Gonadotropin-felszabadító hormon (GnRH) expresszió vizsgálata
progesztogén-kezelt nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis)
központi idegrendszerében
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Problémafelvetés
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A globalizációval világszerte nagymértékben megnőtt a
szintetikus
termékek
előállítása
és
használata.
A
xenobiotikumként funkcionáló farmakológiailag aktív hatóanyagok
(pl. progesztogének, mint orális fogamzásgátlók) csoportja egy
ezek közül. A széles körű felhasználásból és a relatív alacsony
biohasznosulásból (30-60%) adódóan ezek a hatóanyagok
biológiailag aktív formában kerülnek a szennyvízhálózatba és érik
el a szennyvíztisztító telepeket. Azonban, az általánosan használt
szennyvíztisztítási eljárások nem alkalmasak a legtöbb
szintetikus
hatóanyag
és
azok
metabolitjainak
teljes
eltávolítására, ezért ezek a molekulák aktív formában kijutnak a
természetes vizekbe, veszélyeztetve ezzel vizeink élővilágát. (1)

A Balatonból korábban kimutatott
progesztogén szennyezések

Célkitűzések
-

Azonosítani a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis)
gonadotropin-felszabatító
hormon
(GnRH)
szerű
molekuláját

-

Megvizsgálni, hogy a ly-GnRH, mint a reprodukciós
rendszer feltételezhetően egyik fontos modulátora, mutat-e
molekuláris szintű változást szintetikus progesztogén
terhelés hatására

1. Ábra. Mintavételi pontok a Balaton területéről
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A ly-GnRH azonosításának folyamata
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2. Ábra. Az in silico prediktált
ly-GnRH molekula kódoló
régiójának szekvenálása a
Lymnaea stganalis központi
idegrendszerből (CNS)

SZEKVENÁLÁS

1. Táblázat. Progesztogén koncentráció értékek (ng/l)
a különböző mintavételi pontokon(2)

3. Ábra. Az azonosított ly-GnRH
molekula aminosav és protein
szekvenciája
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A ly-GnRH génexpresszió
változásának vizsgálata

A L. stagnalis krónikus progesztogén kezelése
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4. Ábra. A kísérletekhez a nagy mocsári csiga
felnőtt, laboratóriumban tenyésztett egyedeit
használtuk.
Az
állatokat
21
napig,
progesztogén (progeszteron, drospirenon,
levonogesztrel) keverékek terhelésének tettük
ki (kontroll, 10 és 500 ng/l kezelési csoportok).
A kezelések után az állatok teljes központi
idegrendszerét (CNS), illetve annak egyik
GnRH-immunpozitív sejtjét (VD1) preparáltuk.

L. stagnalis
Koncentráció visszamérés és vízcsere
Molekuláris biológiai vizsgálatok elvégzése
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Ly-GnRH génexpresszió változás a teljes központi idegrendszerben
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5. Ábra. Ly-GnRH génexpresszió vizsgálata qRT-PCR
által és a molekula kódoló régiójára tervezett specifikus
primerek segítségével történt

GnRH génexpresszió változás
a VD1 neuronban
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6. Ábra. GnRH expresszió csökkenése a központi
idegrendszerben a különböző koncentrációjú
progesztogén kelezések hatására
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7. Ábra. GnRH expresszió csökkenése a VD1 neuronban
a különböző koncentrációjú progesztogén kelezések
hatására
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Összefoglalás
- azonosítottuk a ly-GnRH molekulát
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- megfigyeltük, hogy a progesztogén kezelések hatására a GnRH expresszió szintje szignifikánsan
csökken a teljes CNS-ben, illetve az azonosított, GnRH-immunpozitív VD1 neuronban
Köszönetnyilvánítás

- a GnRH a csigák idegrendszerének fontos multifunkcionális modulátora, ezért a molekuláris
szinten kimutatott változás magyarázatot adhat a progesztogének által indukált, korábban már
megfigyelt, hatásokra is (pl. spermiumszám csökkenés)

qRT-PCR
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