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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

AhR: aromás szénhidrogén receptor 

AhRR: AhR represszor fehérje 

AR: androgén receptor 

ARNT: AhR nukleáris transzaktivátor 

bHLH: hélix-loop-hélix domén 

BC: bikalutamid 

CAR: konstitutív androgén receptor 

DHEA: dehidroepiandroszteron 

ER: endoplazmatikus retikulum 

EROD: 7-etoxirezorufin O-dealkiláz aktivitás 

ERα: ösztrogén receptor alfa 

GR: glükokortikoid receptor 

GRE: glükokortikoid érzékeny DNS szakasz 

HAA: heterociklikus aromás aminok és amidok 

HFC: 7-hidroxi-4-trifluormetilkumarin 

Hsp90: hősokk fehérje 90 

ICI-164,384: ösztrogén receptor antagonista vegyület 

LNCaP: prosztata daganatos sejtvonal 

MC: 3-metilkolantrén 

MCF-7: humán emlődaganatos sejtvonal 

MFC: 7-metoxi-4-trifluormetilkumarin 

p23: kochaperon 23 

P450: citokróm P450 enzim 

PA: fenacetin O-deetiláz aktivitás 

PAH: poliaromás szénhidrogén 

PAS: Per-Arnt-Sim receptor család 
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PPARα: perixiszóma proliferációt aktiváló receptor alfa 

PXR: pregnán X receptor 

RU-486: glükokortikoid receptor antagonista vegyület 

SER: simafelszinű endoplazmatikus retikulum 

TCDD: 2,3,7,8-tetraklórdibenzo-p-dioxin 

XRE: xenobiotikum érzékeny DNS szakasz   
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1. BEVEZETÉS 

 

 

Minden élőlény számára létfontosságú a mérgező (toxikus) és testidegen anyagok, 

azaz xenobiotikumok semlegesítése, ártalmatlanná tétele, metabolizmusa. Ezekben a 

folyamatokban töltenek be kulcsfontosságú szerepet a citokróm P450 enzimek (P450). A 

P450 enzimeknek emellett számos endogén szubsztrátjai is ismertek, így fontos szerepet 

játszanak a szervezet felépítő folyamataiban is: szteroid-hormonok, tromboxán-A, epesavak, 

leukotriének, melatonin, katekolaminok, telítettlen zsírsav-szintézis katalízisében.  Állati 

szervezetekben a P450 enzimek legnagyobb mennyiségben a máj parenchima sejtjeiben 

fordulnak elő, de megtalálhatóak egyéb szervekben (tüdő, agy, vékonybél), szövetekben és 

például az erek endothel sejtjeiben is. A P450 enzimek egy szupercsaládot képeznek. Az 

egyes izoenzimek szövetekben megtalálható mennyiségi és metabolikus megoszlása eltérő. A 

legfontosabb és általunk is vizsgált izoenzimek a CYP1A, CYP2C, CYP2D, CYP2E és 

CYP3A alcsaládokba tartoznak.  

Az egyes izoenzimeknek számos szubsztrátja ismert, azonban az in vitro 

vizsgálatokban az izoenzim-specifikus enzimaktivitások meghatározásában, valamint a 

gyógyszer-interakció és gátlásvizsgálatokban nagy jelentősége van a P450-szelektív 

szubsztrátok ismeretének és alkalmazásának. Sok esetben egy szubsztrát metabolizmusát több 

izoenzim is képes katalizálni.  Ilyen esetben fontos ismernünk, hogy mely izoenzimek és 

milyen százalékos arányban katalizálják a reakciót, továbbá a katalízisben résztvevő 

enzimeknek mennyi a májsejtekben lévő mennyisége. A gyógyszer-kölcsönhatások 

(enzimgátlás, indukció, poszt-transzkripciós szabályozás) befolyásolják a P450-függő 

gyógyszer-metabolizmust, valamint az alkalmazott vegyületek farmakokinetikai és 

toxikológiai tulajdonságait. Számos vegyület képes közvetlen vagy közvetett sejtmagi 

receptor-függő módon serkenteni, avagy gátolni az adott P450 izoenzim transzkripcióját.  

 A gyógyszer-metabolizmusban résztvevő P450 enzimek és a P450 génátíródást 

befolyásoló tényezők vizsgálata, valamint a sejten belüli szabályozási útvonalak felderítése 

meghatározó a gyógyszer-kölcsönhatások megállapításában, így nagyban hozzájárul a 

gyógyszeres terápia során fellépő nem kívánatos mellékhatások csökkentéséhez, 

megszüntetéséhez.
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2. IRODALMI HÁTTÉR 

 

 

2.1. Biotranszformáció és gyógyszer-metabolizmus 

 

Az élő szervezetbe jelentős mennyiségű, változatos kémiai szerkezetű vegyület kerül 

minden nap. Az egyed életben maradása, s a faj fenntartása szempontjából létfontosságú a 

xenobiotikumok lebontása és a szervezetből való minél gyorsabb kiürítése. Minden egyes 

élőlényben kifejlődött olyan biokémiai rendszer, amely védelmet jelenthet a szervezetbe 

kerülő káros anyagokkal szemben. A biotranszformáció során a xenobiotikumok többnyire 

inaktiválódnak és rendszerint poláros(abb)á, könnyebben kiüríthetővé válnak. A P450 

enzimeknek központi szerepük van a xenobiotikumok oxidatív lebontásában, amelyek a 

biotranszformáció, azaz a szervezetből kiürítendő anyagok energia felszabadulás nélkül 

történő átalakításának első fázisa. A xenobiotikumok metabolizmusa és eliminációja három 

fázisra tagolódik (fázis I., fázis II., fázis III.) (1. ábra). A gyógyszerek fázis I. 

metabolizmusában elsősorban a P450 enzimek és kisebb mértékben egyéb enzimek: epoxid-

hidrolázok, észterázok, alkohol és aldehid dehidrogenázok, flavin-monooxigenázok vesznek 

részt (Ziegler, 1994; Nelson és mtsai, 1996; Nebert és Russell, 2002). Az átalakított molekula 

nemcsak polárosabb lesz, hanem egyben a második fázis szubsztrátja is, vagyis alkalmassá 

válik a konjugációra (Maurel, 1996). Bizonyos xenobiotikumok átalakulás nélkül közvetlenül 

is képesek konjugálódni. A fázis II. metabolizmus során a xenobiotikumok, valamint a fázis I. 

reakciók során képződött metabolitok különböző endogén vegyületekkel konjugálódhatnak, 

ami általában növeli az adott vegyület polaritását illetve vízoldékonyságát, elősegítve ezzel a 

kiürülését (Jakoby, 1994). A legfontosabb konjugációs enzimek: az UDP-glükuroni-

ltranszferázok, N-acetil-transzferázok, glutation-S-transzferázok, metil-transzferázok és a 

szulfo-transzferázok. A konjugációk viszonylag aspecifikus folyamatok, vagyis egyazon 

vegyület/molekula ugyanazon csoportja különböző csoportokkal is konjugálódhat. A 

konjugáció főként glükuronsavval, glicinnel, aminosavval, szulfáttal vagy glutationnal 

történik. Például a szalicilátok karboxilcsoportja konjugálódhat akár glicinnel vagy 

glükuronsavval. A biotranszformáció harmadik fázisában (fázis III.) a képződött metabolitok 

transzporterek (ABC, MRP és MDR transzporterek) segítségével jutnak ki a hepatocitákból. 

Innentől a vegyület vagy (1) a vérpályán keresztül a vesébe kerül, s a vizelettel ürül vagy (2) a 
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hepatocitákból az epekanalikulusokba szekernálódik, s az epével együtt a vékonybélbe kerül, 

majd a széklettel távozik a szervezetből.  

A biotranszformáció folyamatainak elsődleges helyszíne a máj, pontosabban annak 

parenchima-sejtjei. Az átalakított xenobiotikumok általában inaktiválódnak, elveszítik 

biológiai hatásukat. A biotranszformáció azonban nem mindig a méregtelenítést eredményezi 

(farmakológiailag inaktív metabolitok képződése), reaktív intermedierek, szabad oxigén 

gyökök is keletkezhetnek, melyek más makromolekulákkal kapcsolatba lépve adduktokat 

képeznek és DNS-károsodást, citotoxikus, karcinogén, mutagén folyamatokat indíthatnak el. 

A prekarcinogének aktiválásában, illetve a karcinogén és mutagén folyamatokban a P450 

enzimeknek ugyancsak jelentős szerepe van (Nebert és Gonzalez, 1987). 
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1. ábra: A xenobiotikumok biotranszformációja és eliminációja  

A biotranszformáció I. fázisában a testidegen anyagok átalakítása –oxidációja- történik döntően 

a P450 enzimek által. Ziegler, 1994; Maurel, 1996 és Jakoby, 1994 eredményei alapján készült 

ábra 

Xenobiotikum  

Átalakított xenobiotikum 

 -oxidáció– P450 enzimek által (90%) 

 -redukció 

 -hidrolízis 

redukció 

•     hidrolízis 

                    

I. fázis 

-Transzporterekkel való távozás a 

hepatocitákból 

 konjugáció 

 glükuronidáció 

 szulfatálás 

 konjugáció glutationnal 

 aminosav-konjugáció 

 acetilezés 

 

 

1) epekanalikulus  epe  széklet 

2) vér vese  vizelet  

3)  

Kovalens kötődés  

fehérjékhez, DNS-hez:  

Toxicitás (sejthalál, 

mutációk) 

Vízoldékony molekula 

Reaktív, instabil 

molekula II. fázis 

III. fázis 

Metabolit  
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2.2. A P450 enzimek elnevezése, szerkezete, előfordulása 

 

1958-ban Garfinkel és Klingenberg elsőként közölték egy ismeretlen és addig „nem 

általános” citokróm létezését, ami később ’citokróm P450’-ként vált ismertté (Garfinkel, 

1958; Klingenberg, 1958). Később Omura és Sato jellemezték az endoplazmatikus 

retikulumban (ER) elhelyezkedő redukált P450 forma szén-monoxiddal képzett komplexének 

450 nm-es abszorbciós maximuma alapján (Omura és Sato, 1964). A szén-monoxiddal 

alkotott komplexnek a mikroszómában (ER-ből lefűződő vezikulumok) élénk narancssárga 

színe volt. Innen ered a P, mint pigment szó rövidítése a komplex abszopciós maximumát adó 

450 nm-ből eredő szám előtt.  

A korai kutatási eredményekben csak egyetlen P450 enzim volt ismert. Nem sokkal 

később számos P450 izoforma létezését tisztázták, figyelembe véve szubsztrát-

szelektivitásukat és fizikokémiai sajátságaikat. Kiderült, hogy számos, különböző 

tulajdonsággal rendelkező P450 enzim létezik. A P450 enzimek hem-tartalmú 

monooxigenázok, a hem-tiolát enzimcsalád tagjai és vastartalmuk miatt egyúttal a 

metalloenzimek csoportjába is tartoznak (Frausto da Silva és Williams, 1991) (2. ábra). A 3,5 

millárd éve kialakult ős P450 gén folyamatos, lassú evolúció során differenciálódott 

szerkezet, előfordulás és funkció alapján.  

A P450 szupercsaládot aminosav-sorrend egyezés alapján további családokra (40%-

nál nagyobb aminosav-szekvencia egyezés esetén) és alcsaládokra (60%-nál nagyobb 

homológia esetén) osztjuk (Lewis, 2001b). A P450 enzimek rövidítésére és jelölésére az 

alábbi szabályt alkalmazzuk (Nerbert és mtsai, 1989a, b): a szupercsaládot CYP rövidítéssel, a 

családokat arab számmal, az alcsaládokat nagy betűvel, míg az egyes enzimeket ismét arab 

számmal jelöljük (pl.: CYP2C9). A P450 allélokat az adott izoenzim rövidítés neve mögötti * 

utáni arab számmal jelöljük, s az ezt követő nagy arab betű az allél variánst jelenti (pl.: 

CYP3A4*15A). Számos adatbázis foglakozik az eddig azonosításra került P450 enzimeket 

kódoló gének nyilvántartásával. Az egyes adatbázisok elérhetőségi adatait a 

http://drnelson.uthsc.edu/CytochromeP450.html honlap foglalja össze. Ez a honlap 

tartalmazza a P450 gének nómenklatúrájával, genomikájával és proteomikájával kapcsolatos 

információkat.

http://drnelson.uthsc.edu/CytochromeP450.html
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 2. ábra: A CYP2C9 szerkezete a katalízisben kulcsfontosságú szerepet játszó hem 

prosztetikus csoporttal  

Az ábra PyMol programmal készült: PDB kód: 1OG5 (Williams és mtsai., 2003), piros 

színnel a hem csoport van kiemelve. 

 

A P450 enzimek az élővilág mind az öt regnumában megtalálhatóak (Nerbert és mtsai, 

1989a). A CYP1-9 családok csak az állatokban fordulnak elő, a CYP10-69-ig állatokban, 

gombákban és más eukariotákban, a CYP71-100-ig a növényekben, míg a CYP101-299-ig 

családok izoenzimei a baktériumokban találhatóak meg. Tehát egy evolúciósan konzervatív, 

univerzálisan elterjedt enzimcsaládról van szó. A növényvilágban a P450 enzimek részt 

vesznek a terpenoidok metabolizmusában, valamint a virág színének kialakításában is. A 

baktériumoknál a P450 enzimek végzik a terpének, alkánok és zsírsavak metabolikus 

lebontását. A gerinces állati szervezetek P450-rendszere a máj sima felszínű endoplazmás 

retikulumában (SER), valamint a sejtmag és mitokondrium membránjaiban található, de jelen 

van kisebb koncentrációban egyéb szervekben és szövetekben is (agy, vese, vékonybél 

enterocitái, tüdő, bőr stb.). A P450 redoxpartnerei az elektrontranszfer-útvonal együttes 
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ellátása céljából a foszfolipid kettősmembrán-rétegbe ágyazódtak. A vizsgálatok alapjait 

képező mikroszóma frakció a sejt feltárása után a hálózatos SER hólyagok formájában 

lefűződött formája (azaz funkcionálisan és irányultságát tekintve azonos a SER-el, a benne 

lokalizálódó enzimkészlettel együtt). A máj ER teljes fehérjetartalmának 12-15%-át alkotják a 

P450 enzimek.  

Az emberi máj mikroszóma-frakcióból legalább 26 különböző P450 izoforma 

mutatható ki. Ezek közül a xenobiotikum metabolizmusban fő szerepet játszó izoenzimek: a 

CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18, 

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7, CYP4A9 és CYP4A11. A máj 

parenchima-sejtjeiben legnagyobb mennyiségben a CYP3A4 és CYP3A5 izoenzimek 

fordulnak elő (28%), de jelentős mennyiségben van még jelen a CYP2C8/9 izoforma (~18%), 

valamint a CYP1 család tagjai is (~15%) (3. ábra). A P450 enzimek májban lévő 

koncentrációja és xenobiotikum metabolizmusban betöltött szerepe nem azonos (4. ábra). A 

gyógyszer-metabolizmusban a CYP3A, CYP2C9 enzimeken kívül a CYP2C19 és CYP2D6 

izoenzimeknek is jelentős a részvétele, de relatív mennyisége a májban viszonylag alacsony. 

A CYP1A alcsalád enzimeinek, valamint a CYP2C8/9, és CYP3A4/51 izoenzimeknek mind a 

májsejtekben lévő mennyiségi eloszlása, mind a katalízisben betöltött szerepe egyaránt 

jelentős (3. ábra, 4. ábra).  

A P450-szupercsalád enzimei által katalizált leggyakoribb kémiai reakciók az aromás 

és alifás hidroxiláció, aromás és alkén-epoxidáció, N-hidroxiláció, dealkiláció (N-dealkiláció, 

O-dealkiláció, S-dealkiláció), oxidáció (N-oxidáció, S-oxidáció), dehalogénezés, gyűrű-

oxidáció, észter- és amid-hidrolízis, peroxidáció, dezamináció, dehidrogenáció és 

deszulfuráció. A reakciók során a testidegen anyagok polárosabbá válnak, s ezáltal 

könnyebben kiüríthetők a szervezetből.  

 

                                                           
1 A CYP3A4/5 enzimeket azért vonjuk össze, mert a kaukázusi populációnak csak 5%-ban 

expresszálódik a CYP3A5 izoenzim, s annak szubsztrát szelektivitása és katalitikus funkciói 

többnyire megegyeznek a CYP3A4 izoenzimmel. 
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3. ábra: Az egyes P450 izoenzimek relatív százalékos megoszlása a humán májsejtekben 

Rendic és DiCarlo, 1997 eredményei alapján készült ábra 

 

 

4. ábra: A humán P450 enzimek relatív részvétele az eddig vizsgált gyógyszer-

metabolizmusok átlagában 

Rendic és DiCarlo, 1997 eredményei alapján készült ábra 
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2.3. A P450 enzimek működésének alapjai 

 

A mikroszómális P450 rendszernek állandó és változó komponensei vannak. Állandó 

komponensei a NADPH-citokróm P450-reduktáz és a citokróm b5-reduktáz - citokróm b5- 

rendszer; a változó komponens maga a P450 monooxigenáz izoforma.  

 

RH + O2                 ROH + H2O          1. egyenlet 

 

Az egyenletben: RH: szerves szubsztrát, ROH: oxidált metabolit 

 

A P450 enzimek által katalizált ciklus első lépéseként a hem központi Fe3+ ionja 

megköti a szubsztrátot, ez a kötődés konformáció változást idéz elő, mellyel megváltoztatja a 

hemben lévő vas spinjét alacsonyról magas szintre. A szubsztrátkötődés ugyanakkor 

elektrontranszfert indukál a NADPH-ról a citokróm P450-oxidoreduktázon kersztül. Így a 

hemben lévő vas egy elektron felvételével Fe2+ oxidációs állapotba kerül. A ferrovas-tartalmú 

P450 enzim képes megkötni a molekuláris oxigént, majd egy újabb elektront vesz fel, amely 

vagy a NADPH-tól származik a citokróm P450-oxidoreduktáz közvetítésével vagy a NADH-

tól a citokróm b5-n keresztül. Ennek eredményeként egy vas-oxigén komplex képződik, mely 

rövid életidejű peroxiddá alakul. A peroxid-csoport gyorsan protonálódik, melynek 

eredményeként létrejön a nagy reaktivitású átmeneti molekula. Ebben az aktivált állapotban 

zajlik le a megkötött szubsztrát oxidációja. A korábban belépő O2 molekula másik atomja egy 

vízmolekulaként távozik a rendszerből (5. ábra). Ezt követően az oxidált termék leválik az 

enzimről és az enzim visszakerül az eredeti állapotba, a ciklus elejére (Lewis és Pratt, 1998; 

Lewis, 2001c). 

 

2H+ 

2e- 
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5. ábra: A P450 enzimek katalitikus ciklusának összefoglaló ábrája 

Először a szubsztrát (RH) kötődik a P450 enzim központi hem Fe3+ ionjához. Az ezt követő 

lépésben egy elektron felvételével a központi Fe3+ (ferri-vas) Fe2+-vé (ferro-vassá) alakul, ami 

képes megkötni a molekuláris oxigént, majd egy újabb elektron felvételével kialakul a reaktív 

intermedier molekula. A végső lépésben távozik az enzimről az oxidált termék (ROH) és egy H2O 

molekula (Otsuka, 1970; Lewis, 1996). Az ábra forrása: Guengerich és Johnson, 1997. 

