
Összefoglalás 

Az eddigi kutatások alapján az LHRH receptorok (LHRH–R) humán daganatokban 

különböző splice variánsok formájában expresszálódhatnak. Humán szövetekben ezidáig 

teljes funkcionális receptorként csak az LHRH–R–I-et igazolták (hipofizeális LHRH–R–I), 

melynek 2 transzkript variánsáról számol be az irodalom. A LHRH–R–I jelenlétét több 

kutatócsoport is bizonyította már számos humán extrahipofizeális normál és daganatos 

szövetben, azonban az LHRH–R–I mRNS expressziójának mérésére használt primereket 

általában nem a teljes LHRH–R–I génre tervezték és receptoriális fehérje vizsgálataikat a 

rendelkezésre álló, nem minden tekintetben specifikus antitestekkel végezték.  

A Debreceni Egyetem Orvos – és Egészségtudományi Centrum Urológiai Klinikáján 

2006-2008 között műtött 35 BPH és 3 pozitív kontrollként használt humán hipofízis 

szövetben mértük az LHRH–R–I, LHRH–R–I transzkript variánsok és a LHRH–I ligand 

mRNS expresszióját irodalomban már közölt és saját tervezésű primerpárokkal. Kollaborációs 

kísérleteink keretein belül további 20 BPH szövetmintában történt az LHRH–R–I és az 

LHRH–I ligand mRNS expressziójának vizsgálata. Továbbá LHRH–R–I fehérje expressziós 

vizsgálatokat végeztünk 10 formalinnal fixált paraffinba ágyazott benignus prosztata 

hiperpláziás szövetmintán és 2 pozitív kontrollként használt humán hipofízis mintán 

immunhisztokémiával a humán hipofizeális LHRH–R–I-re specifikus monoklonális antitest 

segítségével. Kollaborációs kísérletek során vizsgáltuk a 20 BPH szövetminta 

membránfrakciójában az LHRH–receptorok funkcióképességét, valamint direkt leszorítási 

vizsgálatok során az LHRH antagonista analóg Cetrorelix és az LHRH agonista analóg 

Buserelin alkalmazásával a BPH szövetminták membránfrakcióiban expresszálódó LHRH 

receptorok kötési affinitását és kapacitását.  

A funkcióképes, teljes LHRH–R–I mRNS expressziója csak a pozitív kontrollként 

használt humán hipofízis mintákban volt kimutatható, a BPH szövetekben nem. 

Kutatócsoportunk feltételezése szerint a vizsgált 55 BPH mintából 5 mintában az irodalomban 

ezidáig nem közölt LHRH–R–I transzkript variáns expresszióját mértük. A BPH mintákban az 

LHRH–I ligand magas mRNS expressziója volt kimutatható, mely autokrin 

hatásmechanizmusra utalhat.  

A pozitív kontrollként használt humán adenohipofízis acidofil sejtjeiben mért humán 

LHRH–R–I pozitív immunreakcióhoz képest a BPH sztrómasejtek alacsony, míg a BPH 

mirigyhámsejtek egyáltalán nem mutattak pozitivitást a humán hipofizeális LHRH–R–I 

fehérje expressziójára. Ezen immunhisztokémiai eredményeink alapján azt feltételezzük, hogy 



a BPH szövetmintákban nem a hipofizeális LHRH–R–I expresszálódik, hanem a receptor 

valamely izoformja. 

A vizsgált 20 BPH szövetminta közül 18 minta membránfrakciójában sikerült 

kimutatni ligand kötési assay során az LHRH–receptorok jelenlétét és a direkt leszorítási 

vizsgálatok során az LHRH antagonista analóg Cetrorelix és az LHRH agonista analóg 

Buserelin specifikusan és nagy affinitással szorította le a radioaktívan jelölt LHRH ligandot, 

mely arra utal, hogy a 18 ligand kötésre pozitív BPH minta membránfrakciójában erős 

ligandkötéssel rendelkező specifikus LHRH  receptor vagy LHRH receptor izoform van jelen. 

Eddigi eredményeink alapján feltételezzük, hogy az irodalomban közölt két LHRH–

R–I splice variánson kívül más transzkript variánsok is expresszálódhatnak humán BPH 

szövetekben. Ennek igazolására további, a humán LHRH–R–I génre specifikus primerpárok 

tervezése szükséges, valamint elengedhetetlen ezen transzkript variánsok pontos nukleotid 

szekvenciájának meghatározása nukleotid szekvencia analízissel. A nukleotid szekvencia 

ismeretében az LHRH–R–I traszkript variánsokról történő transzláció is vizsgálható. A 

transzlálódó fehérje izoformok aminósavszekvenciájának ismeretében specifikus antitestek 

segítségével igazolható, hogy milyen mértékű a hipofízeális LHRH–R–I illetve, az LHRH 

receptor izoformáinak az expressziója humán BPH szövetben. További célkitűzéseink többek 

között a mért LHRH–R–I transzkript variánsokról történő transzláció mértékének 

meghatározása, valamint az LHRH–R–I izoformok funkcióképességének mérése ligand kötési 

assay-vel humán BPH szövetben. 

 


