

Herman és mtsai, 1993). A tumorszuppresszor gén p53 szerepe is csak hypophysis 

carcinomákban igazolódott, nem találtak mutáns p53-t nem-invazív adenomában 

(Herman és mtsai, 1993). 

Különlegesen ritka esetben, de leírtak protein kináz C (PKC) mutációt invazív 

hypophysis daganatokban. Érdekes, hogy míg familiáris tumorokban a mutáció 

jellegzetes patogenetikai eltérésként jelen van, sporadikus adenomák esetében esetleg 

malignus, invazív daganatokban mutatható ki, de benignus tumorokban gyakorlatilag 

hiányzik (Schiemann és mtsai, 1997). 

 

I.2.2.2. Promóter hipermetiláció 

Magasabb rendű eukariótákban metilált lehet a DNS CG dinukleotidban gazdag 

régiójában elhelyezkedő citozin pirimidingyűrűjének 5. szénatomja. Ennek a 

módosulásnak fontos szerepe van a gének expressziójában, különösen, ha egy génben 

CpG-gazdag régió (CpG sziget) található. Ezek gyakran a gén szabályozó, promóter 

régiójában találhatók. Egy normálisan nem metilált CpG sziget kóros metilációja 

megakadályozza a gén transzkripcióját, amely nem ritka jelenség daganatos sejtekben. 

Ez a mechanizmus tumorszuppresszor gének inaktiváló mutációjával ekvivalens 

funkcióvesztést eredményez. 

Hypophysis adenomákban hipermetiláció gyakran fordul elő, főként a sejtciklus 

szabályozó gének esetében, és ez az epigenetikus módosulás fontos tumorszuppresszor 

gének inaktivációjához vezet. A retinoblastoma fehérje (pRb) csökkent expressziója 

hátterében promóter hipermetilációt azonosítottak, amelynek szerepe lehet az adott 
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adenomák kialakulásában, de gyakoriságukat tekintve nem a fő patogenetikai tényezők 

között tartják számon. 

Számos ciklin dependens kináz inhibitor (CDKI) csökkent expresszióját találták 

hypophysis adenomákban. A Ciklin D-Cdk4/6 komplexet gátló Ink4 családba tartozó 

gátló fehérjék (p15
Ink4b

, p16
Ink4a

, p18
Ink4c

) és a Ciklin E/Cdk2 komplexet gátló Kip/Cip 

család (p21
Waf1/Cip1

, p27
Kip1

, p57
Kip4

) egyes tagjai között is viszonylag gyakori a 

promóter metiláció (lásd 2. táblázat). Mindkét komplex aktivációja végül a pRb 

foszforilációjához (inaktiválásához) vezet; ezt tekintik a restrikciós ellenőrző (’R’) 

pontnak, amelyet átlépve elindul a sejtosztódás (lásd 1. ábra). A p27
Kip1

 fehérje 

esetében a csökkent expressziót corticotrop adenomákban és carcinomákban nem a 

metiláció, hanem a JAB1 által mediált fokozott degradáció okozza (Korbonits és mstai, 

2002). 
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1. ábra. A sejtciklus szabályozása 

Nem közvetlenül, de a sejtciklust befolyásolják a MEG3A és a GADD45γ gének 

is, amelyek mRNS expressziója szintén epigenetikus szabályozás következtében 

alacsonyabb az adenomákban. A MEG3A gén minden normális hypophysis sejtben 

expresszálódik, azonban a gonadotrop eredetű, klinikailag nem-funkcionáló 

adenomákban a hipermetilácó eredményeképpen expressziója megszűnik. A gén 

terméke fehérjét nem kódoló RNS molekula, amely a p53 transzaktivációját segíti elő, 

így rendkívül erős sejtproliferációt gátló hatása van számos humán tumorsejtvonalban. 

A GADD45γ csökkent expresszióját is CpG szigetek hipermetilációja okozza nem-

funkcionáló, GH-t és PRL-t termelő adenomákban. Környezeti stresszfaktorok (pl. UV 

sugárzás) hatására kapcsolódik az MTK1 (= MEKK4) kinázhoz, amelyen keresztül a 

p38, JNK útvonalakat aktiválja, így G2/M arrest-hez vezet (1. ábra). Daganatos 
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sejtvonalakon hatékony proliferáció gátló hatást fejt ki.  

Az apoptózis szabályozásában szerepet játszó fehérjeket kódoló gének közül a 

DAPK hiányzó expresszióját írták le deléció vagy hipermetiláció következményeként 

invazív adenomákban, a PTAG gén promóter metiláció miatti csökkent vagy hiányzó 

expresszióját a hypophysis daganatok többségében, a ZAC1 csökkent expresszióját 

pedig elsősorban nem-funkcionáló adenomákban igazolták mRNS és fehérje szinten 

egyaránt. Ez a cink-ujj fehérje a nukleáris receptorok kofaktora lehet, kötődhet a 

CBP/p300-hoz és a p160-hoz, de mint a p53 koaktivátora szerepet játszik az Apaf-1 

proapoptotikus gén szabályozásában is. 

 

I.2.2.3. Fokozott expressziót mutató gének 

A sejtciklusban részt vevő ciklinek és egyéb fehérjék eltérő expressziója, melyek 

végső soron a sejtciklust befolyásolják, szintén szerepet játszhat a hypophysis 

adenomák kialakulásában, bár sok esetben a fokozott transzkripcióhoz vezető pontos 

mechanizmus nem ismert. 

A ciklin D1 és ciklin D3 nem funkcionáló adenomák esetében, a ciklin E pedig 

corticotrop adenomák nagy százalékában fokozottan expresszálódik. A ciklin D1-el 

kapcsolatban a daganatok 25%-ában allél kiegyensúlyozatlanságot is leírtak. (Hibberts 

és mtsai, 1999). A ciklin B a HMGA2-vel összefüggésben, túlzott mértékben 

expresszált prolactinomákban. (Wierinckx és mstai, 2007; DeMartino és mtsai, 2009). 

A nem hiszton fehérje HMGA2 a kromatin szerkezetét befolyásolja és elősegíti a 

transzkripciót. Jelentős szerepet játszik az embrionális fejlődésben, expressziója is 

ekkor a legmagasabb, míg a felnőtt szövetekben szinte alig, vagy egyáltalán nem 

fejeződik ki. Részt vesz a sejtproliferáció, a differenciálódás, az apoptózis folyamatában 

és számos daganat (hasnyálmirigy, pajzsmirigy, emlő, vastagbél, prosztata stb.) (Reeves 

2001; Chiappetta és mtsai, 1996; Zhou X és mtsai, 1995; Fusco és Fedele, 2007) 

kialakulásában. A gén amplifikációját és a HMGA2 fokozott expresszióját írták le a 

legtöbb prolactinomában, amit általában trisomia, illetve poliploiditás okoz (Fedele és 

mtsai, 2006). Transzgén egerekben fokozott expressziója GH-t és PRL-t szekretáló 

adenoma kialakulását okozta (Fedele és mstai, 2002). Nem-funkcionáló adenomákban 

szerepe nem egyértelmű; egy tanulmány 18 vizsgált szövetből 12-ben emelkedett 

kifejeződését igazolta, de mindössze 2 esetben azonosítottak génamplifikációt vagy 
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génátrendeződést. (Pierantoni és mtsai, 2005). Expressziója kifejezett az invazív, 

malignusabb daganatokban. (Qian és mtsai, 2009). 

 

 

2. táblázat. A sporadikus hypophysis adenomák patogenezisében részt vevő 

fontosabb gének és defekusok 

Gén Eltérés Referencia 

RAS Szomatikus aktiváló mutáció carcinomában és invazív tumorokban 

Karga és mtsai, 1992; 

Lin Y és mtsai, 2009; 

Herman és mtsai 1993 

pRb (RB1) 

Promóter hipermetiláció az adenomák 28,6%-ában (12/42) 

                                                               35%-ában (12/34) 

Vizsgált tumorok 90%-a (18/20) expresszálta a pRb-t, 

                             a nem expresszálók 60%-ában (6/10) a promóter régiója metilált 

Rb lókuszt érintő LOH invazív és malignus daganatok 100%-ában 

Ogino és mtsai, 2005; 

Yoshino és mtsai, 2007; 

Simpson és mtsai, 2000; 

 

Pei és mtsai, 1995 

p53 Szomatikus inaktiváló mutáció és túlzott expresszió carcinomákban Herman és mtsai, 1993 

PTTG Fokozott expressziója az adenomák 90%-ában Zhang és mtsai, 1999 

Pdt-FGFR4 
Fokozottan expresszálódik az adenomák 42-60%-ában, kifejezett expresszió az invazív 

adenomákra jellemző 

Ezzat és mtsai, 2002; 

Morita és mtsai, 2008; 

Qian és mtsai 2004 

FGF2 
Fokozottan expresszálódik a hypophysis daganatokban, kifejezetten az agresszív 

adenomákban 
Ezzat és mtsai, 1995 

BMP4 Fokozottan expresszálódik prolactinomában 
Giacomini és mtsai, 

2006 

p14(ARF) 

p15INK4b (CDKN2B) 

p16INK4a (CDKN2A) 

p18INK4c (CDKN2C) 

Promóter hipermetiláció az adenomák 6%-ában (2/34) 

Promóter hipermetiláció az adenomák 32%-ában (11/34) és 35,7%-ában (15/42) 

Promóter hipermetiláció az adenomák 59%-ában (20/34) és 71,4%-ában (30/42) 

Promóter hipermetiláció az adenomák 39,5%-ában 

Yoshino és mtsai, 2007; 

Yoshino és mtsai, 2007, 

Ogino és mtsai, 2005; 

Yoshino és mtsai, 2007, 

Ogino és mtsai, 2005; 

Kirsch és mtsai, 2009; 

Morris és mtsai, 2005 

p21Waf1/Cip1 

(CDKN1A) 

Promóter hipermetiláció az adenomák 3%-ában (1/34) 

Csökkent expresszió a nem-funkcionáló adenomák 71%-ában 

Fokozott expresszió a hormontermelő adenomák 77%-ában és a GH termelő adenomák 

92%-ában 

Yoshino és mtsai, 2007; 

Neto és mtsai, 2005 

p27Kip1 (CDKN1B) 

Promóter hipermetiláció az adenomák 0%-ában (0/34) 

Csökkent expresszió az adenomákban, kifejezetten a corticotrop adenomákban 

Az adenomák 75 %-ában csökkent expresszió 

Yoshino és mtsai, 2007; 

Lidhar és mtsai, 1999; 

Lloyd és mtsai, 1997; 

Bamberger és mtsai, 

1999 
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Gén Eltérés Referencia 

Cyclin D1 (CCND1) 

Fokozott expresszió az adenomák 49%-ában 

Allél kiegyensúlyazatlanság az invazív daganatok 38%-ában (11/29), 

                                              a nem invazív daganatok 13%-ában (4/31) 

Simpson és mtsai, 2001; 

Hibberts és mtsai, 1999 

Cyclin D3 (CCND3) Fokozott expresszió az adenomák 68%-ában Saeger és mtsai, 2001 

Cyclin E (CCNE) Fokozott expresszió a corticotrop adenomák 37%-ában Jordan és mtsai, 2000 

Cyclin A (CCNA1) Fokozott expresszió hypophysis adenomákban 
Nakabayashi és mtsai, 

2001 

GADD45γ Csökkent expresszió az adenomák 58-67%-ában hypermetiláció miatt 
Zhang és mtsai, 2002, 

Bahar és mtsai, 2004a;  

MEG3A 
Expressziója megszűnik a nem-funkcionáló adenomák 92,8%-ában promóter 

hipermetiláció miatt 

Zhao és mtsai, 2005; 

Gejman és mtsai, 2008  

DAPK 
Expressziója megszűnik az invazív adenomák 59%-ában (10/17), melyet 45%-ban 

hipermetiláció, 36%-ban homozigóta deléció okoz 
Simpson és mtsai, 2002 

PTAG 
Az adenomák 79%-a (30/38) elveszíti a PTAG expressziót, 20 %-ban hipermetiláció 

miatt 
Bahar és mtsai, 2004b 

ZAC Csökkent vagy hiányzó expresszió nem-funkcionáló adenomákban Pagotto és mtsai, 2000 

HMGA Fokozott expresszió leggyakrabban prolactinomában (génamplifikáció) 

Pierantoni és mtsai, 

2005; Finelli és mtsai, 

2002 

JAB1 Fokozott expresszió carcinomákban Korbonits és mtsai, 2002 

 

A PTTG gén patogenetikai szerepét mutatja, hogy a hypophysis daganatok 90%-

ában fokozottan fejeződik ki és expressziója a daganatok invazivitásával korrelál 

(Zhang és mtsai, 1999). Számos egyéb (endokrin és nem endokrin) daganatban, többek 

között pajzsmirigy, petefészek, emlő, tüdő, vastagbéldaganat szövetekben (Salehi és 

mtsai, 2008) szintén emelkedett szintjét igazolták. A PTTG fehérje a human securin-

szerű fehérjék családjába tartozik, egyéb nukleáris separin fehérjékhez asszociálódva 

gátolja a testvérkromatidák szétválását a metafázisban, így jelentős szerepe van a 

mitózis folyamatában. Fokozott expressziója esetén megszakad a testvérkromatidák 

szétválása (kromatidavesztés, kromatidatöbblet, aneuploiditás), az így kialakuló 

genetikus instabilitás protoonkogén aktivációhoz és tumorszuppresszor gén LOH-hoz 

vezethet (Bharadwaj és mtsai, 2004; Zou és mtsai, 1999). Interakcióba léphet a p53 és a 

c-myc onkogénnel (Hamid és mtsai, 2004). Ezen kívül a PTTG stimulálja a FGF2 

(basicFGF, bFGF) expressziót, amelyen keresztül szabályozza az endothel VEGF 

expresszióját (Zhang és mtsai, 1999). Kapcsolatba lép más fehérjékkel is, mint pl. az 

Sp1 transzkripciós faktorral, amellyel közösen szabályozzák a G1/S átmenetet. Az Sp1-

en keresztül elnyomja a p21 expresszióját, így szabályozza a sejtproliferációt és 

sejtosztódást. A proliferációs aktivitás és a recidív állapot markerének tartják. PTTG 
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mutációt sporadikus adenomákban eddig nem találtak (Tong és mtsai, 2007). 

A daganatképződést a hypophysisben növekedési faktorok is befolyásolhatják . 

A fibroblaszt növekedési faktor 2 (FGF-2, vagy basic, bFGF) expresszióját agresszív 

hypophysis daganat-szövetekben nagyobbnak találták (Ezzat és mstai, 1995). A ptd-

FGRFR-4 (pituitary derived FGFR-4) egy konstitutívan aktív receptor izoforma, 

melynek in vitro és in vivo kísérletekben is transzformáló hatását írták le. Prolactinomát 

kivéve az összes többi hypophysis adenoma megközelítőleg 60%-ában fokozottan 

expresszálódik, de normális hypophysisben nem mutatható ki. A ptd-FGFR-4 

expressziója korrelál a daganat méretével és a proliferációs index-szel (Ezzat 2002; 

Morita és mtsai, 2008; Qian 2004). 

Egy másik jelátviteli molekula, a BMP4 fokozottan expresszálódik 

prolactinomákban, és elősegíti azok kialakulását prolactinoma modellekben. A TGFβ és 

növekedési faktorok hatására aktiválódó Smad és Bmp családba tartozó fehérjék 

interakcióba léphetnek az ösztrogén receptorokkal és proliferációt serkentő hatást 

fejtenek ki a prolaktin és növekedési hormont termelő hypophysis sejtekre a c-myc-en 

keresztül. Prolactinomán kívül egyéb hypophysis daganatokban azonban a BMP4-nek 

nincs proliferációt serkentő szerepe, sőt pl. corticotrop sejteken proliferációt gátló 

hatása van. 

 

I.2.2.4. Jelátviteli utak eltérései hypophysis adenomákban 

A molekuláris biológiai módszerek (array-k és nagy áteresztőképességű 

vizsgálatok) fejlődésével és a bioinformatika egyre nagyobb térnyerésével a hypophysis 

adenomákkal kapcsolatban is mindinkább a jelátviteli utak érintettsége kerül a kutatások 

középpontjába. Ezekben a daganatokban a MAPK kaszkád és PI3K/Akt/mTor 

útvonalak túlzott aktiválódását mutatták ki (Dworakowska és mtsai, 2009) és az 

adenoma képződés szempontjából ezt a két útvonalat emelik ki. A tirozin kináz 

receptorok egy része növekedési faktorok receptora. Ligandumtól függően többféle 

jelátviteli út is aktiválódhat (2. ábra), például a Ras-Raf-MEK-ERK (MAPK), a 

PI3K/Akt/mTor, de a PLC vagy JAK-STAT útvonalak is. 

A PI3K (foszfatidil-inozitol-3-kináz) egy nem-receptor tirozin kináz, melyet a 

már említett tirozin kináz receptorok (pl.: EGFR, VEGFR) mellett G-fehérjék, 

integrinek is aktiválhatnak (Ras mutáció esetén receptortól függetlenül aktiválódik). A 

PI3K fő célpontja a protein kináz B (PKB) vagy az Akt. Az Akt aktivációja egy sor 

fehérje foszforilációjához vezet, melyek szerepet játszanak a sejtek növekedésében, 
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túlélésében és a sejtciklusban, például az Akt kikapcsolja a proapoptotikus és 

sejtciklusgátlást okozó jeleket (FOXO3A, FOXO4, FOXO1, BAD, GSKβ, kaszpáz-9, 

PAR4), vagy aktiválja az antiapoptotikus IκB kinázt és MDM2-t (Vivanco és mstai, 

2002). Direkt és indirekt (TSC komplexen és RHEB-en keresztül /RHEB: Ras homolog 

enriched in brain, TSC2: tuberin/) úton aktiválja a szerin-treonin kináz mTOR-t. Az 

mTOR kétféle funkciót tölt be a vele komplexet alkotó fehérjéktől függően: a rictor-

fehérjével komplexben növekedési faktorok hatását közvetíti az Akt felé, a raptorral 

komplexben pedig a fehérjeszintézisre hat. Az mTOR aktiváció fokozott proliferációhoz 

vezet a 4E-BP1 (eukaryotic initiation factor 4E-binding protein1) gátlása és a 

riboszómális S6 kináz (p70S6K) aktiválása által. Intenzívebb működése fokozza a 

sejtproliferációt és a növekedést serkentő fehérjék (ciklin D, myc, VEGF) termelését. 