 

A szubsztrát oxidációja végbemehet azonban az úgynevezett peroxid sönt-útvonalon 

is, amely során a reakció nem megy végig a teljes cikluson, hanem ilyenkor az enzim 

peroxidokat használ a szubsztrát oxidálásához, mely peroxidok a P450 enzimek felszínén 

képződnek. 

                                            O2 + 2H+ + 2e-                       H2O2                                            

  2. egyenlet 

P450 
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A P450 enzimek tehát megkötik az oxigént, azt aktiválják, továbbá kötik a redox-

partnert és a különböző szubsztrátokat, valamint lehetségessé teszik a protontranszfert az 

oxigénre. 

 

2.4. A P450 enzimek kinetikai sajátságai 

 

A P450 enzimek széles- és átfedő specifitásúak. Ez több fogalmat is magába foglal. 

Egyrészről az enzimek a legkülönbözőbb szerkezetű vegyületeket képesek metabolizálni. A 

másik, hogy egy adott P450 enzim egy molekulából több metabolitot is képes előállítani; és 

harmadszor, hogy különböző P450 enzimek ugyanazon molekulából képesek ugyanazt a 

metabolitot előállítani (Vereczkey és mtsai, 2005). Az a tény, miszerint több enzim is képes 

egy vegyületet metabolizálni, nem jelenti azt, hogy in vivo is mindegyik izoenzimnek van 

metabolikus jelentősége. Egy P450 izoenzim meghatározó szerepét az adott szubsztrát 

átalakításában befolyásolja a vegyület in vivo koncentrációja. Minél kisebb az enzimreakciót 

jellemző Km-érték, annál kisebb in vivo koncentráció mellett képes az adott P450 izoenzim 

metabolizálni a vegyületet és fordítva, minél magasabb egy vegyület in vivo koncentrációja 

annál több P450 enzim tud részt venni az átalakításában, mert több, magasabb Km-értékű 

P450 enzim is be tud kapcsolódni a metabolizmusba. Az, hogy az egyes izoenzimek milyen 

mértékben vesznek részt a kérdéses vegyület metabolizmusában, természetesen nem csak a 

Km értékétől, hanem a katalizált reakció maximális sebességétől, azaz a vmax értékétől is függ. 

A vmax/Km hányadost, mely az egyes enzimek aktivitásának mértékét határozza meg, szokás 

intrinsic clearence-nek nevezni.  

Gyógyszerbiztonsági szempontból kedvező, ha a gyógyszer in vivo koncentrációja 

lényegesen alacsonyabb, mint az egyes enzimek Km-értékei, mert így a vegyületek 

metabolizmusában a szervezetnek komoly tartalékai vannak. Ez a tétel levezethető a 

Michaelis-Menten egyenletből: 

dS/dt = vmax [S]/(Km + [S]), 

 3. egyenlet 

ahol S: a szubsztrát koncentráció, dS/dt: az időegység alatt átalakított szubsztrát mennyisége. 

Belátható, ha Km > > [S], akkor  

dS/dt = vmax  [S]/Km, illetve 
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                                                                                                                 4.egyenlet 

dS/dt/[S] = vmax /Km 

                                                   5. egyenlet 

ahol dS/dt/[S] értéke az in vivo clearance. 

 

 

2.5.  A P450 enzimek szubsztrátjai 

 

A P450 enzimek átfedő szubsztrát-specifitásúak (Lewis és mtsai, 1998), szubsztrátjaik 

főleg xenobiotikumok (gyógyszerek, peszticidek, élelmiszer-adalékok) (1. táblázat), de 

lehetnek endogén molekulák (neurotranszmitterek, zsírsavak, szteránvázas vegyületek) is (2. 

táblázat). Nagyon fontos megemlíteni, hogy egy adott farmakon lebontásában több P450 

izoenzim is részt vehet, továbbá ugyanaz a vegyület lehet valamely izoenzim szubsztrátja, 

míg egy másik izoenzimnek induktora vagy inhibítora. Ez a rendkívül széles, átfedő specifitás 

eredményezheti a gyógyszer-kölcsönhatások jelentős részét. A P450 enzimek fontos szerepet 

játszanak továbbá a szervezet anabolikus (felépítő) folyamataiban, a szteroid-hormonok, 

tromboxán-A, epesavak, leukotriének, melatonin, katekolaminok, telítettlen zsírsav szintézis 

katalízisében (2. táblázat). Ezért is lényeges ismerni egy adott farmakon P450-interakciós 

sajátságait, hiszen az exogén szubsztrát hatással lehet a szervezet bioszintetikus folyamataira.  
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1. táblázat: A xenobiotikum lebontásban szerepet játszó P450 enzimek és néhány 

jelentősebb szubsztrátjuk 

Dőlt kék betűvel a szelektív marker szubsztrátok szerepelnek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P450 izoenzimek Szubsztrátok 

CYP1A1 7-etoxirezorufin 

CYP1A2 7-etoxirezorufin, fenacetin, koffein, teofillin, , 

ösztradiol, R-mianszerin, R-warfarin 

CYP2A6 kumarin, nikotin, tesztoszteron 

CYP2B6 mefenitoin, ciklofoszfamid, ifoszfamid, 

tesztoszteron, R-mianszerin  

CYP2C8 karbamazepin, taxol 

CYP2C9 tolbutamid, diklofenak, fenitoin, S-warfarin, 

ibuprofen, szulfametoxazol, trimetoprim 

CYP2C19 mefenitoin, diazepam, citalopram, klomipramin, 

hexobarbital, imipramin, S-propranolol, omeprazol, 

pantoprazol, proguanil 

CYP2D6 dextrometorfán, citalopram, klozapin, amitriptilin, 

R-mianszerin, S-propranolol, fluoxetin, paroxetin, 

risperidon, metoprolol 

CYP2E1 klórzoxazon, etanol, paracetamol 

CYP3A4/5 nifedipin, midazolam, karbamazepin, ciklosporin, 

digitoxin, eritromicin, imipramin, kinidin, S-

warfarin, troleandomicin, takrolimusz 
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2. táblázat: A CYP1-3 család enzimeinek legfőbb endogén funkciói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Gyógyszerfejlesztés és gyógyszer-kölcsönhatások 

 

A gyógyszeres terápia során az együtt alkalmazott gyógyszerek gyakran kerülnek 

egymással kölcsönhatásba. Az együtt adott gyógyszerek a lebomlásuk során 

megváltoztathatják a másik szer eliminációját, enzimaktivitást módosíthatnak, ezért 

valamelyik, vagy mindkét vegyület metabolizmusa, hatása változhat (nő vagy csökken), 

esetleg a hatás elhúzódóvá válik. A gyógyszer vegyületek hatóanyagai között a metabolikus 

enzimekre gyakorolt hatásokon (indukció, gátlás) keresztül kialakuló kölcsönhatásokat 

metabolikus gyógyszer-kölcsönhatásoknak nevezzük. Ezért fontos mind az in vitro P450 

szubsztrátok, mind pedig a farmakonok esetében a metabolizmusban ténylegesen résztvevő 

P450 enzim vagy enzimek ismerete. Ugyan ez fordítva is igaz. A forgalomban lévő P450 

szelektív szubsztrátokról és farmakonokról pontosan tudott, hogy mely P450 enzim 

szubsztrátjai. A P450 izoenzimeknek számos szubsztrátja ismert, azonban elengedhetetlen a 

szelektív szubsztrátok metabolitjainak azonosítása. Ez döntő mértékben az idő és 

költségigényes HPLC módszerrel történik. Szelektív enzim reakció meghatározási 

módszereknél szükséges az egyéni P450 specifikus enzimaktivitás érték meghatározása. Az in 

P450 enzimek, alcsaládok Endogén funkciók 

CYP1A1 hem-katabolizmus 

CYP1A2 ösztradiol-metabolizmus 

CYP2A tesztoszteron-metabolizmus 

CYP2B tesztoszteron-metabolizmus 

CYP2C tesztoszteron-metabolizmus 

CYP2D katekolamin-metabolizmus 

CYP2E1 glükoneogenezis 

CYP3A tesztoszteron-metabolizmus 
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vitro gyógyszerfejlesztés és gyógyszer-kölcsönhatás vizsgálatokban az egyre megnövekvő 

mintaszám és az új farmakonok iránti nagy igény miatt fontos szerepet kap a P450 szelektív 

szubsztrátok fejlesztése.  

A P450 enzimek szubsztrátjainak és inhibítorainak jelenlegi ismeretei (ld. 2.5. és 

2.7.2. fejezetek) (in vivo és in vitro kísérletek) nagy segítséget jelentenek a klinikailag 

szignifikáns gyógyszer-kölcsönhatások kivédésében, felismerésében. A gyógyszer-

metabolizmusban döntően a CYP1, CYP2 és CYP3 család enzimei vesznek részt, míg a többi 

család tagjai elsősorban endogén folyamatokat katalizálnak.  

A gyógyszeres terápiában több gyógyszer együttes alkalmazása során fellépő 

gyógyszer-kölcsönhatásoknak (interakció) farmakodinámiás és farmakokinetikai okai 

lehetnek. A metabolikus gyógyszer-interakció hátterében a xenobiotikumok lebontásában 

szerepet játszó enzimek és gének indukciója (génexpresszió fokozása), gátlása (működésének 

csökkenése, vagy megszűnése) és poszt-transzkripcionális módosítása állhat. A P450 enzimek 

megváltozott expressziója és működése jelentősen befolyásolja valamely gyógyszervegyület 

sorsát a szervezetben, illetve a vegyület farmakológiai és toxikológiai sajátságait. 

 Valamennyi gyógyszer-jelölt molekula fejlesztése során az első megválaszolandó 

kérdések egyike, hogy mely P450 enzim által metabolizálódik és milyen gyógyszer-

kölcsönhatásokban vesz részt. Ezért fontos ismerni a fejlesztés alatt álló gyógyszerjelölt P450 

indukáló, gátló és egyéb interakciós tulajdonságait. A xenobiotikumok hatására bekövetkező 

P450 enzim-indukció többféle mechanizmussal valósulhat meg. Valódi indukciónak tekintjük, 

ha egy testidegen vegyület a nukleáris receptorokon keresztül fokozza valamely P450 gén 

expresszióját, ami a P450 mRNS, továbbá az enzimfehérje mennyiségi növekedéséhez vezet. 

Másrészt a testidegen anyagok fokozhatják a P450 mRNS, vagy az enzimfehérje stabilitását 

is, amely ugyancsak a P450 enzim mennyiségi növekedéséhez vezet. Ez utóbbi hatást 

azonban látszólagos indukciónak tekintjük. A szervezet gyógyszerekkel és más 

xenobiotikumokkal szembeni védelmi rendszerének aktuális állapota magyarázatul szolgálhat 

a gyógyszer-hatékonyság, a gyógyszer-interakció, a toxicitás és a karcinogenezis, valamint az 

abnormális növekedés és fejlődés mechanizmusára. Nem szabad elfeledkezni ugyanakkor az 

endogén szubsztrátokról sem, amelyek ugyancsak hozzájárulhatnak egy farmakon 

metabolizmusának módosításához indukció, gátlás és szabályozó (regulátor, represszor) 

molekulákkal való kölcsönhatások révén. 

A gyógyszerfejlesztés során tehát fontos megvizsgálni, hogy az adott gyógyszerjelölt 

befolyásolja-e saját, vagy más egyidejűleg adott gyógyszer metabolizmusát, okozhat-e 

metabolikus interakciót, illetve metabolizmusában kizárólagosan polimorf P450 enzimek (pl.: 
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CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4) vesznek-e részt. A metabolikus gyógyszer-interakciók egyik 

okaként szereplő indukció vizsgálatokhoz a több P450 izoenzimet tartalmazó sejtkultúra 

rendszer (primer hepatocita) alkalmas, míg az enzimgátlás vizsgálatára alkalmasak az in vitro 

mikroszóma frakcióban végzett vizsgálatok is. A rekombináns P450 enzimekkel végzett 

vizsgálatok, ellentétben az előbb említett vizsgálati rendszerekkel csak metabolikus aktivitás 

meghatározására és gátlásvizsgálatokra alkalmasak. 

 

 

2.7. A gyógyszer-kölcsönhatások lehetséges okai 

 

Gátló gyógyszer-kölcsönhatás jön létre, ha az együttesen alkalmazott farmakonok 

lebontásában legalább egy közös lépés van, vagyis ugyanaz a P450 enzim végzi az átalakítást. 

Az együttesen alkalmazott gyógyszerek között versengés alakul ki az enzim aktív 

centrumáért, esetleg az egyik hatóanyag konformációváltozást idéz elő, így lassul a 

hatóanyag(ok) metabolizmusa. Ennek következtében megemelkedhet a plazma koncentráció, 

megnövekedhet a felezési idő, ezáltal lelassul az elimináció és gyógyszer akkumuláció, 

toxicitás léphet fel. Interakció jöhet létre akkor is, ha az egyik hatóanyag indukálja a P450 

enzim(ek) expresszióját, aminek hatására fokozódik az enzimaktivitás és a párhuzamosan 

alkalmazott gyógyszer metabolizmusa fokozódhat, így a kívánt terápiás hatás elmarad.  

 

 

2.7.1. A P450 enzimek genetikai polimorfizmusa 

 

A gyógyszerek és egyéb testidegen anyagok biotranszformációjában résztvevő P450 

enzimek katalitikus aktivitását elsősorban a P450 enzimek genetikai háttere határozza meg. A 

P450 enzimeknél számos mutációt és az aktivitást is befolyásoló genetikai polimorfizmust 

ismerünk (CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A5 izoenzimek polimorfizmusa). A genetikai 

polimorfizmus leggyakoribb formája az SNP (single nucleotide polymorphism), azaz egy 

bázist érintő mutáció (báziscsere, deléció, inszerció), de előfordul teljes génhiány és 

génduplikáció is. A genetikai polimorfizmus (mutáció, gén inaktiválás) következményeként 

vannak olyan egyedek, akik az adott gyógyszer dózist az átlagosnál lassabban (lassú 

metabolizálók; PM: poor metabolizer), míg mások az átlagosnál gyorsabban metabolizálják 
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(túlzott génexpresszió, gének számának különbsége), (ultragyors metabolizálók; UM) 

(Tamási és Monostory, 2006). A lassú metabolizálóknál az átlag gyógyszer dózis alkalmazása 

során magasabb plazma gyógyszerszint mutatható ki, ami mellékhatások kialakulásához 

vezethet. Az ultragyors metabolizálóknál pedig az optimális terápiás koncentrációt csak 

magas, legtöbbször az átlag feletti dózissal tudjuk elérni.  

 

2.7.2. A P450 enzimek gátlása és a gátlásvizsgálatok farmako-biokémiai 

jelentősége  

 

A farmako-biokémiai vizsgálatokban nagy jelentősége van a szubsztrát-

szelektivitásnak (1. táblázat) és a P450 szelektív gátlószerek ismeretének (3. táblázat). 

Általános enzimkinetikai törvények alapján az enzimek működését kétféle módon lehet 

gátolni: (1) reverzibilisen, ekkor a gátló molekula (inhibítor) gyenge kötések segítségével 

kötődik az enzimhez és arról gyorsan disszociál, tehát az enzim képes visszanyerni az 

aktivitását, és (2) irreverzibilisen, amikor az inhibítor nagy affinitással, erősen (általában 

kovalens kötéssel) kötődik az enzimhez, s arról nem vagy csak nagyon lassan képes 

disszociálni. A kompetitív reverzibilis gátlás esetében a gátló anyag a szubsztrát enzimhez 

való kötődését akadályozza meg, ilyenkor a szubsztrát és az inhibítor között versengés jön 

létre az enzimért (leggyakrabban a szubsztrátkötő helyért vagy az enzim aktív helyéért). A 

kompetitív inhibítor csökkenti az enzim-szubsztrát komplex kialakulását adott szubsztrát 

koncentrációnál, azonban a szubsztrát-koncentrációt növelve az enzim-szubsztrát-komplex 

mégis kialakul. A kompetitív inhibítor nem változtatja meg a végtelen szubsztrát-koncentráció 

mellett kialakuló maximális reakciósebességet (vmax), azonban növeli a Km értékét. A 

kompetitív inhibítorok kémiai szerkezete nagyban hasonlít a szubsztrát szerkezetére, így a 

leghatékonyabb enzimgátlást tudják kiváltani az enzim aktív helyéhez kötődve. A nem 

kompetitív reverzibilis gátlásnál a gátló anyag nem az enzim aktív centrumához, hanem 

valamely a katalízisben szerepet nem játszó molekula részhez kötődik vagy egyéb módon (az 

enzim konformációjának megváltoztatásával) akadályozza meg az enzimatikus katalízist. Ezt 

a típusú reverzibilis gátlást nem lehet felfüggeszteni a szubsztrát-koncentráció emelésével, ez 

a vmax csökkenésével jár, azonban a Km érték változatlan marad a gátlás során. A nem-

kompetitív gátlást csak az inhibítor megvonásával lehet megszüntetni. Egyes gátlószerek 

kovalens kötés révén is módosíthatják az enzim fehérje vagy hem részét (esetleg mindkettőt), 

ezáltal irreverzibilisen csökkentik annak katalitikus aktivitását. A P450 enzimeknél fontos 
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megemlíteni az úgynevezett mechanizmus-alapú gátlást (az enzimológiában úgy hívják, hogy 

„öngyilkos” szubsztrát). Ekkor a gátlószer a gátló hatását enzimatikus átalakítás után nyeri el. 

Az inhibítor az enzim szubsztrát-kötő zsebébe köt be, ezt követően átalakul, s a metabolitja 

fejti ki a gátlóhatást. 

 

3. táblázat: A legfontosabb humán P450 izoenzimek leggyakrabban használt 

gátlószerei és induktorai 

Dőlt kék betűvel a gátlásvizsgálatokban használt leggyakoribb gátlószerek szerepelnek. 

 

 

P450 izoenzimek 

 

Inhibítorok Induktorok 

CYP1A1 

CYP1A2 

fluvoxamin,  

α-naftoflavon 

TCDD, cigarettafüst egyes 

komponensei, omeprazol 

3-metilkolantrén 

CYP2A6 
8-metoxipsoralen barbiturátok, dexametazon, 

rifampicin 

CYP2B6 
thioTEPA, 

pentoxirezorufin 

fenobarbitál, dexametazon, 

rifampicin 

CYP2C8 
kvercetin 

 

fenobarbitál, dexametazon, 

rifampicin 

CYP2C9 
szulfafenazol, 

szulfin-pirazon  

fenobarbitál, dexametazon, 

rifampicin 

CYP2C19 
tranilcipromin, omeprazol fenobarbitál, dexametazon, 

rifampicin 

CYP2D6 
kinidin, fluoxetin, paroxetin, 

klomipramin 

nem ismert 

CYP2E1 
dietil-ditiokarbamát, 

diszulfiram, dimetil-

szulfoxid 

aceton, etanol, izoniazid 

CYP3A4/5 
ketokonazol, troleandomicin,  

mikonazol 

fenobarbital, dexametazon, 

fenitoin, rifampicin, 

karbamazepin 
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2.7.3.  P450 induktorok és hatásuk a génexpresszióra, enzimfehérje szintre 

A genetikai hatások mellett a környezeti hatások akár többszörösére is növelhetik 

egy-egy izoenzim mennyiségét. Ezt a jelenséget nevezzük indukciónak. Az induktor 

vegyületek (1) fokozhatják a P450 gén transzkripcióját, (2) növelhetik az mRNS féléletidejét, 

stabilitását és (3) növelhetik a fehérje stabilitását (Nerbert, 1991; Okey, 1990). Azonban nem 

csak exogén vegyületek, hanem endogén molekulák is (szteroidok, hormonok) képesek a 

P450 gén transzkripció fokozására, s ezáltal megemelkedett P450 enzimfehérje-szint 

létrehozására (Waxman és mtsai., 1990). Az indukciós válasz a gyógyszer-interakciók 

kialakulásának forrása, mert befolyásolja a P450–függő gyógyszer-metabolizmust, a 

farmakonok farmakokinetikai, farmakodinámiás, toxikológiai és karcinogén hatásait. A 

gyógyszer-metabolizmusban fontos szerepet betöltő P450 enzimek induktorait a 3. táblázat 

tartalmazza. Vannak olyan induktorok (fenobarbitál-típusú, rifampicin/dexametazon-típusú) 

amelyek célgénjei és fehérjéi ugyanazok a P450 enzimek (CYP2B, CYP2C és CYP3A), 

azonban az indukció mértéke az egyes enzimekre eltérő. Míg a fenobarbitál a CYP2B-t, addig 

a rifampicin és dexametazon a CYP3A-t indukálja a leghatékonyabban. Az etanol a CYP2E1 

indukcióját okozza (Gonzalez és mtsai., 1991; Lieber, 1997). A planáris poliaromás 

szénhidrogének (PAH): a 2,3,7,8-tetraklórdibenzo-p-dioxin (TCDD), 3-metilkolantrén (MC) 

hatékonyan indukálja a CYP1 család enzimeit (CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1).  

