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I. BEVEZETÉS 

 

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

leggyakoribb daganattípusok közé tartoznak. Prevalenciájukat pontosan 

meghatározni nem könnyű, mivel jelentős részük nem okoz klinikai 

panaszokat, jelenlétükre rendszerint más okból végzett képalkotó 

vizsgálatok deríthetnek fényt (ún. hypophysis incidentalomák). Az 

autopsziás és radiológiai adatokat egyaránt figyelembe véve a hypophysis 

adenomák prevalenciája 16.7%. 

A hypophysis daganatok ritkán, az esetek mintegy 0,13%-ában 

rosszindulatúak, mégis jelentős morbiditást okozhatnak hormonális 

aktivitásuk ill. térfoglaló hatásukból adódóan. Leggyakrabban, az esetek 

mintegy felében az adenomát prolaktint termelő (prolactinoma) daganatként 

azonosítják. A klinikailag hormonálisan inaktív daganatok az összes 

hypophysis adenomák 30%-át teszik ki, gyakoriságban ezt követik a 

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

corticotrop adenomák (5-10%) és a TSH-t termelő thyrotrop adenomák 

(1%). A gonadotropin túltermelés klinikai tüneteivel jelentkező hypopyhsis 

adenoma viszonylag ritka, de hisztopatológiai vizsgálatok alapján úgy tűnik, 

hogy a nem funkcionáló adenomák döntő többsége hormont nem szekretáló 

gonadotróp adenoma. 

A hypophysis adenomák többnyire sporadikus megjelenésűek, 

mindössze 5%-uk familiáris megjelenésű örökletes tumorszindróma 

részjelensége (multiplex endokrin neoplasia 1-es típusa, MEN1; Carney 

komplex; familiárs izolált hypophysis adenoma, FIPA).  

Sporadikus esetekben a hypophysis adenomák genetikai ill. 

molekuláris biológiai háttere jórészt ismeretlen. Génmutációk sporadikus 

adenomákban ritkák, ellenben a CpG szigetek hypermetilációját számos 
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sejtciklust közvetlenül és közvetve szabályozó gén esetében igazolták (pl.: 

p14, p15, p16, p18, p21, p27, pRb, MEG3A, GADD45γ). A ciklin D, PTTG 

illetve HMGA2 patogenetikai szerepét is kimutatták.  

A mikroRNS-ek (miR-ek) rövid, nem kódoló RNS molekulák, 

melyek poszttranszkripcionálisan szabályozzák a génexpressziót az RNS 

interferencia jelensége révén. Jelentős szereppel bírnak az 

egyedfejlődésben, sejtproliferációban, differenciálódásban, apoptózisban ill. 

a tumorgenézisben.  

Napjainkig mindössze néhány közlemény áll rendelkezésre a miR-

ek szerepéről hypophysis adenomák vonatkozásában, ezek is jobbára a 

hormontermelő daganatok vizsgálatával kapcsolatosak. GH-termelő 

adenomákban igazolták a miR-15a és miR-16-1 csökkent expressziójának 

jelentőségét és meghatározták a különböző szövettani típusokra és az 

invazivitásra jellemző miR-eket. ACTH-termelő adenomákban 8 csökkent 

működésű miR-t azonosítottak, melyek nem mutattak összefüggést a 

klinikai paraméterekkel. Ezeken a megfigyeléseken kívül a hypophysis 

adenomák és a miR-ek kapcsolatáról egyéb információ nem állt 

rendelkezésünkre. 

 

II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A daganatok kialakulásában - a genetikai eltérések mellett - egyre inkább 

előtérbe kerül az epigenetikus szabályozás patológiai szerepe. Hypophysis 

adenomákban számos tumorszuppresszor esetében bizonyították a 

hipermetilációval összefüggő génexpresszió csökkenést, azonban ezekben a 

daganatokban a miR-ek, mint poszttranszkripciós szabályozók szerepéről 

jóval kevesebb információ áll rendelkezésre. 
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Munkámban sporadikus hypophysis adenomákban a miR-ek szerepének 

vizsgálatát tűztem ki. 

