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I. BEVEZETÉS 

 

Az elmúlt két évtizedben az egyre korszerűbb, nagy áteresztőképességű 

(high-throughput) molekuláris vizsgálati technikák általánossá 

válásának köszönhetően a molekuláris biológiai kutatások 

robbanásszerű fejlődésnek indultak. Az ezzel együtt járó hatalmas nyers 

adathalmaz feldolgozására a tudomány egy új határterülete, a 

bioinformatika fejlődött ki. Az elmúlt években mind a kísérleti 

alapokon nyugvó molekuláris biológiai, mind pedig az annak 

eredményeit feldolgozó "in silico" kutatások érdeklődésének egyik 

középpontjába az újonnan felfedezett mikroRNS-ek (miRNS, miR) 

kerültek. 

A miRNS-ek rövid, körülbelül 20-24 nukleotid hosszúságú, 

fehérjét nem kódoló, egyszálú RNS molekulák, melyek az RNS 

interferencia endogén mediátorainak tekinthetők. Az RNS interferencia 

jelenségét először kívülről bejuttatott kétszálú RNS-ek nyomán 

jelentkező RNS lebomlásként írták le. Az exogén RNS-ekből ún. rövid 

interferáló (short interfering) RNS-ek (siRNS) képződnek, amelyek 

komplementer szekvenciájú cél mRNS-eikhez kötődve, azokat 

rendkívül specifikusan képesek gátolni, ezáltal a génexpresszió 

poszttranszkripciós szabályozásának egyik alapvető mechanizmusát 

képviselik. Az siRNS-eket a molekuláris biológiai kutatásokban 

kiterjedten használják a génexpresszió befolyásolására. A későbbi 

kutatások során kiderült, hogy az RNS interferencia jelensége nemcsak 
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exogén RNS-ek útján, hanem a genomban kódolt endogén RNS-ek 

révén is megvalósul.  

A miRNS-eket kódoló gének megtalálhatóak a legkülönbözőbb 

fajok, így az ember genomjában is, kifejeződésük (expressziójuk) egy 

adott szervezeten belül sejt- illetve szövetspecifikus. A máig azonosított 

humán miRNS szekvenciák száma meghaladja az ezret. A miRNS-ek 

velük részlegesen komplementer nukleotid szekvenciájú hírvivő RNS-

ekhez (mRNS) képesek kapcsolódni, ezáltal a célmolekulák 

poszttranszkripciós szintű gátlását eredményezik. Egy miRNS molekula 

akár több száz komplementer szekvenciájú mRNS-t gátolhat, 

ugyanakkor egy mRNS molekula több miRNS szabályozása alatt is 

állhat. A miRNS-ek nagyszámú potenciális célmolekuláinak 

azonosítása jelenleg bioinformatikai módszerek segítségével történik. 

 A miRNS-ek az epigenetikai szabályozás résztvevőiként fontos 

szerepet töltenek be a sejtek működéséhez elengedhetetlen gének 

expressziójának finom szabályozásában. Ezáltal élettani körülmények 

között befolyásolják a jelátvitel, a sejtosztódás, az apoptózis és a 

sejtdifferenciálódás folyamatait, részt vesznek az intermedier 

anyagcsere szabályozásában, kulcsfontosságú szabályozó szerepet 

töltenek be az embriogenezis egyes szakaszaiban, valamint részt 

vesznek a szervezet homeosztázisának fenntartásában is. A miRNS-ek 

célmolekuláinak sokszínű funkcióját figyelembe véve érthető, hogy a 

megváltozott expressziójú miRNS-ek számos kórkép kialakulásában 

patogenetikai szerepet játszhatnak. A legtöbb irodalmi adat a miRNS-ek 

daganatképződésben betöltött kóroki szerepéről áll rendelkezésünkre. 
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Máig számos szolid és haematológiai daganat esetében írtak le jellemző 

miRNS expressziós mintázatot, amelynek vizsgálata bizonytalan 

diagnózis esetén a daganatok osztályozását, valamint sok esetben a 

dignitás megállapítását és a prognózis előrejelzését is lehetővé teszi. 