Egy indukció következtében megemelkedett P450 enzimszint hatására felmerülő 

leggyakoribb probléma, hogy az adott gyógyszeres kezelés során alkalmazott gyógyszer 

molekula fokozottabb mértékben metabolizálódik, ezáltal vérszintje nem éri el a terápiás 

koncentrációt, így a dózis módosítására lehet szükség. A gyógyszeres terápiában kiemelt 

jelentősége van az alkalmazott farmakonok okozta indukciós vizsgálatoknak, amelyből 

információt kaphatunk az esetlegesen fellépő gyógyszer-interakciókról.  

A P450 expresszió szabályzásában és az aktuális enzimkészlet kialakításában döntő 

szerepe van egyrészt a szervezetbe kerülő különböző szerkezetű xenobiotikumoknak, 

másrészt egyes, a szervezet homeosztázisában fontos szerepet játszó endogén anyagoknak, 

mint például hormonoknak. A P450 gén(ek) transzkripciójában jelentős szerepük van a 

nukleáris receptoroknak (4. táblázat), amelyek valójában modulált transzkripciós faktorok. A 

xenobiotikum (vagy induktor) közvetlenül vagy szignál transzdukcióval aktiválja a nukleáris 

receptort, mely a megfelelő dimerizációs partnerrel homo- vagy heterodimert képezve a P450 

gén promoter régiójához kötődik, s az adott P450 gén transzkripcióját indukálja (6. ábra) 

(Tamási és mtsai, 2003). A dimer kötődéséhez két ismétlődő szekvencia szükséges, amelyeket 
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általában 1-7 bázis köt össze a DNS-en és többféle orientációban helyezkedhetnek el. Az 

elhelyezkedés alapján az angol terminológiával élve elkülönítünk: DR – direct repeat 

(egyirányú ismétlődő szekvencia), ER – everted repeat (kifelé fordított ismétlődő szekvencia) 

és IR – inverted repeat (befelé fordított ismétlődő szekvencia) szekvenciákat. A nukleáris 

receptorokon keresztül történő szabályozást egyéb faktorok (korepresszor, koaktivátor, 

hiszton-acetiláz) nagyban módosíthatják (6. ábra) (Monostory és Pascussi, 2008). A 

koregulátor fehérjék önállóan nem kötődnek a DNS-hez, hanem ligandum-fügő nukleáris 

receptor aktiválásán keresztül képesek a szabályozó gének alap transzkripcióját fokozni. A 

legtöbb koregulátor hiszton-ecetil-transzferáz aktivitással rendelkezik (Chen, 2000). 

 

 

4. táblázat: Az egyes P450 enzimek indukciójában résztvevő receptorok 

 

AhR: aromás szénhidrogén-receptor, CAR: konstitutív androgén-receptor, GR: glükokortikoid-

receptor, PPARα: perixiszóma proliferációt aktiváló receptor α, PXR: pregnán X-receptor, VDR: 

D-vitamin-receptor (Klein és mtsai, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P450 alcsaládok Receptorok 

CYP1A AhR 

CYP2B CAR, PXR 

CYP2C GR, PXR, CAR 

CYP3A GR, PXR, CAR, VDR 

CYP4A PPARα 
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6. ábra: A P450 gének expressziója  

 

DBD: DNS-kötő domén, DRx: egyirányú ismétlődő szekvencia (direct repeat, DR), ERx: kifelé 

fordított ismétlődő szekvencia (everted repeat, ER), IRx: befelé fordított ismétlődő szekvencia 

(inverted repeat, IR,) LBD: ligandum kötő domén; NR: nukleáris receptor; RXR: retionid-X-

receptor 

Xenobiotikum hatására a nukleáris receptor aktiválódik, a megfelelő dimerizációs partnerrel 

homo- vagy heterodimert képez és az adott P450 gén DNS-érzékeny régiójához kötődve elindítja 

a transzkripciót. A nukleáris receptor a P450 gén promoter régiójában lévő ismétlődő –

AGGTCA- szekvenciához kötődik. Az ismétlődő szekvenciát 1-7 nukleotid hosszúságú szakasz 

választja el, amely irányultságát tekintve lehet: egyirányú, ki-és befele fordított irányú. (Az ábra 

Tamási és mtsai, 2003, Monostory és Pascussi, 2008 eredményei alapján készült.) 
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 A CYP1-4 gének indukciójában résztvevő legfontosabb receptrorok (4. táblázat): a 

CAR (Constitutive Androgen Receptor), a PXR (Pregnan-X-Receptor), a PPARα (Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor alpha), VDR (Vitamine–D Receptor) és GR (Glucocortikoid 

Receptor) a nukleáris receptrorok szupercsaládjába tartoznak, míg az AhR (Aryl Hydrocarbon 

Receptor) a helix-loop-helix (bHLH) domént tartalmazó PAS (Per-Arnt-Sim) családba tartozik 

(Hankinson, 1995). A nukleáris receptorok, mint a DNS-hez kötődő transzkripciós faktorok a 

VDR, a PXR, a CAR és a PPAR nagyfokú homológiát mutatnak, melynek következménye a 

receptorok tulajdonságainak (szerkezet, ligandum kötés, aktiválási mechanizmus) nagyfokú 

hasonlósága (Germin és mtsai., 2006).  Ezektől a receptoroktól szerkezetileg és 

funkcionálisan is teljesen eltérő a GR. 

 

7. ábra: A nukleáris receptorok általános felépítése 

A nukleáris receptorokat N-től C-terminális felé haladva 6 régióra osztjuk. AF-1: ligandum-

független transzaktiváló funkció, DBD: DNS-kötő domén, LBD: ligandum-kötő domén, AF-2: 

ligandum-függő aktiváló funkció. (Az ábra Giguere és mtsai, 1986; Krust és mtsai, 1986 

eredményei alapján készült) 

 

A nukleáris receptorok felépítése közel azonos szerkezettel jellemezhető: 5-6 doménre 

tagolódik, melyeket N-től a C-terminális fele haladva A-F-ig jelölünk (Giguere és mtsai, 

1986; Krust és mtsai, 1986) (7. ábra). A két legfontosabb domén a (1) DNS-kötő (DBD) 

(DNA Binding Domain) domén és a (2) ligand-kötő (LBD) (Ligand Binding Domain) domén. 

Ez a két domén mutatja a legkonzervetívabb részeket a nukleáris receptorokban. Az N-

terminális végen található AF-1 domén (ligandum-független transzaktiváló funkció -

activation function-), valamint a csukló régió sokkal nagyobb variabilitást mutat. Az F-régió 

egyes receptorokban teljesen hiányzik, ennek funkciója még kevéssé ismert (Germain és 

mtsai., 2006; Nicolenco és Krasnov, 2007). Az AF-1 domén a nukleáris receptor többi 

doménjétől függetlenül is képes transzaktiváló hatást kifejteni, ezt az aktivációs folyamatot 
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nevezzük ligand-független aktiváló hatásnak. Ennek oka, hogy a domén szerkezetén belül 

számos foszforilációs hely található, melyek a poszt-transzlációs módosítás célpontjai. Az 

AF-1 domén ezen kívül képes kölcsönhatásba lépni transzkripciós faktorokkal, 

koaktivátorokkal, korepresszorokkal, illetve egyes receptorok estében (AR- androgén 

receptor-, ER – ösztrogén receptor –, PR –progeszteron receptor) megfigyelhető az N/C-

terminális kapcsolat kialakulása is (Ikonen és mtsai, 1997). A nukleáris receptorok tehát a 

központi DBD-n keresztül kötődnek a célgének DNS szekvenciáihoz. A DBD konzervatív 

magja két Zn-ujj motívumot, két -hélixet és egy úgynevezett PDT, valamint A-boxot 

tartalmaz. Az adott receptor DBD-je képes továbbá egyéb transzkripciós faktorokkal és 

koregulátorokkal való kapcsolatok kialakítására. A csukló régió biztosítja az LBD és DBD 

domének konformáció változással járó elmozdulását és a nukleáris lokalizációs szignál révén 

a receptor citoplazmából sejtmagba történő transzlokációját (Germain és mtsai.2006). Az 

LBD domén négy szakaszra tagolható, melyek funkcionálisan összekapcsoltak: (1) 

dimerizációs felszín, mely a homo-és heterodimerek kialakulását teszi lehetővé a nukleáris 

receptorok között; (2) ligandum-kötő zseb, ahova a kis méretű lipofil molekulák képesek 

kötődni; (3) koregulátor-kötő felszín, mely a kötődő koregulátor révén képes módosítani a 

transzkripciós aktivitást; (4) AF-2 régió, melynek helix doménje szükséges a ligandum-függő 

gén transzaktiváláshoz és a koaktivátorok toborzásához.  

 

 

2.8. A CYP1A izoenzimek  

 

 

2.8.1. A CYP1A enzimek jellemzése, szubsztrát szelektivitása és farmako-

biokémiai jelentősége 

 

A CYP1A alcsaládnak emlősökben két előforduló izoformája van: a CYP1A1 és a 

CYP1A2. A két izoforma aminosav-szekvenciája 72%-os azonosságot mutat. A CYP1A 

enzimek fontos szerepet töltenek be a PAH vegyületek, például a benzantracén, valamint 

nitrogén származékaik, a heterociklusos aromás aminok és amidok (HAA) lebontásában. A 

CYP1A1 izoenzimnek gyógyszervegyület-szubsztrátja napjainkig még nem ismert. A 

CYP1A2 enzimnek fontos szerepe van az ösztradiol 2-hidroxilációjában, a 7-metoxirezorufin, 

a 7-etoxirezorufin és koffein, teofillin demetilációjában (Rendic és DiCarlo, 1997), de 
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szubsztártjai még a fenacetin és a dohányfüst egyes komponensei (például PAH vegyületek) 

is. A CYP1A enzimek szelektív szubsztrátja a 7-etoxirezorufin (Burke és Mayer, 1983), ami 4 

H-híddal kapcsolódik az átmeneti komplexben az enzim aktív helyéhez (Lewis és mtsai., 

1999). Az in vitro vizsgálatokban a fenacetint alkalmazzuk CYP1A2-szelektív szubsztrátként. 

A prekarcinogén PAH és HAA vegyületekből a CYP1A enzimek oxidációja reaktív 

intermediereket eredményez (pl.: diol-epoxidok), melyek a DNS-hez és fehérjékhez kötődve 

tumor képződést indítanak el (Gelboin, 1980; Proctor, 2001). 

A CYP1A1 izoenzim csak kis mértékben expresszálódik a máj szövetben, azonban 

induktor vegyületek hatására mind a humán májsejtekben és extrahepatikus szövetekben is 

intenzív, magas expressziót mutat (Conney, 2003). A TCDD, a MC, a benzo[a]pirén és a 

cigarettafüst bizonyos komponensei (PAH) a legerősebb induktor molekulái a CYP1A1 

enzimnek, mely vegyületek hatására a CYP1A1 mRNS és enzim fehérje szintje jelentősen 

megnő (Kawajiri és mtsai., 1996; Kim és Guengerich, 2005). A CYP1A2 enzim szintje 

indukció hatására kevésbé emelkedik meg. Továbbá több tanulmány is kimutatta, hogy a 

CYP1A2 aktivitás jóval magasabb a nőkben, mint a férfiakban (Relling és mtsai, 1992; 

Rausmussen és Brosen, 1996; Scandlyn és mtsai, 2008).  

 

 

2.8.2. A CYP1A1 és CYP1A2 gének expressziójának szabályozása 

 

A CYP1A1 és CYP1A2 géneket egymástól egy 23,3 kb hosszúságú intergenikus DNS 

szakasz választja el. Mindkét gén a 15q24-es kromoszómán helyezkedik el. A CYP1A1 és 

CYP1A2 géneknek közös regulátora van, tehát a transzkripcionális szabályozás mindkét 

génre hat. A CYP1A gének szövet specifikus expressziójában fontos szerepet töltenek be a 

máj szövetre jellemző transzkripciós faktorok (HNF4, HNF1hepatocita nukleáris faktor 

4- és 1 alfa-) és koaktivátoraik (PGC1PPAR koaktivátor-1α és SRC-1 –szteroid receptor 

koaktivátor-1 –), melyek a két gén közti intergenikus régióban találhatóak. Ugyanakkor 

meghatárzó az alap expresszióban szerepet játszó SP-1 (specificitás receptor-1) transzkripciós 

aktivátor és ASF-1 is (Chung és Bresnick, 1997; Narvaez és mtsai., 2005). A két gén 

átírásában ugyanannak a receptornak (AhR -aromás szénhidrogén receptor-) és dimerizációs 

partnernek van (ARNT-Aryl hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator- AhR nukleáris 

transzaktivátor) szerepe.  



 
 

30 
 

A CYP1A1 gén kifejeződését szabályzó DNS szakaszokat három nagy csoportra 

oszthatjuk:(1) a BTE (Basic Transcription Element) (promoter –TATA-), amely a gén alap 

szinten történő átíródásáért felelős, (2) az XRE (Xenobiutikum Responsible Element), ami az 

indukciós hatás kialakulásáért felel, (3) az NRE (Negative Responsible Element), amely a gén 

átíródását csökkenti, s ezáltal alul szabályozza a gén kifejeződést és a (4) GRE 

(Glukokortikoid Responsive Element), mely az indukciós hatás módosításáért felelős.  Alap 

állapotban az AhR hősokk fehérjékkel (Hsp90, XAP2, p23) komplexet képezve a 

citoplazmában helyezkedik el (8. ábra). Irodalmi adatok alapján ismert (Klein és mtsai, 

2010), hogy a CYP1A gének expressziója az AhR-ARNT komplexen keresztül valósul meg. 

Ligandum hiányában az AhR chaperon fehérjékkel asszociált komplex formában van jelen a 

citoplazmában. A PAH vegyületek (mint a MC, benzo[a]pirén, -naftoflavon, TCDD) 

ligandként kötődnek az AhR-hez, s ezáltal aktiválják azt. Az AhR disszociál a fehérje 

komplexről, majd dimerizálódik az ARNT-vel és az AhR-ARNT komplex transzaktiválja a 

célgéneket (a CYP1A gént és az AhRR gént) (8. ábra, 20. ábra). A génexpresszió 

eredményeként a CYP1A mRNS szint és a transzlációt követően az enzimfehérje mennyisége 

megnő a citoplazmában (Reyes és mtsai., 1992; Kobayashi és mtsai., 1996; Mimura és Fujii-

Kuriyama, 2003; Matsushita és mtsai., 1993). Az AhR-ARNT közvetítette jelátviteli útvonalat 

negatívan szabályozza a sejtmagban lévő AhRR, ugyanis stöchiometrikusan (kititrálva) 

komplexet képez az ARNT-vel és ezáltal blokkolja az AhR-ARNT heterodimer létrejöttét, így 

a célgének transzkripcióját (Baba és mtsai, 2001; Denison és mtsai., 2003; Vrazal és mtsai., 

2004). Az AhRR expresszió AhR által történő szabályozása miatt ezt a folyamatot egy 

visszacsatolási szabályozási huroknak tekintik. 
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8. ábra: A CYP1A1 és CYP1A2 transzkripciomális szabályozási útvonalainak áttekintése 

AhR: aromás szénhidrogénreceptor; AhRR: AhR represszor; ARNT: AhR nukleáris transzlokátor, Ex I: 1-es exon, Ex II: 2-es exon, GR: glükokortikoid receptor, GRE 

glükokortikoid érzékeny DNS szakasz, MC: 3-metilkolantrén (Az ábra Linder és mtsai., 1999, Klein és mtsai, 2010 és Kőhalmy és mtsai, 2007 eredményei alapján készült)  
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Az AhR és ARNT szerkezeti felépítése nagyon hasonló, mindkettő a bHLH/PAS 

fehérjékhez tartozik. Az N-terminálishoz közel eső bHLH doménben a két α-hélixet egy 

hurok választja el egymástól. A dimerizáció az AhR és ARNT bHLH doménjeinek 

kapcsolódásán keresztül alakul ki, egyben ez a DNS-kötő domén is. A PAS domén szintén 

szükséges a fehérje-fehérje kölcsönhatások kialakulásához. Az AhR PAS doménjében 

található a ligandkötő régió (PAS B), mely a ligandon kívül a Hsp90 chaperon fehérje 

megkötésére is alkalmas. Az AhR és ARNT C-terminálisán található a transzkripciós 

aktivitással rendelkező domén (TAD) (Fukunaga és mtsai., 1995). A citoplazmában az AhR 

gyorsan degradálódna, így inaktív – ligandum nélküli – állapotban az AhR komplexet képez a 

Hsp90-el és egyéb immunofilin típusú fehérjével, melyek megvédik a receptort a 

degradációtól. További szerepük még a nukleáris lokalizációs szignál elnyomása és az inaktív 

receptor visszatartása a sejtplazmában (Roberts és Whitelaw, 1999). 

A CYP1A1 I. intron régiójában három fontos GRE szakaszt tartalmazó szabályozó 

régió található, melyeken keresztül módosul a PAH-vegyületekkel kiváltott CYP1A1 

indukciós hatás. A glükokortikoidok (pl.: dexametazon) a sejtbe jutva a GR-hoz kötődnek, 

előidézve ezzel a receptor konformáció változását és aktiválódását (8. ábra). Az aktivált GR a 

sejtmagba való bejutás után homodimert képezve kötődik be a CYP1A1 I. intronjában 

található GRE szakaszokhoz. A dexametazon tehát közvetett módon befolyásolja a CYP1A1 

gén expresszióját, önmagában nincs hatással a CYP1A expresszióra, a hatás kiváltásához 

szükség van a XRE szakaszokhoz kötődő aktivált AhR induktív hatására (Linder és mtsai., 

1999).
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2.9. A dehidroepiandroszteron (DHEA) és a P450 gének indukciójának módosítása 

 

A DHEA a koleszterinből képződik de novo szteroid bioszintézis során a mellékvese 

kéreg zona fasciculata és reticularis állományában (Ghayee és Auchus, 2007). A DHEA a 

14-OH-pregnenolonból keletkezik a CYP17A1 17, 20-liáz aktivitása során (9. ábra) (Miller, 

2002). A DHEA a vérkeringésben 3-szulfát (DHEA-S) formájában szállítódik, s a 

célszövetekbe való eljutását követően szulfatázok alakítják vissza DHEA-vá. A szulfatálást a 

SULT2A1 enzim katalizálja. Élettani és biokémiai vizsgálatok alapján a DHEA és DHEA-S 

folyamatosan, reverzibilisen átalakul egymásba. Az emberi szervezetben naponta 

szintetizálódó DHEA 64-74%-a alakul át DHEA-S-á, míg a DHEA-S 13%-a alakul vissza 

DHEA molekulává (Bird és mtsai., 1984). Ebből adódóan a DHEA plazma koncentráció jóval 

alacsonyabb (0,003-0,015 M), mint a szulfatált formáé (3-10 M). A DHEA további 

metabolizmusát és raktározását a DHEA szulfotranszferáz és szteroid-szulfatáz 

szövetspecifikus expressziója határozza meg (Webb és mtsai, 2006). 