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 a Wee1 gén 3’UTR-t potenciálisan felismerő miR-ek 

azonosítását bioinformatikai módszerekkel, kötőhelyük pontos 

meghatározását molekuláris biológiai módszerekkel, valamint 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. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

Betegek. Összesen 57 hypohysis szövetmintát dolgoztam fel: 27 

klinikailag nem-funkcionáló (NFA) adenomát, 15 GH-termelő adenomát 

(PRL termeléssel vagy anélkül GH±PA) és 15 ép hypophysis (NH) 

szövetet. 

A hypophysis adenomákat a betegek klinikai paraméterei, 

hormonleletei és az eltávolított adenomák patológiai vizsgálata alapján 

osztályoztam. Az utóbbi magában foglalta rutin szövettani vizsgálatokon 

kívül a hypophysis mellső lebeny hormonokra specifikus 

immunhisztokémiát, valamint a MIB1 proliferációs marker meghatározását. 

mRNS- és miR-expresszió mérések. Minden szövetmintát 

eltávolítás után azonnal folyékony nitrogénben fagyasztottam, majd a 

további felhasználásig -80 
o
C-on tároltam. A fagyasztott szövetekből teljes 

RNS izolálást végeztem. Az mRNS- és miR-expresszió mértékét kvantitatív 

real-time PCR-rel határoztam meg TaqMan assay segítségével. A miR 

expressziós profil meghatározásához TaqMan Low Density Array (TLDA) 

kártyát használtam, amely 678 különböző miR egyidejű vizsgálatára ad 

lehetőséget. 

Targetpredikció és vektor konstrukció. Az in silico 

targetpredikciókhoz összesen 6 algoritmust használtam: DIANA-mirPath, 

TargetScan, PicTar, MiRBase (később MicroCosm), microRNA.org, 

RNA22. 

A Wee1 gén (ENSG00000166483) 3’UTR szabályozó régió 

szekvenciáját humán genomiális DNS-ből sokszorosítottam, majd a 

szabályozó régiót 5’→3’ irányban pGL3 Control vektorba klónoztam 

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

hasítóhelyet használva (pWee+). Az ellenkező irányban (3’→5’) 
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inzertálódott 3’UTR régiót használtam negatív kontrolként (pWee-). 

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

directed mutagenezissel módosítottam mutáns primerek segítségével. Ezt 

követően a mutáns inzerteket a vad típusúhoz hasonlóan pGL3 Control 

vektorba klónoztam, 5’→3’ irányban. A vektorok szekvenciáját direkt 

szekvenálással ellenőriztem. 

Sejttenyészet, tranziens transzfekció. A tranziens transzfekciókat 

HeLa sejteken végeztem 100 nM pre-miR prekurzor segítségével 

Lipofectamin 2000 reagens felhasználásával. A miR-20a, miR-93, mir-

128a, miR-155 és miR-516a-3p hatását vad típusú (pWee+), negatív kontrol 

(pWee-) és mutáns Wee1 3’UTR-en vizsgáltam és az eredményeket a 

Control miR-hez hasonlítottam. A luciferáz assay-t a transzfekciót követően 

24 órával Dual-Glo Luciferase Assay System segítségével értékeltem. 

Minden esetben 6 párhuzamos mérést végeztem és minden kísérletet 4-szer 

ismételtem. A firefly luciferáz aktivitást a transzfekciós kontrolként 

használt renilla luciferáz értékekre normalizáltam. 

A sejtnövekedést és proliferációt a tranziens transzfekciót követően 

48 és 72 órával ellenőriztem Alamar Blue assay felhasználásával. A 

méréseket minden esetben 6 párhuzamos mintán végeztem 3 különálló 

kísérletben. 

Wee1 fehérje kimutatása immunhisztokémiával és Western 

blottal. Az immunhisztokémiai vizsgálathoz összesen 21 (9 NFA, 7 

GH±PA, 5 NH) formalinban fixált, paraffinba ágyazott hypophysis 

szövetmintát használtam. Az immunfestés anti-Wee1 (ab37597, Abcam) 

antitesttel történt. Az antitest specificitását frissen fagyasztott hypophysis 

szövetekből teljes fehérje izolálást, majd a fehérje koncentráció 

meghatározását követően western blottal ellenőriztem. 

A Wee1 fehérje kimutatását HeLa sejteken is elvégeztem tranziens 
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transzfekció után, anti-Wee1 (#4936; Cell Signaling) antitesttel Western 

blot módszerrel. A felvételek denzitometriás értékelését QuantityOne 4.6.7 

(BioRad) szoftverrel végeztem, a normalizáláshoz aktint használtam. 