Az endokrin rendszer daganatai közül korábban az agyalapi 

mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, az endokrin pancreas, 

valamint a petefészek különböző eredetű tumorai esetében 

tanulmányozták a miRNS-ek kifejeződését. A miRNS-ek mellékvese 

daganatok kialakulásában betöltött szerepéről eddig nem voltak adatok, 

ezért munkám során a mellékvese kéreg és velő eredetű daganatainak 

miRNS expressziós mintázatát vizsgáltam, és olyan miRNS 

biomarkereket kerestem, amelyek alkalmasak lehetnek az említett 

daganatok egyes alcsoportjainak elkülönítésére és a malignitás 

eldöntésére. Vizsgáltam, hogy a ritka phaeochromocytomák miRNS 

expressziós mintázatának meghatározására a formalin-fixált, paraffinba 

ágyazott szövetblokkok megfelelőek-e. Bioinformatikai módszerekkel 

azt is tanulmányoztam, hogy a megváltozott expressziójú miRNS-ek 

mely biológiai útvonalak poszttranszkripciós befolyásolásán keresztül 

játszhatnak szerepet az említett daganatok kialakulásában. Az így 

azonosított patogenetikai útvonalak egyes tagjai a jövőben a mellékvese 

daganatok hatékony gyógyszeres kezelésének célpontjai lehetnek. 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. A miRNS expressziós mintázat vizsgálata ép mellékvesekéreg 

szövetben és sporadikus mellékvesekéreg daganatokban 

(hormonálisan inaktív, kortizol-termelő benignus és kortizol-

termelő malignus). 

2. A miRNS expressziós mintázat vizsgálata sporadikus benignus, 

öröklődő daganatszindrómák keretében kialakuló benignus és 

sporadikus recidíváló phaeochromocytomákban. 

3. A formalin-fixált paraffinba ágyazott szövetblokkok (FFPE) 

alkalmazhatóságának vizsgálata phaeochromocytomák miRNS 

expressziós mintázatának feltérképezésére. 

4. miRNS biomarkerek azonosításának megkísérlése, amelyek 

alkalmasak lehetnek a malignus mellékvesekéreg daganatok és 

a recidíváló phaeochromocytomák többi daganattól történő 

elkülönítésére.  

5. A miRNS-ek szövetspecifikus cél mRNS molekuláinak 

predikciójára alkalmas, új módszer kidolgozása a 

mellékvesekéreg daganatok esetén párhuzamosan elvégzett 

mRNS expressziós microarray eredmények felhasználásával. 

6. A mellékvese daganatok patogenezisében alapvető, miRNS-ek 

által poszttranszkripciós szinten szabályozott útvonalak 

azonosításának megkísérlése bioinformatikai módszerekkel. 
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III. MÓDSZEREK 

Betegek és szövetminták 

A mellékvesekéreg daganatos betegek tumorszöveteit a Semmelweis 

Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján gyűjtöttük, míg az ép mellékvese 

szöveteket az Urológiai Klinikáról szereztük be. Összesen 36 

fagyasztott szövetmintát vizsgáltunk: 10 ép mellékvesét, 10 

hormonálisan inaktív adenomát, 9 kortizol-termelő adenomát valamint 

7 kortizol-termelő mellékvesekéreg carcinomát. 

Munkám második részében 33 phaeochromocytomás beteg 

tumorszöveteit vizsgáltuk: 8 MEN2-hoz (multiplex endokrin neoplasia 

2-es típus), 6 VHL-hoz (von Hippel-Lindau szindróma), 5 NF1-hez 

(neurofibromatosis 1) társuló, 9 sporadikus benignus valamint 5 

sporadikus recidíváló phaeochromocytomát tanulmányoztunk. Az 

öröklődő phaeochromocytomák kialakulásáért felelős kandidáns gének 

(RET, VHL, SDHB, SDHC and SDHD) direkt DNS szekvenálással 

történő mutáció analízisét az összes beteg esetében elvégeztük. Az NF1 

diagnózisa a klinikai képen alapult. A recidíváló phaeochromocytoma 

diagnózisát azokban az esetekben állítottuk fel, ha a primer 

phaeochromocytoma eltávolítását követően az azonos oldali 

mellékvesében a tumor kiújulását tudtuk igazolni. Munkánk során a 

primer daganatokat vizsgáltuk. Mivel phaeochromocytomák esetében 

nem rendelkeztünk megfelelő számú fagyasztott mintával, FFPE 

szövetblokkokat alkalmaztunk vizsgálatainkhoz. Három 

phaeochromocytomás beteg esetében fagyasztott tumorszövet is 

rendelkezésünkre állt.  
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RNS izolálálás 

