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ELŐZMÉNYEK, IRODALMI HÁTTÉR

A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid (TRPV1) receptor előfordulását a
központi és perifériás idegrendszer mellett számos nem neurális sejten
(hám-és simaizomsejtek, keratinociták) is leírták. A kapszaicinen kívül
fájdalmas hőinger, protonok és lipid mediátorok aktiválják, amely fájdalom
és neurogén gyulladás kialakulásához vezet (1,2). A hippokampuszban és
hátsó gyöki ganglionokban ösztrogén hatására megnő a TRPV1 expresszió,
amely nőknél szerepet játszhat fájdalommal járó kórképek gyakoribb és a
reproduktív ciklussal változó előfordulásában (3). A Tranziens Receptor
Potenciál Ankyrin (TRPA1) receptor szerkezete, funkciója és lokalizációja
hasonló a TRPV1 receptorhoz. Aldehidek, irritáns vegyületek, mustárolaj
aktiválják, és szintén szerepet játszik a neurogén gyulladás kialakulásában.
Célunk a TRPV1 és TRPA1 expressziójának és ösztrogén-függő
változásainak vizsgálata volt patkány endometriumban.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Állatok és kezelés: Négy hónapos felnőtt és négy hetes fiatal patkányokat
vizsgáltunk, amelyek egy-egy csoportja dietil-stilbösztrol (DES) kezelés
kapott 100µg viaszpellet formájában a nyakbőr alá ültetve, (ebből naponta
2-4µg szabadul fel) 8, illetve 12 napig (n=6-6). A felnőttek egy csoportjában
ovariektomiát végeztünk (n=4).

Kvantitatív real-time PCR: Az uterus mintákból TRI Reagenssel RNS-t
izoláltunk, reverz-transzkripcióval cDNS-re írtuk át, majd TRPV1 és TRPA1
specifikus primerrel kvantitatív polimeráz láncreakciót (qPCR) végeztünk.
Referenciaként glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz (GAPDH),
hipoxantin-guanin foszforibozil transzferáz (HPRT) és peptidilprolil
izomeráz-A (Ppia) gének szolgáltak, az eredmények statisztikai értékelését
kétmintás t-próbával, ANOVA teszttel végeztük (P<0,05).

EREDMÉNYEK

A TRPV1 receptor jelenlétét mRNS és fehérjeszinten is kimutattuk patkány
endometriumban. DES kezelés hatására mindkét korcsoportban
szignifikánsan növekedett a nem-neurális TRPV1 mRNS expressziója a Ppia
referenciagénhez viszonyítva (1/b, 2/a,b ábra). Felnőtt állatokban az
ovariektómia kisebb mértékben ugyan, de szintén fokozta a TRPV1
receptor mRNS szintjét az endometriumban (2/b ábra). Kezeletlen állatok
esetében a fiatal és felnőtt egyedek között mRNS szintjén szignifikáns
különbséget nem tudtunk kimutatni (3/a,b ábra). A TRPA1 receptor
jelenléte mRNS szinten patkány endometriumban nem kimutatható.

Felnőttekben jelentős immunfestődés volt megfigyelhető a sztrómában és a
mirigyekben, csekély az epithelben, ivaréretlen állatokban gyenge
pozitivitást láttunk az epithelben. Fiatal állatokban az epithelrétegben,
felnőttekben a sztrómában és az epithelben fokozódott az immunfestődés
(4-7 ábra).

Immunhisztokémia: Az immunhisztokémiai jelölést paraffinba ágyazott
metszeteken poliklonális nyúl anti-TRPV1 elsődleges, és torma peroxidázal
konjugált anti-nyúl másodlagos antitestekkel végeztük, diamino-benzidin
(DAB) előhívással.

4. ábra: Kontroll felnőtt  állat 5. ábra: DES kezelt felnőtt állat

4-5  ábra 200x: Felnőtt (4 hónapos) állatok esetében DES  kezelés hatására   a 
kontrollhoz képest jelentős immunfestődés figyelhető meg a sztróma állományban és a 

mirigyek környékén,  csekély pozitivitás  az epitél rétegben. (sztróma: fekete nyíl, mirigyek: 
kék nyíl, epitél: piros nyíl)

KÖVETKEZTETÉS

Elsőként mutattuk ki a TRPV1 ioncsatorna patkány 
endometriumban való ösztrogén-függő expresszió-fokozódását. 
Funkcionális jelentőségének felderítésére további vizsgálatokat 
tervezünk.
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1/a 1/b 1/c

1/a, b, c ábra: 4 hetes (fiatal) állatok TRPV1 mRNS expresszió-változása DES kezelés hatására. Statisztikai elemzés kétmintás t-
próbával 

(*** P<0,001).

2/a 2/b 2/c

2/a, b, c ábra: 4 hónapos (felnőtt) állatok TRPV1 mRNS expresszió-változása DES kezelés hatására. Statisztikai elemzés 
ANOVA teszttel, eredmények összehasonlítása Bonferroni-teszttel.

(* P<0,05) .

3/a 3/b

3/a, b ábra: 4 hetes (fiatal) és 4 hónapos (felnőtt) intakt patkányok eredményeinek 
összehasonlítása. Statisztikai elemzés kétmintás t-próbával.

6. ábra: Kontroll fiatal állat 7. ábra: DES kezelt fiatal állat

6-7 ábra 200x: Intakt fiatal (4 hetes) patkányoknál immunpozitivitás az epitélben van 
jelen,DES kezelt állatokban az epitél illetve a mirigyek környéke gyengén festődik, viszont 
az epitélközeli sztrómában jelentős az immunpozitivitás. (epitél fekete nyíl,  sztróma: zöld 

nyíl)
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