Útvonal analízis és statisztikai módszerek. Az útvonal analízishez 

a TLDA mérések alapján szignifikánsan overexpresszálódó miR adat szettet 

használtam a DIANA-mirPath online szoftver segítségével. Az útvonal 

analízis során a targetpredikcióhoz a TargetScan v5 algoritmust használtam. 

A programcsomag a miR-ekre prediktált multiplex célgénekre ún. gene set 

enrichment analízist végez Pearson’s Chi-négyzet próbával, majd minden 

egyes miR-prediktált gén szettet a KEGG útvonalakhoz illeszt. 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. 

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 

korrelációszámításokhoz a normalitás függvényében Pearson’s vagy 

Spearman rang tesztet használtam. A hierarchikus cluster analízishez az 

Euklideszi távolságfüggvény alapján ”Complete linkage” metodikát 

használtam. Szignifikánsnak minden statisztikai elemzésnél a p<0,05 

értékkel rendelkező eredményeket fogadtam el. 
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IV. EREDMÉNYEK  

 

IV.1. MikroRNS expressziós profil eltérések különböző szövettani 

típusú hypophysis adenomákban 

678 különböző miR expresszióját mértem NH, GHA, GH±PA és 

NFA szövetekből készített pool-okban. Preamplifikáció nélkül ezekben a 

hypophysis szövetekben 250 miR-t sikerült detektálnom; ezek közül 174 

expresszálódott mind a négy poolban. 9 miR expresszálódott a kontrol (ép 

hypophysis szövet) csoportban, de egyik adenoma csoportban sem, míg 7 

miR az összes adenoma poolban expressziót mutatott, de a kontrol 

csoportban nem. 

Az ép és adenomás szövetekben nyert eredményeket 

összehasonlítva 14 miR-t (hsa-miR-509-3-5p, hsa-miR-508-5p, hsa-miR-

452, hsa-miR-330-5p, hsa-miR-200a*, hsa-miR-503, hsa-miR-424, hsa-

miR-449a, hsa-miR-199-5p, hsa-miR-654-5p, hsa-miR-20b, hsa-miR-431, 

hsa-miR-485-5p, hsa-miR-370) azonosítottam, melyek szignifikánsan 

különböztek a két csoport között. 

A miR expressziós profil változását illetően az NFA csoportra 

inkább fokozott, míg a GH-termelő adenoma csoportra inkább csökkent 

miR-expresszió volt jellemző az ép szövethez képest. Összesen 20 

szövettani típusra jellemző miR-t azonosítottam: 5 miR (hsa-miR-1, hsa-

miR-760, hsa-miR-196b, hsa-miR-188-5p, hsa-miR-146b-3p) csak GH-

termelő adenomákban, 3 miR (hsa-miR-205, hsa-miR-132*, hsa-miR-523) 

csak GHP-termelő adenomákban, míg 12 miR (hsa-miR-217, hsa-miR-96, 

hsa-miR-216a, hsa-miR-202, hsa-miR-215, hsa-miR-501, hsa-miR-502, 

hsa-miR-18a, hsa-miR-338, hsa-miR-450a, hsa-miR-10b, hsa-miR-329) 

csak NFA szövetekben expresszálódott. A GH- és GHP-termelő adenomák 

közötti különbséget vizsgálva, 17 miR-t találtam, melyek csak GH-termelő 
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adenoma szövetekben expresszálódtak, de GHP-termelő adenomákban nem, 

míg 21 miR expressziója a GHP-termelő adenomákban jelen volt, de GH-

termelő adenomákban nem. Ettől eltekintve a GH- és GHP-termelő 

adenomák expressziós profilja között szoros összefüggést találtam ezért a 

továbbiakban a két csoportot összevonva kezeltem (GH±P). Összesen 109 

miR-t találtam, melyek expressziója ellentétes volt a hormontermelő és a 

hormont nem termelő (NFA) daganatok között. 

 

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

hypophysis adenomákban 

Az adenomákban fokozottan expresszálódott miR-eknek a miRBase, 

TargetScan és PicTar programokkal végzett targetpredikciója során gyakran 

feltűnt egy sejtciklus kináz, a Wee1 fehérje, melyet hypophysis 

adenomákkal kapcsolatban korábban még nem vizsgáltak.  