Hypophysis adenomákban, különösen nem-funkcionáló adenomákban az Akt 

molekula fokozott expresszióját (mRNS és fehérje szinten) és aktivált állapotát 

(nagyobb arányban jelenlevő aktív, foszforilált forma) találták (Musat és mtsai, 2005). 

Az Akt túlműködése a p27
Kip1

 fokozott foszforilációjához vezet, amely megakadályozza 

annak a sejtmagba történő transzportját. Ezért hypophysis adenomákban a sejtciklus 

egyes eltérései másodlagosnak tekinthetőek a fokozott Akt jelátvitel következtében. Az 

mTOR útvonal viszonylagos érintettsége ellen szól, hogy önmagában sem a TSC, sem 

az mTOR expressziója hypophysis daganatokban nem tért el a normális szövethez 

képest. Az Akt túlaktivációja ezen útvonalak mellett a GSKβ-n keresztül a β-katenin 

jelátvitellel is kapcsolatban van, amit viszont már összefüggésbe hoztak a hypophysis 

adenomák patogenezisével (Khattak és mstai, 2010; Elston és mtsai, 2008). 
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2. ábra Tirozin kináz receptor jelátvitel 

 

PI3K/Akt/mTor útvonal mellett mitogén hatásra a Ras (kis GTPáz) fehérjék 

szintén aktiválódnak. A Ras fehérje leginkább Raf (MAPKKK, mitogén aktivált protein 

kináz kináz kináz) kinázon keresztül aktiválódik, de a PI3K felé is továbbít jelet, így a 

két útvonal között „crosstalk” is fennáll. A Raf aktiválja a MEK-et (MAPKK), amely 

foszforilált állapotában aktiválja az ERK-et (MAPK). Az ERK a sejtmagba 

transzlokálódik és transzkripciós faktorokat aktivál, olyan gének expresszióját 

befolyásolva, amelyek által elősegíti a növekedést és mitózist (p70S6K, c-myc, c-Fos, 

Elk, ciklin D) (Haystead és mtsai,1992; Terada és mtsai, 1999a; Terada és mtsai, 

1999b). 

RAS mutációk nem jellemzőek hypophysis adenomákra (ellentétben más 

daganatokkal, mint például a vastagbélrák, a hasnyálmirigyrák és a melanoma), azonban 

mRNS- és fehérjeszinten is fokozott RAS expressziót találtak. A BAG1 (bcl-associated 

athanogene) túlzott expressziója GH-t termelő és a nem-funkcionáló adenomákban a B-

Raf fokozott expresszióját okozhatja (Wang és mtsai, 1996). A MAPK kaszkád többi 

elemét is (MEK1/2, ERK1/2) nagy mértékben foszforiláltnak (túlaktiváltnak) találták 

hypophysis adenomákban, ami a ciklin D1 expresszió növekedéséhez vezet (Jordan és 
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mtsai, 2000; Ewing és mtsai, 2007, Zhan és mtsai, 2010). In vitro hypophysis daganat 

modellben az EGFR tirozin kináz receptor aktivációja fokozott proliferációt okoz 

(Vlotides és mtsai, 2008), ami ugyancsak alátámasztja a fontosságát ennek a jelátviteli 

útnak a hypophysis adenomák patogenezisében. 

Újabb array alapú kísérletek eredményei alapján felvetik, hogy a fejlődésben 

kiemelkedő szerepet játszó WNT és Notch jelátviteli útvonalak is aktiválódnak és 

szerepet játszanak a hypophysis daganatok, elsősorban a nem-funkcionáló adenomák 

növekedésében (Moreno és mtsai, 2005). 

A WNT (Drosophila homológ wingless Int1 onkogén) fehérje családba olyan 

szekretált glikoproteinek tartoznak, amelyek jelentős szerepet játszanak a fejlődési 

folyamatokban. A WNT jelátvitei útvonalban ezeken a WNT ligandumokon kívül a 

WNT receptorok (Frizzled receptor) és inhibíciós faktorok, mint a SFRP család 

(secreted frizzled related protein), DKK (Dickkopf) és Sclerostin család tagjai is részt 

vesznek. A jelátvitel végén található célmolekulák között a sejtciklust befolyásoló myc, 

ciklin D1 és p21 PITX2 található (Kioussi és mtsai, 2002, Baek és mtsai, 2003, Zirn és 

mtsai, 2006). A WNT-ken keresztül három fő jelátvitel valósul meg: a WNT-β-katenin, 

vagy kanonikus út; a WNT-JNK és a WNT-kálcium útvonal. A jelátvitelre – más 

útvonalakra is jellemzően – a szövetspecificitás jellemző; a különböző ligandumok a 

sejtkontextustól függően különböző jelátvitelt indíthatnak. Többek között a hypophysis 

fejlődésében is fontos szereppel bír ez a jetáviteli útvonal; a WNT4a a Rathke tasakban 

expresszálódik az embrionális fejlődés alatt. WNT4-/- egerekben csökken a somatotrop 

sejtpopuláció, az α-alegység és a TSH mennyisége. A WNT5a funkció kiütése transzgén 

egerekben neonatalis letalitáshoz vezet (Treier és mtsai, 1998). A kanonikus útvonal a 

β-kateninen keresztül valósul meg (3. ábra), és feltételezik, hogy nagyobb szerepet 

játszik a daganatok kialakulásában (pl.: vastagbélrák), mint a nem-kanonikus jelátvitel. 

Az aktivált WNT jelút elősegíti az embrionális szövetek fejlődését, befolyásolja a sejtek 

túlélését, szaporodását, végső soron a daganatok kialakulását. 
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3. ábra. WNT-β-katenin jelátviteli út 

 

A WNT inhibitorok közül az SFRP család tagjainak csökkent expresszióját 

gyakran hipermetiláció okozza (Urakami és mtsai, 2006; Suzuki és mtsai, 2002) a 

tumoros szövetekben (hólyagrák, vastagbélrák). Hypophysis adenomákban az SFRP2-t, 

SFRP4-et, WIF1-et, DKK2-t és DKK-3-t csökkent mennyiségűnek találták (Elston és 

mtsai, 2008; Shorts-Cary és mtsai, 2007; Altenberger és mtsai, 2006; Morris és mtsai, 

2005), gyakran hipermetiláció következtében (Elston és mtsai, 2008). Bár az SFRP1 a 

WNT inhibitorok közé tartozik, bizonyos körülmények között anti-apoptotikus hatással 

bír (Fukuhara és mtsai, 2002) és a fenti közlemények adatai alapján hypophysis 

adenomákban fokozottan expresszálódik. A β-katenint illetően az eredmények 
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ellentmondásosak. Egyes vizsgálatok szerint nem észlelhető hypophysis daganatokban 

(Qian és mtsai, 2002; Xu és mtsai, 2002), más vizsgálatok azonban immunhisztokémiai 

módszerekkel a sejtmagban mutatták ki jelenlétét (Semba és mtsai, 2001; Elston és 

mtsai, 2010). Az útvonal célgénjeit vizsgálva hypophysis adenomákban megnövekedett 

ciklin D1, PITX2 és myc szintet találtak, valamint a p21 a GH termelő adenomákban 

fokozott expressziót mutatott (Hibbert és mtsai, 1999; Moreno és mtsai, 2005; Neto és 

mtsai, 2005). Ezen kívül a PTTG gén promóterében is találtak TCF4 kötőhelyet, ami 

magyarázhatja a gén fokozott expresszióját (Zhou és mtsai, 2005). Összességében tehát 

a célgének expressziója is az útvonal túlaktivált állapotát támasztja alá. 

A Notch útvonal, amely ugyancsak az embrionális fejlődésben játszik szerepet, 

szintén fokozottan aktivált nem-funkcionáló hypophysis adenomákban. A ligandum 

kötődése után proteolízis révén a receptor intracelluláris része a sejtmagba 

transzlokálódik és különböző gének expresszióját szabályozza. Ennek az intracelluláris 

doménnek a konstitutív expressziója transzgén állatokban (Bellavia és mtsai, 2002) 

agresszív T-sejtes neopláziát okoz. A Notch3 indirekt módon az ASCL-en keresztül a 

DLK1 expresszióját szabályozza (Qi és mtsai, 2008). A két gén expressziója között 

negatív korreláció áll fenn, arányuk alapján elkülönítenek magas DLK1/alacsony 

Notch3 expressziójú és magas Notch3/alacsony DLK1 expressziójú daganatokat, 

amelyek a differenciáltsági állapottal vannak összefüggésben (van Limpt és mtsai, 

2003). A hypophysis nem-funkcionáló adenomáiban az előbbi konstelláció áll fenn, ami 

alapján valószínűsítik, hogy ezek a daganatok vagy nem-differenciált sejtekből 

alakulnak ki, vagy a daganatfejlődés során de-differenciálódnak (Dlk expresszióról 

Notch3 expresszióra váltanak), amelyet az alacsony Pit1 expresszió is igazol (Moreno 

és mtsai, 2005). Ez felveti azt a kérdést, hogy az eddig gyógyszeresen nem kezelhető 

nem-funkcionáló adenomák esetében az Alzheimer-kór kezelésében használt gamma 

szekretáz gátló (Notch jelátvitelt gátló) gyógyszerek hatásosak lehetnek-e. 
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4. ábra. Notch jelátviteli útvonal 

 

A két útvonal (Notch és WNT) között szintén kapcsolat áll fenn a TLE2 (Transducin 

like enhancer of split2) molekulán kereszül (4. ábra), amelynek túlzott expresszióját 

mutatták ki nem-funkcionáló hypophysis adenomákban. A HES1 a TLE2-vel komplexet 

alkotva transzkripciós represszor funkciót tölt be számos fejlődésben résztvevő gén 

promóteréhez kapcsolódva (Hoffman és mtsai, 2008; Nuthall és mtsai, 2002). 

Feltételezések szerint a fokozott expressziójú Notch3 tartja de-differenciált állapotban a 

nem-funkcionáló hypophysis daganatokat alkotó sejteket.  

 

I.3. MikroRNS-ek mint poszttranszkripcionális szabályozó molekulák 

I.3.1. A miR-ek jellemzői és biogenezise 

A miR-ek 16–29 nukleotidból álló nem kódoló RNS-molekulák, amelyek az ún. 

RNS-interferencia révén szabályozzák a génátiratokat. Egyes források szerint a humán 

génátiratok kb. 30–50%-át szabályozzák miR–ek (Chen és mtsai, 2006; Lewis és mtsai, 

2005). Az első miR-t két kutatócsoport egymástól függetlenül fedezte fel. Kimutatták, 

hogy a lin-14 génnel komplementer lin-4 gén által kódolt 22 nukleotidból álló RNS-

molekula a lin-14 gén expresszióját gátolja poszttranszkripciós szinten (Lee és mtsai, 

1993; Weber és mtsai, 2006). A miR-ek valódi jelentőségét azonban csak azután 

ismerték fel, miután különféle fajokban számos hasonló, kisméretű RNS-t azonosítottak 

(Lau és mtsai, 2001; Lee és mtsai, 2001). 

A miR-eket kódoló gének gyakran más gének intronjaiban találhatók, és az adott 

gén (host gén) promóterének és szabályozó elemének felügyelete alatt állhatnak, míg 

más miR gének a genom nem-kódoló részén policisztronos clusterekben, vagy 
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egyszerűen önmagukban helyezkednek el (Bartel és mtsai, 2004). A miR génekről 

átíródó primer transzkriptum (pri-miR) az RNS-polimeráz-II közreműködésével 

képződik a sejtmagban. A pri-miR-t a sejtmagban endonukleáz (Drosha) hasítja 

prekurzor miR-ré (pre-miR). Ezek a pre-miR-ek 60–100 nukleotidból állnak, és 

jellegzetes hajtűszerű szerkezettel rendelkeznek. A sejtmagból egy exportin-5 nevű 

fehérje (RanGTPáz) segítségével jutnak ki a citoplazmába, majd egy citoplazmatikus 

ribonukleáz (Dicer) közreműködésével a hajtűszerű pre-miR-ből kettős szálú RNS-

molekula képződik (5. ábra). A duplex szálainak szétválását követően az egyik szálból 

keletkezett 16–29 nukleotid méretű érett miR fehérje–RNS komplexbe integrálódik, 

melyet RISC-nek neveznek (RNS induced silencing complex). Ez a komplex hozza létre 

a cél-mRNS lebomlását vagy a transzláció gátlását; a miR hozzákötődik az mRNS 3’ 

nem átíródó végéhez (3’UTR, untranslated region). Növényekben ez a miR–mRNS 

kötődés csaknem teljes komplementaritás alapján jön létre és az mRNS lebomlását 

eredményezi. Állati és humán sejtekben ez a kötődés nem tökéletes, de a transzláció 

gátlását, valamint az mRNS degradációját okozhatják (Selbach és mtsai, 2008). 

 

5. ábra. A miR-ek biogenezise 
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A miR-ek biológiai jelentősége sokrétű, szerepük van a sejtproliferáció, a 

sejtdifferenciálódás, az egyedfejlődés, a celluláris jelátvitel, a sejthalál szabályozásában, 

és jelentőségük lehet különböző betegségek, köztük a daganatok patomechanizmusában 

(Ambros és mtsai, 2001; Ambros és mtsai, 2004; Carrgington és mtsai, 2003; 

Carrington és mtsai, 2005; Gregory és mtsai, 2005). Humán daganatokban lehetséges 

jelentőségükről 2002 óta közölnek adatokat. Számos daganattípusban, köztük krónikus 

lymphoid leukaemiában, tüdőtumorban, köpenysejtes lymphomában, colorectalis 

carcinomában, emlő- és pajzsmirigy-carcinomában, glioblastomákban és hypophysis 

daganatokban találtak megváltozott miR-expressziós profilt (Bottoni és mtsai, 2007; 

Calin és mtsai, 2002; Calin és mtsai, 2004; Chan és mtsai, 2005; Iorio és mtsai, 2005; 

Michael és mtsai, 2003; Takamizawa és mtsai, 2004; Volinia és mtsai, 2006; Weber és 

mtsai, 2006). Több tanulmányban kimutatták, hogy az adott daganatban jelentőséggel 

bíró gén expressziója negatívan korrelál a specifikus miR expressziójával, aminek 

alapján a miR–eket funkciójuk szerint onkogénnek vagy tumorszuppresszornak 

minősítették. A miR-expressziós mintázat egyes daganatokban tükrözte a típus és 

stádium eltéréseit (Calin és mtsai, 2002; Chen és mtsai, 2007). 

I.3.2. A miR kutatás módszerei 

I.3.2.1. Célgén-mRNS (target) azonosítása 

Növényekben a miR és a célgén mRNS–e között teljes vagy csaknem teljes a 

komplementaritás, azonban állatfajokban és emberben ez csak részleges. A miR-ek 2–7 

bázispáros része tartalmazza a fajok között jól konzervált és a targettel komplementer 

ún. magrégiót („seed region”). Ez a régió felelős a transzlációgátlásért. A GC-tartalom 

és a méret alapján statisztikai módszerrel valószínűsíthető, hogy a 6 nukleotidból álló 

magrégió tökéletes illeszkedése a genomban 1,3 kilobázispáronként létrejöhet, vagyis 

elméletileg egy miR-nek több száz targetje létezhet. Természetesen egy fehérjét kódoló 

mRNS több miR célpontja lehet. 

 

I.3.2.2. Targetkereső algoritmusok 

A miR-ek az mRNS-ek 3’UTR részéhez kapcsolódnak, ezért a target predikcióhoz 

elengedhetetlen ezek szekvenciájának ismerete. A képet színesíti, hogy a gének kb. 

30%-ának nincs definitív 3’UTR szakasza (Maziére és mtsai, 2007), például az Ensembl 

adatbázis is cDNS és EST könyvtárakat használ e régiók azonosításához. A legtöbb 

targetkereső algoritmus első lépésben a miR magrégióját veti össze az összes humán 
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mRNS 3’UTR szekvenciával. A szekvencia-illeszkedés alapján több száz szekvencia is 

látótérbe kerülhet; az álpozitív eredmények a konzerváltság vizsgálatával csökkenthetők 

(pl. a célszekvencia elvethető, ha 3 különböző fajban nem tökéletes az illeszkedés). A 

következő lépés a miR–target-mRNS duplex stabilitásának vizsgálata; bizonyos kötési 

szabadenergia (ΔG) szint felett a program elveti a potenciális targetet. A ΔG 

kiszámolásához számítógépes programok állnak rendelkezésre (pl. RNAFold). A 

küszöbérték kiválasztására a javaslatok különböznek (–13 kcal/mol (Wang és mtsai, 

2006), –17 kcal/mol (Zhou és mtsai, 2008), –20 kcal/mol (Wanatabe és mtsai, 2006); a 

nagyobb ΔG javíthatja a specificitást. A lehetséges target mRNS-ek köre tovább 

szűkíthető a komplementaritás vizsgálatának kiterjesztésével, amelynek során a 

magrégión kívül a teljes miR-t vizsgáljuk (Enright és mtsai, 2003; Lewis és mtsai, 2003; 

Stark és mtsai, 2003; Wang és mtsai, 2006). A leggyakrabban használt targetkereső 

programok jellegzetességeit és elérhetőségét a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat. miR target predikciós programok (Butz és mtsai, 2009) 

     (http://www.exiqon.com/microrna-target-prediction alapján) 

Program 
Predikcióhoz használt 

módszer 
Referencia Web elérhetőség 

miRNA-target gene 

prediction at EMBL 
komplementaritás (Stark és mtsai, 2003) http://www.russell.embl.de/miRNAs 

microRNA.org 

(miRanda) 
komplementaritás (John és mtsai, 2004) http://www.microrna.org 

MicroCosm Targets / 

miRBase (miRanda) 
komplementaritás (Enright és mtsai, 2003) 

http://www.ebi.ac.uk/enright-

srv/microcosm/htdocs/targets/v5/ 

Target Scan 
mikroRNS magrégió 

komplementaritás 
(Lewis és mtsai, 2005) http://www.targetscan.org 

DIANAmicroT Termodinamika 
(Kirakidou és mtsai, 

2004) 
http://diana.cslab.ece.ntua.gr/ 

PicTar Termodinamika (Krek és mtsai, 2005) http://pictar.mdc-berlin.de/ 

RNAHybrid Termodinamika 
(Rehmsmeier és mtsai, 

2004) 

http://bibiserv.techfak.uni-

bielefeld.de/rnahybrid 

miRGen++ Bayes statisztika (Huang és mtsai, 2007b) http://www.psi.toronto.edu/genmir 

MiTarget 
SVM statisztika 

(Support Vector Machine) 
(Kim és mtsai, 2006) http://cbit.snu.ac.kr/~miTarget 
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Program 
Predikcióhoz használt 

módszer 
Referencia Web elérhetőség 

MiRtaget2 
SVM statisztika 

(Support Vector Machine) 
(Wang, 2008) http://mirdb.org 

TarBase 
Kísérletesen validált targetek 

adatbázisa 

(Sethupathy és mtsai, 

2006) 
http://diana.cslab.ece.ntua.gr/tarbase/ 

RNA22 Szekvencia mintázat keresés (Miranda és mtsai, 2006) http://cbcsrv.watson.ibm.com/rna22.html 

 

I.3.2.3. A miR–célgén-mRNS interakció vizsgálata 

A miR–célgén-mRNS interakció vizsgálatának egyik lehetséges módja a miR és a 

célgén-mRNS szövetspecifikus ko-expressziójának tanulmányozása. Erre a célra 

többféle módszer használható (Northern blot, RT PCR, in situ hibridizáció). A miR–

célgén-mRNS interakció közvetlen kimutatására riporterrendszereket használhatunk. 