A fagyasztott mellékvesekéreg mintákból a miRNS expressziós 

vizsgálatokhoz TriReagent (Molecular Research Center Inc.), míg a 

párhuzamosan végzett teljes génexpressziós mRNS microarray 

vizsgálatokhoz az RNS izolálást RNeasy Lipid Tissue Mini Kit-tel 

(Qiagen GmbH) végeztük. Phaeochromocytoma minták esetén az FFPE 

blokkokból a teljes RNS izolálás Ambion RecoverAll Total Nucleic 

Acid Isolation Kit (Applied Biosystems), míg a fagyasztott mintákból 

Qiagen miRNeasy Mini Kit (Qiagen GmbH) felhasználásával történt. 

miRNS expressziós profil meghatározása nagy áteresztőképességű 

technikákkal 

16 fagyasztott mellékvesekéreg minta (4 inaktív adenoma, 4 kortizol-

termelő adenoma, 4 carcinoma és 4 ép mellékvese) párhuzamos miRNS 

és teljes mRNS expressziós vizsgálatát végeztük el. A miRNS 

expressziós profil meghatározása Taqman Low Density Array (TLDA) 

Human MicroRNA Panel v1.0 (Applied Biosystems) segítségével 

történt. Phaeochromocytomák között 21 paraffinos (6 sporadikus 

benignus, 5 sporadikus recidíváló, 5 MEN2, 5 VHL) és 3 fagyasztott 

mintát 8x15k Agilent Human miRNA Microarray Rel12.0 platformon 

vizsgáltunk. 

miRNS expressziós eredmények validálása qRT-PCR módszerrel 

A miRNS expressziós vizsgálatok eredményeinek validálása a 

csoportonkénti esetszám növelését követően kvantatatív valós idejű 
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reverz transzkripciós polimeráz láncreakció (qRT-PCR) módszerrel 

történt. A phaeochromocytomák vizsgált csoportjait ebben a fázisban 

NF1 talaján kialakult daganatokkal egészítettük ki. 

A mellékvesekéreg daganatok körében 14 (p < 0.05), 

phaeochromocytomák esetében 5  (p < 0.01) szignifikáns expressziós 

eltérést  mutató miRNS-t választottunk ki validálás és esetszám növelés 

céljából. Mellékvesekéreg mintákban "housekeeping" génnek az 

RNU48-at, phaeochromocytomák esetében a legkisebb szórást mutató 

hsa-miR-324-3p és a hsa-miR-320b miRNS-eket választottuk. 

Teljes génexpressziós microarray vizsgálatok mellékvesekéreg 

daganatokban 

16 mellékvesekéreg eredetű szövetben teljes mRNS expressziós 

microarray vizsgálatokat is végeztünk Agilent 4x44 k Whole Human 

Genome Oligo Microarray lemezek (Agilent Tech. Inc.) segítségével 

kétszínű fluoreszcens jelöléssel. 

A szignifikáns expressziós eltérést mutató miRNS-ek potenciális cél 

mRNS-einek azonosítása bioinformatikai módszerekkel 

A szignifikáns expressziós eltérést mutató miRNS-ek potenciális 

célpontjainak azonosítására a TargetScan, PicTar és miRBase Targets 

algoritmusokat használtuk. A target predikciós algoritmusok 

eredményeinek összevetésére létrehoztunk egy Microsoft Visual 

FoxPro 9.0 segítségével írt programalkalmazást. Ez az adatbáziskezelő 

szoftver alkalmas a fenti algoritmusok által publikált különböző target 
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azonosítók megfeleltetésére, és használatával azonosítani tudjuk egy 

adott miRNS fenti algoritmusok által prediktált összes potenciális 

célmolekuláját, illetve lehetőségünk nyílik a két vagy három adatbázis 

között átfedő targetek azonosítására.  