 

IV.2.1. A Wee1 eltérő expressziója fehérje és mRNS szinten 

Immunhisztokémiai vizsgálattal ACTH-termelő adenomákban nem, de GH-

termelő és NFA szövetekebn a Wee1 fehérje mennyisége kb. 20-30%-kal 

kisebb volt, mint ép szövetben. A Wee1 teljes mennyiségéhez hasonlóan a 

Wee1 foszforilált formája is hasonló képet mutatott. A Wee1 két 

formájának expressziója között szoros korreláció igazolódott, ami arra 

utalhat, hogy nem az aktivitásbeli különbség okozhatta az eltérést. Az 

immunhisztokémia vizsgálattal megegyező volt a Western blot vizsgálat 

eredménye is, azonban ennek statisztikai értékelésére a kis mintaszám miatt 

nem volt lehetséges. A fehérje szinten észlelt különbségek ellenére mRNS 

szinten nem mutatkozott eltérés az adenomás és ép szövetek Wee1 mRNS 

expressziója között, ami felvetette a Wee1 expresszió 

poszttranszkripcionális szabályozásának lehetőségét. 
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IV.2.2. Wee1 3’UTR-t célzó miR-ek azonosítása és expressziója 

hypophysis adenoma szövetekben  

A három target predikciós programmal 91 potenciális miR-t azonosítottam, 

amelyek a Wee1 transzkript 3’UTR régióját potenciálisan célozzák. Ezek 

közül 11 miR-t mindhárom algoritmus azonosította; utóbbiak közül a miR-

155-t, miR-20a-t, miR-93-t, miR-128a-t és miR-516a-3p-t választottam ki 

további vizsgálataimhoz. Kvantitatív real-time PCR-rel mind az öt miR 

szignifikánsan megnövekedett expresszióját mutattam ki NFA mintákban, 

míg a miR-155 és miR-93 az NFA mintákon kívül GH±P-termelő 

adenomákban is szignifikánsan megnövekedett expressziót mutatott az ép 

hypophysis szövethez viszonyítva 

 

IV.2.3. A Wee1 3’UTR-t célzó miR-ek hatása és a kötőhelyek azonosítása 

HeLa sejteket transzfektáltam vad típusú (pWee+) vagy negatív kontrol 

Wee1 3’UTR-t tartalmazó plazmiddal (pWee-) és Control vagy specifikus 

pre-miR prekurzor molekulákkal. A miR-128a, miR-516a-3p és miR-155 

szignifikánsan gátolta a luciferáz aktivitást a Control 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 nem volt hatásuk a kontrol, szabályozó 

régióra (pWee-). A miR-93-nak és a miR-20a-nak nem volt számottevő 

hatása a Wee1 3’UTR-re. A miR-ek együttes hatásának vizsgálatához 

többszörös miR ko-transzfekciót végeztem. A miR-128a és miR-516a-3p 

együttes hatására szignifikáns csökkenés mutatkozott a Control miR-hez 

viszonyítva. 

A miR-ek kötőhelyének pontos azonosításához site-directed 

mutagenezissel módosítottam a programok által prediktált miR 

kötőhelyeket a Wee1 3’UTR régióban. A mutáns plazmidokat HeLa 
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sejtekbe transzfektálva mértem a miR-ek hatását a módosított 3’UTR-ekre. 

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 (28-34 bp és 252-258 bp) működését bizonyítják. 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. 

  

IV.2.4. A Wee1 3’UTR-t célzó miR-ek hatásának funkcionális vizsgálata 

sejttenyészetben 

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

sejttenyészetben vizsgáltam. A Wee1 fehérjét 48 órával a transzfekció után 

Western 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 miR-93 transzfekciója nem befolyásolta szignifikánsan 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. 
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IV.3. MikroRNS expressziós eltérések hormonálisan inaktív hypophysis 