Számos állatkísérlet igazolta a DHEA jótékony hatásait, miszerint a molekula egy 

többfunkciós prehormon. Általános közérzetjavító, csökkenti a depresszió és egyéb 

pszichoaffektív betegségek során fellépő hangulatingadozást, serkenti az immunológiai 

folyamatokat (Spencer és mtsai., 1995), lassítja az öregedés folyamatát, továbbá csökkenti a 

tumoros sejtek képződésének lehetőségét (Schwartz, 1979) és neuroaktív szteroidként is 

funkcionál (Baulieu és Robel, 1998). Klinikai terápiás dózisban alkalmazva csökkenti a 

koleszterin szintet és cukorbetegség esetében kontrollálja a megemelkedett vércukor szintet 

(Kawano és mtsai., 2003). Ezen számos előnyös tulajdonság miatt a DHEA-t táplálék- és 

étrend kiegészítő készítményként forgalmazzák. Először az Egyesült Államokban jelent meg 

az idősebb korosztály körében az úgynevezett „anti-aging medication” készítmények között 

(Allolio és Arlt, 2002). Azonban előszeretettel alkalmazzák sportolók és testépítők a DHEA 

izomtömeg növelő tulajdonsága miatt. A DHEA vény nélkül kapható, így a különböző 

kiszerelésű DHEA készítmények nem esnek az FDA (Food and Drug Administration) által 

megkövetelt szigorú ellenőrzés alá, forgalomba hozatalukhoz nem szükséges klinikai 

vizsgálatok elvégzése. Éppen ezért nagyon kevés humán klinikai adat áll rendelkezésünkre a 

DHEA hatékonyságát, biztonságos alkalmazását illetően (Baulieu és mtsai., 2000). A 

hatékonyságot és alkalmazást illető eredmények döntően állatkísérletekből (patkány, egér) 

származnak, melyek nem vethetőek össze a humán alkalmazással sem dózis, sem pedig 

megoszlás tekintetében (Webb és mtasi., 2006). Továbbá nem lehet elhanyagolni, hogy a 
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DHEA mindkét nemben előanyaga a szexuál szteroidoknak, így megnövekedett dózisa esetén 

nő az androgén és ösztrogén típusú hormonok szintje, ami fokozott hormonális hatáshoz és 

nem kívánt mellékhatásokhoz vezet (Arlt és mtsai., 1999). 

 Rágcsálókon végzett tanulmányok igazolták, hogy a DHEA tartós adagolása 

patofiziológiás folyamatokat indít el: májnagyobbodást és hepatokarcinómát okozhat (Rao és 

mtsai., 2002). Ennek elsődleges oka, hogy a DHEA peroxiszóma proliferátorként növeli a 

sejten belül a peroxiszómák számát és méretét (Wu és mtsai., 1989). Patkány májsejtekben a 

DHEA kezelés a CYP4A1 és a CYP3A23 indukcióját okozta, ugyanakkor a CYP2C11 

szupressziójához vezetett (Ripp és mtsai., 2003). Humán májsejteken végzett kísérletek 

eredményei kimutatták, hogy a DHEA a PXR és a CAR aktiválásával képes indukálni a 

CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 és CYP3A4 gének expresszióját (Kőhalmy és mtsai, 2007). A 

DHEA erős inhibítora a karcinogenezist indukáló PAH vegyületeknek, azonban a pontos 

hatásmechanizmus nem teljes mértékben tisztázott. MCF-7 (human breast epithel cancer 

cells) sejteken végzett vizsgálatok szerint a DHEA karcinogenezist gátló hatását a CYP1A1 

izoenzimen keresztül fejti ki (Ciolino és Yeh, 1999), azonban a DHEA nem képes közvetlenül 

gátolni a CYP1A1 enzim működését. A DHEA nem ligandja az AhR receptornak. 

A DHEA P450 génexpresszió módosító hatása miatt kihat a szervezetbe kerülő 

xenobiotikumok metabolizmusára, valamint szerepe lehet a kialakuló metabolikus gyógyszer-

interakciókban.  
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9. ábra: A DHEA szteroid bioszintézisben betöltött szerepe 

A DHEA a koleszterinből keletkezik. A 17α-OH-pregnenolon a CYP17A1 enzim 17, 20-liáz aktivitásának köszönhetően alakul át DHEA-vá. A pregnenolonból és 17α-OH-pregnenolonból 

keletkeznek a mellékvese kéreg mineralokortikoid és glükokortikoid hormonjai. A DHEA-ból egyrészt a CYP3A4 katalízis során a különféle DHEA metabolitok szintetizálódnak (7β-OH-DHEA 

és 7-oxo-DHEA). Míg szulfatáz enzimek hatására jön létre a vérben keringő DHEA-S. A DHEA ugyanakkor kiinduló vegyülete a szexuál szteroid hormonoknak (Az ábra megszerkesztéséhez 

forrásul szolgált: Hanukoglu, 1992) 
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2.10. A CYP2C alcsalád jellemzése, szubsztrát szelektivitása és farmako-biokémiai 

jelentősége 

 

A humán CYP2C géncsalád négy működő enzimet kódol (CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2C18 és CYP2C19), ezek mindegyike a 10. kromoszómán lokalizálódik. Elsősorban a 

máj parenchima-sejtjeiben expresszálódnak, de a vékonybélben és más extrahepatikus 

szövetekben is megtalálhatóak alacsonyabb koncentrációban. A CYP2C enzimeknek jelentős 

szerepe van a testidegen vegyületek/ farmakonok (pl. diklofenak, proguanil, (S)-mefenitoin és 

protonpumpa-gátlók: omeprazol, pantoprazol) oxidatív metabolizmusában (Lewis és mtsai, 

1998). A CYP2C8/9 enzimek a hepatikus P450 enzimkészletnek körülbelül 18%-át adják (3. 

ábra), továbbá a forgalomban lévő gyógyszerek 16%-nak metabolizmusában vesznek részt 

(4. ábra). A CYP2C8/9 izoenzimeknek a máj hepatocitáiban való relatív mennyisége és a 

gyógyszer-metabolizmusban betöltött szerepe egyaránt jelentős. A farmakon lebontásban 

jelentős szereppel (8%) bíró CYP2C18/19 izoenzimeknek a máj alapszöveti sejtjeiben lévő 

relatív mennyisége az össz-P450 enzimkészletnek csak 1%-a.  

A CYP2C9 enzimnek 23 allél variánsát azonosították napjainkig, melyek főleg 

pontmutáció következményei és gyakran eredményeznek csökkent működőképességű 

enzimet. A CYP2C9 izoenzim számos klinikai alkalmazásban lévő gyógyszer hatóanyag 

(fenitoin, warfarin, glipizid, diklofenak, ibuprofen, fenilbutazon, piroxikam, tenoxikam) 

metabolizmusát katalizálja. A kutatási vizsgálatokban a leggyakrabban használt CYP2C9 

szelektív szubsztrátként a tolbutamidot alkalmazzák (1. táblázat), míg az enzim szelektív 

gátlására a szulfafenazolt (3. táblázat). 

 

 

2.11. Fluorimetriásan detektálható szubsztrátok  

 

A gyógyszerfejlesztés során szükség van a P450-katalizált reakciókban keletkező 

metabolitok minél egyszerűbb, gyorsabb azonosítására, hogy a fejlesztés alatt álló vegyületről 

rövidebb idő alatt képesek legyünk megmondani annak gyógyszer-interakciós hatásait. A 

fluorimetriás kimutatási módszer nagy előnye a P450 enzim katalizált reakciókban keletkező 

metabolit kimutatására a többi detektálási móddal szemben (pl.: HPLC-UV, LC-MS/MS), 

hogy gyors, érzékeny és a nagy mintaszám feldolgozására használt úgynevezett „high 
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throughput” rendszerként alkalmazható (Haduch és mtsai, 2007; Kot és mtsai., 2007). A 

gyógyszerfejlesztés során végzett in vitro vizsgálatokban óriási előnyt jelent egy P450 

szelektív, fluoreszcens terméket adó szubsztrát ismerete (Cohen és mtsai, 2003), mellyel 

rövidebb idő alatt lehetővé válik az adott izoenzim specifikus enzimaktivitásának 

meghatározása, ezáltal az enzim csökkent, avagy fokozott működésének kimutatása. Ezért is 

van nagy igény a fluoreszcensen detektálható terméket adó P450-szelektív marker 

szubsztrátok fejlesztésére. A megbízható alkalmazásnak azonban fő feltétele, hogy a 

fluoreszcens metabolitot adó szubsztrát ténylegesen P450 izoenzim szelektív legyen. Az 

azonosítás kritériuma, hogy a specifikus marker reakció metabolitja legyen fluorimetriásan 

detektálható, magával a szubsztráttal szemben ez nem követelmény. 

Számos fluoreszcens terméket adó szubsztrátról bizonyított [kumarin (CYP2A6), 7-

etoxi-4-trifluormetilkumarin (CYP2B6), 7-benziloxi-4-trifluormetilkumarin (CYP3A4)], hogy 

szelektíven jelzik az adott P450 enzim aktivitását, s használhatóságukat megerősítették 

mikroszómális és rekombináns P450 rendszerekben is (Donato és mtsai, 2004). Ezek 

analógiájára a CYP2C9 izoenzimre az MFC molekulát fejlesztették ki. 

Az MFC O-demetilációt (10. ábra) a CYP2C9 enzim szelektív fluoreszcens marker 

reakciójaként közölték (Donato és mtsai, 2004; Crespi és mtsai, 2002; Egnell és mtsai, 2003). 

Az MFC molekula egy szubsztituált kumarin származék, melyet a P450 enzim(ek) 

metabolizálnak, és így egy delokalizált elektronokat tartalmazó, könnyen gerjeszthető, 

fluorimetriásan azonosítható termék, a 7-hidroxi-4-trifluormetilkumarin (HFC) keletkezik. A 

katalizált reakció egy O-demetilációs folyamat, vagyis a molekula 7-es pozíciójú metil 

csoportjának lehasadásával, egy hidroxil csoport jön létre. Az MFC molekulát CYP2C9 

szelektív szubsztrátként forgalmazzák a nagy mennyiségű minták gyors, fluorimetriásan 

azonosítható enzimaktivitás értékeinek meghatározásához. Irodalmi adatok alapján azonban 

több fluoreszcens P450 szelektív szubsztrát specificitása is megkérdőjeleződött, így az MFC 

molekuláé is (Stresser és mtsai, 2004), de erre vonatkozólag nincsenek pontos kísérleti 

adatok, ezért ezt a kérdést fontos pontosabban megvizsgálni.  
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      7-metoxi-4-trifluormetilkumarin (MFC)      7-hidroxi-4-trifluormetilkumarin (HFC)   

 

10. ábra: A 7-metoxi-4-trifluormetilkumarin (MFC) O-demetilációjának folyamata 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A CYP2C9 enzim aktivitásának jellemzésére egyedi P450 enzimet tartalmazó 

rendszerben alkalmas az MFC molekula, azonban kevert enzimkészletű rendszerekben a 

CYP2C9 szelektivitása nem bizonyított. Felmerül a kérdés, hogy miért nem vizsgálták az 

MFC molekula szelektivitását kevert enzimkészletű rendszerekben a gyógyszerfejlesztések 

során? Ugyanis a humán szervezetben végbemenő folyamatok minél fiziológiásabb 

körülmények közötti vizsgálata a cél a fejlesztés során, amelyben a szelektív fluoreszcens 

marker reakciók iránti igény egyre jobban megnőtt. Ezért az MFC P450 enzim 

szelektivitásának nyitottan maradt kérdése mindenképpen további vizsgálatokat igényel.  

 A CYP1A enzimek transzkripciójának szabályozásáról rendelkezésre álló 

információink bővítése szükséges ahhoz, hogy a gyógyszer-kölcsönhatásokról minél 

pontosabb információt nyerjünk. A CYP1A enzimeknek számos prekarcinogén szubsztrátja 

van, ezért lényeges a kemopreventív vegyületek kutatása, melyek védhetik a szervezetet a 

prekarcinogének káros hatású metabolizmusától. Tehát szükséges a pontos hatás-

mechanizmusok feltárása/ismerete. Ebből a szempontból is fontos, hogy vajon a DHEA 

molekula milyen hatás-mechanizmussal befolyásolja a CYP1A gének indukciójának gátlását? 

Ezzel összefüggésben fontos kérdés, hogy a DHEA kemopreventív hatása mely CYP1A 

izoenzimekre terjed ki?  

Ezeknek a felmerülő kérdéseknek a vizsgálatára és megválaszolására az alábbi célokat 

tűztük ki: 

 Vajon tényleg csak egy P450 izoenzim (CYP2C9) katalizálja az MFC O-demetilációt, 

vagy több izoenzim is részt vesz a folyamatban? 

 Alkalmazható-e az MFC molekula CYP2C9 szelektív szubsztrátként kevert 

enzimkészletű máj mikroszóma frakcióban, vagy csak egyedi P450 enzimet tartalmazó 

rekombináns rendszerekben való méréseknél használható? Ki tudjuk-e használni az 

MFC alkalmazásával a fluorimetriás detektálási mód előnyeit a gyors és nagy 

áteresztőképességű P450 specifikus aktivitás- vagy gátlásvizsgálatok során? 

 Hogyan befolyásolja a DHEA a CYP1A gének indukcióját? 

 A DHEA milyen receptor bevonásával éri el a CYP1A indukció gátlását? 

 Vizsgáltuk, hogy a DHEA CYP1A indukciót módosító hatása transzkripciós vagy 

poszt-transzkripciós szinten jelenik-e meg? 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

4.1. In vitro sejtes és szubcelluláris modellek  

 

A vizsgálatokat humán szervdonorokból származó májszövetből preparált 

mikroszóma-frakcióban, primer hepatocitákon, rekombináns P450 enzimeken, valamint 

MCF-7 (human breast epithel carcinoma cells – ECACC-86012803) és LNCaP (prostata 

cancer cells - ECACC-89110211) sejteken végeztük. Vizsgálatainkhoz a humán májszövetet 

a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájától kaptuk. Az MTA 

Természettudományi Kutatóközpont, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kuatócsoport 

rendelkezik a Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottság engedélyével humán 

májszövet tudományos célból történő felhasználásához. Az LNCaP sejteken végzett 

vizsgálatokat a Palacky Egyetem Sejtbiológiai és Genetikai Intézetében (Olomouc, 

Csehország) végeztem. 

  

 

I)  A 7-METOXI-4-TRIFLUORMETILKUMARIN (MFC) VIZSGÁLATOKBAN 

HASZNÁLT MÓDSZEREK 

 

 

4.2.  Mikroszóma-frakció preparálása  

 

A mikroszóma-frakció a sejt feltárása után a SER hólyagok formájában lefűződött 

változata. A mikroszóma egy stabil rendszer. Előnye az egyszerű preparálhatósága mellett, 

hogy -80 °C-on viszonylag hosszú ideig (5 évig) eltartható, továbbá, hogy NADPH-citokróm-

P450 reduktáz / P450 arány, valamint a citokróm-b5 mennyisége és lipidösszetétele 

megegyezik az intakt májban lévő értékekkel (ellentétben a rekombináns P450 

rendszerekkel). 

A humán májszövetet (általában a bal lebeny) 154 mM kálim-kloridot és 1 mM 

EDTA-t tartalmazó 0,1 M Trisz-HCl (pH 7,4) pufferben elhomogenizáltuk. A 
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homogenizátumból differenciál centrifugálással nyertük ki a mikroszóma frakciót (van der 

Hoeven és mtsai, 1974). A mikroszómát tartalmazó csapadékot 0,1 M Tris-HCl (pH 7,4) 

pufferben oldottuk és -80 °C-on tároltuk. Valamennyi munkafolyamatot 0-4 °C-on végeztünk. 

A mikroszóma frakciók összefehérje mennyiségét a Lowry és mtsai. által leírt módszerrel 

határoztuk meg (Lowry és mtsai, 1951). Standardként marha szérum albumint (BSA) 

alkalmaztunk. 

 

 

4.3.  Az egyes P450 szelektív enzimaktivitás értékek meghatározása 

 

A specifikus enzimaktivitások meghatározása során irodalmi adatokból jól ismert 

módszereket alkalmaztuk: kumarin 7-hidroxiláció (CYP2A6) (Raunio és mtsai., 1988); 

mefenitoin N-demetilezés (CYP2B6) (Heyn és mtsai., 1996); tolbutamid 4-hidroxiláció 

(CYP2C9) (Miners és Birkett, 1996); mefenitoin 4’-hidroxiláció (CYP2C19) (Srivastava és 

mtsai., 1991); klórzoxazon 6-hidroxiláció (CYP2E1) (Peter és mtsai., 1990); midazolam 1’- és 

4-hidroxiláció (CYP3A4) (Kronbach és mtsai., 1989); nifedipin oxidáció (CYP3A4) 

(Guengerich és mtsai., 1986) (5. táblázat). A CYP3A4 izoenzim esetében azért alkalmaztunk 

két szubsztrátot és három katalizált reakciót a specifikus enzimaktivitás értékek 

meghatározásához, mert ez az enzim több marker szubsztrátot is képes átalakítani. A szelektív 

marker reakciókhoz használt reakcióelegyek humán mikroszómát (0,8-2,5 mg ml-1), 0,1 M 

Tris-HCl puffert (pH 7,4), NADPH-generáló rendszert [1 mM NADPH, 10 mM glükóz 6-

foszfát, 5 mM magnézium-klorid, 2 egység glükóz 6-foszfát-dehidrogenáz], valamint az egyes 

P450 szelektív szubsztrátokat (5. táblázat) tartalmazták. A specifikus enzimaktivitás értékek 

meghatározásához kromatográfiás (HPLC-UV) (CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, 

CYP3A4/5) és fluorimetriás (CYP2A6) azonosítást használtunk. Az eredmények kiértékelése 

és ábrázolása Origin 8.0 (OriginLab® Corporation, Northampton, USA) szoftverrel történt. A 

specifikus enzimaktivitás értékeket (pmol mg-1 min-1) mértékegységben adtuk meg. 

Az inkubálás után lecentrifugált mintákat HPLC oszlopokon (LichroSpher és 

PuroSpher C-18 oszlopok, Merck, Darmstadt, Germany) analizáltuk. A metabolitok 

azonosítási módszereit és a részletes kromatográfiás protokollt a 6. táblázat foglalja össze. A 

kapott kromatogrammok kiértékelése EZChrom-Elite szoftver segítségével történt. 