Ugyanabba a plazmidba a vizsgált mRNS teljes 3’UTR része mellé ún. riporterfehérjét 

építünk be (luciferáz vagy green fluorescens protein, GFP), majd a plazmiddal 

transzfektált sejtekben a miR bevitele mellett vizsgáljuk a miR–mRNS interakciót jelző 

riporterfehérje expressziójának csökkenését (6. ábra). Az miR-nek a célgén-mRNS 

transzlációjára kifejtett gátló hatását Western blot, ELISA vagy 

immuncitokémiai/immunhisztokémiai módszerekkel vizsgálhatjuk. 

 

 

6. ábra. miR targetkeresés és validálás (Butz és mtsai, 2009) 
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A vizsgálatokhoz olyan sejtvonal használata célszerű, amely nem expresszálja a 

vizsgálni kívánt miR-t, azonban célfehérjét termel. Ilyen sejtvonal esetében a miR-t 

tartalmazó plazmiddal végzett transzfekció a célfehérje mennyiségének csökkenésével 

jelzi a transzláció gátlását. A vizsgálatokhoz a miR expresszióját RNS-interferencia 

révén gátló RNS-szekvenciákat, ún. antagomiR-eket is alkalmazhatunk; a miR és 

antagomiR ko-transzfekció felfüggeszti a miR transzlációra kifejtett gátló hatását, és 

ezáltal a célfehérje mennyiségének csökkenése is elmarad. A célfehérje mennyiségének 

változásán kívül annak funkcióját is vizsgálhatjuk. Kuhn és mtsai a humán 

angiotenzinreceptor-1 fehérjét mint a hsa-miR-155 lehetséges célpontját vizsgálták. A 

miR-155 antagomiR-jének bevitele megnövelte a sejtfelszínen a receptor-sűrűséget és 

fokozta a receptor-közvetített jelátvitelt (Kuhn és mtsai, 2008). 

I.4. A miR-ek szerepe hypophysis adenomákban 

Az NCBI Pubmed adatbázisa „microRNA AND pituitary” keresőszavakra 2010 

júniusáig mindössze 16 találatot adott. Ezek között 5 foglalkozik ténylegesen a 

hypophysis miR eltéréseivel: négy az adenomák patogenezisével kapcsolatban, egy 

pedig a GnRH hatásra bekövetkező miR-expressziós profil változását vizsgálta. A négy 

közlemény közül mindeddig egy miR microarray vizsgálatot közöltek az adenomák 

patogenezisével kapcsolatban. 

Bottoni és mtsai által készített miR microarray 30 eltérően expresszálódó miR-t 

azonosított a normális és adenomás szövetekben. A szerzők valószínűsítették, hogy a 

hypophysis adenomákban fokozottan expresszáltnak talált miR-150, miR-152, miR-191 

és miR-192 befolyásolhatják a sejtproliferációt a korábban közölt vizsgálatok alapján 

(Cheng és mtsai, 2005). Az adenomák méretével összefüggően 6, míg bromocriptin 

kezelés hatására szintén 6 miR eltérő expresszióját mutatták ki. Az adenomákban 

csökkent expressziójú miR-16-1 kísérletesen megerősített célpontja, a BCL2 a 

daganatok egyharmadában fokozottan expresszálódott, így lehetséges, hogy a miR által 

szabályozva részt vesz ezeknek a daganatoknak a kialakulásában (Bottoni és mtsai, 

2005). 

ACTH termelő adenomákban 8 csökkent működésű miR-t azonosítottak, melyek 

klinikummal összefüggését nem sikerült bizonyítani (Amaral és mtsai, 2009). 

Korábbi vizsgálatokban riportergén-kísérlettel igazolták a let-7-HMGA2 közötti 

interakciót, amelyek expressziója közötti negatív korreláció a hypophysisben 

patogenetikai szerepükre utalhat (Qian és mtsai, 2009). 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A miR-ek szerepét számos élettani és kórélettani folyamatban bizonyították 

(egyedfejlődés, sejt-proliferáció, -differenciálódás, apoptózis, celluláris jelátvitel, 

tumorgenezis). A daganatok kialakulásában - a genetikai eltérések mellett - egyre 

inkább előtérbe kerül az epigenetikus szabályozás patológiai szerepe. Hypophysis 

adenomákban számos tumorszuppresszor esetében bizonyították a hipermetiláció miatti 

génexpresszió csökkenést, azonban ezekben a daganatokban a miR-ek, mint 

poszttranszkripciós szabályozók szerepéről jóval kevesebb információ áll rendelkezésre. 

Munkámban a miR-ek szerepének vizsgálatát tűztem ki célul sporadikus hypophysis 

adenomákban. 

1. Hormontúltermeléssel nem járó (NFA), GH-termelő, GH- és prolaktin (GHP) 

termelő adenomák, valamint normális humán hypophysis szövet miR-expressziós 

profiljának meghatározásával választ kerestem arra a kérdésre, hogy a miR-

expresszió szintjén kimutathatók-e különbségek az egyes adenoma típusok és a 

normális hypophysis szövet között. 

2. Hypophysis szövetben tanulmányozni kívántam a Wee1 sejtciklus kináz 

expresszióját mRNS- és fehérjeszinten. Ennek keretében célul tűztem ki aWee1 

gén 3’UTR-t potenciálisan felismerő miR-ek azonosítását bioinformatikai 

módszerekkel, kötőhelyük pontos meghatározását molekuláris biológiai 

módszerekkel, a miR-mRNS interakció kimutatását és a Wee1 funkciójának 

tisztázását. 

3. NFA szövetben célul tűztem ki a miR-expressziós profil részletesebb vizsgálatát 

ún. Taqman Low Density Array (TLDA) segítségével. Fel kívántam tárni a miR-

expresszió lehetséges összefüggéseit a klinikai paraméterekkel és azonosítani 

kívántam a lehetséges patogenetikai szereppel bíró miR-eket. 

4. A miR-expressziós profil segítségével vizsgálni kívántam NFA szövetben a 

jelátviteli utak érintettségét, amelyek közül részletesen tanulmányoztam a TGFβ 

jelátviteli rendszer és a Smad gének expressziójának miR-ek általi szabályozását. 
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III. MÓDSZEREK 

III.1. Betegek 

Összesen 57 hypophysis mintát dolgoztam fel (27 NFA, 15 GH-termelő adenoma PRL 

termeléssel vagy a nélkül /GH±PA/ és 15 normális humán hypophysis szövet /NH/). 

Az adenoma szöveteket transsphenoidealis műtéttel távolították el az Országos 

Idegsebészeti Tudományos Intézetben. A betegek a vizsgálatról teljes körű információt 

kaptak és ezt követően beleegyező nyilatkozatott írtak alá. A daganatok osztályozását a 

betegek klinikai paraméterei, hormonleletei és az eltávolított adenomák patológiai 

vizsgálata alapján végeztem el. A rutin szövettani vizsgálat, a hypophysis mellső lebeny 

hormonok immunhisztokémiai vizsgálata és a MIB1 proliferációs marker 

meghatározása a Semmelweis Egyetem I. sz Patológiai és Rákkutató Intézetében történt. 

A kontrollként használt normális humán hypophysis szöveteket a belgrádi University 

Clinical Centre-ben, endokrinológiai betegségben nem szenvedő elhunyt személyekből 

távolították el a halált követő 6 órán belül. A betegek klinikopatológiai adatait a 4. 

táblázatban foglaltam össze. 

 

4. táblázat. A vizsgált betegek klinikopatológiai adatai 

 

Kor Nem 

Mikro- / makro- 

adenoma 

Tumor méret 

(operáció előtt) 

mm3 

Klinikai 

diagnózis 

PRL 

immunhiszto-

kémia 

GH 

immunhiszto-

kémia 

MIB1 

(%) 

Szérum 

PRL 

(ng/ml) 

Szérum 

GH 

(ng/ml) 

Szérum 

IGF1 

(ng/ml) 

46 N Makro 31350 NFA negatív negatív 0 9,09 - - 

54 F Makro 1200 NFA negatív negatív 6 9,7 - - 

65 N Mikro 127,4 NFA negatív negatív 2,5 1,1 - - 

70 N Makro 15000 NFA negatív negatív 0 - - - 

30 F Makro 27000 NFA negatív negatív 5 5,4 4,5 - 

71 N Makro 12000 NFA negatív negatív - 15 - - 

55 F Makro 4821 NFA negatív negatív 0,6 5 - - 

50 N Makro 1200 NFA negatív negatív 0 4,93 - - 

60 N Makro 4680 NFA + negatív 0 95,7 - - 

36 F Makro 1750 NFA negatív negatív 0 12,8 0,1 86,9 

55 N Makro 11592 NFA negatív negatív 2 56,1 0,33 - 

29 N Makro 6000 NFA negatív negatív 0 93,2 - - 

28 N Makro 24937 NFA + + 0 - - - 

58 F Makro 5130 NFA + negatív 0 11,6 - - 
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Kor Nem 

Mikro- / makro- 

adenoma 

Tumor méret 

(operáció előtt) 

mm3 

Klinikai 

diagnózis 

PRL 

immunhiszto-

kémia 

GH 

immunhiszto-

kémia 

MIB1 

(%) 

Szérum 

PRL 

(ng/ml) 

Szérum 

GH 

(ng/ml) 

Szérum 

IGF1 

(ng/ml) 

75 N Makro 8400 NFA negatív negatív 0 46,13 - - 

34 F Makro 26250 NFA negatív negatív 0 11,8 - - 

52 N Makro 8800 NFA - - - - - - 

69 F Makro 11700 NFA - - - 12,9 - - 

61 F Makro - NFA negatív negatív 1-3  - - 

60 F - - NFA negatív negatív - 3,1 <0,16 44 

45 N Makro 300 NFA negatív negatív - - - - 

56 N Makro 2250 NFA negatív negatív <1 3,7 0,4 159 

63 N Makro 300 NFA negatív negatív 4-5 18 1,03 67 

80 F Makro - NFA negatív negatív - 6,9 - 9 

67 N Makro - NFA negatív negatív - 7 0,16 - 

62 N - - NFA negatív negatív 0 - - - 

83 F Mikro 56 NFA negatív negatív <1 - 0,16 59 

59 N Makro 11616 GHA negatív + + + 2 - 16,6 981,3 

56 N Makro 4800 GHA negatív - 0 - 13 717 

56 F Makro 1960 GHA negatív + + + 3 5,9 27,4 1295 

37 F Makro 2160 GHA + + - 10,5 8,5 - 

52 N Makro 960 GHA + + 4 2,4 4,7 504,5 

55 F Mikro 90 GHA + + + + 0 - 0,7 267 

53 N Makro 5355 GHA negatív negatív 0 6,7 9,9 815,9 

20 F Makro 14000 GHA + + + + + 4,5 25 >30 - 

53 F Makro 900 GHA negatív ++ <1 4,7 29,4 850 

48 N Makro 750 GHA negatív +++ 0,03 5,9 27,3 905 

69 N Makro - GHA negatív ++ 0 4,7 5,8 488 

27 N Makro - GHA negatív + 0,05 2,7 7,3 908 

43 F - - GHA negatív +++ - - - - 

42 F - - GHA negatív +++ - 5,9 - 527 

42 F - - GHA negatív ++ 0,02 5,2 2,3 - 

 

Rövidítések: F: férfi; N: nő; Makro: makroadenoma, tumor méret > 1000 mm
3
; Mikro: 

mikroadenoma, tumor méret < 1000 mm
3
; +: pozitív; -: nem elérhető/nem készült; MIB1: 

proliferációs marker 
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III.2. Molekuláris biológiai módszerek 

III.2.1. RNS izolálás 

A szövetmintákat eltávolítás után azonnal folyékony nitrogénben fagyasztottam, majd a 

további felhasználásig -80 
o
C-on tároltam. 18 NFA, 7 GH±PA és 10 NH szövetből teljes 

RNS-t izoláltam Qiagen RNeasy Tissue Mini Kit és miRNeasy Mini Kit (Qiagen Inc., 

Chatsworth, CA) segítségével. Az RNS integritását és koncentrációját Agilent 

Bioanalyzer 2100 rendszeren (Agilent Tech Inc., Santa Clara, USA) mértem.  

III.2.2. Kvantitatív génexpresszió mérése valós idejű PCR-rel 

A méréseket a gyártók által előírt protokollok alapján végeztem. A reverz transzkripciót 

1 μg teljes RNS-ből végeztem High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems, PN: 4375222) használatával. A reakció paraméterei: 25 
o
C 10 perc, 37 

o
C 

120 perc, 85 
o
C 5 perc volt. 

A real-time PCR (RT-PCR) méréseket 7500 Fast Real-Time PCR rendszerrel 

(Applied Biosystems) triplikátumban, 20 µl végtérfogatban (10 μl TaqMan Fast 

Universal PCR Master Mix, 250 pM TaqMan assay, 10-szeresre hígított cDNS) 

végeztem. Az alábbi TaqMan Assay-ket használtam: P/N: 4331182, POMC: 

Hs00174947_m1; GH: Hs00236859_m1; PRL: Hs00168730_m1; Wee1: 

Hs00268721_m1, Hs01119390_g1; SMAD1-Hs00195432_m1, SMAD2: 

Hs00183425_m1, SMAD3: Hs00232219_m1, SMAD4: Hs00929647_m1, SMAD5: 

Hs00195437_m1, SMAD6: Hs00178579_m1, SMAD7: Hs00178696_m1, SMAD9: 

Hs00195441_m1, DLK1: Hs00171584_m1, MEG3: Hs01087966_m1, 18S: 

Hs99999901_s1, ACTB: Hs99999903_m1, GAPDH: Hs99999905_m1, B2M: 

Hs99999907_m1, HPRT1: Hs99999909_m1. 

Az endogén kontroll meghatározása Normfinder szoftver segítségével történt. A 

legstabilabb kombinációnak a GAPDH és ACTB geometriai átlaga bizonyult. Az 

expresszió mértékét ddCT módszerrel határoztam meg (Livak és mtsai, 2001). 

III.2.3. miR expressziós profil meghatározása TaqMan Low Density Array 

(TLDA) kártyával 

A miR expressziós profilt két vizsgálatban határoztam meg. Elsőként 5 normális humán 

hypophysis szövetből, 3 GH-termelő, 3 GHP-termelő és 6 NFA adenomából készítettem 
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szövettípusonként 1-1 pool-t. 

A második vizsgálatban 12 hypophysis szövetmintában (8 NFA, 4 NH) egyedi 

mérésekkel határoztam meg a miR expressziós profilt TaqMan Low Density Array 

(TLDA) Human MicroRNA Panel v.2 (Applied Biosystems, Foster City, CA) 

segítségével, a gyártó előírásai szerint. Minden mintából 300 ng teljes RNS-t 

fordítottam át reverz transzkripcióval 2 primer pool (Megaplex RT primer Pool A és B) 

és TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit (PN: 4366596) felhasználásával. A 

primer pool-ok egyenként 380 stem-loop primert tartalmaztak. Ezt követően 

preamplifikációs reakciót végeztem (Megaplex Preamp Primerek: Human Pools Set 

v3.0 (PN: 4444750) a protokoll előírásai szerint. A miR-expressziós profil 

meghatározása real-time PCR TaqMan Human MicroRNA Array A and B (PN: 

4398965, 4398966) kártyán történt 7900HT RealTime PCR rendszeren (Applied 

Biosystems). 

Az endogén kontroll kiválasztás Normfinder szoftverrel történt, a próba 

expressziójának stabilitási értékét a csoporton belüli és a csoportok (NFA és NH) 

közötti variancia alapján számoltam. A legmegfelelőbb endogén kontroll kombinációt 3 

háztartási miR (MammU6, RNU44 and RNU48) értékének számtani közepe adta (7. 

ábra). Az expresszió mértékét minden esetben ddCT módszerrel határoztam meg. 

 

 

 

7. ábra. A kiválasztott három belső kontroll miR küszöbciklus értékei 12 

hypophysis mintában (kék, zöld és fekete vonalak). A számított 

középértéket a piros vonal jelzi.  
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III.2.4. Hypophysis minták egyedi miR-expressziójának kvantitatív 

meghatározása 

A hypophysis minták egyedi miR-expressziójának méréséhez a TaqMan MicroRNA 

Assay Kit-ekben található stem-loop RT primereket és TM primereket használtam: hsa-

miR-135a (Assay ID: 000460), hsa-miR-135b (Assay ID: 4395372), hsa-miR-543 

(Assay ID: 4395487), hsa-miR-422a (Assay ID: 4395408), hsa-miR-383 (Assay ID: 

4373018), hsa-miR-378 (Assay ID: 4395354), hsa-miR-516a-3p (Assay ID: 4373183), 

hsa-miR-155 (Assay ID: 000479), hsa-miR-17-5p (Assay ID: 000393), hsa-miR-93 

(Assay ID: 000432), hsa-miR-98 (Assay ID: 000577), hsa-miR-140-5p (Assay ID: 

001187), hsa-miR-582-3p (Assay ID: 002399), hsa-miR-582-5p (Assay ID: 001983), 

hsa-miR-938 (Assay ID: 002181), RNU44 (PN: 4427975, Assay ID: 001094), RNU48 

(PN: 4427975, Assay ID: 001006), U6 snRNA (MammU6, PN: 4427975, Assay ID: 

001973). 