Mellékvesekéreg eredetű szövetek esetén a miRNS expressziós 

eltérések mellett a vizsgált mintákra jellemző teljes mRNS expressziós 

adatok is rendelkezésünkre álltak, így a bioinformatikai módszerekkel 

prediktált célpontokat szövetspecifikus kontextusban tudtuk vizsgálni. 

Útvonal analízis 

A miRNS célpontok és az mRNS expressziós eltérések biológiai 

funkcióit Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 7.1 szoftver (Ingenuity 

Systems) segítségével elemeztük. 

Statisztikai vizsgálatok 

Eredményeink elemzéséhez összetett statisztikai megközelítést 

alkalmaztunk, amelyben ANOVA-t különböző post-hoc teszteket 

(Scheffé, Tukey, Fisher), az mRNS microarray vizsgálatokban 

Benjamini-Hochberg korrekciót használtunk. A vizsgálatokhoz a 

GeneSpring (Agilent), STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc.) és SPSS15 

programokat használtunk. A potenciális biomarkerek azonosítására 

Receiver Operating Characteristics (ROC) analízist alkalmaztunk.  
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IV. EREDMÉNYEK 

 

miRNS expressziós mintázat vizsgálata mellékvesekéreg 

daganatokban 

A különböző típusú mellékvesekéreg daganatok miRNS expressziós 

eredményeinek normalizálást követően elvégzett statisztikai elemzése 

során összesen 22 miRNS expressziója mutatott szignifikáns eltérést 

(ANOVA, p < 0.05) a kísérleti csoportok között. Ezek közül 14 

miRNS-t választottunk ki validálás és az esetszám növelése céljából, 

amelyek közül 6 esetben (hsa-miR-184, hsa-miR-210, hsa-miR-214, 

hsa-miR-375, hsa-miR-503, hsa-miR-511) sikerült szignifikáns 

expressziós eltérést igazolni a vizsgált csoportok között. 

A hsa-miR-184 és hsa-miR-503 szignifikáns expressziós 

növekedést mutatott malignus mellékvesekéreg carcinomákban 

összehasonlítva az ép mellékvese szövetekkel, valamint a benignus 

mellékvesekéreg adenomákkal (inaktív adenoma, kortizol-termelő 

adenoma). A hsa-miR-210 expressziója kortizol-termelő malignus 

daganatokban szignifikánsan magasabbnak bizonyult a kortizol-termelő 

benignus adenomákhoz képest. Ezzel szemben a hsa-miR-511 

expressziója szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult mellékvesekéreg 

carcinomákban az összes többi vizsgált csoporthoz képest, míg a hsa-

miR-214 expressziója malignus mellékvesekéreg daganatokban az ép 

szövethez és az inaktív adenomákhoz képest mutatott szignifikáns 

csökkenést. A hsa-miR-375 normális mellékvesében észlelt fokozott 
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expresszióját a kortizol-termelő benignus és kortizol-termelő malignus 

daganatokkal történő összevetés során találtuk szignifikáns mértékűnek. 

A jó- és rosszindulatú mellékvesekéreg daganatok 

elkülönítésére alkalmas biomarkerek vizsgálata során a dCThsa-miR-511-

dCThsa-miR-503 expressziós különbségének vizsgálata bizonyult 

leghatékonyabbnak a malignitás meghatározására: 100%-os 

szenzitivitással és 97%-os specificitással. 

Teljes génexpressziós (mRNS) microarray vizsgálatok 

mellékvesekéreg daganatokban 

16 mellékvesekéreg eredetű minta (csoportonként 4-4 ép mellékvese, 

inaktív adenoma, kortizol-termelő adenoma, mellékvesekéreg 

carcinoma) párhuzamos transzkriptomikai vizsgálatát is elvégeztük.  

Összesen 614 gén expressziója mutatott szignifikáns 

expressziós eltérést a vizsgált csoportok között. E gének közül többnek 

a megváltozott kifejeződését leírták már korábban más microarray 

tanulmányok is mellékvesekéreg daganatokban. A topoizomeráz 2A 

malignus daganatokra jellemző fokozott kifejeződését real-time PCR-

rel validáltuk.  