A CYP2A6 enzimaktivitás meghatározásához a reakcióelegyek 0,4 mg mikroszóma 

fehérjét, továbbá 0,2 mM kumarin szubsztrátot tartalmaztak. A reakciók elindítása 100 µl 
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NADPH-generáló rendszer (1 mM NADPH, 10 mM glükóz-6-foszfát, 5 mM magnézium-

klorid, 2 egység glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz) hozzáadásával történt. A reakciókat 500 µl 

5%-os triklórecetsavval állítottuk le. A centrifugálást követően 500 l felülúszóhoz 2 ml 0,05 

N-os nátrium-hidroxidot adtunk és 375 nm excitáció / 455 nm emisszió mellett mértük a 

keletkező 7-hidroxi-kumarin metabolitot RF-5301PC (Shimadzu, Kyoto, Japán) 

fluoriméterrel. Az eredmények kiértékelése és ábrázolása Origin 8.0 (OriginLab® 

Corporation, Northampton, USA) szoftverrel történt. 

Ezeket az aktivitás értékeket arra használtuk, hogy az MFC-O-demetiláz aktivitásokat 

ezekhez az aktivitás értékekhez viszonyítottuk. 

 

5. táblázat: Az enzimaktivitás mérés során használt P450 szelektív marker szubsztrátok és 

katalizált reakciók 

A reakciók szerkezeti ábráját a függelék tartalmazza 

 

P450 enzimek Szelektív 

szubsztrátok 

Katalizált reakció 

CYP2A6 kumarin  kumarin 7-hidroxiláció  

CYP2B6 mefenitoin mefenitoin-N-demetiláció 

CYP2C9 tolbutamid tolbutamid 4-hidroxiláció 

CYP2C19 S- mefenitoin mefenitoin 4’-hidroxiláció 

CYP2E1 klórzoxazon klórzoxazon 6-hidroxiláció 

CYP3A4/5 midazolam midazolam 4-és 1’-hidroxiláció 

CYP3A4/5 nifedipin nifedipin oxidáció 
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6. táblázat: Az izoenzim specifikus metabolitok HPLC-UV detektálásánál alkalmazott módszereinek összefoglalása 

 

 

P450 enzimreakciók 

 

 

Mikroszóma 

fehérje 

tartalom 

/végtérfogat 

Szubsztrát 

koncentráció 

 

Inkubációs 

idő 

 

Eluens 

 

 

Oszlop 

hőmérséklet 

 

Injektált 

térfogat 

 

Reakció 

termék 

detektálásának 

hullámhossza 

 

A reakció 

termék 

retenciós ideje 

(perc) 

CYP2B6 

mefenitoin N-

demetiláz 

2,5 mg/1 ml 

 

0,2 mM 

 

20 perc 

 

25% acetonitril 

 

40 °C 

 
20 l 

 

220 nm 

 
5,5 

CYP2C9 

tolbutamid 4-

hidroxiláz 

0,4 mg/ 400 

l 

 

1 mM 

 

30 perc 

 

30% acetonitril/ 

70% 10 mM 

nátrium-acetát (pH 4,4) 

25 °C 

 
50 l 

 

230 nm 

 
2,8 

CYP2C19 

mefenitoin hidroxiláz 

2,5 mg/1 ml 

 

1 mM 

 

20 perc 

 

25% acetonitril 

 

40 °C 

 
20 l 

 

220 nm 

 
3,4 

CYP2E1 

klórzoxazon 6-

hidroxiláz 

0,8 mg/ 500 

l 

 

0,4 mM 

 

20 perc 

 

25 % acetonitril/ 

75% foszforsav 

25 °C 

 
99 l 

 

290 nm 

 
2,8 

CYP3A4/5 

nifedipin oxidáz 

0,8 mg/ 500 

l 

 

0,4 mM 

 

20 perc 

 

42,5% acetonitril/ 

57,5 % 50 mM foszfát 

puffer (pH 7,2) 

25 °C 

 
99 l 

 

208 nm 

 

 

6,5 

CYP3A4/5 

midazolám 4- és 1'-

hidroxiláz 

0,4 mg/ 500 

l 

 

0,4 mM 

 

10 perc 

 

42,5% acetonitril/ 

57,5 % 50 mM foszfát 

puffer (pH 7,2) 

25°C 

 
20 l 

 

 

218 nm 

 

3,1 

3,8 
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4.4. Az MFC-O-demetiláz aktivitás meghatározása 

 

Az MFC-O-demetiláz aktivitásokat 32 humán donorból származó mikroszóma 

frakcióban és rekombináns P450 rendszereken, úgynevezett szuperszómákon (CYP2A6, 

CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 és CYP3A4) (BD Bioscience, Woburn, MA, USA) 

mértük. A rekombináns P450 rendszer cDNS-expresszált P450 enzimet és humán P450 

reduktázt tartalmaz 1:1 arányban (ez az arány nem azonos a mikroszóma frakcióban lévő 

reduktáz/enzim aránnyal). A reakcióelegyek tartalmazták a mikroszómát (0,5 mg fehérje) 

vagy szuperszómát (48-200 pmol fehérje), 0,1 M Tris-HCl puffert (pH 7,4) és különböző 

végkoncentrációjú (3,125-100 µM) MFC-t. A reakció elindítása 200 l NADPH-generáló 

rendszer (1 mM NADPH, 10 mM glükóz-6-foszfát, 5 mM magnézium-klorid, 2 egység 

glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz) hozzáadásával történt. A reakcióelegyeket 37 °C-on 10-30 

percig inkubáltuk. A reakciók leállítása 1 ml jéghideg metanol hozzáadásával történt. A 

keletkező HFC termék mennyiségét RF-5301PC (Shimadzu, Kyoto, Japán) fluoriméterrel 

mértük 405 nm excitáció és 535 nm emisszió értékek mellett. A specifikus MFC-O-demetiláz 

aktivitás értékeket pmol mg-1 min-1 egységben adtuk meg. A kinetikai paraméterek (Km, vmax) 

számolását a Hanes-féle linearizált ábrázolási módszerrel határoztuk meg. Az eredmények 

kiértékelése és ábrázolása Origin 8.0 (OriginLab® Corporation, Northampton, USA) 

szoftverrel történt. 

 

 

4.5. MFC-O-demetiláz aktivitás gátlásvizsgálata 

 

Az MFC O-demetiláció gátlásvizsgálatokhoz P450 szelektív kémiai gátlószereket 

alkalmaztunk: 8-metoxipsoralen (CYP2A6), pentoxirezorufin (CYP2B6), szulfafenazol 

(CYP2C9), tranilcipromin (CYP2C19), dietil-ditiokarbamát (CYP2E1), ketokonazol 

(CYP3A4/5) (7. táblázat) (Bourrie és mtsai., 1996; Ono és mtsai., 1996; Salsali és mtsai., 

2004). A reakcióelegyek tartalmazták a humán mikroszómát (0,5 mg), 0,1 M Tris-HCl puffert 

(pH 7,4), különböző koncentrációjú (0,1-200 µM) MFC-oldatot és az egyes P450 

izoenzimekre szelektív kémiai gátlószereket: 0,625-100 µM 8-metoxipsoralen, 0,1-50 µM 

pentoxirezorufin, 0,625-100 µM szulfafenazol, 0,125-200 µM tranilcipromin, 0,156-100 µM 
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dietil-ditiokarbamát és 0,39-100 µM ketokonazol. A reakciók elindítása 200 µl NADPH-

generáló rendszer (1 mM NADPH, 10 mM glükóz 6-foszfát, 5 mM magnézium-klorid, 2 

egység glükóz 6-foszfát-dehidrogenáz) hozzáadásával történt. Az inkubációt 37 °C-on 30 

percig végeztük, majd a reakciót 1 ml jéghideg metanol hozzáadásával állítottuk le. A 

keletkező terméket (HFC) RF-5301PC (Shimadzu, Kyoto, Japán) fluoriméterrel mértük, 405 

nm excitáció és 535 nm emisszió értékek mellett. A Ki értékek meghatározását a Dixon-féle 

ábrázolási mód alapján határoztuk meg.  

 

7. táblázat: Az egyes P450 izoenzimek szelektív kémiai gátlószerei 

 

P450 enzimek Szelektív gátlószerek 

CYP2A6 8-metoxipsoralen (MPS) 

CYP2B6 pentoxirezorufin (PR) 

CYP2C9 szulfafenazol (SF) 

CYP2C19 tranilcipromin (TC) 

CYP2E1 dietil-ditiokarbamát (DEDTC) 

CYP3A4/5 ketokonazol (KET) 
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4.6. Korreláció vizsgálatok 

 

A két- és többváltozós korreláció analízist GraphPad Instat 3.05 programmal végeztük 

(GraphPad InStat version 3.05, GraphPad Software, San Diego, CA). 

 

 

4.6.1 Kétváltozós korreláció analízis 

 

A kétváltozós korreláció analízist azonos mintákból származó két változó 

összehasonlításánál alkalmazzuk. A két változó esetében megmondható azok egymáshoz való 

viszonyulásának milyensége és mértéke. A korreláció irányát és nagyságát mennyiségileg a 

korrelációs koefficiens (r) fejezi ki. A korrelációs kapcsolatot jellemző szorossági 

mérőszámnak +1 és -1 közötti értéket kell felvennie (teljes negatív korrelációkor -1, míg teljes 

pozitív korreláció esetében +1). Ha nincs összefüggés, akkor a szorossági mérőszám nulla. A 

p érték választ ad arra, hogy ha a két változó nem korrelál, mi az esélye, hogy mégis 

megkapjuk az r-t olyan távolságra a nullától, mint a kutatásban megfigyelt véletlenül 

kiválasztott minták vannak. Vizsgálatunkban a két változó: (1) az egyes szelektív marker 

reakciók P450 enzimaktivitás értékek és (2) az MFC-O-demetiláz aktivitás értékek voltak. 

 

4.6.2. Többváltozós korreláció analízis 

 

A többváltozós korreláció analízis képes az összefüggés milyenségének és mértékének 

vizsgálatára egy függő (Y) és két- vagy több független (X) változó között. Számos 

vizsgálatban cél megtalálni azt a független változót, amitől legjobban függ a vizsgált hatás 

(Y), vagyis egy olyan egyenlet felállítása, ami legjobban jósolja Y hatását több X-től. Egy 

másik alkalmazási területe a többváltozós korreláció analízisnek, amikor arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy a függő változó értéke változik-e a független változók szerint? A GraphPad 

InStat v. 3.05 program (GraphPad Software, San Diego, CA) a bevitt függő és több független 

értéksorozatból kapott eredménye egy korrelációs mátrixot alkot. A program egyszerre alkot 

meg több párra vonatkozó korreláció analízist, ahol a párok egyik tagja mindig a függő 
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változó, a másik tag pedig a független változó egyike. Ezen párokra alkotott r értékekből álló 

végső eredmény a korrelációs mátrix. Az InStat nem számol részleges r értékeket. A program 

megtalálja azt a független változót, ami a leginkább egyensúlyban van a függő változóval 

(legnagyobb r érték, de maximum +1 lehet). Akkor tekintjük szignifikánsnak a függő és az 

egyik független változó közti összefüggést, ha a p érték <0,05. Vizsgálatainkban azért volt 

indokolt a többváltozós korreláció analízis, mert a mikroszóma frakció, mint kevert 

enzimkészletű rendszer valamennyi P450 izoformát tartalmazza, így a P450 aktivitásokat, 

mint több független értéksorozatot kellett összehasonlítani az MFC-O-demetiláz aktivitással, 

mint függő változóval.  
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II) A DEHIROEPIANDROSZTERON (DHEA) HATÁS VIZSGÁLATOKBAN 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

 

4.7. Primer májsejtek izolálása és fenntartása 

 

A humán májsejteket szerv transzplantációs donoroktól származó májból izoláltuk 

kétlépéses kollagenázos perfúzióval (Bayliss és Skett, 1996). A májszövetet EGTA-t 

tartalmazó pufferrel mostuk át, majd azt követően kollagenáz és kálcium-klorid 

hozzáadásával megbontottuk a szöveti kötőszövetes állományt, s így kinyerhetővé váltak a 

primer májsejtek. A sejtek életképességét tripánkék festéssel ellenőriztük (Berry és mtsai., 

1991). Vizsgálatainkhoz csak a 90% feletti életképességű sejtpreparátumokat használtuk fel. 

A sejteket kollagénnel fedett petricsészékbe tettük és letapadásukat követően a tápfolyadékot 

(William’s medium E: Nutrient mixture F-12 Ham = 1:1) minden 24. órában cseréltük 

(Ferrini és mtsai., 1998). 

Ezt követően (a kontroll sejtek kivételével) a sejteket 3,7 M MC-el és 50 µM DHEA-

val kezeltük külön-külön, illetve a két vegyületet együtt adva a 48 órás kezelés során. 

Továbbá kezeltük a sejteket 5 µM GR antagonista RU-486-al és 10 µM ERα antagonista ICI-

164,384-el valamint 10 µM AR antagonista bikalutamiddal (BA) MC és MC+DHEA 

jelenlétében. A kezelések során az induktor vegyületek oldószereként alkalmazott dimetil-

szulfoxid tartalom nem haladta meg a 0,1 v/v %-ot. 

 

4.8. CYP1A specifikus enzimaktivitás értékek meghatározása 

 

A CYP1A szelektív 7-etoxirezorufin O-dealkiláz (EROD) aktivitást intakt májsejteken 

határoztuk meg (Monostory és Vereczkey, 1996). A sejtek kezelését követően eltávolítottuk a 

tápfolyadékot, majd a sejtekhez 5 μM 7-etoxirezorufint (végkoncentráció) és 10 μM 

dikumarolt tartalmazó Hank-féle puffert adtunk. A keletkező rezorufin mennyiségét az 

inkubálásból vett mintákban 550 nm excitáció és 589 nm emisszió mellett fluorimetriásan 

(RF-5301PS spektrofluoriméter, Shimadzu, Japán) detektáltuk.  

A CYP1A2 szelektív fenacetin O-deetiláz aktivitást Distlerath és mtsai. által 

kidolgozott módszer alapján határoztuk meg (Distlerach és mtsai., 1985). A reakcióelegy 
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tartalmazott 0,1 M Tris-HCl puffert (pH 7,4), a NADPH-generáló rendszert (1 mM NADPH, 

10 mM glükóz 6-foszfát, 5 mM magnézium-klorid, 2 egység glükóz 6-foszfát-dehidrogenáz), 

2 mg/ml humán máj mikroszómát és 400 µM fenacetint. A fenacetin és metabolitjának 

(acetaminofen) azonosítása HPLC-UV módszerrel történt. A kromatográfiát LaRoche ELITE 

(Merck-Hitachi, Darmstadt, Germany) készüléken végeztük. A használt oszlop Intersil ODS-4 

(75 × 2,1 mm, 3 µm) (GL Sciences Inc., Tokyo, Japán) volt. Az oszlop hőmérséklete 5 °C. Az 

eluens összetétele: A) 0,1% hangyasav, B) 0,1% hangyasavat tartalmazó acetonitril. Az 

alkalmazott áramlási sebesség 300 µl/ perc volt, míg az injektált mintatérfogat 5 µl. A 

metabolit azonosítása 245 nm hullámhosszon történt. A kapott kromatogrammok kiértékelése 

EZChrom-Elite szoftver segítségével történt. 

 

 

4.9. Az MCF-7 és LNCaP sejtek kezelése 

 

Az MCF-7 (humán emlődaganatos sejtek – EACC-86012803) és LNCaP (proszata 

daganatos sejtek – WACC-89110211) (Health Protection Agency Culture Collection, 

Salisbury, UK) sejteket 10% FSA-t tartalmazó Dulbecco-féle módosított Eagle 

tápfolyadékban illetve RPMI-1640 (Sigma-Aldrich Chemie, Deisenhofen, Germany) 

tápfolyadékban tartottuk. A sejteket 24 óráig növesztettük 24-lyukú lemezeken, majd ezt 

követően kezeltük. A kezelések során 3,7 µM MC-t, 50 µM DHEA-t és 10 µM BA-ot 

alkalmaztunk külön-külön illetve kombinálva 0-24 óráig (0, 2, 4, 8, 12 és 24 órás 

időpontokban történő kezelésekkel). A CYP1A2 mRNS degradáció vizsgálatokhoz külön 

kezelést végeztünk, ahol MC és DHEA együttes kezelést követően 4 óra elteltével adtuk a 

sejtekhez a 8 µM aktinomicin-D-t (act-D) a mRNS szintézis gátlására 0-8 óráig (0, 2, 4, 8 órás 

kezelésekkel). 
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4.10. A sejtek mRNS szintjének meghatározása 

 

A primer hepatociták, MCF-7 valamint LNCaP sejtek RNS tartalmát TRIzolTM reagenssel 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) vontuk ki. A mintákhoz 200 l kloroformot adtunk, összekevertük 

és az egyes fázisokat centrifugálással (10 000 ×g, 15 perc) választottuk szét. A kialakult 

három fázisból az RNS-t tartalmazó felső vizes fázist külön választottuk és 500 µl 

izopropanol hozzáadásával kicsaptuk a benne lévő RNS-t. A kicsapódott RNS-t centrifugáltuk 

(10 000 ×g, 10 perc), majd 75% etanollal kétszer mostuk, végül eltávolítottuk az etanolt és 

megszárítottuk az RNS mintákat. Az RNS-t 0,01% dietil-pirokarbonáttal (DEPC) kezelt 

vízben oldottuk. Az RNS minták koncentrációjának meghatározását és tisztaságának 

ellenőrzését NanoDrop 1000 spektrofotométerrel (Thermo Ficher Scientific, Wilmington, 

USA) végeztük. 

Az RNS preparátumok reverz transzkripcióját iScript cDNA Synthesis Kit-tel (BioRad 

Laboratories, Hercules CA) végeztük a gyártó által megadott leírás alapján. Az átíráshoz 3 μg 

RNS-t használtunk. A  reverz transzkripció hőmérsékleti protokollja az alábbi volt: 25 °C, 5 

perc│42 °C, 30 perc│ 85 °C, 5 perc. 

A sejtekben lévő P450 mRNS szintek mennyiségi meghatározása során nem abszolút, 

hanem relatív mennyiségeket állapítottunk meg. A cDNS mintákból a glicerinaldehid 3-

foszfát dehidrogenáz (GAPDH), a CYP1A1, a CYP1A2, a CYP1B1, az ERés az AR mRNS 

mennyiségeket határoztunk meg. Az mRNS szintek meghatározásánál referenciaként a 

GAPDH mRNS mennyiségét használtuk. A GAPDH egy úgynevezett ’housekeeping’ gén, 

melynek expressziója állandó. 