A reverz transzkripciót TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit 

segítségével végeztem (PN: 4366596). Az RT mix 0,15 μl dNTP-t (100 mM), 1 μl 

MultiScribe reverse transcriptase-t (50U/l), 1,5 μl 10x RT Buffer-t, 0,19 ul RNase 

inhibitor-t (20 U/ul), 4,16 μl RNáz-mentes vizet, 3 μl miRNA specifikus stem-loop RT 

primert és 5 µl (10 ng) teljes RNS-t tartalmazott. Ezt követően 16 
o
C-on 30 perces, 42 

o
C-on 30 perces és 85 

o
C-on 5 perces inkubáció következett.  

Az RT-PCR-hez 1 µl RT terméket, 0,75 µl TM primer-t, 7,5 µl 2x TaqMan 

Universal PCR Master Mix-et, 5,75 ul RNáz-mentes vizet adtam (15 µl végtérfogat). A 

reakció 384-well-es plate-en zajlott 7900 HT RealTime PCR rendszerben. 

 

III.2.5. In silico target predikció 

A Wee1 gént (ENSG00000166483) targetáló miR-ek predikciójához párhuzamosan 3 

algoritmust (miRBase-t, Targetscan-t, PicTar-t) használtam. A potenciális miR-ek közül 

azokat részesítettem előnyben, amelyet mindhárom program előre jelzett, vagy az adott 

miR több kötőhellyel rendelkezett a Wee1 3’ UTR régióban. A pGL3 Control plazmid 

és a miR-155 interakciójának modellezéséhez RNA22 target predikciós programot 

használtam, amely tetszőleges beviteli (input) szekvenciák közötti modellezést is 

lehetővé tesz, szemben a „hagyományos” programokkal, amelyek meghatározott DNS 

adatbázisok 3’UTR szekvenciáit használja. 
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III.2.6. Luciferáz riporter-vektor konstrukciók, in vitro mutagenezis 

A Wee1 gén 3’UTR szabályozó régió szekvenciáját humán genomiális DNS-ből 

amplifikáltam 5’-GCTCTAGAGCTACTCCTTTCCCACCTCC-3’ forward és 5’-

GCTCTAGAAAGCTCAGAGTGACTTTTAATATGCC-3’ reverz primerekkel, majd a 

szabályozó régiót 5’→3’ irányban pGL3 Control vektorba (Promega, Madison, USA) 

építettem közvetlenül a luciferázt kódoló gén 3’ vége mögé, XBaI restrikciós 

hasítóhelyet használva (pWee+). Az ellenkező orientációban (3’→5’) beépült 3’UTR 

régiót használtam negatív kontrollként (pWee-). 

A Wee1 3’ UTR-en kötődő miR-128 és miR-516 kötőhelyek módosítását site-

directed mutagenezissel végeztem az alábbi mutáns primerek segítségével: 

m128a_1_mut_F: 

5'-GCTCTAGAGCTACTCCTTTCCCACCTCCCCCTGAACGAATTCACAAGAGGAAGCTAGGTTGAAATC-3' 

m128_2 mut_F: 

5'-GTTAACCGAATTCGTGGTGTGCTGCTTATAGTTTGC-3' 

m128_2 mut_R: 

5'-CACACCACGAATTCGGTTAACCCTGGAAAGGCTG-3' 

m516_F: 

5'-CCTGAACACTGTGACAAGGAATTCATAGGTTGAAATCACTGATAG-3' 

m516_R: 

5'-CTATCAGTGATTTCAACCTATGAATTCCTTGTCACAGTGTTCAGG-3' 

 

A mutáns inzerteket a vad típusúhoz hasonlóan pGL3 Control vektorba építettem, 

5’→3’ irányban. A vad típusú (pWee+, pWee-) és mutáns plazmidok (pWee_m128_1; 

pWee_m128_2; pWee_dm128; pWee_m516) szekvenciáját direkt DNS szekvenálással 

ellenőriztem. 

III.2.7. Tranziens transzfekció és Dual-Luciferáz assay 

A funkcionális vizsgálatokhoz HeLa sejteket használtam. A sejteket 10% fötális borjú 

szérummal (FBS, Gibco Scientific Inc., USA), 1% nátrium-piruváttal és 1% 

antibiotikum-antimikotikummal (Sigma-Aldrich) kiegészített Minimal Eagle Essential 

Médiumban (MEM), 5% CO2 jelenlétében, 37°C-on inkubátorban tenyésztettem. 

A tranziens transzfekciót 10
4
/well sejten, 96 well-es plate-en végeztem. A sejtek 

ko-transzfekciójához 100 nM premiR prekurzort (pre-miR miRNA Precursor 

Molecules: miR-20a, miR-93, mir-128a, miR-155, miR-516a-3p; Ambion Inc, Austin, 

USA) vagy negatív kontroll prekurzor miR-t (Negative Control #2 Precursor miR; 



 37 

Ambion Inc, Austin, USA) és 150 ng vad típusú (pWee+) vagy negatív kontroll   

(pWee-) firefly luciferáz vektort és transzfekciós kontrollként 150 ng renilla luciferáz 

vektort (pRL-TK, Promega, Madison, USA) használtam. A transzfektáláshoz 

Lipofectamin 2000 (Invitrogen) reagenst alkalmaztam a protokoll előírásai szerint. A 

luciferáz assay-t a transzfekciót követően 24 órával mértem Dual-Glo Luciferase Assay 

System (Promega) segítségével mikrotiter plate olvasón (Appliskan 2.3; Thermo Fisher 

Scientific, Finland) a megadott paramétereknek megfelelően. Minden esetben 6 

párhuzamos mérést végeztem és minden vizsgálatot 4-szer ismételtem meg. A firefly 

luciferáz aktivitásokat a transzfekciós kontrollként használt renilla luciferáz értékekre 

normalizáltam. 

III.2.8. Proliferációs assay 

A sejtnövekedés és proliferáció monitorozása 100 nM pre-miR prekurzor tranziens 

transzfekciót követően 48 és 72 órával történt Alamar Blue assay (Resazurin Cell 

Viability Assay Kit, Biotium, Hayward, CA, USA) felhasználásával. A fluoreszcenciát 

530 nm excitációs és 590 nm emissziós tartományban 96 well-es plate-en detektáltam 

Appliskan 2.3 (Thermo Fisher Scientific, Finland) mikrotiter plate olvasón. Minden 

mintát 3 különálló kísérletben vizsgáltam és mintánként 6 párhuzamos mérést 

végeztem. 

III.2.9. Wee1 fehérje kimutatása 

III.2.9.1 Hypophysis szövetekben a Wee1 fehérje kimutatása immunhisztokémiai 

vizsgálattal és Western blottal  

Az immunhisztokémiai vizsgálathoz összesen 21 formalinban fixált, paraffinba ágyazott 

hypophysis szövetmintát használtam (9 NFA, 7 GH±PA, 5 NH). Mikrohullámos antigén 

feltárást (15 perc, 0,1 mM pH=6 citrát puffer) követően az immunfestés egy éjszakán át 

1:100 hígítású anti-Wee1 (ab37597, Abcam, Cambridge, USA), 1:400 hígítású anti-

phosphoWee1 (ab60034, Abcam) antitestekkel és anti-nyúl másodlagos antitesttel 

(Biogenex, San Ramon, CA, USA) történt. Az immunreakció intenzitását 4-es skálán 

határoztuk meg: 0 (negatív), 1+ (gyenge), 2+ (mérsékelt), 3+ (erős). Az anti-Wee1 

antitest specificitását frissen fagyasztott hypophysis szövetmintákban határoztam meg. 

A minta homogenizálása után a T-PER tissue Protein Extraction Reagenssel (Pierce, 

Rockford, IL, USA) izolált fehérje koncentrációját BCA Protein Assay kittel (Pierce) 

határoztam meg. Az elektroforézishez mintánként 30 ng teljes fehérjét használtam 10 
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%-os poliakrilamid gélben, majd a méret szerint szétválasztott fehérjéket nitrocellulóz 

membránra vittem át (Millipore, Billerica, MA, USA) semi-dry transfer cell 

segítségével (BioRad). A Wee1 fehérjét 1:500 hígítású anti-Wee1 (ab37597, Abcam) és 

1:7000 hígítású anti-nyúl-tormaperoxidáz konjugált másodlagos antitesttel (sc-2004; 

Santa Cruz Biothecnology, Santa Cruz, USA) detektáltam. 

 

III.2.9.2. Wee1 fehérje kimutatása HeLa sejtekben Western blot analízissel 

24 well-es plate-en 5x10
4 

sejt/well sűrűséggel kiültetett HeLa sejteket 100 nM pre-miR 

prekurzorral (Ambion Inc, Austin, USA) transzfektáltam. 48 órával később a sejteket 50 

µl 2x Laemli Sample Buffer-ben (Bio-Rad, Philadelphia, PA USA) mobilizáltam és a 

teljes sejtlizátumot Western blot-tal analizáltam. Azonos mennyiségű sejtlizátum 

immunblottolását követően a Wee1 fehérjét 1:1000 hígítású anti-Wee1 (cat. Nr: 4936; 

Cell Signaling, Beverly, USA) és 1:7000 hígítású anti-nyúl-tormaperoxidáz konjugált 

másodlagos antitesttel (sc-2004; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) 

mutattam ki. A membránokat lemosás (30 perc, 0,1M Glicin, pH: 2,6) után újra 

festettem egér monoklonális anti-aktin elsődleges (ab8226; Abcam; hígítás 1:2000, 

Abcam), majd anti-egér tormaperoxidáz konjugált másodlagos antitesttel (A9917; 

Sigma-Aldrich; hígítás: 1:20000). A fehérjesávokat ECL-Plus reagenssel hívtam elő 

(Amersham Biosciences, Pittsburg, USA). A sávok denzitometriás értékelését 

QuantityOne 4.6.7 (BioRad) szoftverrel végeztem, a koncentrációkat az aktin 

koncentrációjára normalizáltam. A teljes vizsgálatot négyszer ismételtem meg. 

III.2.10. Jelátviteli útvonalelemzés 

Az útvonalelemzéshez a TLDA mérések alapján szignifikánsan felülexpresszált miR-ek 

expressziós adatait használtam a DIANA-mirPath online szoftver segítségével. A target 

predikcióhoz a TargetScan v5 algoritmust használtam. A programcsomag miR-ekre 

prediktált multiplex célgénekre „gene set enrichment” analízist végez Pearson’s Chi-

négyzet próbával és a miR-ekhez prediktált génszetteket illeszti KEGG útvonalakhoz. A 

KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, Kanehisa and Goto, 2000) 

adatbázis különböző genomok tulajdonságait és biológiai rendszerekkel való 

összefüggését tartalmazza, szisztematikusan rendszerezi a molekuláris és rendszer-

biológiai ismereteket. 

 



 39 

III.2.11. Statisztikai módszerek 

Az eredmények értékeléséhez Integromics RealTime StatMiner 3.0 (TIBCO Software 

Inc., Palo Alto, USA) és Statistica 7.0 programokat (StatSoft Inc., Tulsa, USA) 

használtam. Az adatok normalitását Shapiro-Wilks teszttel ellenőriztem. A csoportok 

összehasonlításához one-way ANOVA-t, Fisher post-hoc tesztet, T-tesztet vagy Mann-

Whitney U tesztet használtam az adatok eloszlásától és a csoportok számától függően.  

A korreláció-számításokhoz a normalitás függvényében Pearson’s vagy Spearman rank 

tesztet használtam. A hierarchikus cluster elemzéshez Euklideszi távolságfüggvény 

alapján Complete linkage metodikát használtam. Az eredményeket hőtérképen 

(heatmap) mutatom be. Valamennyi statisztikai elemzésnél a p<0,05 értéket fogadtam el 

szignifikáns eredménynek. 
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IV. EREDMÉNYEK 

IV.1. miR-expressziós  profil  eltérések  különböző  típusú  hypophysis 

adenomákban 

NH, GHA, GHPA és NFA szövetekből készített RNS pool-okban 678 

különböző miR expresszióját vizsgáltam. A vizsgált 678 miR közül kizártam azokat, 

amelyek küszöbciklus (CT) értéke ≥ 35 volt; ezeket a hypophysis szövetben nem 

expresszált miR-eknek tekintettem. A hypophysis szövetben nem expresszált miR-ek 

kizárása után összesen 250 miR expresszióját elemeztem. Ezek közül mind a négy RNS 

pool-ban 174 miR expresszióját mutattam ki. Az ép hypophysis (NH) RNS pool-ban 9 

miR-t találtam, amelyek expresszióját adenoma szövetekben nem lehetett kimutatni, 

míg 7 miR expressziója csak a különböző hypophysis adenoma típusból (GHA, GHPA, 

NFA) származó RNS pool-okban volt jelen, de az NH csoportban nem (5. táblázat). 

 

5. táblázat. Az adenomás és normális hypophysis szövetben eltérően 

expresszált miR-ek 

Normális hypophysis szövetben 

expresszált, de adenoma szövetben nem 

expresszált miR-ek 

Összes adenoma típusban expresszált, de a 

normális hypophysis szövetben nem 

expresszált miR-ek 

hsa-miR-509-3-5p hsa-miR-378 

hsa-miR-508-5p hsa-miR-516-3p 

hsa-miR-452 hsa-miR-151-3p 

hsa-miR-330-5p hsa-miR-224 

hsa-miR-200a* hsa-miR-618 

hsa-miR-503 hsa-miR-455-3p 

hsa-miR-424 hsa-miR-29b 

hsa-miR-449a  

hsa-miR-199-5p  

*: a miR éréskor az RNS duplexből képződő, degradálódó szál 

 

A normális és adenomás szövetek miR-expressziójának mértékét t-teszttel 

összehasonlítva 14 miR-t azonosítottam, amelyek expressziója szignifikánsan 

különbözött a normális és adenoma csoport között. 

Az adenoma típusok miR-expressziós eltéréseit a 8. ábrán látható hierarchikus 
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cluster diagram mutatja be. Az NFA csoportot inkább fokozott, míg a GHA és a GHPA 

csoportokat inkább csökkent miR-expresszió jellemezte (8. ábra): 

 

 

8. ábra. Balra fent: a különböző adenoma altípusok miR-expressziós 

profilja. Jobbra fent: az adenomás és normális hypophysis szövetben eltérően 

expresszálódó miR-ek. Alul: az eltérően expresszálódott miR-ek száma a 

különböző csoportokban. *: a miR éréskor az RNS duplexből képződő, 

degradálódó szál 
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Összesen 20 miR-t találtam, amelyek az adenoma típusra jellemzőek voltak (12 miR az 

NFA, 5 miR a GHA, 3 miR a GHPA típusra) (6. táblázat). 

 

6. táblázat. Szövettan-specifikus miR-ek hypophysis adenomák különböző 

típusaiban 

NFA-ra specifikus miR-ek 

GH termelő 

adenomákra specifikus 

miR-ek 

GHP termelő adenomákra 

specifikus miR-ek 

hsa-miR-217 hsa-miR-96 hsa-miR-1 hsa-miR-205 

hsa-miR-216a hsa-miR-202 hsa-miR-760 hsa-miR-132* 

hsa-miR-215 hsa-miR-501 hsa-miR-196b hsa-miR-523 

hsa-miR-502 hsa-miR-18a hsa-miR-188-5p  

hsa-miR-338 hsa-miR-450a hsa-miR-146b-3p  

hsa-miR-10b hsa-miR-329   

*: a miR éréskor az RNS duplexből képződő, degradálódó szál 

 

A GHA és a GHPA csoportok közötti különbségek vizsgálatakor 

megállapítottam, hogy 17 miR expressziója jelen volt a GHA csoportban, de a GHPA 

csoportban nem, míg 21 miR expressziója volt kimutatható a GHPA csoportban, de a 

GHA csoportban nem (9. ábra). Ezektől eltekintve a GHA és GHPA csoportok miR-

expressziója nagyfokú hasonlóságot mutatott, ezért a további elemzésekben a két 

csoportot összevonva kezeltem (GH±PA) 



 43 

 

9. ábra. A GHA és GHPA csoportok miR-expressziós profilja közötti 

korreláció (R=0,93; p<0,01). Bal oldalon a GH termelő (GHA), jobb oldalon 

a GHP termelő adenomára (GHPA) jellemző miR-ek láthatók 

 

 

Összesen 109 miR-t találtam, amelyek az NFA és GH±PA csoportokban ellentétes 

irányú expresszió-változást mutattak (10. ábra). 
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10. ábra. A hormontermelő (GH±PA) és nem-funkcionáló (NFA) 

adenomákban ellentétes irányú expresszió-változást mutató miR-ek hőtérképe 

 

IV.2. A miR-ek által szabályozott Wee1 fehérje csökkent expressziója 

hypophysis adenomákban 

A hypophysis adenomákban fokozottan expresszált miR-ek lehetséges célpontjait a 

miRBase, TargetScan és PicTar programokkal vizsgálva merült fel annak a lehetősége, 

hogy a sejtciklus kináz Wee1 fehérje a miR-ek szabályozása alatt állhat. Hypophysis 

szövetekben a Wee1 expresszióját mRNS és/vagy fehérje szinten azonban korábban 

még nem vizsgálták. 

 

IV.2.1. A Wee1 fehérje és mRNS eltérő expressziója 

Immunhisztokémiai vizsgálattal GH±PA (n=7) és NFA (n=9) mintákban a normális 

hypophysis szövethez (n=5) képest szignifikánsan csökkent Wee1 fehérje 

immunreaktivitást találtam (11. ábra). A teljes Wee1 immunreaktivitáson kívül 

megvizsgáltam a foszforilált Wee1 mennyiségét is, az eredmények jól korreláltak a 

teljes Wee1 immunhisztokémiai vizsgálataim eredményeivel. 
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11. ábra. Normális hypophysis (A), GHA (B) és NFA szövetben (C) a Wee1 

fehérje immunhisztokémiai vizsgálata. D: A Wee1 immunhisztokémiai 

vizsgálat eredményeinek mennyiségi értékelése; E: A Wee1-ellenes antitest 

specificitásának ellenőrzése Western blottal. *p: 0,05. (Butz és mtsai, 2010) 

 

12. ábra. Wee1 mRNS expressziója qRT-PCR-rel hypophysis szövetekben 

(Butz és mtsai, 2010) 

 

Western blottal a Wee1 immunhisztokémiához hasonló eredményt kaptam, azonban 

statisztikai értékelés a vizsgált minták kis száma miatt nem volt lehetséges. A 

fehérjeszinten észlelt eredményektől eltérően a Wee1 mRNS mennyiségi vizsgálata 

(kvantitatív real-time PCR, qRT-PCR) nem mutatott eltérést a különböző csoportok 

között (12. ábra), ami alátámasztotta a poszttranszkripcionális szintű szabályozás 

lehetőségét. 
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IV.2.2. A Wee1 3’UTR-t célzó miR-ek azonosítása 

 

IV.2.2.1. In silico target predikció 

Három target predikciós programmal 91 miR-t azonosítottam, amelyek a Wee1 3’UTR 

régióját lehetségesen célozzák. Ezek közül 11 miR-t mindhárom algoritmus jelezte (7. 

táblázat). A 11 miR közül a miR-155-t, a miR-20a-t és a miR-93-t választottam ki 

validálás céljára. 