A miRNS-ek szövetspecifikus célpontjainak azonosítása 

mellékvesekéreg daganatokban 

A mellékvesekéreg daganatok között szignifikáns expressziós eltérést 

mutató miRNS-ek (hsa-miR-184, hsa-miR-210, hsa-miR-214, hsa-miR-

375, hsa-miR-503, hsa-miR-511) prediktált targetjeit az általunk 
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létrehozott adatbáziskezelő szoftver segítségével vizsgáltuk. A három 

algoritmus eredményei alapján, a hat miRNS tekintetében összesen 

17868 különböző prediktált miRNS-mRNS interakciót azonosítottunk. 

Az így azonosított potenciális célpontok listájának szűkítése, a 

hamisan pozitív predikciók számának csökkentése, valamint az általunk 

vizsgált mellékvesekéreg eredetű szövetekben biológiailag releváns 

targetek azonosítása érdekében kidolgoztunk egy új, szövetspecifikus 

target predikciós módszert az ugyanazon mintákon elvégzett teljes 

mRNS expressziós microarray vizsgálatok eredményeinek 

felhasználásával. Azok az mRNS-ek, amelyek nem ko-expresszálódnak 

az őket potenciálisan reguláló miRNS-ekkel, az általunk vizsgált 

mellékvesekéreg szövetekben nem állhatnak miRNS szabályozás alatt, 

így ezeket az mRNS-eket az általunk létrehozott adatbáziskezelő 

szoftver segítségével a potenciális célpontok listájából kiszűrtük.  

Mivel a legújabb ismeretek szerint a miRNS-ek által előidézett 

jelentősebb mértékű fehérjeszint-csökkenés emlős sejtekben is 

elsősorban az mRNS degradáció következményeként valósul meg, a 

szignifikáns expressziós eltérést mutató miRNS-ekkel ellentétes 

irányban változó expressziójú, szövetspecifikus célpontokat kerestük 

Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) szoftver segítségével. Az ép 

mellékvese vs. mellékvesekéreg carcinoma összehasonlításban a 

szignifikáns expressziós eltérést mutató miRNS-ek összesen 1306 

ellentétes irányban változó, szövetspecifikus targetjét tudtuk 

azonosítani. Az inaktív adenoma vs. carcinoma összehasonlításban 647, 

a kortizol-termelő adenoma vs. carcinoma összehasonlításban 570 
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ellentétes irányban változó, szövetspecifikus targetet tartalmazó listákat 

kaptunk. 

Mellékvesekéreg daganatok patomechanizmusában szerepet játszó 

útvonalak azonosítása (Ingenuity Pathway Analysis) 

A mellékvesekéreg carcinoma és ép mellékvese csoportok 

összehasonlítása során mind transzkripciós (mRNS), mind pedig 

poszttranszkripciós (miRNS célpont) szinten a sejtciklus G2/M 

ellenőrzőpontjának károsodását találtuk a mellékvesekéreg 

carcinomákra legjellemzőbb patogenetikai eltérésnek. 

A miRNS-ek expressziós mintázatának és patogenetikai szerepének 

vizsgálata phaeochromocytomákban 

A phaeochromocytoma FFPE szövetekből izolált RNS minták miRNS 

expressziós microarray vizsgálatokra történő alkalmazhatóságának 

igazolására három beteg párosított FFPE és fagyasztott 

tumormintájának microarray platformon meghatározott miRNS 

tartalmát hasonlítottuk össze. Non-parametrikus korreláció alapján a 

Spearman koefficiens 0.7-0.93, míg a Kendall tau korrelációs 

koefficiens 0.58-0.85 közötti tartományban mozgott, ami e minták 

alkalmazhatóságát jelzi.  

21 phaeochromocytoma FFPE minta miRNS expressziós 

mintázatát tanulmányoztuk nagy áteresztőképességű microarray 

platform segítségével. Összesen 6 sporadikus benignus, 5 sporadikus 

recidíváló, 5 MEN2 és 5 VHL phaeochromocytoma mintát vizsgáltunk.  
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A GeneSpring szoftverrel történő statisztikai elemzés (egyutas 