A primereket két egymást követő exon határára terveztük, hogy esetlegesen az RNS 

mintában szennyeződésként jelen lévő genomiális DNS ne zavarja a meghatározást. A 

primereket a Biosearch Technologies (Novato CA, USA) szintetizálta, az UPL (Universal 

Probe Library) próbák a Roche Diagnostics-től (Roche Diagnostics GmbH, Manheim, 

Németország) származnak. A primer és próba szekvenciákat a 8. táblázat foglalja össze. A 

PCR reakcióhoz Light Cycler480 Probes Master-t (Roche Diagnostics GmbH, Manheim, 

Németország) használtunk, a reakció elegy 200-200 nM primert (forward és reverse), 100 nM 

FAM-jelölt próbát és 500 ng/ml cDNS-t tartalmazott. A CYP1B1, ERα és AR mRNS 

mennyiségének kvantitatív real-time PCR-el való meghatározásához SYBRGreen festéket 

használtunk (SsoAdvenced SYBRGreen Supermix, Bio-Rad Laboratories). A PCR reakció 

hőmérséklet protokollja a CYP1A1 és CYP1A2 mRNS-re az alábbi volt: 95 °C, 10 perc 
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enzimaktiválás után 55× (95 °C, 10 másodperc│ 60 °C, 30 másodperc). A PCR reakció 

hőmérséklet protokollja CYP1B1 mRNS-re az alábbi volt: 95 °C, 5 perc enzimaktiválás után 

40× (95 °C, 5 másodperc│58 °C, 30 másodperc), majd a 65 °C, 5 másodperc│ 0,5 °C-onként 

melegítés 95 °C-ra. Az AR és ERα mRNS-re nézve a kvantitatív real-time PCR hőmérsékleti 

protokollja: 95 °C, 5 perc enzimaktiválás után 45× (95 °C, 5 másodperc│60 °C, 15 

másodperc), majd 65 °C, 5 másodperc│0,5 °C-onként melegítés 95 °C-ra. Az eredmények 

kiértékelése a CFX Manager™ Software Version 3.0 (Bio-Rad) –al történt a delta (Δ)Ct 

(Threshold Cycle) módszer alapján. Az eredmények kiértékelése és ábrázolása Origin 8.0 

(OriginLab® Corporation, Northampton, USA) szoftverrel történt. 
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8. táblázat: A P450 mRNS mennyiségek meghatározásához felhasznált primer és próba szekvenciák 

FAM: 6-karboxifluoreszcein jelölés 494/515 nm, BHQ: black hole quencher 

 

 

 forward primer szekvencia reverz primer szekvencia Jelölt próba 

GAPDH 5’-AGCCACATCGCTCAGACAC-3’ 5’-GCCCAATACGACCAAATCC-3’ FAM-5’-TGGGGAAG-3’-BHQ1 

CYP1A1 5’-CCCAGCTCAGCTCAGTACCT-3’ 5’-GGAGATTGGGAAAAGCATGA-3’ FAM-5’-CCACCTCC-3’-BHQ 

CYP1A2 5’-ACAACCCTGCCAATCTCAAG-3’ 5’-GGGAACAGACTGGGACAATG-3’ FAM-5’-CTGCCTCT-3’-BHQ1 

CYP1B1 5’-CCACTATCACTGACATCTTCG-3’ 5’-CACGACCTGATCCAATTCT-3’ SYBRGreen 

ER 5’-AATTCAGATAATCGACGCCAG-3’ 5’-GTGTTTCAACATTCTCCCTCCTC-3’ SYBRGreen 

AR 5’-CCATCTTGTCGTCTTC-3’ 5’-CTCCTTCCTCCTGTAG-3’ SYBRGreen 
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4.11. Statisztikai analízis vizsgálatok 

 

A humán májsejteken végzett vizsgálatokat 4 különböző donortól származó májsejt 

kultúrában végeztük. A DHEA hatásának kiértékeléséhez a CYP1A aktivitásokat és CYP1A1 

mRNS, valamint CYP1A2 mRNS szintek értékeit a MC kezelt sejtekhez viszonyítva 

határoztuk meg. A kontroll és a kezelt csoportok összehasonlítását variancia analízist 

követően t-próbával végeztük (GraphPad InStat version 3.05, GraphPad Software, San Diego, 

CA), p<0,05 szignifikancia szint mellett.  
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5. EREDMÉNYEK  

 

I) A 7-METOXI-4-TRIFLUORMETILKUMARIN (MFC) P450 SZUBSZTRÁT 

SZELEKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

 

 

Az MFC O-demetilációjának katalízisében résztvevő P450 enzimek azonosításához a 

következő vizsgálatokat végeztük el: (1) szelektív P450 gátlószerek alkalmazása mellett 

néztük az MFC-O-demetiláz aktivitás mértékét, (2) 32 humán májdonorból származó 

mikroszóma frakcióban meghatároztuk specifikus marker szubsztrátok alkalmazásával az 

egyes P450 enzimaktivitás értékeket, (3) valamint korreláció analízist végeztünk a P450 

enzimaktivitások és az MFC-O-demetiláz aktivitás értékek között, (4) továbbá cDNS 

expresszált egyedi P450 rendszerekben (úgynevezett szuperszómákon) határoztuk meg az 

MFC-O-demetiláz aktivitás értékeket. 

 

 

5.1. Az MFCO-demetiláció kinetikai paramétereinek meghatározása  

 

A vizsgálatokat humán májszövetből preparált mikroszóma frakciókban végeztük (4.2. 

fejezet). Az egyes humán donoroktól származó mintákat az úgynevezett HHM-kód (Human 

Hepatic Microsomes) utáni számokkal jelöltük és különböztettük meg. A korábban leírtak 

szerint minden donor egyedi enzimkészlettel rendelkezik, mely a genetikai háttéren (P450-

polimorfizmus) kívül függ a környezeti hatásoktól, mint például a donor korától, életmódjától 

és gyógyszeres kezelésétől is.  

Az MFC-O-demetilezésének jellemzésére szolgáló Km értéket 3 humán mintából 

(HHM-028, HHM-038 és HHM-065) származó mikroszómális rendszerben határoztuk meg. 

A Michaelis-konstans (Km) megállapításához növekvő szubsztrát koncentráció (3,125-100 μM 

MFC) mellett mértük a keletkező termék (HFC) mennyiségét, majd ezt követően grafikusan 

ábrázoltuk a szubsztrát koncentráció függvényében a számolt reakciósebesség (v) értékeket 

(11. ábra).  

A konkrét értékek megadásához vizsgálatainkban a Hanes-féle linearizált ábrázolási 

módot alkalmaztuk, ahol a szubsztrát koncentráció függvényében a szubsztrát 
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koncentráció/reakciósebesség hányadost ábrázoltuk és így határoztuk meg a Michaelis-

konstanst (Km) és az MFC-O-demetiláció folyamatának maximális reakciósebességét (vmax). 

A három donor átlagára számolt látszólagos2 Km érték 7,760,725 μM, mely szignifikánsan 

alacsonyabb, mint a Donato és mtsai. által cDNS-expresszált CYP2C9 rendszeren végzett 

vizsgálatai során leírtak (50,74,1 μM) (Donato és mtsai, 2004). Az alacsonyabb Km érték azt 

jelenti, hogy alacsonyabb szubsztrát koncentráció mellett is eléri a reakció a maximális 

reakciósebesség felét (vmax/2), tehát intenzívebben, gyorsabban megy végbe a katalizált 

enzimreakció.  

A látszólagos maximális reakció sebességet (vmax) 32 donortól származó mikroszóma 

frakciókban mértük, ami átlagosan 778,5471,4 pmol mg-1 fehérje perc-1. A maximális 

reakciósebesség értékének intervalluma: 164,6 - 2173,1 pmol mg-1 fehérje perc-1. A kapott 

vmax érték nagymértékű szórást mutat, melynek elsődleges oka a nagyfokú egyéni eltérés a 

különböző donortoktól származó mikroszóma frakciókban lévő P450 enzimek 

expressziójában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Azért használom a látszólagos toldást, mert ezek az enzimek nem tiszták, hanem keverékek. 
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11. ábra: A HHM-065 számú donornál mért látszólagos Km érték kiszámolásának bemutatása a 

Hanes-féle linearizált móddal 
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5.2. P450 gátlásvizsgálatok 

 

Előkísérletben P450 szelektív szubsztrátok mellett, különböző inhibítorok jelenlétében 

mértük az MFC-O-demetiláz aktivitás értékeket előinkubálással és előinkubálás nélkül. A 

további gátlást (Ki értékek meghatározása) azon izoenzimeknél vizsgáltuk, ahol az előkísérlet 

során gátlást tapasztaltunk. Ezek az izoenzimek és a rajtuk mért Ki értékek a 9. táblázatban 

vannak felsorolva. A CYP2C9-szelektív szulfafenazol inhibítor jelenlétében jelentősen 

csökkent MFC-O-demetiláz aktivitást kaptunk, mely eredmény megfelel a korábban közölt 

adatoknak (Crespi és mtsai., 2002), ahol a gátlásvizsgálatokban CYP2C9-marker 

szubsztrátként alkalmazták az MFC-t. Továbbá csökkent MFC-O-demetiláz értéket kaptunk a 

8-metoxipsoralen (CYP2A6), a pentoxirezorufin (CYP2B6), a tranilcipromin (CYP2C19), a 

dietil-ditiokarbamát (CYP2E1) és a ketokonazol (CYP3A4/5) inhibítorok jelenlétében is. 

Vagyis a vizsgálat eredményei szerint a felsorolt enzimekre szelektív gátlószerek jelenlétében 

tapasztaltunk jelentősen csökkent MFC-O-demetiláz aktivitás értékeket a gátlószer mentes 

alapaktivitáshoz képest.  

Az eredmények szerint feltételezhetően tehát ez a 6 izoenzim (CYP2A6, CYP2B6, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 és CYP3A4/5) együttesen vesz részt az MFC O-

demetilezésében. 

 A gátlási állandó (Ki) értékek meghatározásához a klasszikus enzimkinetikai 

módszereknek megfelelően eltérő szubsztrát (25–75 μM MFC) és eltérő gátlószer 

koncentrációk (0,1-200 μM) mellett határoztuk meg az MFC-O-demetiláz aktivitás értékeket 

(12. ábra). Az egyes P450 szelektív kémiai gátlószerekkel mért gátlási állandó értékeket a 9. 

táblázat foglalja össze. A P450-szelektív gátlószerek az MFC-O-demetilezését kompetitíven 

gátolták. A kapott Ki értékek közel egy nagyságrend tartományba –10 μM-os koncentráció 

tartomány– esnek. A 8-metoxipsoralennel (CYP2A6), a pentoxirezorufinnal (CYP2B6), a 

tranilciprominnal (CYP2C19), a dietil-ditiokarbamáttal (CYP2E1) és a ketokonazollal 

(CYP3A4/5) közel hasonló mértékű (mikromólos) gátlás volt megfigyelhető, mint a 

CYP2C9-szelektív szulfafenazol inhibítorral. Az azonos, mikromólos nagyságrendű Ki 

értékek arra engednek következtetni, hogy ezek az izoenzimek hasonló mértékben vesznek 

részt az MFC O-demetilációjában. A gátlási állandó értékeket nézve megállípítható, hogy az 

MFC O-demetilációjának katalízisében a CYP2C9 mellett a CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, 

CYP2E1 és CYP3A4/5 izoenzimeknek is van szerepe.  
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A kapott gátlási állandó értékek megerősítették a gátlási előkísérlet eredményét, s 

egyúttal megkérdőjelezték az MFC molekula CYP2C9 szelektivitását, vagyis annak CYP2C9 

szelektív marker szubsztrátként való alkalmazhatóságát a kevert enzimkészletű, több P450 

izoenzimet expresszáló mikroszóma frakcióban.  

 

 

 

12. ábra: A gátlási állandó érték kiszámolásának módja a Dixon-féle ábrázolással a CYP2E1 

izoenzim esetében 

DEDTC: dietil-ditiokarbamát (CYP2E2 szelektítv gátlószer), v: reakciósebesség 

50 µM [MFC] = Km 
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9. táblázat: Az MFC-O-demetiláz gátlások látszólagos Ki értékei a szelektív marker 

szubsztrátokon és szelektív inhibítorokon mérve  

Átlag (6 izoenzimre) látszólagos Ki= 12,77±4,36 µM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Korreláció vizsgálatok 

 

A gátlásvizsgálatok eredményeit követően kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen 

összefüggés állítható fel az MFC O-demetilációja és az átalakításban elsődlegesen szerepet 

játszó hat P450 enzim szelektív enzimaktivitás értékei között. Továbbá, hogy van-e kitüntetett 

enzim, amely az MFC O-demetilációjában elsődlegesen vesz részt, avagy minden enzim közel 

azonos mértékben játszik szerepet a metabolizmusban? Megmondható-e, hogy az összes P450 

izoenzimet tartalmazó rendszerben, mely enzim milyen mértékben vesz részt az 

átalakításban? Az összehasonlító vizsgálatokban a 32 humán donor mikroszóma frakcióján 

mért MFC-O-demetiláz aktivitásokat és a P450-specifikus enzimaktivitás-értékeket 

hasonlítottuk össze. 

 

 

P450 szelektív gátlószerek 
Ki értékek (μM) 

(átlagszórás) 

8-metoxipsoralen / CYP2A6 17,625,93 

pentoxirezorufin / CYP2B6 12,31±6,89 

szulfafenazol / CYP2C9   4,14 2,83 

tranilcipromin / CYP2C19 15,312,99 

dietil-ditiokarbamát / CYP2E1 11,461,24 

ketokonazol / CYP3A4/5 15,776,26 
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5.3.1. Kétváltozós korreláció analízis 

 

Az összefüggés milyenségének és erősségének vizsgálatához elsőként kétváltozós 

korreláció analízist végeztünk. Abban az esetben, ha egyértelmű pozitív lineáris összefüggés 

figyelhető meg a P450-szelektív enzimreakció és az MFC-O-demetiláz aktivitása között, 

akkor a korrelációs kapcsolatot jellemző szorossági mérőszám (r) értéke +1. Ha nincs 

összefüggés az aktivitások között, akkor a szorossági mérőszám nullához közeli értéket ad. 

Az összehasonlító vizsgálatban a két ismert változó a P450 specifikus enzimaktivitás érték, 

valamint az MFC/HFC átalakulás során számolt specifikus enzimaktivitás volt. A statisztikai 

analízis eredményeit a 10. táblázat foglalja össze. 

A kétváltozós korreláció analízis eredményei alapján a CYP2B6 és CYP2E1 enzimek 

esetében kaptunk relatíve szoros korrelációt (r >0,7) (13. ábra), valamint 0,01-nél kisebb 

valószínűségi értéket (p). Érdekes, hogy az eredetileg CYP2C9 enzim szelektív aktivitásaként 

leírt MFC-O-demetiláz az egyszerű kétváltozós korreláció analízis szerint nem mutat szoros 

korrelációt (r=0,5461) a klasszikus CYP2C9 szelektív marker reakcióval, a tolbutamid 4-

hidroxilációval. Az egyszerű korreláció analízis vizsgálat eredménye alapján az MFC O-

dealkilációt katalizáló reakcióban feltételezhető, hogy több P450 izoenzim is részt vesz. 

Méghozzá a korreláció analízis vizsgálat erős, szignifikáns összefüggést mutatott az MFC O-

demetiláció és a CYP2B6 szelektív mefenitoin N-demetiláció aktivitása és a CYP2E1 

szelektív klórzoxazon 6-hidroxiláz aktivitások között (13. ábra). Ugyanakkor kisebb mértékű 

szignifikáns összefüggést kaptunk az MFC O-demetiláció és a CYP3A4/5 specifikus 

midazolam 1’-hidroxiláció között (r≈0,70), ellenben a másik két CYP3A4/5 marker reakció 

(midazolam 4-hidroxiláz és nifedipin-oxidáz) még kisebb korrelációt adott az MFC O-

demetiláció folyamatával. A statisztikai paramétereket értékelve kitűnik azonban, hogy a 

kétváltozós korreláció analízis vizsgálat jelen esetben nem kellően pontos szignifikáns 

összefüggés felállítására egy valamennyi P450 enzimet expresszáló mikroszóma rendszerben. 

Ezért többváltozós korreláció analízist is végeztünk. 
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10. táblázat: A P450-specifikus enzimaktivitás értékek és az MFC-O-demetiláz 

aktivitás közötti korreláció mértéke 

A kétváltozós korreláció analízis vizsgálati eredményei a CYP2B6 és CYP2E1 izoenzimek 

esetében mutatták a legnagyobb mértékű korrelációt. Ezen r értékek megvastagítva szerepelnek. 

P4540 enzimaktivitás korrelációs koefficiens (r) 

CYP2A6 / kumarin-hidroxiláz 0,4209 

CYP2B6 / mefenitoin-N-demetiláz 0,7496 

CYP2C9 / tolbutamid-4-hidroxiláz 0,5461 

CYP2C19 / mefenitoin-4-hidroxiláz 0,2625 

CYP2E1 / klózoxazon-6-hidroxiláz 0,7969 

CYP3A4/5 / midazolám-1’-hidroxiláz 0,6889 

CYP3A4/5 / midazolám-4-hidroxiláz  0,6325 

CYP3A4/5 / nifedipin-oxidáz 0,5301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

0

100

200

300

400

r=0,7496

C
Y

P
2

B
6

: 
m

ef
en

it
o

in
 N

-d
em

et
il

á
z 

a
k

ti
v

it
á

s

  
  
  
  
  

(p
m

o
l 

H
F

C
 m

g
-1

 f
eh

ér
je

 p
er

c
-1

)

MFC O-demetiláz (pmol HFC mg
-1
 fehérje perc

-1
)

0 500 1000 1500 2000 2500

0

200

400

600

800

1000

1200

r=0,5461

C
Y

P
2

C
9

: 
to

lb
u

ta
m

id
 4

-h
id

ro
x

il
á

z 
a

k
ti

v
it

á
s

  
  
  
  
 (

p
m

o
l 

H
F

C
 m

g
-1

 f
eh

ér
je

 p
er

c
-1

)

MFC O-demetiláz ( pmol HFC mg
-1
 fehérje perc

-1
)



 

63 
 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: Az MFC-O-demetiláz és a P450 specifikus enzimaktivitás értékek közötti 

legmagasabb korrelációt a CYP2B6 és CYP2E1 esetében mutatták 

A ábra: CYP2C9 korreláció; B ábra: CYP2B6 korreláció; C ábra: CYP2E1 korreláció 

Az ábra a 32 humán donorból származó mikrszóma frakciókon mért enzimaktivitás értékeket 

mutatja.  

 

 

5.3.2.Többváltozós korreláció analízis 

 

A többváltozós korreláció analízis alkalmazása azért is volt indokolt, mert a 

mikroszóma frakció több P450 izoenzimet tartalmazó kevert enzimkészletű rendszer és nem 

kizárt, hogy a fellépő kereszt-aktivitások és más kölcsönhatások miatt az egyes mérési adatok 

nem függetlenek egymástól. 

 A többváltozós korreláció vizsgálat eredményei szerint szignifikáns összefüggést 

találtunk a CYP2B6, CYP2C9 és CYP2E1 enzimek aktivitása és az MFC O-demetiláció 

között. Ez összhangban volt a kémiai gátlószerekkel végzett gátlásvizsgálatok eredményével, 
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tehát nem igazolta az MFC tényleges CYP2C9 szelektivitást. Ugyanakkor nem kaptunk 

korrelációt a CYP2A6, CYP2C19 és CYP3A4/5 izoenzimek esetében. 

Tehát a statisztikai analízis vizsgálatok eredményei alapján –megerősítve a 

gátlásvizsgálatoknál kapott eredményeket– elmondható, hogy az MFC O-demetilációja, mint 

fluoreszcens marker reakció nem szelektív a CYP2C9 izoenzimre több P450 enzimet 

tartalmazó mikroszóma rendszerben. A többváltozós korreláció analízis vizsgálat azonban egy 

indirekt vizsgálati módszer és eredménye nem tekinthető perdöntőnek egy összefüggés 

milyenségének és szorosságának megítélésében. Állításaink igazolásához szükségünk volt (a 

gátlásvizsgálatokon túl) további direkt vizsgálatokra is. Ezért a további vizsgálatainkat 

rekombináns P450 enzimeken végeztük. 