7. táblázat. A Wee1 3’UTR régiót célzó miR-ek 

miRBase, TargetScan és 

PicTar programokkal 

azonosított miR-ek 

hsa-miR-106b 

hsa-miR-155 

hsa-miR-15a 

hsa-miR-15b 

hsa-miR-16 

hsa-miR-195 

hsa-miR-20a 

hsa-miR-20b 

hsa-miR-27b 

hsa-miR-302d 

hsa-miR-93 

 

Bár a miR-128a-t csak két program jelezte, mégis érdemesnek tűnt ennek 

további vizsgálata, ugyanis e programok a Wee1 3’UTR-en 2 lehetséges kötőhelyét 

azonosították (13. ábra, A panel). A miR-516a-3p-t csak egyetlen program, a 

TargetScan azonosította, azonban kötőhelyét a stop kodonhoz közel (40-46 bp) jelezte 

és előzetes TLDA vizsgálatainkban ennek a miR-nek jelentős mértékben 

megnövekedett expresszióját mutattuk ki hypophysis adenomákban. A miR-15a, a miR-

15b és a miR-16 expresszióját nem vizsgáltam, mert irodalomi adatok alapján ezek a 

miR-ek csökkent expressziót mutatnak hypophysis adenomákban. Végül a miR-195-t 

ugyancsak kizártam, mert munkámmal csaknem egyidőben közölt vizsgálatban már 

igazolták annak Wee1-et célzó szerepét (Qi és mtsai, 2009). Korábbi vizsgálataimban a 

miR-195 expresszióját hypophysis adenoma szövetekben enyhén emelkedettnek (1,45x) 

találtam az ép hypophysis szövethez képest. 
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A kiválasztott miR-ek expresszióját valós idejű PCR módszerrel 35 hypophysis 

szövetben vizsgáltam (13. ábra, B panel). 

 

IV.2.2.2. Target predikciós programokkal kiválasztott miR-ek expressziója 

hypophysis adenoma szövetekben 

Kvantitatív real-time PCR módszerrel NFA mintákban mind az öt vizsgált miR 

expressziója szignifikánsan magasabb volt. A miR-155 és a miR-93 expressziója az 

NFA mintákon kívül a GH±PA csoportban is szignifikánsan nagyobb volt a normális 

hypophysis szövetben talált expressziós értékekhez képest (13. ábra). 
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13. ábra. A: a Wee1 3’UTR-en elhelyezkedő miR-128a, miR-155, miR-

516a-3p, miR-20a és miR-93 kötőhelyek lokalizációja. B: a kiválasztott 

miR-ek expressziója (log2RQ: -ddCT) normális hypophysis (n=10), GH±PA 

(n=7) és NFA (n=18) szövetekben. *: p 0,05. (Butz és mtsai, 2010) 

 

IV.2.2.3. A vizsgált miR-ek hatása a Wee1 3’UTR-re és a kötőhelyek azonosítása 

Az előzőekben vizsgált 5 fokozottan expresszált miR hatását a Wee1 3’UTR-re 

riportergén rendszerrel tanulmányoztam. HeLa sejteket transzfektáltam vad típusú 
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(pWee+) vagy negatív kontroll Wee1 3’UTR-t tartalmazó plazmiddal (pWee-) és 100 

nM kontroll vagy specifikus pre-miR prekurzor molekulával. Kimutattam, hogy a miR-

128a, a miR-516a-3p és a miR-155 szignifikánsan gátolta a luciferáz aktivitást a 

kontroll miR-hez képest (0,58±0,06; 0,75±0,07 és 0,48± 0,11 /átlag ± SD; p<0,01/) a 

vad típusú szabályozó régión (pWee+), míg ugyanezeknek a miR-eknek nem volt 

hatásuk a kontroll szabályozó régióra (pWee-). A miR-93-nak és a miR-20a-nak nem 

volt számottevő hatása a Wee1 3’UTR-re (14. ábra). 

 
14. ábra. A vizsgált miR-ek hatása a vad típusú vagy negatív kontroll 

Wee1 3’UTR-t tartalmazó plazmidra. *p: 0,05. (Butz és mtsai, 2010) 
 

A miR-155 a többi miR-től eltérően gátolta a pWee- luciferáz aktivitását is. RNA22 

target predikciós szoftverrel az alap plazmid (pGL3) 1131-1153 bp szakaszán egy 

potenciális miR-155 kötőhelyet azonosítottam, ami magyarázhatja ezt a jelenséget (15. 

ábra). 
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15. ábra. Az RNA22 programmal jelzett potenciális miR-155 kötőhely a 

pGL3 kontroll plazmidon, ami befolyásolja az alap plazmid aktivitást. 

 

A miR-ek együttes hatásának vizsgálatához többszörös miR transzfekciót végeztem. A 

miR-128a és a miR-516a-3p együttes adása szignifikánsan csökkentette a luciferáz 

aktivitást a kontroll miR-hez viszonyítva (14. ábra). 

 A miR-ek kötőhelyének pontos azonosításához site-directed mutagenezissel 

módosítottam a programok által jelzett helyeket a Wee1 3’UTR régióban (16. ábra). 

 

 

16. ábra. A miR-516a-3p és a miR-128a kötőhelyei mutáns primerekkel 

irányított mutagenezissel oly módon módosítva, hogy a 7 bázisnyi 

kötőhelyből (pirossal keretezve) 6 bázist (kék) EcoRI restrikciós enzim 

hasítóhelyre (GAATTC) cseréltem. 
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A mutáns plazmidokat HeLa sejtekbe transzfektálva megvizsgáltam a miR-ek hatását a 

módosított 3’UTR régiókra. 

 

17. ábra. A miR-128a és a miR-516a-3p hatása a vad típusú (pWee+) és 

mutáns Wee1 3’UTR-t tartalmazó plazmidokra (pWee_m128_1; 

pWee_dm128; pWee_m516). *p: 0,05 

 

Megállapítottam, hogy míg a miR-128 a vad típusú 3’UTR-en 52%-ra csökkentette a 

luciferáz aktivitást; az egyik kötőhelyen mutált 3’UTR-en (pWee_m128_1) 67%-ra, a 

mindkét kötőhelyen mutált 3’UTR-en (pWee_dm128) pedig mindössze 95%-ra. Ezek 

az eredmények a miR-128a mindkét kötőhelyének működését bizonyítják (28-34 bp és 

252-258 bp). A miR-516a-3p hatására a vad típushoz képest szignifikáns, míg a mutáns 

3’UTR-en statisztikailag nem szignifikáns aktivitás-csökkenést mutattam ki, ami 

igazolja a Wee1 3’UTR régióban a miR-516-3p kötőhely aktivitását (17. ábra). 

IV.2.3. A Wee1 3’UTR-t célzó miR-ek hatásának funkcionális vizsgálata 

sejttenyészetben 

Három miR (miR-128a, -516a-3p és -155) hatását transzfekciót követően HeLa 

sejttenyészetben vizsgáltam. A Wee1 fehérjét 48 órával a transzfekció után Western 
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blottal mutattam ki, majd mennyiségét denzitometriával határoztam meg. A 

legjelentősebb csökkenést a három miR együttes adása után észleltem (12%-ra csökkent 

a Wee1 fehérje mennyisége), de mindhárom miR önmagában is szignifikáns csökkenést 

eredményezett. (A miR-20a, és -93 transzfekciója nem befolyásolta szignifikáns módon 

a fehérje mennyiségének csökkenését, megerősítve a riportergén kísérlet eredményeit). 

A miR-128a egyedüli transzfekcióját kivéve az egyedi vagy kombinált miR 

transzfekciót követően egyaránt csökkent a sejtek proliferációs rátája 48 és 72 órával a 

miR-ek bevitele után (18. ábra). 
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18. ábra. A: 1, 5, 9: Kontroll miR, 2: miR-128a, 3: miR-516a-3p, 4: miR-155, 

6: miR-128a + miR-516a-3p, 7: miR-128a + miR-155, 8: 6: miR-516a-3p + 

mir-155, 10: miR-128a + miR-506a-3p + miR-155 pre-miR-prekurzorral 

transzfektált HeLa sejtlizátumon végzett reprezentatív Western blot. Minden 
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transzfekciót három párhuzamos kísérletben végeztem el. B: Western blot 

vizsgálat eredményeinek denzitometriás mennyiségi értékelése β-actin-ra 

történő normalizálást követően. C: Az antitest specificitását illusztráló 

Western blot. D: Pre-miR transzfekció hatása HeLa sejtek proliferációjára 

Alamar Blue Assay segítségével. *p: 0,05. (Butz és mtsai, 2010) 

IV.3. miR-expressziós eltérések nem-funkcionáló hypophysis 

adenomákban 

IV.3.1. miR-expressziós mintázat 

A nem-funkcionáló hypophysis adenomák patogenezisének vizsgálatához a több 

azonos típusú szövetet tartalmazó minta pool-okon végzett TLDA vizsgálaton kívül 12 

hypophysis szövet (8 NFA és 4 NH) egyedi expressziós profilját is meghatároztam 

preamplifikációval kiegészített TaqMan Low Density Array segítségével. 

Preamplifikáció után a 678 különböző miR-t tartalmazó array-n 194 miR 

expresszióját nem tudtam detektálni. A további vizsgálatokból azokat a miR-eket is 

kizártam, amelyek expresszióját a csoportok tagjainak legalább felében nem lehetett 

kimutatni. Öt miR (miR-198, miR-299-5p, miR-497*, miR-548c-3p, miR-622) csak a 

normális hypophysisben, míg 3 miR (miR-124*, miR-515-5p, miR-872) csak a NFA 

mintákban volt jelen kimutatható mennyiségben. A mindkét csoportban expresszálódó 

478 miR közül az NFA mintákban 92 miR legalább kétszeresre növekedett, 70 miR 

pedig legalább felére csökkent expressziót mutatott a normális hypophysis szövethez 

viszonyítva. 

Hierarchikus cluster analízissel a daganatos és az ép szövetminták egymás mellé 

rendeződtek; a nem-funkcionáló adenomák között pedig 2 jól elkülönülő csoport vált 

felismerhetővé. Utóbbi két csoport immunhisztokémiai vagy klinikai paraméterei között 

nem találtam különbséget (19. ábra). 
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19. ábra. NFA és normális hypophysis (NH) szövetben szignifikánsan 

eltértően expresszálódó miR-ek; A: dCt értékek, B: normalizált, ddCt értékek 

hierarchikus cluster analízise. (Butz és mtsai, 2011) 

 

A TLDA-val mért 8 adenoma mindegyike makroadenoma volt, a tumorméret mégis 

szignifikánsan negatív korrelációt mutatott a 18 miR expressziójával. Ezek között 6 

miR szignifikánsan alulexpresszált (miR-450b-5p, miR-424, miR-503, miR-542-3p, 

miR-629 és miR-214), míg a miR-592 túlexpresszált volt (20. ábra). Az csökkent 

expressziójú miR-ek közül négy miR (miR-450b-5p, miR-424, miR-503, miR-542-3p) 

egy clusterben helyezkedik el az Xq26.3 régióban. 
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20. ábra. Nem-funkcionáló hypophysis adenomák mérete és a miR-ek 

expressziója közötti szignifikáns korreláció. A: csökkent expressziójú miR-

ek; B: túlexpresszált miR. (Butz és mtsai, 2011) 

 

 

IV.3.2. Az eltérően expresszálódott miR-ek kromoszóma lokalizációja 

A daganatos és ép hypophysis szövetekben eltérően kifejeződött 162 miR összesen 35 

kódoló régióra lokalizálható; a csökkent expressziójú miR-ek közül 40 miR 4 ”hotspot” 

régióban, a fokozottan expresszált miR-ek közül pedig 8 egy kromoszóma 

lokalizációban helyezkedik el (8. táblázat, 21. ábra): 
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8. táblázat. Az eltérően expresszált miR-ek kromoszóma lokalizációja 

Kromoszóma lokalizáció 

Eltérően expresszálódó miR 

 /  

kromoszóma régió 

Csökkent expressziójú miR-ek 

14q32.31 26 

14q32.2; Xq27.3 6 

Xq26.3 5 

17q11.2; 19p13.2 3 

8 különböző kromoszóma régió 2 

17 különböző kromoszóma régió 1 

Fokozottan expresszált miR-ek 

Xp11.23 8 

Xq13.2; 7q32.2; 17q22; 19q13.32; 19q13.42 3 

7 különböző kromoszóma régió 2 

33 különböző kromoszóma régió 1 
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21. ábra. Az eltérően expresszált miR-ek kromoszóma lokalizációja (Butz és 

mtsai, 2011) 

 

A 14q32 helyen kódolt két gén, a MEG3 és DLK1 expressziójának qRT-PCR-es 

meghatározásával megállapítottam, hogy NFA szövetben mindkét mRNS mennyisége 

szignifikánsan csökkent a normális hypophysishez képest (22. ábra) 
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22. ábra. A 14q32 régióban kódolt MEG3 és DLK1 expressziója NFA 

szövetekben. A: MEG3 és DLK1 gének és a régióban kódolt miR-ek lokalizációja. 

B: a két gén szignifikánsan csökkent expressziója NFA (jobboldali oszlopok) 

szövetekben a normális hypophysishez (NH, bal oldali oszlopok) képest. (Butz és 

mtsai, 2011) 

 

IV.3.3. Jelátviteli útvonalelemzés 

A szignifikánsan túlrexpresszált miR-ekkel a DIANA-mirPath szoftver segítségével 

útvonalelemzést készítettem. A programmal azonosított 63 jelátviteli útvonal között 

szerepelnek a hypophysis adenomák patogenezisben ismert szerepet játszó MAPK, 

Akt/mTOR, Wnt és Notch útvonalak is (9. táblázat). 
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9. táblázat. Útvonalelemző programmal azonosított jelátviteli útvonalak 

 

KEGG Útvonal Útvonal ID 
Célgének 

száma 
-ln(p) 

1 Axon vezetés (guidance) hsa04360 78 38,63 

2 Veserák hsa05211 46 25,22 

3 MAPK jelátvitel hsa04010 115 21,75 

4 Adherens kapcsolódás (adherens junction) hsa04520 45 20,99 

5 Kolorektális rák hsa05210 50 19,7 

6 TGF-β jeátvitel hsa04350 51 18,63 

7 Wnt jelátviteli útvonal hsa04310 72 17,55 

8 Fokálisl kapcsolódás (focal adhesion) hsa04510 89 17,39 

9 Oxidatív foszforiláció hsa00190 7 16,9 

10 Krónikus myeloid leukémia hsa05220 44 16,7 

11 Hasnyálmirigyrák hsa05212 41 14,33 

12 Prosztatarák hsa05215 47 13,95 

13 Aktin-citoszkeleton szabályozás hsa04810 90 13,67 

14 Inzulin jelátvitei útvonal hsa04910 65 13,21 

15 Glióma hsa05214 36 12,77 

16 ErbB jelátviteli útvonal hsa04012 45 12,09 

17 Riboszóma hsa03010 5 11,91 

18 Ubiquitin mediált proteolízis hsa04120 60 11,41 

19 Melanóma hsa05218 37 9,9 

20 Nem-kis sejtes tüdőrák hsa05223 30 9,88 

21 Melanogenezis hsa04916 47 9,65 

22 Hosszú idejű potenciáció (Long-term potentiation) hsa04720 33 9,5 

23 Citokróm p450 általi xenobiotikum metabolizmus hsa00980 4 8,34 

24 Autoimmun pajzsmirigy betegség hsa05320 2 8,33 

25 Androgén és ösztrogén metabolizmus hsa00150 2 8,1 

26 mTOR jelátviteli útvonal hsa04150 25 7,29 

27 Notch jelátviteli útvonal hsa04330 22 7,14 

28 Akut myeloid leukémia hsa05221 28 7,05 

29 Glikoszfingolipid bioszintézis hsa00604 11 6,45 

30 Linolénsav metabolizmus hsa00591 1 6,02 

31 Adipocitokin jelátviteli útvonal hsa04920 32 5,72 

32 T sejt receptor jelátviteli útvonal hsa04660 39 5,69 

33 Pirimidin metabolizmus hsa00240 12 5,53 

34 Arachidonsav metabolizmus hsa00590 6 5,43 

35 Triptofán metabolizmus hsa00380 7 5,29 

36 Bázis excíziós repair hsa03410 2 5,23 
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KEGG Útvonal Útvonal ID 
Célgének 

száma 
-ln(p) 

37 Húgyhólyagrák hsa05219 21 5,08 

38 Komplement és alvadási kaszkád hsa04610 9 5,07 

39 Erős sejt közötti kapcsolat (Tight junction) hsa04530 53 5,06 

40 Bazális sejtes rák hsa05217 25 4,86 

41 Sejt kommunikáció (Cell Communication) hsa01430 25 4,78 

42 Gap junction sejt közötti kapcsolat hsa04540 39 4,66 

43 Arginin és prolin metabolizmus hsa00330 3 4,54 

44 GnRH jelátviteli útvonal hsa04912 39 4,43 

45 I-es típusú diabetes mellitus hsa04940 4 4,34 

46 Endometriális rák  hsa05213 24 4,31 

47 Citokin-citokin receptor interakció hsa04060 55 4,29 

48 gamma-Hexaklorociklohexán degradáció hsa00361 1 4,2 

49 Folát bioszintézis hsa00790 4 3,94 

50 Glicin, szerin és treonin metabolizmus hsa00260 6 3,88 

51 
Kisagyi adaptációs mechanizmus (long-term 

depression) 
hsa04730 31 3,82 

52 Neurodegeneratív betegségek hsa01510 18 3,65 

53 Butanoát metabolizmus hsa00650 6 3,5 

54 Urea ciklus és amoni-csoportok metabolizmusa hsa00220 3 3,48 

55 Β-Alanin metabolizmus hsa00410 2 3,47 

56 Vezikuláris transzport SNARE interakció hsa04130 17 3,42 

57 Propanoát metabolizmus hsa00640 4 3,33 

58 Dorzo-ventrális tengely embrionális fejlődése hsa04320 13 3,25 

59 Foszfatidilinozitol jelátviteli útvonal hsa04070 29 3,2 

60 Hematopoetikus sejtvonal képzés hsa04640 15 3,15 

61 Hisztidin metabolizmus hsa00340 6 3,13 

62 Porfirin és klorofil metabolizmus hsa00860 4 3,13 

63 Glikán struktúrfehérjék bioszintézise 2 hsa01031 25 3,12 

 