adenomákban 

IV.3.1. NFA szövetek miR-expressziós mintázata 

Az NFA patogenezisének vizsgálatához a poolozott mintákon végzett 

TLDA kísérlet mellett 8 NFA és 4 ép hypophysis szövetmintán is 

elvégeztem a miR expressziós profil meghatározást preamplifikálással 

kiegészített TaqMan Low Density Array módszerrel. Preamplifikálást 

követően a 678 különböző miR-t tartalmazó array-en 194 miR expresszióját 

nem tudtam detektálni, majd azokat is kizártam, amelyek a csoportok 

tagjainak legalább felében nem voltak mérhetőek. 5 miR (miR-198, miR-

299-5p, miR-497*, miR-548c-3p, miR-622) csak ép hypophysis mintákban, 

míg 3 miR (miR-124*, miR-515-5p, miR-872) csak NFA mintákban volt 

mérhető. A mindkét csoportban expresszálódó 478 miR közül 92 legalább 

kétszeresen fokozott, 70 pedig legalább felére csökkent mértékben 

expresszálódott az NFA mintákban az ép hypophysis szövethez képest. 

Clusteranalízissel igazoltam, hogy a különböző daganatos és ép 

szövetek egymás mellé rendeződtek, és az NFA mintákban két jól 

felismerhető csoport különült el. Utóbbi két csoport immunhisztokémiai és 

klinikai paraméterei paraméterei között nem találtam különbséget. A 

TLDA-val vizsgált 8 adenoma mindegyike makroadenoma volt, a 

tumorméret mégis szignifikáns negatív korrelációt mutatott 18 miR 

expressziójával. Ezek között 6 miR expressziója szignifikánsan csökkent 

(miR-450b-5p, miR-424, miR-503, miR-542-3p, miR-629 és miR-214), míg 

a miR-592 expressziója szignifikánsan növekedett. A 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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IV.3.2. Jelátviteli útvonal elemzés 

 

A hypophysis adenomákban fokozottan expresszált miR-ekkel DIANA-

mirPath szoftver segítségével útvonalanalízist készítettem. A programmal 

azonosított 63 jelátviteli útvonal között szerepeltek a hypophysis adenomák 

patogenezisben ismerten szerepet játszó MAPK, Akt/mTOR, Wnt és Notch 

útvonalak. A legjelentősebbnek tűnő útvonalak közé tartozott a TGFβ 

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

39 miR közül 19 önmagában is szignifikáns hatással bír a TGFβ útvonalra. 

 

IV.4. A TGFβ jelátviteli út szerepe NFA szövetben  

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

meghatároztam a Smad géncsalád minden tagjának (Smad1-Smad9) 

expresszióját. A nyolc molekulából a Smad3, Smad6 és Smad9 (=Smad8) 

szignifikánsan csökkent 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). 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 ép 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 expressziót mutató miR), melyek 

expressziója negatívan korrelált a Smad3 expresszióval. 
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V. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

V.1. Hypophysis szövetekben meghatároztam a teljes genomot lefedő miR-

expressziós mintázatot és azonosítottam azokat a miR-eket, melyeknek e 

daganatok kialakulásában patogenetikai szerepe lehet. 

Megállapítottam, hogy NFA szövetre általánosságban a fokozott, 

míg a GH±P-termelő hypophyis adenomákra 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 mRNS- és miR-

expressziós vizsgálatok is alátámasztják. Munkámban az összes vizsgált 

daganatot egy csoportba összevonva, majd a miR-expressziós profilt az 

ép hypophysishez hasonlítva 9 miR-t találtam, melyek expresszióját csak 

ép hypophysis szövetben lehetett kimutatni, de az adenoma szövetekben 

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

Munkámban az expressziós profilok összehasonlítása 

bebizonyította, hogy a GH- és GH±P-termelő hypophysis adenomák 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 terápiás lehetőségek kiválasztásában. 

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. 
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V.2. Munkám során sikerült a hypophysis adenomák patogenezisben 

mindezidáig ismeretlen fehérje, a Wee1 szerepét igazolni NFA és GH±P-

termelő hypophysis adenomákban. AWee1 a sejtciklus G2/M átmenetet 

szabályozza a ciklin B-Cdk1 komplex inaktiválásával. Korábbi 

vizsgálatokban a Wee1 kináz csökkent expresszióját találták colon 

carcinoma sejttenyészetekben és szövetekben, melyekben feltételezték 

tumorszuppresszor szerepét. Szintén csökkent expresszióját írták le nem 

kissejtes tüdőrák szövetekben. Kimutatták, hogy a daganatban jelenlevő 

csökkent Wee1 expresszió gyakori daganat-recidivával, rosszabb 

prognózissal és magasabb proliferációs index-szel jár együtt. A G2/M 

átmenet ellenőrzési pont elvesztése utat nyithat a DNS károsodások 

felhalmozódásához, és így daganatok kialakulásához. Erre utal az a 

megfigyelés, hogy a Wee1 gátlók DNS károsító ágensekkel együtt 

alkalmazva daganatos sejteken mitotikus katasztrófát idézhetnek elő. 