 

 

5.4. Rekombináns P450 enzimekkel végzett vizsgálatok 

  

Egyetlen P450 izoformát tartalmazó rekombináns rendszerekben (az úgynevezett 

szuperszómákon) végzett kísérletek eredményei alátámaszthatják, hogy az MFC/HFC marker 

reakció nem szelektív a CYP2C9 izoenzimre. Ugyanis, ha a rekombináns rendszerrel végzett 

aktivitásmérés során tapasztalunk enzimreakciót, az azt jelenti, hogy az adott izoforma részt 

vesz a reakció katalízisében. A mérési eredmények alapján (14. ábra) az MFC O-

demetilációjában elsődlegesen a CYP2B6 enzim (12,74±0,917 pmol pmol-1 P450 perc-1) vesz 

részt, majd ezt követően jelentős még a CYP2E1 izoenzim szerepe is (3,080,241 pmol pmol-

1 P450 perc-1). A CYP2B6 és CYP2E1 MFC O-demetilezésben való részvételét mutatta a 

gátlásvizsgálat, valamint a két- és többváltozós korreláció analízis eredménye is. A 

reakcióban résztvesz még a CYP2C19 enzim is (2,200,194 pmol pmol-1 P450 perc-1)3, 

amelyre viszont a többváltozós korreláció analízis nem adott szignifikáns összefüggést és a 

kétváltozós korreláció analízisban is messze a leggyengébb korreláció adódott (10. táblázat). 

Azonban az eredetileg a reakció metabolizmusára rekombináns rendszerben 

szelektívként leírt (Donato és mtsai, 2004) CYP2C9 enzim csak a negyedik az MFC O-

demetilációjának folyamatában résztvevő enzimek „dominancia sorrendjében”, mert nagyon 

kismértékű aktivitás volt tapasztalható (0,350,027 pmol pmol-1 P450 perc-1). A 

gátlásvizsgálatokban kapott eredmények szerint a CYP2A6 és CYP3A4/5 enzimek katalitikus 

                                                           
3 Tájékoztatásul 1 pmol tiszta CYP2C9 0,5 µg fehérjének felel meg. Mt CYP2C9=55,6 kDa 
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funkcióját az MFC O-demetilációjában nem erősítette meg a szuperszómákon végzett 

vizsgálat. 

A rekombináns P450 rendszerekkel való vizsgálatok eredményei egyértelműen, a 

korábbi vizsgálatokat (gátlásvizsgálatok, valamint két- és többváltozós korreláció analízis 

vizsgálatok) megerősítve igazolták, hogy az MFC O-demetilációjának folyamata nem 

szelektív marker reakciója a CYP2C9 izoenzimnek több P450 enzimet tartalmazó 

rendszerekben, mint máj mikroszóma frakcióban és májsejtekben. Ha azonban rekombináns 

P450 rendszert alkalmazunk az in vitro vizsgálatok során, akkor nemcsak a CYP2C9, hanem a 

CYP2B6, CYP2E1 és CYP2C19 izoenzimek aktivitásának maghatározására is alkalmas az 

MFC molekula, mint fluoreszcens marker reakciót adó szubsztrát, sőt ez esetben 

legalkalmasabb a CYP2B6 és CYP2E1 izoenzimek aktivitásának meghatározására. 
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14. ábra: Szuperszómatikus rendszerekben mérve számottevő aktivitást csak a CYP2B6, 

CYP2C19 és CYP2E1 izoenzimek mutattak 

A legnagyobb MFC-O-demetiláz aktivitást a CYP2B6 enzim adta, de jelentős még a CYP2E1 és 

CYP2C19 enzimek szerepe is a katalízisben. A CYP2C9 izoenzim csak csekély mértékben 

katalizálja a reakciót. 
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5.5. Az egyes P450 izoformák MFC O-demetiláció folyamatában való 

részvételének becslése humán máj mikroszómában 

 

Az MFC O-demetiláció folyamatának katalízisében résztvevő enzimek mértékének 

becsléséhez együttesen szükséges figyelembe venni: (1) az egyes P450 izoenzimek humán 

máj mikroszóma frakcióban való relatív mennyiségét a teljes P450 enzimkészletből (Shimada 

és mtsai, 1994) és (2) a szuperszómákon meghatározott MFC-O-demetiláz 

enzimaktivitásokat. A szuperszómákon mért aktivitás értékek és a máj mikroszómában való 

relatív P450 mennyiségek együttes figyelembe vételével a CYP2E1 enzim részvétele a 

legjelentősebb (59,47%) az MFC O-demetiláció folyamatában (11. táblázat). Annak ellenére, 

hogy a rekombináns CYP2B6 izoenzimen mértük a legnagyobb MFC-O-demetiláz aktivitást 

(12,74±0,91 pmol pmol-1 P450 perc-1), a máj mikroszóma frakcióban a CYP2B6 enzim MFC 

O-demetilációban való becsült részvétele kevésbé jelentős (7,44%), mivel a CYP2B6 relatív 

mennyisége kevesebb, mint 1%-a a máj teljes P450 enzimkészletének (3. ábra). Nem 

hanyagolható el azonban a CYP2C9 (14,14%) és CYP2C19 (16,72%) izoenzimek relatív 

katalitikus szerepe sem az MFC-O-demetilációban. Humán máj mikroszómában az egyes 

P450 izoenzimek relatív mennyiségének figyelembe vételével az MFC O-demetiláció 

folyamatában résztvevő P450 enzimek katalitikus részvételi sorrendje eltérő a rekombináns 

P450 rendszerekben mért MFC-O-demetiláz aktivitások alapján kapott „dominancia 

sorrendtől”.  
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11. táblázat: A P450 izoenzimek MFC O-demetilációban való relatív részvételének 

összesített becslése 

A becsléshez használt humán máj mikroszómában való egyes P450 izoenzimek relatív 

mennyiségét Shimada és mtsai. által meghatározott relatív értékek alapján alkalmaztuk (Shimada 

és mtsai, 1994). A máj mikroszómában becsült MFC-O-demetiláz aktivitásokat a humán máj 

mikroszómában való relatív P450 mennyiségek és a szuperszómákon mért MFC-O-demetiláz 

aktivitások szorzata adta meg.  

 

 

P450 

enzimek 

Humán máj 

mikroszóma 

frakció teljes P450 

enzimkészletéhez 

viszonyított relatív 

mennyiségek 

Szuperszómán 

mért MFC-O-

demetiláz 

aktivitások (pmol 

HFC pmol-1 P450 

perc-1) 

Becsült MFC-O-

demetiláz 

aktivitások máj 

mikroszómában 

(pmol HFC 

pmol-1 P450 

perc-1) 

Az egyes 

izoenzimek relatív 

(%) részvétele az 

MFC O-

demetilációban 

máj 

mikroszómában 

CYP2A6 0,040 0,059 0,0024 0,701 

CYP2B6 0,002 12,738 0,0255 7,438 

CYP2C9 0,156 0,310 0,0484 14,135 

CYP2C19 0,026 2,203 0,0573 16,721 

CYP2E1 0,066 3,086 0,2037 59,473 

CYP3A4/5 0,288 0,018 0,0053 1,533 
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II. A DEHIDROEPIANDROSZTERON (DHEA) HATÁSA A 3-

METILKOLANTRÉNNEL (MC)-EL KIVÁLTOTT CYP1A-INDUKCIÓRA  

 

 

Korábbi humán májsejteken végzett munkáinkban megfigyeltük a DHEA P450-

indukáló hatását (Kőhalmy és mtsai., 2007). A DHEA erős aktivátora számos nukleáris 

receptornak (CAR, PXR), s ebből következően erős induktora a P450 géneknek. 

Vizsgálataink eredményei szerint a DHEA növelte a CYP3A4 enzimaktivitását és mRNS 

szintjét, továbbá kisebb mértékben fokozta a CYP2C9, CYP2C19 és CYP2B6 expresszióját 

(Kőhalmy és mtsai., 2007). Patkány májsejteken végzett vizsgálatok eredményei szerint a 

DHEA csökkenti a PAH-vegyületek által kiváltott CYP1A1-indukciót (Ciolino és mtsai., 

2003). A MC, mint a PAH vegyületek csoportjába tartozó vegyület primer májsejtekben 

indukálja a CYP1A1 és CYP1A2 expressziót, mind CYP1A specifikus enzimaktivitás, mind 

pedig mRNS szinten, amelyeket a DHEA nem egyöntetűen gátol. Ezek a megfigyelések a 

DHEA hatásában szelektivitás lehetőségére utalnak. 

Emiatt felmerült a kérdés, hogy a DHEA milyen módon fejti ki indukció gátló hatását 

a CYP1A enzimekre. Vizsgálataink során humán májsejtekben, MCF-7 és LNCaP sejtekben 

mértük a DHEA hatását a MC-el kiváltott CYP1A-indukcióra. Továbbá, vizsgáltuk, hogy a 

DHEA mely receptorhoz kötődve fejti ki közvetett módon CYP1A indukciót módosító 

hatását.  

 

5.6. A DHEA hatása a CYP1A indukcióra primer humán májsejteken 

 

Korábbi vizsgálati eredményeink alapján a DHEA P450 expressziót befolyásoló 

hatását 50 μM-os koncentrációban éri el maximálisan, így a CYP1A indukciós vizsgálataink 

során is ezt a koncentráció értéket alkalmaztuk. Ez a koncentráció érték ugyanabba a 

tartományba esik, mint a vérben keringő DHEA-S forma mennyisége, ami a sejtekben DHEA 

formává alakul (Mortola és mtsai., 1990). A CYP1A gének indukcióját 3,7 μM MC kezeléssel 

értük el, amelyhez viszonyítottuk a DHEA kezelés hatását. A primer májsejtek MC+DHEA 

kezelése során jelentősen csökkent a CYP1A2 mRNS mennyisége, valamint a CYP1A 

enzimaktivitás (15. ábra). A CYP1A1 és CYP1A2 által katalizált 7-etoxirezorufin-O-

dealkiláz aktivitás a MC+DHEA kezelt sejtekben körülbelül 30%-kal csökkent a csak MC 

induktorral kezelt sejtekben mért alapaktivitáshoz képest. Továbbá a DHEA több mint 50%- 



 

70 
 

kal csökkentette a CYP1A2 fenacetin-O-deetiláz aktivitását a MC kezelt sejtekben. A MC 

indukálta primer májsejtekben a DHEA jelentős mértékben, 45%-kal csökkentette a CYP1A2 

mRNS-szintet, azonban nem volt hatással a CYP1A1 (98,5%) és CYP1B1 (99,7%) mRNS-

szintekre (15. ábra).  

Tehát a MC indukció mellett alkalmazott DHEA a 7-etoxirezorufin O-dealkiláció és a 

fenacetin O-deetiláz aktivitások csökkentő hatását a CYP1A2 mRNS szintjének csökkentésén 

keresztül érte el. A további részletes mechanizmus felderítéséhez a nukleáris hormon 

receptorok (ER, AR, GR) szerepét vizsgáltuk az indukció gátlásában.  
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15. ábra: A DHEA hatása csak a CYP1A2 mRNS szintjének csökkentésésén keresztül 

érvényesül az EROD és FA aktivitásokban primer humán májsejteken 

EROD: 7-etoxirezorufin-O-dealkiláz aktivitás, FA: fenacetin-O-deetiláz aktivitás, CYP1A1: 

CYP1A1 mRNS-szint, CYP1A2: CYP1A2 mRNS szint, CYP1B1: CYP1B1 mRNS szint  

Ábrázoltuk a 7-etoxirezorufin-O-dealkiláz (CYP1A1/2), a fenacetin-O-deetiláz (CYP1A2) 

enzimaktivitásokat és a CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 mRNS szinteket DHEA, MC, valamint 

DHEA+MC kezelés hatására. A vizsgálatokat 4 különböző donorból izolált májsejt kultúrákon 

ismételtük és a MC kezelt sejtekhez (100%) viszonyítva ábrázoltuk az eredményeket.  
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5.7. A glükokortikoid (GR)-, az ösztrogén (ERα)- és az androgén receptor (AR)-ok 

szerepe a DHEA által kiváltott CYP1A-indukció gátlásában 

 

Számos nukleáris szteroid hormon receptorról, mint a GR-ról, az ERα-ról és az AR-ról 

tudjuk, hogy módosítja a PAH vegyületek által kiváltott CYP1A1 expresszió mértékét. A 

felmerülő kérdés, hogy a DHEA CYP1A2 indukciót gátló hatásában szerepet játszanak-e a 

szteroid receptorok vagy ezek közül valamelyik, avagy a DHEA mindezektől függetlenül, 

direkt módon fejti ki CYP1A2 indukció gátló hatását. A hormon receptorok DHEA hatásában 

betöltött szerepének vizsgálataihoz AR gátlót (BC) használtunk, negatív kontrollként pedig 

GR és ERα antagonsitát (RU-486 és ICI-164,384) alkalmaztunk. A primer humán májsejteket 

48 óráig kezeltük MC-al, DHEA-al illetve receptor antagonistával (RU-486 és ICI-164,384), s 

ezt követően mértük a MC által a CYP1A-indukcióra gyakorolt DHEA hatás változását. Az 

alkalmazott szteroid receptor antagonisták nem módosították a MC indukciót, nem 

befolyásolták sem az enzimaktivitásokat (7-etoxirezorufin-O-dealkiláz, fenacetin-O-deetiláz), 

sem a CYP1A mRNS szinteket (16a. és 16b. ábra). A RU-486 és ICI-164,384 nem 

befolyásolta a DHEA hatását a MC-al kiváltott CYP1A2 indukcióra. A DHEA mérsékelte a 

CYP1A2 indukálhatóságát a GR és ERα antagonisták jelenlétében is, így megállapíthatjuk, 

hogy a GR-nak és ERα-nak nincs szerepe a DHEA közvetített indukció gátlásban (16a. és 

16b. ábra). Ugyanakkor az AR antagonista BC kivédte, teljes mértékben megszüntette a 

DHEA CYP1A2 indukció gátló hatását mind enzimaktivitás (7-etoxirezorufin-O-dealkiláz -

CYP1A1/2- aktivitás és fenacetin O-deetiláz –CYP1A2- aktivitás), mind pedig CYP1A2 

mRNS-szinten (16c. ábra). Vagyis az AR antagonista alkalmazása során a MC+BC, valamint 

a MC+DHEA+BC kezelt sejtekben azonos CYP1A1/2 aktivitást és CYP1A2 mRNS-szintet 

mértünk. Ezek az adatok egyértelműen mutatják, hogy a DHEA az AR-on keresztül váltja ki 

CYP1A2 indukció módosító hatását.  
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16. ábra: Humán májsejt kultúrán végzett kísérletekben csak az AR antagonista BC tudta 

gátolni a DHEA hatását 

MC: 3-metilkolantrén; DHEA: dehidroepiandroszteron; RU-486: glükokortikoid receptor 

antagonista; ICI-164,384: ösztrogén receptor antagonista; BC: bikalutamid: androgén receptor 

antagonista; EROD: 7-etoxirezorufin-O-dealkiláz aktivitás (CYP1A1/2); FA: fenacetin-O-deetiláz 

aktivitás (CYP1A2), *-al a p <0,001szignifikancia van jelölve  

Humán májsejteket kezeltünk MC+DHEA-val, MC+receptor antagonistával, valamint mind 

három vegyülettel együtt 48 órán keresztül. Az ábrákon a kezelések után mért CYP1A1/2 és 

CYP1A2 enzimaktivitás értékek (EROD és FA), valamint a CYP1A1, CYP1A2 és CYP1B1 

mRNS-szintek vannak feltüntetve a MC kezelt sejtekben mért aktivitáshoz és mRNS szintekhez 

viszonyítva (az ábrán a piros vonal jelzi a MC-el kiváltott hatást -100%-).  
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5.8. A CYP1A2 indukciója MCF-7 és LNCaP sejtekben 

 

Az előbbi eredmények további alátámasztására a CYP1A2 enzim MC hatására 

bekövetkező indukcióját AR-t expresszáló humán daganatos sejtvonalakon, a szteroid hormon 

(ösztrogén és androgén) érzékeny MCF-7 (humán emlődaganatos sejtvonal) és LNCaP 

(humán prosztatadaganatos sejtvonal) sejteken vizsgáltuk (Horwitz és mtsai., 1975; Lau és 

mtsai., 2000). Az AR mindkét sejtvonalban expresszálódik, míg az ER csak az MCF-7 

sejtekben. Az ER és az AR mRNS-szint meghatározások alapján az LNCaP sejtekben nem 

volt kimutatható az ERα, míg az MCF-7 emlődaganatos sejtekben mindkét receptor 

expresszálódott (17. ábra). Az MCF-7 sejtekben az ER expressziójának mértéke, több mint 

kétszerese az AR-nak, míg LNCaP sejtekben csak az AR fejeződik ki; és az AR expresszió 

kétszer akkora szintű az LNCaP sejtekben, mint az MCF-7-ben. 

Az MCF-7 sejteket MC-el és DHEA-val kezeltük külön-külön és együttesen 0-24 

óráig. A CYP1A2 expresszió mértékét a kezeleten kontroll sejtekhez viszonyítottuk (18a. 

ábra). A MC-al kezelt MCF-7 sejtekben a maximális CYP1A2 expressziót a 12 órás 

kezelésnél értük el, ekkor a CYP1A2 mRNS szint 27-szeres növekedését mértük. Ezt 

követően a 24 órás kezelésig erős visszaesést mutatott a CYP1A2 mRNS szint, vagyis a 

CYP1A2 gén expressziója. A DHEA kezelés csökkentette a MC kiváltotta CYP1A2 indukciót 

és ezáltal a maximálisan elért CYP1A2 mRNS szintet. A MC+DHEA együttes 

alkalmazásával a 12 órás kezelésnél 12-szeres expresszió növekedést tapasztaltunk, ami 

kevesebb, mint a fele a MC-al kiváltott indukciónál mértnek. Az AR antagonista BC a MC és 

DHEA mellett képes volt a DHEA gátló hatását mérsékelni, melynek eredményeként a 12 

órás kezelésnél jelentősen csökkent a DHEA gátló hatása. 

A CYP1A2 MC általi indukálhatósága sokkal nagyobb mértékű volt az LNCaP 

sejtekben, mint az MCF-7 sejtekben (18b. ábra). Az LNCaP sejtekben a MC induktív hatása 

300-szoros CYP1A2 expressziót eredményezett a kezeletlen sejtekhez képest. Az LNCaP 

sejtekben a MC mellett alkalmazott DHEA kezelés csökkentette a CYP1A2 expresszió 

mértékét. A CYP1A2 mRNS szint körülbelül a haramadára csökkent (csak 110-szeres 

növekedés a kezeletlen sejtekhez képest) a MC indukcióhoz képest. A BC kezelés az MCF-7 

sejtekhez hasonlóan az LNCaP sejteknél is képes volt a DHEA indukció gátló hatását 

mérsékelni, s ezáltal kétszeresére emelni a CYP1A2 mRNS szintet a MC+DHEA kezeléshez 

képest.  
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17. ábra: Az MCF-7 és LNCaP tumorsejtvonalak jelentős mértékben különböznek az ERα és 

AR mennyiségekben 

ERα: ösztrogén receptor alfa; AR: androgén rceptor; MCF-7: humán emlődaganatos sejtvonal; 

LNCaP: humán prosztatadaganatos sejtvonal 

Az ábráról leolvasható, hogy az MCF-7 sejtekben mind az ösztrogén, mind az androgén hormon 

receptor expresszálódik, de az ERα több mint kétszer nagyobb mértékben az AR-hoz képest, míg 

az LNCaP sejtekben csak az AR fejeződik ki.  