Az útvonalelemzéssel legjelentősebbnek tűnő jelátviteli utak között szerepel a TGFβ 

jelátviteli útvonal 205 miR-mRNS interakcióval 51 gén és 39 miR között. A 39 miR-ből 

19 miR önmagában is szignifikáns hatással bírhat a TGFβ útvonalra (–ln(p)>3), 10. 

táblázat. 
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10. táblázat. TGFβ útvonalat befolyásoló miR-ek 

miR 
Célgének 

száma 
-ln(p) Gén 

miR-582-3p 6 22,87 SMAD2, CREBBP, THBS2, PPP2CA, ACVR2B, BMPR2 

miR-519c-3p 13 16,78 

BMP6, ZFYVE9, SMAD7, LEFTY1, SMAD5, ACVR1, 

MAPK1, LEFTY2, TGFBR2, ACVR1C, ZFYVE16, 

BMPR2, SMAD4 

miR-429 14 14,47 

RHOA, SMURF1, SMAD2, ACVR2A, NOG, PPP2R2C, 

CREBBP, PPP2CA, ACVR2B, SMURF2, SP1, ACVR1C, 

EP300, RPS6KB1 

miR-93 15 14,14 

E2F5, RBL2, SMURF1, ZFYVE9, SMAD7, SMAD6, 

RBL1, SMAD5, MAPK1, PPP2CA, BMP2, ACVR1B, 

TGFBR2, ZFYVE16, BMPR2 

miR-301a 13 13,98 

TGFBR1, TNF, ZFYVE9, SMAD5, ACVR1, INHBB, 

MAPK1, TGFBR2, BMPR1B, SP1, ACVR1C, BMPR2, 

SMAD4 

miR-301b 13 13,98 

TGFBR1, TNF, ZFYVE9, SMAD5, ACVR1, INHBB, 

MAPK1, TGFBR2, BMPR1B, SP1, ACVR1C, BMPR2, 

SMAD4 

miR-454 13 13,98 

TGFBR1, TNF, ZFYVE9, SMAD5, ACVR1, INHBB, 

MAPK1, TGFBR2, BMPR1B, SP1, ACVR1C, BMPR2, 

SMAD4 

miR-153 10 12,97 
ROCK1, SMURF1, ZFYVE9, ACVR2A, INHBB, 

CREBBP, ACVR1B, TGFBR2, BMPR2, RPS6KB1 

miR-545 10 11,36 
RBL2, TGFBR1, BMP6, SMAD7, SMAD5, ACVR2A, 

ACVR2B, BMPR2, SMAD4, SMAD3 

miR-592 4 8,15 ACVR2A, ACVR2B, SP1, SMAD4 

miR-373 8 7,28 
E2F5, SMAD2, RBL1, LEFTY1, INHBB, LEFTY2, 

TGFBR2, BMPR2 

miR-378 3 6,78 BMP8B, MAPK1, BMP2 

miR-652 1 6,77 ACVR2B 

miR-628-5p 4 6,42 ACVR1, MAPK1, ACVR2B, BMPR2 

miR-570 8 5,94 
TNF, SMAD2, SMAD5, ACVR1, CREBBP, PPP2CA, 

BMPR2, SMAD4 

miR-769-5p 3 5,68 TGFBR1, SMAD2, BMPR2 
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miR 
Célgének 

száma 
-ln(p) Gén 

miR-140-5p 5 4,81 TGFBR1, SMURF1, MAPK1, BMP2, PITX2 

miR-641 5 3,81 TGFBR1, SMURF1, ACVR2B, SP1, RPS6KB1 

miR-875-5p 2 3,5 ACVR2A, TGFB3 

miR-548b-3p 3 2,83 SMAD7, PPP2R1B, SP1 

miR-183 4 2,4 PPP2CA, ACVR2B, PPP2CB, SMAD4 

miR-208b 2 2,24 TGFBR1, PPP2R2C 

miR-582-5p 5 2,17 CDKN2B, ID4, ACVR2B, ACVR1B, BMPR1B 

miR-491-3p 3 2,08 ID3, SMAD2, ACVR2A 

miR-182 7 1,71 
ROCK1, SMAD7, ACVR1, GDF6, THBS2, SMAD1, 

BMPR1B 

miR-140-3p 3 1,3 RHOA, MAPK1, ACVR2B 

miR-96 6 1,17 E2F5, SMAD7, ACVR1, THBS2, ACVR2B, BMPR1B 

miR-149 3 1,04 ID4, SMAD2, SP1 

miR-636 4 0,98 INHBB, PPP2R2C, TGFBR2, SP1 

miR-628-3p 1 0,44 RBL2 

miR-137 5 0,41 SMURF1, ACVR1, SP1, ACVR1C, ZFYVE16 

miR-139-5p 2 0,41 THBS1, PPP2CA 

miR-33b 1 0,35 SMAD7 

miR-501-5p 1 0,24 PITX2 

miR-532-3p 1 0,21 GDF6 

miR-501-3p 1 0,19 PPP2R2C 

miR-362-5p 1 0,1 SP1 

miR-330-5p 1 0 ACVRL1 

miR-532-5p 1 0 SMAD2 

 

IV.4 A TGFβ jelátviteli út szerepe sporadikus megjelenésű 

hormonálisan inaktív hypophysis daganatokban 

 

A TGFβ jelátvitel vizsgálatához qRT-PCR-rel 18 NFA szövetben meghatároztam a 

Smad géncsalád minden tagjának (Smad1-Smad9) expresszióját (23. ábra). A nyolc 

molekulából a Smad3, Smad6 és Smad9 (=Smad8) szignifikánsan csökkent 
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expresszióját találtam az ép szövethez képest. A Smad3 expressziója jelzett, bár nem 

szignifikáns összefüggést mutatott a tumor mérettel (p=0,08), míg a Smad6 és Smad9 

esetében nem találtam ilyen összefüggést (p=0,89 és p=0,33). 

 

23. ábra. A Smad család mRNS expressziós profilja hypophysis szövetekben 

(log2RQ = -ddCt). (Butz és mtsai, 2011) 

 

A Smad3 és miR expresszió lehetséges kapcsolatának vizsgálatához további 

elemzéseket végeztem. A TLDA eredmények értékelése alapján 74 miR expressziója 

mutatott szignifikáns korrelációt a Smad3 expresszióval, és ezek közül 30 miR 

expressziója a daganatos és normális hypophysis szövetekben eltérő volt. Öt különböző 

target predikciós programmal (DIANA-mirPath, TargetScan, PicTar, MicroCosm, 

microRNA.org) a Smad3 esetében ez a szám 20-ra szűkült (19 fokozott és egy csökkent 



 65 

expressziót mutató miR), amelyek expressziója negatívan korrelált a Smad3 

expresszióval (11. táblázat). A PicTar program alkalmazásakor nem találtam olyan 

hypopysis adenomákban fokozottan expresszált miR-t, amely negatívan korrelált a 

Smad3 expresszióval. 

 

11. táblázat. A Smad3 3’UTR-t potenciálisan célzó miR-ek expressziója 

hypophysis adenomákban. *: kísérletesen igazolt target 

Túlexpresszált miR-ek és Smad3 közötti 

interakció 
miR 

Smad3 – miR 

korreláció 
miR expresszió 

DIANA-

mirPath 
TargetScan microRNA.org MicroCosm R(x,y) p-value -ddCT p value 

   + hsa-miR-93* -0,811 0,001 0,54 0,048 

+    hsa-miR-491-3p -0,808 0,001 1,10 0,005 

 +   hsa-miR-135a -0,747 0,005 0,82 0,025 

+ +   hsa-miR-545 -0,728 0,007 1,40 0,035 

  +  hsa-miR-582-5p -0,720 0,008 7,33 0,004 

 +   hsa-miR-500 -0,706 0,010 1,68 0,016 

 +   hsa-miR-153 -0,700 0,011 2,33 0,000 

 +   hsa-miR-501-3p -0,684 0,014 1,94 0,038 

+ + +  hsa-miR-570 -0,676 0,016 1,73 0,000 

 +   hsa-miR-501-5p -0,671 0,017 2,12 0,004 

+    hsa-miR-582-3p -0,671 0,017 4,97 0,004 

 +   hsa-miR-200b -0,657 0,020 0,83 0,045 

 +   hsa-miR-641 -0,636 0,026 2,31 0,004 

 +   hsa-miR-579 -0,631 0,028 0,92 0,018 

+ +   hsa-miR-429 -0,623 0,030 1,61 0,001 

 +   hsa-miR-362-5p -0,609 0,035 1,75 0,036 

 + +  hsa-miR-938 -0,609 0,036 2,90 0,000 

  +*  hsa-miR-140-5p -0,608 0,036 1,49 0,011 

 +   hsa-miR-139-5p -0,579 0,049 2,37 0,013 

 

Ezeknek az eredményeknek a megerősítése céljából 10 NFA és 10 ép hypophysis 

mintában 5 miR-t egyedi TaqMan assay-el is vizsgáltam. Megállapítottam, hogy az 5 

vizsgált miR expressziója mind az egyedi mérések során, mind a miR array vizsgálatban 

szignifikánsan magasabb volt a NFA mintákban a normális hypophysis szövetekhez 

képest (24. ábra). (Butz és mtsai, 2011) 
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24. ábra. TLDA eredmények validálásához kiválasztott Smad3-t célzó 5 

miR expressziója NFA szövetekben a normális hypophysis szövethez (NH) 

képest. *: p<0,05. (Butz és mtsai, 2011) 
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V. MEGBESZÉLÉS 

V.1. miR-expressziós profil különböző típusú hypophysis 

adenomákban 

Hypophysis szövetekben a teljes genomot lefedő miR-expressziós profil 

vizsgálatával olyan miR-eket azonosítottam, amelyek vizsgálata segítheti a daganat-

típusok sokszor szövettani vizsgálattal sem egyszerű azonosítását. Megállapítottam, 

hogy az NFA szövetre általánosságban fokozott, míg a GHA és a GHPA szövetekre 

inkább csökkent miR expresszió jellemző. Ez a megfigyelés arra utalhat, hogy az NFA 

daganatok heterogenitása miatt számos jelátviteli út vagy ugyanazon út, de különböző 

szabályozási szinteken lehet érintett. E daganatok heterogenitását mind a patológiai, 

mind a korábbi génexpressziós és miR-expressziós vizsgálatok is alátámasztják 

(Dworakowska és mtsai, 2009; Ezzat és mtsai, 2004; Bottoni és mtsai, 2007). 

Munkámban az összes vizsgált daganatot egy csoportba összevonva, majd a miR-

expressziós profilt az ép hypophysishez hasonlítva 9 miR-t találtam, melyek 

expresszióját csak a NH szövetekben lehetett kimutatni, de az adenoma szövetekben 

nem. Feltételezhető, hogy ez a 9 miR tumorszuppresszor hatású lehet. Közülük a miR-

330-5p-ről már igazolták, hogy prosztata daganatokban az E2F1 transzkripciós faktor 

szabályozása révén csökkenti az AKT foszforilációját, ami apoptózishoz vezetett (Lee 

és mtsai, 2009). Szintén az E2F1 befolyásolása révén hat a p53 fehérje által indukált 

miR-34 családhoz tartozó miR-449. Ezeknek a miR-eknek a működése teszi lehetővé az 

E2F1 transzkripciós faktor finom szabályozását, amely megakadályozza a 

sejtproliferáció korlátlan serkentését (Lizé és mtsai, 2010). A miR-200a-ról szintén 

számos tanulmány igazolta tumorszuppresszor hatását ovárium és nasopharingiális 

carcinomában (Hu és mtsai, 2009; Xia és mtsai, 2010). A mir-503 és a miR-424 

ugyanannak a miR-clusternek a tagjai, amelynek szerepe van a sejtciklus 

szabályozásában a CDC25 kináz szabályozása révén. Fokozott expressziójuk a 

sejtciklus nyugvó fázisba jutását eredményezi (Sarkar és mtsai, 2010).  

Munkámban az expressziós profilok összehasonlítása bebizonyította, hogy a 

GHA és GHPA daganatok miR-expressziós profiljai között nagyon nagyfokú a 

hasonlóság, ami tükröződik e daganatok klinikai és biokémia viselkedésében is. Sikerült 

azonban olyan miR-eket is azonosítanom, amelyek alkalmasak lehetnek a két csoport 

elkülönítésére. Lehetséges, hogy a jövőben ez szerepet kap a jelenleginél optimálisabb 
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terápiás lehetőségek kiválasztásában. 

Összegezve, vizsgálataim alátámasztják, hogy a miR-eknek szerepe lehet a 

különböző típusú hypophysis daganatok kialakulásában. Ezek az eredményeim 

jelentették további kutatásaim kiindulási alapját; számos expressziós útvonal 

bioinformatikai elemzésével jutottam el a sejtciklus és a TGFβ jelátviteli út miR-ek 

általi érintettségének igazolásához. 

V.2. miR-ek és az általuk szabályozott Wee1 dysregulációja hypophysis 

adenomákban 

Irodalmi adatok alapján a hypophysis adenomák patogenezisében több sejtciklusban 

résztvevő gén lehet érintett. Saját eredményeim alapján a hypophysis adenomákban 

korábban még nem vizsgált fehérje, a Wee1 sejtciklus kináz is szerepet játszhat a 

GH±PA és NFA patogenezisében. A sejtciklust két fehérjecsalád szabályozza. Az 

egyiket a ciklinek és ciklinfüggő kinázok (CDK: ciklin dependens kináz) komplexe, a 

másikat a CDK-gátlók (CDKI: ciklin dependens kináz inhibitor) alkotják. A CDK-k  a 

sejtciklust serkentő hatást fejtenek ki, míg a CDKI-k gátolják a sejtosztódás folyamatát. 

A sejtciklus G1/S átmenetét szabályozó gátló molekulák (p15
INK4b

, p16
INK4a

, p18
INK4c

, 

p21
WAF1/CIP1

) csökkent expresszióját már kimutatták hypophysis adenomákban (Yoshino 

és mtsai, 2007, Ogino és mtsai, 2005). Ezzel szemben a G2/M átmenet szabályozási 

zavarai eddig nem kerültek a kutatások előterébe, bár az újabb fehérjearray alapú 

vizsgálatok felvetették a G2/M átmenetet szabályozó fehérjék lehetséges patogenetikai 

szerepét. A G2/M ellenőrzési pont a replikáció alatt keletkezett károsodott DNS 

kiszűrésére hivatott, fő szabályozója a ciklin B-CDK1 komplex. A Wee-szerű kinázok a 

treonin-14/tirozin-15 foszforilációjával inaktiválják a CDK1-t, míg az ezzel ellentétes 

hatásért felelős CDC25 foszfatáz aktiváló hatást fejt ki. A Wee1 kinázt mindezek 

alapján mitotikus inhibitorként írják le (McGowan és mtsai, 1993), amelynek 

inaktivációja hozzájárul a sejtproliferáció előrehaladásához. A Wee1 fokozott 

expressziója a sejtciklus G2 fázisban történő leállásáshoz vezet a CDK1 inaktív 

állapotának fenntartása által. Látszólagos ellentmondásnak tűnhet, hogy a Wee1 

inhibitorok mégis hasznosak lehetnek a daganatellenes terápiában (Hirai és mtsai, 

2010). Olyan daganatos sejtekben, amelyekben a p53/Rb útvonal károsodott, a G1/S 

ellenőrzési pont kiesik, és az egyetlen DNS-javítás céljából fennálló felügyeletet a 

G2/M ellenőrzési pont biztosítja. Ilyen sejtek DNS-károsító anyagokkal (pl.: 

fluorouracillal) történő kezelése esetén sokkal nagyobb hatékonyságot lehet elérni, ha 
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kiiktatják a G2/M ellenőrző pontot, ugyanis a daganatos sejtekben mitotikus 

katasztrófához, apoptózishoz vezető DNS károsodás lép fel, míg az egészséges sejteket 

(ahol a G1/M átmenet nem károsodott) a kezelés érintetlenül hagyja. A Wee1 

inhibitorok tehát ezeket a daganatos sejteket szelektíven érzékenyíthetik a DNS-t 

károsító kemoterapeutikumok iránt (Kawabe 2004). 

Saját munkámban kimutattam, hogy mind a teljes, mind a foszforilált Wee1 

fehérje mennyisége csökkent az NFA és GH±PA szövetekben a normális hypophysis 

szövethez képest. Ezzel szemben ugyanezekben a szövetekben a Wee1 mRNS 

mennyiségében nem találtam különbséget, ami felvetette a Wee1 

poszttranszkripcionális miR-ek általi szabályozásának lehetőségét. AWee1-t célzó miR-

ek azonosítása céljából in silico target predikciót végeztem, majd az in silico 

kutatásokkal feltárt lehetséges miR-ek közül 5 potenciális miR-t (miR-128a, miR-516a-

3p, miR-155, miR-20a, miR-93) választottam ki további validálás céljából. Az elvégzett 

riportergén kísérlet alapján a miR-128a, a miR-155 és a miR-516a-3p szignifikánsan 

csökkentette a luciferáz aktivitást a Wee1 3’UTR régiójával való direkt interakció 

révén. A miR128a és a miR516a-3p esetében irányított mutagenezissel sikerült 

bizonyítani a programok által jelzett kötőhelyek működőképességét, míg a miR-155 

esetében az alap-plazmiddal való interakció miatt ennek bizonyítása nem volt 

lehetséges. A három miR együttes transzfekciójával a Wee1 fehérje mennyisége az 

eredeti mennyiség 18%-ára csökkent. A miR-mRNS interakció bizonyítása után a miR-

ek hatását nemcsak a riporter konstrukcióra, hanem HeLa sejtek endogén Wee1 fehérje 

expressziójára is sikerült kimutatnom. A sejtek pre-miR prekurzorral történő tranziens 

transzfekciója után Western blottal a Wee1 fehérje mennyiségének csökkenését 

észleltem. A proliferációs assay a transzfekció után 48 és 72 órával csökkent sejtszámot 

mutatott, ami igazolja, hogy HeLa sejtekben a G1 ellenőrző pont károsodott (Zhang és 

mtsai, 1998; Koniaras és mtsai, 2001; Wesierska-Gadek és mtsai, 2009). Feltételezhető, 

hogy hypophysis adenoma sejtekben - a tipikusan lassan növekvő más sejtekhez 

hasonlóan (mint pl. a nem transzformált MCF10A és NIH/3T3 sejtek) - a Wee1 gátlás 

nem vezet mitotikus katasztrófához (ellentétben a G1 károsodott, gyorsan növekvő 

rákos sejtekkel). Humán hypophysis sejtvonal kereskedelmi forgalomban nem kapható, 

a primer sejtkultúrák pedig 4-5 nap után elpusztulnak anélkül, hogy osztódnának. Bár 

rágcsálókban a hypophysis daganatok viszonylag gyakoriak, azonban szövettani 

eredetük (általában a középső lebenyből alakulnak ki) és a daganatok megjelenésének 

időpontja miatt (késői életkor) aligha modellezhetik a sporadikus megjelenésű, családi 
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halmozódást nem mutató és egyéb neopláziákkal nem kísért humán hypophysis 

adenomákat. 