Feltételezhető, hogy amennyiben hypophysis adenomákban a G1/S 

ellenőrzési pont, a sejtciklus fő szabályozó pontja többé-kevésbé intakt 

marad, nem alakul ki a rákos sejtekre jellemző nagyfokú sejtszaporulat; 

azonban a G2/M pont károsodása végül mégis lassabban növő, benignus 

adenomák kifejlődéséhez vezethet. 

Munkámban bizonyítottam a Wee1 fehérjének miR-128a, miR-516a-3p 

és miR-155 általi szabályozását és ezek jelentőségét hypophysis 

adenomákban. Igazoltam a miR-128a, miR-516a-3p és miR-155 

interakcióját a Wee1 3’UTR régióval és meghatároztam azok pontos 

kötődési helyét bioinformatikai és experimentális módszerekkel. 

Eredményeim alapján valószínűsíthető, hogy e három miR (kiegészülve a 

miR-195-el, melyet más munkacsoport szintén a Wee1 fehérjét célzó 

miR-ként azonosított) a sejtciklus szabályozásának befolyásolása által 

részt vehet a hypophysis adenomák kialakulásában. 
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V.3. NFA minták miR-expressziós profiljának meghatározásával lehetséges 

patogenetikai szereppel rendelkező miR-eket azonosítottam. Az ép 

hypophysis szövettől eltérő expressziós mintázatot mutató miR-ek között 

számos olyan miR-t (pl: miR-93, miR-20a, miR-26a, miR-191, miR-140) 

találtam, melyek onkogenezisben betöltött szerepe már korábban 

igazolódott. A miR-140 fokozott expresszióját olyan vastagbélrák-

őssejteken igazolták, amelyek alacsony proliferációs rátával 

rendelkeznek. Utóbbi megfigyelés egybevág azzal a lehetőséggel, hogy ez 

a miR a lassan növekedő benignus hypophysis adenomák kialakulásában 

is patogenetikai jelentőséggel rendelkezhet. 

 

V.4. Útvonalanalízissel igazoltam, hogy a TGFβ jelátviteli út, melyet 

mindezidáig inkább a lactotrop adenomák patogenezisével hoztak 

kapcsolatba (BMP4), NFA mintákban represszált, többek között a Smad3 

csökkent expressziója miatt. Összesen 20 miR azonosítottam, melyek a 

Smad3 tumorszupresszort célozzák, köztük a miR-140-t, melynek 

interakcióját a Smad3 3’UTR-el már korábban kimutatták. Eredményeim 

alapján úgy tűnik, hogy a TGFβ útvonal dysregulációja nem csak PRL-

termelő adenomákban mutatható ki, hanem NFA mintákban is 

poszttranszkripcionális szabályozás alatt áll. Elképzelhető, hogy a TGFβ 

jelátvitel miR-ek által okozott és a Smad3 szintjén jelentkező repressziója 

a jeltovábbítást alternatív, non-Smad útvonalakra terelheti, beleértve a 

Ras-MAPK, p38, és c-Jun N-terminal (JNK) MAP kináz, PI3K-Akt 

utakat. 

A miR vizsgálaton alapuló útvonalanalízissel nyert eredményeim 

alátámasztják az irodalomban a hypophysis adenomák kialakulásával 
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kapcsolatba hozott egyéb jelátviteli utak (PI3K-Akt-TOR; MAPK; Wnt; 

Notch) szerepét is. 

 

Összegezve eredményeimet megállapítható, hogy több más daganat 

kialakulásában már bizonyított szereppel bíró különböző onkogén és 

tumorszupresszor funkciójú miR-ek nagy valószínűséggel a sporadikus 

megjelenésű hypophysis adenomák patogenezisében is szerepet játszanak. 
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