ANOVA, p < 0.01; Tukey HSD post hoc teszt) során összesen 14 

miRNS mutatott szignifikáns eltérést  a vizsgált csoportok között, míg a 

STATISTICA 8.0 szoftver azonos paraméterek mellett 16 miRNS 

expressziós különbségeit találta szignifikánsnak 

A szignifikáns microarray eredmények közül öt miRNS-t (hsa-

miR-139-3p, hsa-miR-541, hsa-miR-765, hsa-miR-885-5p, hsa-miR-

1225-3p) választottunk ki további validálás céljából. Mivel a CT 

értékek alapján a minták közötti legkisebb szórást a hsa-miR-324-3p és 

a hsa-miR-320b mutatta, a továbbiakban normalizáláshoz e két miRNS 

CT értékének átlagát használtuk. A qRT-PCR-rel történő validálás 

során esetszám növelést is végrehajtottunk (9 sporadikus benignus, 5 

sporadikus recidíváló, 8 MEN2, 6 VHL), valamint a vizsgálati 

csoportokat kiegészítve, NF1-hez társuló phaeochromocytoma mintákat 

(n=5) is vizsgáltunk. 

VHL phaeochromocytomákban a hsa-miR-139-3p, a hsa-miR-

541 és a hsa-miR-765 szignifikáns expresszió fokozódását találtuk 

sporadikus benignus phaeochromocytomákhoz képest. Ezen kívül a 

hsa-miR-139-3p szignifikáns expressziós eltérést mutatott a VHL és 

NF1 phaeochromocytomák között is. A hsa-miR-885-5p expressziója 

MEN2 phaeochromocytomákban bizonyult magasabbnak az összes 

többi vizsgált csoporthoz képest. A hsa-miR-1225-3p pedig sporadikus 

recidíváló phaeochromocytomákban mutatott szignifikánsan fokozott 

expressziót a sporadikus benignus valamint a nem-recidíváló 

phaeochromocytomákkal összehasonlítva. A számos szövetben 
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"housekeeping" miRNS-ként alkalmazott RNU48 a MEN2 és NF1 

phaeochromocytomák között szignifikáns expressziós eltérést mutatott, 

így az általunk vizsgált phaeochromocytoma szövetekben belső 

kontrollként nem alkalmazható. 

Phaeochromocytomák patomechanizmusában szerepet játszó 

útvonalak azonosítása (Ingenuity Pathway Analysis) 

A phaeochromocytomák patomechanizmusában szerepet játszó, 

miRNS-ek által poszttranszkripcionális szinten szabályozott útvonalak 

azonosítására a szignifikáns expressziós eltérést mutató miRNS-ek 

prediktált célpontjait útvonal analízisnek vetettük alá valamennyi 

csoportonkénti párosított összehasonlításban, ahol szignifikáns miRNS 

különbségeket találtunk. 

Phaeochromocytoma mintákon korábban elvégzett 

tanulmányok eredményei alapján a sporadikus benignus vs. VHL 

phaeochromocytoma összehasonlításban a "WNT-β-katenin szignál", a 

MEN2 tumorokban pedig a "MYC-mediált apoptózis szignál" 

változásait érdemes kiemelni. Sporadikus recidíváló 

phaeochromocytomákban a "Notch szignál" valamint a " G-fehérjéhez 

kapcsolt receptor szignál" eltéréseit találtuk. 
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V. MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Munkánk során az elsők között vizsgáltuk és írtuk le a mellékvese 

különböző típusú kéreg és velő eredetű daganatainak miRNS 

expressziós mintázatát. Ennek során olyan miRNS markereket 

azonosítottunk, amelyek a szövettani szempontból sokszor kihívást 

jelentő mellékvesekéreg carcinomák és recidíváló 

phaeochromocytomák diagnózisának felállítását segíthetik. A miRNS-

ek biológiai hatásának jobb megértése céljából egy új, szövetspecifikus 

target predikciós módszert dolgoztunk ki. A miRNS célmolekulák 

bioinformatikai vizsgálatával olyan patogenetikai útvonalakat tártunk 

fel, amelyek a megváltozott poszttranszkripciós szabályozás révén 

szerepet játszhatnak az említett daganatok kialakulásában, így a jövőben 

terápiás célpontot jelenthetnek. 