 

25. ábra. A miR-ek által szabályozott Wee1 kináz szerepe a G2/M fázisban 

nem-funkcionáló hypophysis adenomákban 

 

A Wee1 szabályozásában részt vevő 3 miR-nek egyéb gének szabályozásában is 

szerepe lehet. A jól ismert és több tumorban vizsgált onkomiR, a miR-155 

hemopoetikus (lymphoma, leukémia) és szolid daganatok (tüdő, vastagbél, emlő, 

méhnyak, pajzsmirigy, hasnyálmirigy) kialakulásában bír patogenetikai szereppel 

(Faraoni 2009). Kísérleti módszerekkel számos célpontját azonosították, ectopiás 

felülexpressziója önmagában képes a neoplasztikus folyamatok elindítására. 

Jóval kevésbé ismert miR a miR-516a-3p. Valószínűsíthető, hogy szerepe lehet 

a glioblastoma kialakulásában. Fokozott expressziója agresszív emlődaganatokhoz 

társul (Godlewski és mtsai, 2008; Foekens és mtsai, 2008). 

A miR-128a szerepe ellentmondásosnak tűnik a daganatok patogenezisében. Az 

idegszövetben nagy mennyiségben kifejeződő miR-128a gyakran csökkent kifejeződést 

mutat glioblastomákban, és ectopiás expressziója csökkenti a neuroblastoma sejtek 

motilitását és invazivitását (Godlewski és mtsai, 2008; Evangelisti és mtsai, 2009). 

Célgénjei között onkogének és transzkripciós faktorok szerepelnek (Bmi-1 és E2F3a); 
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gliomasejtekre kifejtett hatása alapján tumorszuppresszor miR-nek tekintik (Zhang és 

mtsai, 2009). Feltételezhető, hogy egyéb tumorszuppresszor génekhez hasonlóan (pl. 

p53, p21, menin, AIP) a miR-128a fokozott expressziója kompenzatorikus jelenség, ami 

mellékes következményként Wee1 dysregulációhoz vezethet. 

Egy újabb vizsgálatban Qi és munkatársai (Qi és mtsai, 2009) a miR-195-t és a 

miR-372-t a Wee1-t targetként támadó miR-ként azonosította őssejtekben. Saját TLDA 

vizsgálataimban a miR-372 egyik hypophysis daganattípusban sem expresszálódott, a 

miR-195 pedig NFA mintákban mérsékelten megnövekedett, míg GHA mintákban 

csökkent expressziót mutatott. Ez felveti a miR-195 szerepét az NFA kialakulásában 

(25. ábra), de nem támasztja alá jelentőségét a GHA patogenezisében. 

Vizsgálataimban két másik fokozottan expresszált miR-t, a miR-20a-t és a miR-

93-t is azonosítottam. Bár a bioinformatikai programok mindkét miR-t a Wee1-et célzó 

miR-ként azonosították, riportergén vizsgálataimmal nem sikerült igazolnom a miR-

mRNS interakciót. A Wee1 fehérjére e két miR nem fejt ki direkt hatást, azonban a 

hypophysis adenomák patogenezisében valószínűleg részt vehetnek, ugyanis mindkét 

miR-t onkomiR-ként tartják számon. A miR-93 a tumorszuppresszor FUS1-t célozza; 

fokozott expresszióját emlő- és tüdődaganatokban mutatták ki (Du és mtsai, 2009; 

Blenkiron és mtsai, 2007). A miR-20a pedig a miR-17-92 cluster tagjaként számos 

tumor kialakulásában rész vesz; expressziója fokozott colorectális és gyomorrákban. A 

miR-20a validált targeteket céloz (pl. p21, ciklin D1) és a LRF-en 

(leukaemia/lymphoma related factor) keresztül gátolja a p19 transzkripcióját (Guo és 

mtsai, 2009; Yu és mtsai, 2008; Poliseno és mtsai, 2008). A miR-17/-20a egyik 

fiziológiás szerepe a sejtciklus során az E2F1 szintjének időbeli szabályozása (Pickering 

és mtsai, 2009). A korai G1 szakaszban az E2F1 mRNS szinten jelen van, de fehérje 

szintje alacsony, majd a késői G1 fázisban a fehérje mennyisége is megnövekszik, ami a 

sejtciklus G1-ből S fázisba lépését segíti elő. A korai E2F felhalmozódás „DNS 

károsodás válaszhoz” (DDR, DNA damage response) vezet, G1 arrest-et, de akár 

apoptózist is okozhat. Így tehát a miR-17/-20a feladata, hogy megóvja a sejtet a G1 

arrest-hez vezető, E2F által kiváltott DNS károsodás választól. A miR-20a (és gyakran a 

cluster többi tagja is) túlexpresszált humán daganatokban, többek között tüdőrákban is 

(Ebi és mtsai, 2009). Daganatos sejtekben a miR-17/-20a gátlásával apoptózist lehet 

előidézni (He és mtsai, 2005; Matsubara és mtsai, 2007; Sylvestre és mtsai,, 2007), ami 

igazolja a két miR részvételét a sejtciklusban és a daganat kialakulásban. A hypophysis 

adenomákban is túlexpresszált miR-20a pontos szerepe azonban még tisztázásra vár. 
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V.3. miR-ek szerepe a nem-funkcionáló hypophysis adenomák 

patogenezisében 

A miR-expressziós profil („miRNAome”) elemzéséhez 12 NFA és 4 NH szövetmintán 

végeztem qRT-PCR alapú array-vizsgálatot. Az NFA mintákban pre-amplifikáció 

segítségével összesen 162 miR eltérő (92 fokozott, 70 csökkent) expresszióját mutattam 

ki az NH mintákhoz képest. Bottoni és mtsai 24 eltérő expressziójú miR-t mutattak ki, 

melyek közül 6 miR-t (miR-136, miR-26a, miR-138, miR-197, miR-149, miR-24) a 

daganatcsoportok különbözősége ellenére saját vizsgálataimban is azonosítottam 

(Bottoni és mtsai, 2007) (a szerzők által vizsgált ’adenoma csoport’ NFA-n kívül GH-, 

PRL- és ACTH-termelő daganatokat is tartalmazott). Ezek közül a miR-26a egyik 

ismert célmolekulája a PLAG1, amely protonkogénként részt vesz számos daganat 

kialakulásában (Volinia és mtsai, 2006). A PLAG fehérjecsalád tagjai közé tartozik a 

ZAC1 gén is, amely fokozottan fejeződik ki normális hypophysis szövetben, míg 

expressziója csökkent vagy hiányzik NFA mintákban. Cheng és munkatársai (Cheng és 

mtsai, 2005) kimutatták, hogy a miR-24 gátlása csökkent sejtproliferációhoz vezet 

tüdőrákban; ezért valószínűsíthető, hogy fokozott expressziója hypophysis sejtekben is 

patogenetikai szereppel bír. Bottoni és munkatársai eredményeihez hasonlóan 

hypophysis makroadenomákban a miR-191 és a miR-140 fokozott expresszióját 

mutattam ki. A miR-191 fokozott expresszióját több daganatban, mint például 

leukémiás sejtekben, emlőrákban és colorectális carcinomában leírták. Célpontjai között 

a mismatch repair-ben (MMR) szerepet játszó gének is megtalálhatóak (Yu és mtsai, 

2006; Garzon és mtsai, 2008; Hui és mtsai, 2009; Xi és mtsai, 2006; Shen és mtsai, 

2010). A miR-140 a p53 és a p21 expresszióját indukálja, amelyen keresztül G1 és G2 

arresthez vezet. Vad típusú p53-mal rendelkező daganatos sejtekben gátolja a 

sejtosztódást (Song és mtsai, 2009). Expressziós szintje szignifikánsan magasabb olyan 

CD33+ és CD44+ vastagbélrák őssejtekben (colon cancer stem-like cell), amelyek 

alacsony proliferációs rátával és kemorezisztenciával rendelkeznek (Song és mtsai, 

2009). Fokozott expressziója Kaposi szarkóma sejtekben a transzformáció mértékével 

mutat korrelációt (O’Hara és mtsai, 2009), egér chondrocitában pedig 

porchiperpláziához vezet. Ovárium carcinoma sejtekben expressziója csökkent (Iorio és 

mtsai, 2007), ami a miR-ek funkciójának daganatszövet-függő eltérésére utal. 

Kísérletesen megerősített célpontjai a hiszton-deacetiláz 4 (HDAC4) és a Smad3 

(Tuddenham és mtsai, 2006; Pais és mtsai, 2010). Ezidáig ismert sejtciklusra gyakorolt 

szerepe tehát mind a sejtosztódás elősegítésében (Smad3 gátlás), mind annak 
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hátráltatásában (HDAC4 represszió) megnyilvánul. 

Az eltérően expresszálódó miR-ek kromoszóma lokalizációjának 

meghatározásával a hypophysis adenomák patogenezisében már korábban ismertté vált 

lókuszokat is azonosítottam. A 14q32-14q33.31 régióban kódolt 32 miR csökkent 

expresszióját mutattam ki. Ennek a régiónak a heterozigótaság vesztését (LOH) számos 

daganatban észlelték (nasopharineális carcinoma, veserák, vese oncocytoma, 

glioblastoma multiforme, neuroblastoma, oesophagus carcinoma, colorectális 

carcinoma), ami felvetette azt a lehetőséget, hogy ebben a régióban tumorszuppresszor 

gén(ek) helyezkedhet(nek) el. Valóban, ebben a régióban található a MEG3 

tumorszuppresszor gén, melynek promóter hipermetilációja az NFA minták jelentős 

részében a gén csökkent expresszióját okozza (Zhang és mtsai, 2003; Gejman és mtsai 

2008). A MEG3 gén mellett az ugyancsak itt kódolt DLK1 is csökkent expressziót 

mutatott NFA szövetekben. Ez a megfigyelés bizonyítékul szolgál arra, hogy a miR-ek 

expressziója követi a host gének, illetve azok szoros környezetének kifejeződését 

(Bartel és mtsai, 2004; Baskerville és mtsai, 2005). 

Egy másik, szintén érdekes régióban, az Xq27.3-ban 6 csökkent expressziót 

mutató miR-t találtam. Ezt a régiót gyakran érik kromoszómatörések; az FMR1 (Fragile 

X Mental Retardation) gén is viszonylagosan közel helyezkedik el (668 kb). 

Az Xq26.3 lókuszon három jelentősen alulexpresszált miR kódolódik: a miR-

424 (0,04 fold change), a miR-542-3p (0,06 fold change) és a miR-503 (0,02 fold 

change). Mindhárom miR prediktált célpontja a ciklin D1 és D2, amelyek gyakran 

mutatnak fokozott expressziót NFA mintákban (Hibberts és mtsai, 1999; Simpson és 

mtsai, 2001; Elston és mtsai, 2008). A három miR közül a miR-503-nak kísérletesen 

megerősített célpontja a ciklin D1, így tumorszuppresszor miR-ként tartják számon 

(Jiang és mtsai, 2009). A miR-503 egy másik prediktált targetje a CDC25, amely a 

Wee1 kinázzal ellentétes hatású a sejtciklus szabályozásában. Ezek a megfigyelések - a 

miR-ek Wee1 downregulációt kiváltó hatását bizonyító saját eredményeimmel 

kiegészítve - alátámasztják azt a hipotézistt, hogy a CDC25-öt befolyásoló miR-ek 

csökkent expressziója tovább segíti a G2/M átmenet zavarát és ezáltal tovább erősíti a 

G2/M átmenet miR-ek általi szabályozásának megváltozását hypophysis adenomákban. 

Saját vizsgálataimban a tumormérettel jól korreláló 3 miR-rel (miR-629, miR-

214 és miR-592) kapcsolatban kevés ismeret áll rendelkezésre. A miR-629 és a miR-

214 potenciálisan célozza az anti-apoptotikus hatású Bcl2-t, így ezek a miR-ek az 

apoptózis zavarán keresztül szerepet játszhatnak a hypophysis adenomák 
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kialakulásában. A miR-592 expresszió csökkenését mutatták ki mismatch repair (MMR) 

hibás vastagbél-daganatokban a jól működő mismatch repairrel rendelkező tumorokhoz 

képest (Sarver és mtsai, 2009). Hypophysis mintákban a miR-592 túlzott expressziója 

összehangban áll Zhu és munkatársai megfigyeléseivel, amelyek szerint a MMR hibás 

vastagbélrákokban gyakran észlelhető genomiális instabilitás hypophysis adenomákban 

rendkívül ritka (Zhu és mtsai, 1996). 

V.4. A TGFβ jelátviteli út szerepe sporadikus megjelenésű nem-

funkcionáló hypophysis adenomákban 

 

A hormonálisan inaktív NFA szövetek miR-expressziós eltérései alapján végzett 

útvonal analízissel több, az irodalomban már ismert patogenetikai szereppel rendelkező 

jelátviteli útvonalat azonosítottam. Ezek egyike a TGFβ útvonal, amelyet eddig 

elsősorban a menin gén révén a familiáris hypophysis adenomák kialakulásával hoztak 

összefüggésbe. Vizsgálataim eredményeinek felhasználásával a fokozott expressziót 

mutató miR-ekkel végzett útvonalelemzés 205 potenciális miR-mRNS interakciót 

jelzett 51 gén és 39 miR között. 

A TGFβ család tagjai kéttípusú, szerin-treonin kináz aktivitással rendelkező receptorhoz 

kötődhetnek (I. és II. típus). Emlősökben 5 féle II. és 7 féle I. receptor (activin receptor 

like kinase: ALK) létezik. A TGFβ-t specifikusan kötő receptor a TβRII. A 7 I. típusú 

receptor közül az ALK5 (TβRI) szintén képes TGFβ jelátvitelre. Ligandum kötődésekor 

aktív heterotetramer receptor komplex képződik, amelyben a II. típusú receptor 

foszforilálja az I. típusú receptort. Az aktivált (foszforilált) I. típusú receptor magához 

gyűjti az ún. receptor-regulált Smad molekulákat (R-Smad). Az ALK1, ALK2, ALK3 

és ALK6 receptorok a Smad1, a Smad5 és Smad8 fehérjéken keresztül továbbítják a 

BMP fehérjék által kiváltott jeleket (Moustakas és mtsai, 2001). Az ALK4, ALK5 és 

ALK7 a Smad2 és a Smad3 molekulákon keresztül továbbítja az activin és TGFβ jelet. 

Az R-Smad molekulák foszforilációjukat követően heteromer komplexet képeznek a co-

Smad fehérjével (common-partner Smad: Smad4), majd a sejtmagba transzlokálódnak. 

A Smad komplex speciális DNS szekvenciát (SBE: Smad-binding element) felismerve 

kötődik azokhoz a DNS szakaszokhoz, amelyek promótere tartalmazza ezt a szakaszt.  

A TGFβ receptorok képesek jelet továbbítani alternatív, ún. non-Smad 

útvonalakon is, amelyek közé tartoznak a Ras-MAPK, a p38, a Jun-kináz (JNK) és a 

PI3K-Akt útvonalak is (Derynck és mtsai, 2003). A jelátvitel két gátló molekulája a 

Smad6 és a Smad7 (I-Smad: Inhibitoros Smad). A Smad7 széleskörűen gátolja az 
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összes TGFβ jelátviteli utat, a Smad6 hatékony a BMP jelátvitelben, de gyenge hatással 

van az activin/TGFβ jelátviteli útvonalra (Hata 1998; Hanyu 2001). 

A TGFβ jelátvitel fontos szerepet játszik a fejlődésben és a daganatok 

kialakulásában. A TGFβ tumorszuppresszor és onkogén funkciót egyaránt betölthet. A 

daganatképződés korai fázisában a TGFβ a p53-mal közösen tumorszuppresszorként 

gátolja a sejtproliferációt, de a TGFβ által aktiválódott Smad molekulák mutáns p53-

mal nem invazív tumorsejtekben pro-invazív hatást fejtenek ki és elősegítik a daganatos 

sejtek TGFβ hatásra bekövetkező migrációját. Ha ezek az agresszív sejtek elveszítik a 

mutáns p53 fehérjéjüket, metasztatikus potenciáljuk is elvész (Adorno és mtsai, 2009). 

A benignus hypophysis adenomákban a p53 mutációja kivételesen ritka és inkább a 

TGFβ jeltátviteli út tumorszuppresszív hatása érvényesül. Ezt a feltételezést támasztja 

alá MEN1 szindrómában a menin funkciójának elvesztésekor a daganatok kialakulása, 

ugyanis a Smad fehérjékkel együtt a menin is kulcsszerepet játszik a TGFβ hatás 

közvetítésében. Ez a tumorszuppresszor hatás nemcsak a sejtosztódás gátlásában, 

hanem az apoptózis indukcióban is megnyilvánul. A TGFβ indukálja a p15
Ink4b

-t és a 

p21
Waf1/Cip1

-et, ezáltal gátolja a ciklin D–CDK4/6 és ciklin E–CDK2 komplexeket 

(Datto és mtsai, 1995; Hannon és mtsai, 1994). A CDKI-k indukciója mellett gátolja a 

CDK aktivátor CDC25A-t: egyrészt a p160
ROCK

-on keresztüli foszforilációval 

inaktiválja, másrészt közvetlenül génszinten is akadályozza a transzkripciót. Ezeken 

kívül elnyomja a sejtproliferációt okozó transzkripciós faktor, a c-myc expresszióját, 

illetve a sejtdifferenciációt gátló nukleáris fehérjék, az Id fehérjék (inhibitor of DNA 

binding) expresszióját (Iavarone és mtsai, 1999; Miyazono és mtsai, 2002). 

A TGFβ apoptotikus utak aktivációja által is gátolja a daganat kialakulását; 

hatására a DAPK, a GADD45β és a Bcl2-like 11 (Bim) molekulák aktiválódnak (Jang 

és mtsai, 2002; Takekawa és mtsai, 2002; Ohgushi és mtsai, 2005). 

A TGFβ/activin család tagjai (TGFβ, activin és Bmp molekulák) fontos szerepet 

játszanak a laktotróp sejtekből származó hypophysis adenomák kialakulásában (Lebrun 

2009). A tumorszuppresszor menin és Smad molekuláknak kulcsszerepük van a 

jelátvitel továbbításában és a daganat kialakulás gátlásában, amelyet a familiáris 

adenomák egyik okaként számon tartott menin-defektus patogenetikai jelentősége is 

bizonyít. NFA-ból származó HP75 sejteken TGFβ adásra csökken a sejtproliferáció és 

fokozódik az apoptózis (Danila és mtsai, 2002; Kulig és mtsai, 1999). A TGFβ ezen 

kívül szabályozza a gonadotróp sejtek hormontermelését is. Az activin és TGFβ 

ugyanazon a jelátviteli úton osztozik, activin hatásra a gonadotróp sejtekben fokozódik 
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az FSH termelés (ten Dijke és mtsai, 2000). A BMP4 PRL-termelő sejtekben a PRL gén 

promóteréhez kötődve serkenti a hormontermelést, de önmagában a TGFβ-nak ilyen 

hatása nincs. 

A TGFβ receptorok kifejezett expresszióját mutatták ki mind daganatos, mind 

normális hypophysis szövetben (Kulig és mtsai, 1999), de nem találtak különbséget az 

NFA és a normális hypophysis minták TGFβ receptor expressziója között (Evans és 

mtsai, 2001). A receptorokat kódoló gének mutációja hypophysis adenomákban ritkán 

fordul elő (D’Abronzo és mtsai, 1999). Bár a TGFβ receptort illetően microarray 

vizsgálatok nem mutattak különbséget a daganatos és normális hypophysis szövet 

között, hypophysis adenomákban a TGFβ szabályozás alatt álló FSH, LH és TSH-beta 

alegység (Wang és mtsai, 2008) csökkent expresszióját észlelték (Evans és mtsai, 

2001), ami a TGFβ jelút csökkent aktivitását is jelezheti. A TGFβ jelút egyik 

kulcsfontosságú közvetítője a menin, amelynek mutációja a familiáris adenomákkal 

ellentétben sporadikus daganatok esetében ritkán fordul elő (Prezant és mtsai, 1998; 

Wenbin és mtsai, 1999). 

A TGFβ jelátvitel fontos downstream molekulája a Smad3 (26. ábra). Bár 

korábban nem találtak Smad3 mutációt hypophysis és endokrin daganatokban 

(parathyroid adenoma, enteropancreas endokrin neopláziák) (Shattuck és mtsai, 2002), a 

Smad3 defektusa Apc
Min/+

 transzgén egerekben elősegítette a vastagbéldaganat 

kialakulását. 

Munkám során a TGFβ jelátvitel vizsgálatához 10 normális és 10 NFA szöveten 

qRT-PCR-rel meghatároztam a nyolc ismert Smad molekula (Smad1-9) expresszióját. 

Ezek a TGFβ/BMP útvonalak jelátviteli molekulái, funkciózavaraik szerepet játszanak a 

daganat kialakulás folyamatában (Lebrun JJ, 2009). Megállapítottam, hogy a Smad3, 

Smad6 és Smad9 expressziója hypophysis adenoma mintákban szignifikánsan csökkent. 

A Smad3 a TGFβ jelet közvetíti, a Smad6 és Smad7 pedig gátolja mind a TGFβ, mind a 

BMP útvonalak jelátvitelét. Bár a Smad6 expressziója NFA mintákban szignifikánsan 

csökkent, a Smad7 szintje nem változott. A BMP jelet közvetítő Smad molekulák közül 

a Smad1 és Smad5 expressziójában nem igazoltam különbséget, míg a Smad 9 

szignifikánsan csökkent expressziót mutatott a daganatokban az ép hypophysis 

szövethez képest.  

Ezen eredményeim alapján vizsgálataimat a Smad3 tanulmányozásával 

folytattam. Ugyanazon mintákon elvégzett miR-TLDA expressziós mintázat és 5 

különböző target predikciós program segítségével 19 miR-t azonosítottam, amelyek 
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NFA szövetben szignifikánsan negatív korrelációt mutattak a Smad3 expressziójával és 

ugyanezen szövetekben expressziójuk fokozott volt. Ezek közül a miR-140 és a Smad3 

mRNS közötti interakciót riportergén vizsgálattal már korábban bizonyították. Ezért 

valószínű, hogy hypophysis adenomákban a Smad3 miR szabályozás alatt áll (Pais és 

mtsai, 2010). 

Érdekes megfigyelés, hogy nemcsak a miR-ek befolyásolhatják a Smad 

expressziót, hanem poszttranszkripciós úton a Smad molekulák is fokozhatják a miR-ek 

expresszióját; a miR érésben résztvevő Drosha microprocessor komplex egyik tagjához, 

a p68 fehérjéhez hozzákötődve fokozhatják a miR-ek érését (Davis és mtsai, 2008). A 

TGFβ/BMP útvonal által szabályozott miR-ek (T/B miR) a DNS-en található Smad-

kötő régióhoz (SBE: Smad binding element) hasonló szekvenciát (CAGAC vagy 

CAGGG) tartalmaznak a seed régiójukban. A BMP specifikus Smad1 és Smad5, illetve 

a TGFβ specifikus Smad3 interakcióba léphet a p68 molekulával és ezáltal beavatkozhat 

a miR-ek érésének folyamatába. A humán genom 44 ilyen ún. T/B miR-t tartalmaz 

(Davis és mtsai, 2010). Ezek közül vizsgálataimban 5 miR (miR-199-5p, miR-214, 

miR-509-5p, miR-487b és miR-877) csökkent expresszióját mutattam ki hypophysis 

daganatokban. Ezek az eredményeim összhangban állnak a gátolt TGFβ/BMP jelátvitel 

hipotézissel ezekben a szövetekben, és egy lehetséges szabályozási feedback 

mechanizmust feltételeznek a Smad-ok és T/B miR-ek között (hasonlóan a már 

korábban leírt miR-20a – E2F szabályozási hurokhoz) (Sylvestre és mtsai, 2007). 

Hypophysis adenomákban a 44 T/B miR közül egyedül a miR-140-3p mutatott fokozott 

expressziót, melynek oka talán a miR-ek expressziójának szövetspecificitásában 

kereshető. A Smad3-hoz prediktált miR-ek közül egy sem tartozik a T/B miR-ek közé, 

így feltehetően ezek expresszióját a Smad3 nem befolyásolja, közöttük szabályozási 

hurok nem valószínűsíthető. 
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26. ábra. A TGFβ jelátviteli útvonal a hypophysis adenomákban. (A kék 

szín csökkent, a piros fokozott expressziót jelöl.) (Butz és mtsai, 2011) 

 

A TGFβ jelátvitel poszttranszkripciós szintű szabályozását a miR-106b-25 és a 

miR-17-92 cluster esetében már korábban bizonyították. A miR-106b, -93, -17-5p, 20a 

elnyomja a p21
Waf1/Cip1

 expresszióját, ami a TGFβ-indukált jelátvitelben a 

sejtproliferáció gátlását okozhatná, a miR-25 és a miR-92 pedig gátolja a Bim 

expressziót, amely elengedhetetlen feltétele a TGFβ által kiváltott apoptózisnak (Mishra 

és mtsai, 2005, Petrocca és mtsai, 2008). A miR-93, -17-5p és 20a expresszióját 

nagyobbnak találtam NFA mintákban a normális hypophysis szövethez képest. Az NFA 

sejtek kevesesebb, mint 5%-a expresszál immunfestéssel kimutatható p21
Waf1/Cip1

 

fehérjét (Neto és mtsai, 2005). Ezt az expresszió-csökkenést mindössze az esetek 3%-

ában okozza promóter hipermetiláció (Yoshino és mtsai, 2007), ezért fennáll annak a 
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lehetősége, hogy a p21
Waf1/Cip1

 legalább részben miR szabályozás alatt állhat a PTTG 

represszív hatása mellett. 

A Smad3 a tumorszuppresszor meninnel való közvetlen interakció által is 

szerepet játszhat a hypophysis adenomák patogenezisében. MEN1 szindrómához társuló 

hypophysis adenomákban a menin gén mutációja gyakori, azonban sporadikus 

daganatokban kivételesen ritka (Prezant és mtsai, 1998; Wenbin és mtsai, 1999). Bár 

kvantitatív RT-PCR-rel mRNS szinten nem sikerült kimutatni menin gén expressziós 

eltérést az adenomás és normális hypophysis szövet között (Asa és mtsai, 1998; Farrel 

és mtsai, 1999; Satta és mtsai, 1999), fehérjeszinten a tumoros transzformáció a menin 

fehérje mennyiségének csökkenésével jár az adenomák jelentős részében 

(Theodoropoulou és mtsai, 2004). A jelenség poszttranszkripcionális szabályozásra 

utalhat, amely feltehetően – legalábbis részben – a menin 3’ UTR-t célzó miR-eken 

keresztül is megvalósulhat. A feltételezés igazolásához azonban további vizsgálatok 

szükségesek. 

Eredményeimet összegezve megállapítható, hogy a miR-ek által közvetített 

poszttranszkripciós szabályozás nagy valószínűséggel befolyásolja a TGFβ jelátviteli 

útvonal tagjainak expresszióját, amelyeknek szerepe lehet nemcsak a hypophysis 

daganatok kialakulásában, hanem a normális hypophysis szövet működésében is (Zhan 

és mtsai, 2010). 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK 

Munkámban meghatároztam az NFA szövetek miR-expressziós profilját és 

azonosítottam azokat a miR-eket, melyeknek e daganatok kialakulásában patogenetikai 

szerepe lehet. 

A Wee1 a sejtciklus G2/M átmenetet szabályozza a ciklin B-Cdk1 komplex 

inaktiválásával. Korábbi vizsgálatokban a Wee1 kináz csökkent expresszióját és 

tumorszuppresszor szerepét colon carcinoma sejtvonalakon és nem kissejtes tüdőrák 

szövetekben mutatták ki. Saját vizsgálataimmal NFA, GHA és GHPA szövetekben 

igazoltam a Wee1 szerepét. Bioinformatikai és kísérletes módszerekkel hypophysis 

adenomákban bizonyítottam a Wee1 3’UTR miR-ek (miR-128a, miR-516a-3p és miR-

155) általi szabályozását és meghatároztam a miR-128a és a miR-516a-3p Wee1 3’UTR 

régióban található pontos kötődési helyét. Eredményeim alapján valószínűsíthető, hogy 

ez a három miR (kiegészülve a Wee1 fehérjét célzó miR-195-tel, melyet más 

munkacsoport azonosított) a sejtciklus szabályozásának befolyásolása által részt vehet a 

hypophysis adenomák kialakulásában. Eredményeim és az irodalmi adatok alapján 

feltételezem, hogy a lassan növekvő benignus hypophysis adenomák patogenezisében a 

G2/M ellenőrző pont elvesztése és ezáltal a DNS károsodások felhalmozódása 

kulcsszerepet játszik, és a G1/S ellenőrzési pont többé-kevésbé intakt állapota miatt nem 

alakul ki a rákos sejtekre jellemző gyors sejtszaporulat. 

Eredményeim NFA szövetekben felvetik a TGFβ jelátviteli út szerepét, amelyet 

ezidáig elsősorban lactotrop sejt daganatok patogenezisével hoztak kapcsolatba. A 

TGFβ jelátviteli út NFA mintákban represszált, többek között a Smad3 csökkent 

expressziója által. Vizsgálataimmal 19 miR-t azonosítottam, amelyek feltételezhetően a 

Smad3 tumorszuppresszor szabályozásában játszanak szerepet; ezek közül a miR-140 

szerepét már kísérletesen is bizonyították. Elképzelhető, hogy a TGFβ jelátvitel miR-ek 

által okozott, Smad3 szintjén jelentkező repressziója a jelátvitelt alternatív, (nem Smad) 

útvonalakra terelheti, beleértve a Ras-MAPK, a p38, a c-Jun N-terminal (JNK) MAP 

kináz és a PI3K-Akt utakat (26. ábra). 

A miR vizsgálaton alapuló útvonal elemzéssel nyert eredményeim egyúttal 

alátámasztják a hypophysis adenomák patogenezisével kapcsolatban a nemzetközi 

irodalomban eddig közzétett egyéb jelátvitei utak (PI3K-Akt-TOR; MAPK; Wnt; 

Notch) szerepét. 

Összegezve, az egyéb neopláziák kialakulásában már bizonyítottan onkogén és 
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tumorszuppresszor funkciójú miR-ek nagy valószínűséggel a sporadikus megjelenésű 

hypophysis adenomák patogenezisében is szerepet játszanak részben a sejtciklus, 

részben a különböző jelátviteli utak befolyásolása által. 
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VII. ÖSSZEFOGLALÓ 

A sporadikus hypophysis adenomák, különösen a klinikailag nem-funkcionáló 

adenomák (NFA) kialakulásában résztvevő patogenetikai okok még kevésbé ismertek. 

Számos egyéb daganat esetében a mikroRNS (miR)-ek szerepét már bizonyították. 

Munkámban a sporadikus hypophysis adenomák patogenezisében részt vevő miR-eket 

vizsgáltam. Meghatároztam az NFA szövetek miR-expressziós profilját és 

azonosítottam azokat a miR-eket, amelyeknek e daganatok kialakulásában patogenetikai 

szerepe lehet. 

Molekuláris biológiai és sejtbiológiai vizsgálatokkal két fehérjét (Wee1, Smad3) 

azonosítottam, amelyek hypophysis daganatokban a miR-ek szabályozása alatt állnak. A 

Wee1 sejtciklus kináz mennyiségét fehérjeszinten szignifikánsan alacsonyabbnak 

találtam a daganatos szövetekben a normális hypophysis szövetekhez viszonyítva, 

azonban Wee1 mRNS szinten nem találtam ilyen különbséget. A Wee1 kináz 

poszttranszkripcionális szabályozásának kimutatására target predikciós programok 

segítségével öt Wee1 3’UTR-t célzó miR-t azonosítottam, amelyek adenomás 

hypophysis szövetekben fokozott expressziót mutattak. Riporter rendszerrel kimutattam, 

hogy az öt miR közül három miR esetében (miR-128a, 516a-3p és miR-155) igazolható 

a Wee1 3’UTR mRNS-el való interakció, irányított mutagenezissel pedig 

meghatároztam a pontos kötőhelyet. Kimutattam, hogy tranziens transzfekciót követően 

ezek a miR-ek csökkentik HeLa sejtekben az endogén Wee1 fehérje mennyiségét.  

NFA szövetek miR-expressziós profiljának elemzésével olyan miR-eket 

azonosítottam, amelyek expressziója összefüggést mutatott a daganatok méretével. In 

silico útvonal analízissel nyert eredményeim alapján felvetettem ezekben a 

daganatokban a TGFβ útvonal valószínű szerepét. Kimutattam, hogy a Smad3 miR-ek 

által okozott csökkent expressziója miatt a jelátvitel represszált. A Smad3-t célzó és e 

daganatokban fokozott expressziót mutató miR-eket azonosítottam, amelyek 

szignifikánsan negatív korrelációt mutattak a Smad3 expressziójával. Ezek közül a miR-

140-5p kísérletekkel bizonyítottan célozza a Smad3-t. Az általam azonosított miR-ek 

nagy valószínűséggel szerepet játszanak a TGFβ jelátviteli út szabályozásában, 

amelynek szerepe lehet ezeknek a daganatoknak a kialakulásában. 
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VIII. SUMMARY 

The pathogenetic factors involved in the development of sporadic pituitary 

adenomas, especially in non-functioning adenomas (NFA) are poorly understood. The 

role of miRs in the pathomechanism of several other tumors has already been 

established. My Ph.D. work deals with microRNAs (miRs) that may have a role in the 

development of sporadic pituitary adenomas. During the course of my studies I 

characterized the miR expression profile of NFA samples and identified miRs which 

may have a pathogenetic role in these adenomas. 

With the use of molecular and cell biological methods I identified two proteins 

(Wee1, Smad3) which are regulated by miRs in sporadic pituitary adenomas. I showed 

that Wee1 protein expression determined by immunohistochemistry was significantly 

lower in pituitary adenoma tissues compared to normal pituitary tissues, however, no 

difference between the two types of tissues was observed in Wee1 mRNA levels as 

measured by qRT-PCR. To examine the posttranscriptional regulation of Wee1 in silico 

target prediction experiments were performed and 5 miRs potentially targeting the 

Wee1 were selected for validation. Of the 5 miRs, 3 miRs targeting Wee1 3’UTR (miR-

128a, 516a-3p and miR-155) were identified, and qRT-PCR analysis revealed that these 

miRs were overexpressed in NFA samples compared to normal pituitary tissues. 

Interactions between these 3 miRs and the Wee1 mRNA, as well as the exact binding 

sites of miRs were experimentally confirmed using dual-luciferase assay and site-

directed mutagenesis. Finally, I showed that exogenous overexpression of these miRs 

inhibited Wee1 protein expression in HeLa cells.  

With the analysis of miR expression profile of NFA tissues I was able to identify 

miRs whose expression correlated with the size of tumors. Using pathway analysis I 

showed that TGFβ signaling may have a role in the development of these adenomas. I 

found repressed signalling by Smad3 due to a significant underexpression of Smad3 

caused by miRs in NFA samples. Overexpressed miRs which showed negative 

correlation with Smad3 mRNA expression and potentially targeted Smad3 3’UTR were 

identified. These miRs included miR-140-5p that has been already considered and 

experimentally validated by others to target Smad3. I conclude that miRs identified in 

my study may exert a regulatory role on the TGFβ pathway and this mechanism may 

participate in the development of pituitary adenomas.  
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