Eredményeinket az alábbi főbb pontokban foglalhatjuk össze: 

1. Mellékvesekéreg daganatok nagy áteresztőképességű TaqMan-

technikával történő vizsgálata során összesen 22 miRNS expressziója 

mutatott szignifikáns eltérést a kísérleti csoportok (ép, kortizol-termelő, 

hormonálisan inaktív adenoma és carcinoma) között. A klaszter analízis 

során a mellékvesekéreg carcinomák különültek el legélesebben a többi 

vizsgált csoporttól.  

2. A mellékvesekéreg daganatokban 6 miRNS-t sikerült validálnunk 

qRT-PCR módszerrel. Ezek expressziós eltérései alapján a hsa-miR-

503, a hsa-miR-184 és a hsa-miR-210 onkogén szerepet tölthet be a 
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mellékvesekéregben, míg a hsa-miR-214, a hsa-miR-511 és a hsa-miR-

375 miRNS-ek tumorszuppresszor szerepe feltételezhető.  

3. A dCThsa-miR-511-dCThsa-miR-503 alkalmas molekuláris markernek 

bizonyult a mellékvesekéreg carcinomák elkülönítésére. Segítségével 

100%-os szenzitivitással és 97%-os specificitással tudtuk azonosítani a 

malignus daganatokat, amely alapján felmerül a miRNS-ek 

alkalmazásának lehetősége a mellékvesekéreg carcinomák 

diagnosztikájában.  

4. A szignifikáns expressziós eltérést mutató miRNS-ek 

mellékvesekéreg daganatokban expresszálódó, szövetspecifikus 

célmolekuláinak azonosítására a párhuzamos miRNS-mRNS 

expressziós vizsgálatok és különböző target predikciós algoritmusok 

eredményeit egységes rendszerben értelmező, integratív bioinformatikai 

módszert dolgoztunk ki. 

5. A szövetspecifikus célpontok és szignifikáns expressziós eltérést 

mutató génlisták útvonal elemzése során a sejtciklus G2/M 

ellenőrzőpontjának transzkripciós és poszttranszkripciós szintű 

szabályozási zavarát találtuk a legjelentősebb patogenetikai tényezőnek 

mellékvesekéreg carcinomákban. 

6. A fagyasztott és formalin-fixált paraffinba ágyazott (FFPE) 

phaeochromocytoma minták jó korrelációja alapján megállapítottuk, 

hogy a FFPE blokkokból izolált RNS minták más szövetekhez 

hasonlóan phaeochromocytomák esetében is alkalmasak a miRNS 

expressziós microarray vizsgálatokra.  
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7. miRNS expressziós mintázatuk alapján a sporadikus recidíváló 

phaeochromocytomák különültek el legélesebben a többi vizsgált 

csoporttól (sporadikus benignus, MEN2 és VHL 

phaeochromocytomáktól), így felmerül a miRNS-ek biomarkerként 

történő alkalmazásának lehetősége a recidíváló daganatok 

diagnosztikájában. 

8. qRT-PCR-rel öt miRNS szignifikáns expressziós eltéréseit validáltuk 

az esetszám növelése mellett. A vizsgálatba NF1-hoz társuló 

phaeochromocytomákat is bevontunk. A hsa-miR-139-3p, a hsa-miR-

541 és a hsa-miR-765 emelkedett expresszióját találtuk VHL 

phaeochromocytomákban a sporadikus benignus daganatokhoz képest. 

A hsa-miR-885-5p fokozott kifejeződése a MEN2 

phaeochromocytomák jellegzetessége.  

9. A hsa-miR-1225-3p expressziójának vizsgálata hozzájárulhat a 

recidívára hajlamos phaeochromocytomák azonosításához. 

10. A szignifikáns expressziós eltérést mutató miRNS-ek célpontjainak 

útvonal analízise során a "Notch-jelátvitel" hsa-miR-1225-3p által 

megvalósuló poszttranszkripciós szabályozásának zavarát azonosítottuk 

a recidíváló phaeochromocytomák fő patogenetikai útvonalaként, 

melynek mRNS expressziós szintű eltéréseit korábban malignus 

phaeochromocytomákban is leírták.  

Mindazonáltal ki kell hangsúlyozni, hogy az általunk azonosított 

patogenetikai útvonalak bioinformatikai módszerrel kerültek 

azonosításra, így a továbbiakban kísérletes validálásuk elengedhetetlen.  
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