 

77 
 

0 5 10 15 20 25

0

10

20

30

 MC

 MC+DHEA

 MC+DHEA+BC

C
Y

P
1

A
2

 m
R

N
A

 /
 G

A
P

D
H

(k
ez

el
et

le
n
 s

ej
te

k
h
ez

 v
is

zo
n
y
ít

v
a
)

Idõ (óra)

MCF-7a.

0 10 20

0

50

100

150

200

250

300

350  MC

 MC+DHEA

 MC+DHEA+BC

  
C

Y
P

1
A

2
 m

R
N

A
 /
 G

A
P

D
H

 (
a
 k

ez
el

et
le

n
 s

ej
te

k
h
ez

 v
is

zo
n
y
ít

v
a
)

Idõ (óra)

LNCaPb.

 

18. ábra: A daganatos sejtvonalakban is a BC gátolta a DHEA CYP1A2 mRNS szint 

csökkentő hatását 

MC: 3-metilkolantrén; DHEA: dehidroepiandroszteron; BC: bikalutamid (androgén receptor 

antagonista); GAPDH: glicerin-aldehid-3-foszfát-dehidrogenáz. Az y tengelyen a kezeletlen 

kontroll kúltúrákhoz viszonyított GAPDH-ra vonatkoztatott mRNS szintek vannak feltüntetve. 

Az ábrákon a MC indukció hatására bekövetkező CYP1A2 expresszió mértékét ábrázoltuk az idő 

függvényében MCF-7 (a) és LNCaP (b) sejtekben. Az MCF-7 sejtekben a maximális CYP1A2 

expressziót a 12 órás kezelésnél értük el.  
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5.9.  A DHEA hatása a CYP1A2 mRNS degradációra 

 

A CYP1A2 mRNS-stabilitás vizsgálatához és egyúttal a DHEA által kiváltott poszt-

transzkripcionális hatás lehetőségének felderítéséhez kísérletes munkánkban 4 órás MC-el 

való kezelés után aktinomicin-D hozzáadásával gátoltuk a CYP1A2 transzkripcióját, ezáltal a 

további CYP1A2 mRNS-ek képződését az MCF-7 és LNCaP sejtekben. A CYP1A2 mRNS 

szint 35%-kal csökkent az MCF-7 és 31%-kal az LNCaP sejtekben MC kezelés hatására 8 óra 

alatt (19. ábra). Érdekes módon a CYP1A2 mRNS bomlásának számított paraméterei 

(degaradációs konstans (kd [óra-1]) és eliminációs fél-életidő (t1/2 [óra]) azt mutatják, hogy az 

LNCaP sejtekben gyorsabb az mRNS-degradáció, mint az MCF-7 sejtekben (12. táblázat). A 

DHEA jelenléte jelentősen fokozta mindkét sejtvonalban a CYP1A2 mRNS degradációját. A 

DHEA kezelés következményeként a CYP1A2 mRNS stabilitása sokkal jelentősebben 

csökkent az MCF-7 sejtekben, mint az LNCaP sejtekben.  

Előzetes hipotézisünk szerint a DHEA poszt-transzkripciós mechanizmussal csökkenti 

a CYP1A2 indukcióját. Az aktinomicin-D-vel blokkolt sejtekben számolt degradációs 

paraméterek megerősítették azt a feltételezésünket, hogy a DHEA a P450 mRNS lebomlás 

útján csökkenti a CYP1A2 aktivitást. A kísérleti adatokra illesztett modellben számolt 

degradáció szignifikánsan gyorsabb (kd=0,95 óra-1, t1/2 =0,73 óra) volt a MC+DHEA kezelt 

MCF-7 sejtekben, mint a csak MC indukció esetében (kd=0,30 óra-1, t1/2 =2,35 óra) az 

aktinomicin-D-vel való transzkripció-blokkolást követően (19a. ábra és 12. táblázat). Ebből 

arra következtethetünk, hogy a DHEA képes a CYP1A2 expressziójának poszt-transzkripciós 

módosítására a CYP1A2 mRNS stabilitásának csökkentésével. Mivel az LNCaP sejtekben, 

ahol a P450 mRNS lebomlása alap szinten gyorsabb, ez a hatás jóval gyengébb volt. A DHEA 

hatás további igazolására fontos volt megvizsgálni, hogy az AR antagonista BC képes-e a 

DHEA által előidézett CYP1A2 mRNS degradáció növekedést megakadályozni? Ennek 

megválaszolásához a csak AR-t expresszáló LNCaP sejtekben a MC+DHEA+BC 4 órás 

előkezelése után állítottuk le aktinomicin-D hozzáadásával a CYP1A2 transzkripcióját. A 

DHEA mellett alkalmazott antiandrogén BC mérsékelte a DHEA hatását és szignifikánsan 

javította a CYP1A2 mRNS stabilitását (19b. ábra és 12. táblázat). Már az előkezelések után 

az RNS szintézis leállításának pillanatában (0. óra a 19. ábrán) jól látszik, hogy a DHEA 

növeli az mRNS lebontást (19a,b. ábra), valamint az AR antagonista BC ezt ezt a hatást 

kivédi. A görbék kvantitatív kiértékelését a 12. táblázat tartalmazza. 
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12. táblázat: A CYP1A2 mRNS degradáció kinetikai paraméterei az MCF-7 és LNCaP 

sejtekben igazolják, hogy a DHEA az mRNS lebontását fokozza 

kd: degradációs konstans; t1/2: elimininációs fél-élet idő 

 

 kd (óra-1) t1/2 (óra) 

MCF-7   

MC 0,30 2,35 

MC+DHEA 0,95 0,73 

LNCaP   

MC 0,50 1,37 

MC+DHEA 0,68 1,01 

MC+DHEA+BC 0,49 1,41 
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19. ábra: A DHEA MC-el kiváltott P450 indukció gátló hatását az AR antagonista 

BC kivédi 

MC: 3-metilkolantrén; DHEA: dehidroepiandroszteron; BC: bikalutamid (androgén receptor -

antagonista); GAPDH: glicerin-aldehid-3-foszfát-dehidrogenáz. Az y tengelyen a kezeletlen 

kontroll kultúrákhoz viszonyított GAPDH-ra vonatkoztatott mRNS szintek vannak feltüntetve.  

A vizsgálatok során 4 órás elkőkezelést (MC, MC+DHEA és MC+DHEA+BC) alkalmaztunk, 

majd azt követően acktinomicin-D-vel leállítottuk a CYP1A2 transzkripcióját. Az ábrákon a MC 

indukció hatására bekövetkező CYP1A2 mRNS mennyiségeket ábrázoltuk a kiindulási kezeletlen 

sejtben mért mRNS-mennyiségekhez viszonyítva.
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6. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az in vitro gyógyszer-interakciós vizsgálatok egyik célja, hogy feltárja egy hatóanyag 

gátló vagy indukáló hatását a metabolizmusban résztvevő enzimekre, amellyel előre jelezhetők 

a komolyabb klinikai következményekkel járó metabolikus kölcsönhatások. Az enzimgátlás 

vizsgálatok során alkalmazott P450 marker reakcióknak megbízhatónak kell lenniük, hogy 

elkerüljük a hibás következtetéseket. Emellett fontos ismerni a P450 enzimek indukcióját 

befolyásoló tényezőket is, amelyek jelentősen képesek módosítani az adott farmakon 

metabolizmusát, eliminációját, továbbá toxikus sajátságait.  

Egy fejlesztés alatt álló gyógyszer molekula várható kölcsönhatásainak feltárása kiterjed 

a P450 indukáló hatás, valamint a módosító tényezők vizsgálatára is. Így felderíthetők, hogy 

milyen egyéb xenobiotikumok vagy endogén anyagok befolyásolhatják a gyógyszer-jelölt 

hatását. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a DHEA, mert különféle táplálék kiegészítők 

formájában is hozzá lehet jutni.  

Munkánk során bebizonyítottuk, hogy az MFC, mint fluoreszcens marker reakció 

szubsztrátja, amit cDNS expresszált egyedi rendszerben CYP2C9 szeletív szubsztrát 

molekulaként közöltek (Donato és mtsai., 2004; Crespi és mtsai., 2002) nem alkalmas a 

CYP2C9 specifikus enzimaktivitás meghatározására kevert enzimkészletű máj mikroszóma 

frakcióban. Az MFC leginkább a CYP2E1 és CYP2B6 izoenzimek enzimaktivitásának 

meghatározására alkalmas egyedi rekombináns P450 enzimek használatakor. Együttesen 

figyelembe véve az MFC O-delakilezésében résztvevő P450 enzimek humán máj mikroszóma 

frakcióban való megoszlását és a rekombináns P450 rendszereken mért MFC-O-demetiláz 

aktivitásokat elmondható, hogy a legnagyobb relatív katalitikus aktivitása a CYP2E1 enzimnek 

van. Ha egy P450 izoenzim szubsztrát szelektivitása nem teljes, akkor félrevezető, hibás 

eredményeket kapunk a gyógyszer-interakciós vizsgálatok során, mert a katalízisben résztvevő 

enzimek összaktivitását mérjük.  

 Vizsgálatainkban az MFC relatív szelektivitását néztük több P450 enzimet expresszáló 

mikroszóma frakcióban. Az MFC O-dealkiláció CYP2C9-szelektív reakcióként való 

alkalmazhatóságának megállapítására számos megközelítési módszer van; vizsgálatainkat 

mikroszóma frakcióban és egyetlen P450 izoenzimet expresszáló rekombináns rendszerekben 

végeztük. A hatás felderítéséhez gátlásvizsgálatokat, korreláció analízist és rekombináns P450 

rendszereken végzett becslést használtunk. A gátlásvizsgálat eredményei több P450 enzim 

(CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 és CYP3A4/5) részvételét 
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valószínűsítették az MFC O-demetilációban humán máj mikroszóma frakcióban. A 32 humán 

donorból származó mikroszóma frakcióban mért MFC-O-demetiláz aktivitások és a klasszikus 

P450 marker reakciók enzimaktivitás értékei közötti korrelációa vizsgálatok egyértelműen a 

CYP2B6 (r=0,75) és CYP2E1 (r=0,79) enzimek szerepét erősítették meg, azonban kisebb 

mértékű korrelációt mutattak a CYP2A6, CYP2C9 és CYP3A4/5 enzimeknél is. Viszont nem 

tapasztaltunk pozitív korrelációt az MFC O-demetilációja és a klasszikus CYP2C9 szelektív 

tolbutamid 4-hidroxiláz aktivitás között (r=0,546). Mind a gátlás, mind a korreláció analízis 

eredményei megerősítették a rekombináns P450 rendszereken végzett vizsgálatok eredményeit, 

miszerint, az MFC O-demetiláció folyamtában elsősorban a CYP2B6 és CYP2E1 enzimek 

vesznek részt. Azonban, ha az élő heterogén máj mikroszóma frakciót nézzük, akkor 

figyelembe kell vennünk a májsejtekben az egyes P450 enzimek relatív mennyiségét (Shimada 

és mtsai., 1994) és a katalízisben való részvételét is. Így együttesen figyelembe véve az MFC 

O-dealkilezésében részt vevő P450 enzimek humán mikroszóma frakcióban való megoszlását 

és a rekombináns P450 rendszereken mért MFC-O-demetiláz aktivitásokat elmondható, hogy a 

legnagyobb relatív katalitikus aktivitása a CYP2E1 enzimnek van. Annak ellenére, hogy a 

rekombináns P450 rendszerekben a CYP2B6 izoenzim esetében kaptuk a legnagyobb MFC-O-

demetiláz aktivitást. Habár a CYP2C9 enzim relatív mennyisége jelentős a máj 

mikroszómában, a katalitikus aktivitás és relatív menniységi megoszlás eredményeként a 

katalízisben betöltött végső szerepe nem elsődleges. A CYP2A6 és CYP3A4/5 enzimek 

katalitikus funkciói a rekombináns enzimeken végzett vizsgálatok alapján csekélyek. Továbbá 

a gátlásvizsgálatokon kívül a CYP2A6 és CYP2D6 enzimek katalízisben betöltött szerepét más 

vizsglati eredmények nem erősítették meg. 

   

 Az MFC vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy: 

  Jóval intenzívebb MFC O-demetilációt tapasztaltunk a kevert enzimkészletű humán 

mikroszóma frakcióban a rekombináns CYP2C9 enzimen végzett vizsgálatokhoz képest.  

 A gátlószerekkel végzett vizsgálatok eredményei alapján hat izoenzim esetében (CYP2A6, 

CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 és CYP3A4/5) közel azonos mértékű gátlás volt 

tapasztalható az MFC O-demetiláció folyamatára, így a gátlásvizsgálat eredményei nem 

támasztották alá az MFC CYP2C9 szelektivitását. 

 A korreláció vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az MFC nem szelektív szubsztrátja a 

CYP2C9-nek több P450 enzimet expresszáló rendszerekben, sem máj mikroszóma 
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rendszerben, sem pedig primer májsejtekben, de megerősítette a CYP2B6 és CYP2E1 

izoenzim MFC O-demetilezésben betöltött szerepét. 

 Az MFC O-dealkilezésében résztvevő P450 enzimek humán mikroszóma frakcióban való 

megoszlását és a rekombináns P450 rendszereken mért MFC-O-demetiláz aktivitásokat 

együttesen figyelembe véve elmondható, hogy a CYP2E1 enzim relatív katalitikus 

aktivitása a legnagyobb (59,5%).  

 Az MFC leginkább a CYP2E1 és CYP2B6 aktivitásának meghatározására alkalmazható 

fluoreszcens marker szubsztrátként egyedi rekombináns P450 rendszerben. 

Összegezve, az MFC-molekula nem használható CYP2C9 szelektív fluoreszcens 

marker szubsztrátként kevert enzimkészletű humán mikroszóma frakcióban és más, több P450 

enzimet expresszáló rendszerben, mint például humán májsejtekben. Továbbá egyetlen P450 

enzimet tartalmazó rekombináns P450 rendszerekben sem a CYP2C9 izoenzim mutatja a 

legnagyobb MFC-O-demetiláz aktivitást. Az MFC O-demetilációját elsődlegesen a CYP2E1 

enzim katalizálja. Az MFC tehát alkalmazható fluoreszcens marker szubsztrátként egyedi 

rekombináns P450 rendszerben a CYP2E1 és CYP2B6 aktivitásának meghatározására. 

Végkövetkeztetésként annyi mondható, hogy az MFC, mint fluoreszcens marker reakciót adó 

szubsztrát leginkább a CYP2E1 izoenzimnek szubsztrátja kevert enzimkészletű rendszerekben 

(humán mikroszóma, hepatocita). 

 

Számos prekarcinogén vegyület átalakításában bizonyított a CYP1A enzimek 

részvétele, mert jelentős szerepük van a káros vegyületek metabolikus átalakítása során 

képződő úgynevezett reaktív intermedier molekulák kialakításában (1. ábra), ezáltal a 

daganatos elváltozások szervezetben való megjelenésében (Lewis ér mtsai., 2001). Ezért is 

irányul számos kutatás olyan kemopreventív stratégiák vizsgálatára, amelyek során a CYP1A 

gátlása a CYP1A enzimek aktivitásának gátlásán keresztül, vagy a CYP1A expresszió 

gátlásával valósul meg. A DHEA-nak védő szerepe van a kémiai vegyületek által elindított 

karcinogenezisben (Rao és mtsai, 1999), azonban a DHEA nem képes közvetlenül a CYP1A 

enzimaktivitás gátlására (Ciolino és mtsai., 1999). Ezért megvizsgáltuk, hogy a DHEA 

kemopreventív hatása vajon a CYP1A gének indukciójának gátlásán vagy a CYP1A 

expressziójának poszt-transzkripciós módosításán keresztül valósul meg.  

Irodalmi adatok szerint patkány májsejtekben a DHEA jelentősen módosította a 

dimetilbenzantracén kezelés hatására kialakuló CYP1A indukciót azáltal hogy, csökkentette 

mindkét CYP1A gén expresszióját (Ciolini és mtsai., 2003).  
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Az androgén hormonok, mint a tesztoszteron és az 5-dehidroteszteron (DHT) AR-hoz 

való kötődés után aktiválják azt, s az aktivált AR negatívan szabályozza az AhR közvetítette 

jelátvitelt, ugyanis a ligand aktivált AR komplexet képez az AhR-rel és ezáltal gátolja az AhR 

funkcióját, így a CYP1A gének expressziójának szabályozását (Sanada és mtsai., 2009).  

Primer humán májsejteken végzett vizsgálatainkban a DHEA-kezelés gátolta a MC által 

kiváltott indukciót, így csökkentette a CYP1A enzimaktivitásokat (7-etoxirezorufin-O-dealkiláz 

–CYP1A1/2- és fenacetin-O-deetiláz -CYP1A2- aktivitások) és a CYP1A2 mRNS szintet, 

azonban nem volt hatással a CYP1A1 és CYP1B1 mRNS mennyiségekre. Tehát a 7-

etoxirezorufin-O-dealkiláz és a fenacetin-O-deetiláz aktivitások csökkenése a CYP1A2 

indukció gátlásának tudható be. A DHEA képes a CYP1A indukció gátlására, amely 

magyarázatul szolgál a kémiai karcinogenezisben megmutatkozó védő szerepére. Igazoltuk 

ugyanakkor, hogy a CYP1A indukció gátló hatása csak a CYP1A2 gén expressziójára terjed ki. 

Vizsgáltuk továbbá a szteroid hormon-receptorok (GR, ERα és AR) szerepét a CYP1A2 

indukció szabályozásában. Eredményeink alapján az AR antagonista BC képes volt 

csökkenteni a DHEA-okozta CYP1A2 expresszió negatív, gátló szabályozását, bizonyítva ezzel 

az AR szerepét a DHEA okozta CYP1A2 génexpresszió szabályozásában. Kizárható volt a GR 

és ERα szerepe a CYP1A2 indukció DHEA szabályozásában. Számos endogén faktor és/vagy 

exogén vegyület képes módosítani a CYP1A expressziót, s hatásukat vagy közvetlenül fejtik ki 

a CYP1A gének expressziójára vagy pedig közvetett módon transzkripciós faktorokkal, 

végeredményként elérve a CYP1A expressziójának fokozódását vagy csökkenését (Monostory 

és mtsai., 2009; Klein és mtsai., 2010) (8.ábra és 20. ábra). A poszt-transzkripciós 

folyamatok, mint a mRNS- és fehérje-stabilitás változása, szintén szerepet játszhat a CYP1A 

enzimek mennyiségének szabályozásában. Mivel kísérletes eredményeink azt mutatták, hogy a 

DHEA csökkenti a CYP1A2-indukciót, így a további kísérletekben számítógépes modellezéssel 

vizsgáltuk, hogy ez a hatás transzkripciós és/vagy poszt-transzkripciós szinten valósul meg. A 

kísérletes munka és a szimuláció eredményeiből kapott CYP1A2-indukció kinetikája és a 

CYP1A2 mRNS-degradáció mértéke arra enged következtetni, hogy a DHEA által kiváltott 

CYP1A2-indukció gátlása elsődlegesen poszt-transzkripciós folyamat (Belić és mtsai., 2013).  

Mivel a vizsgálatok során mRNS arányokat mértünk, így a 24 órás kezelésnél észlelhető 

CYP1A2 mRNS szint csökkenése feltételezhetően az AhRR negatív visszacsotála miatt van 

(18. ábra). Tehát a mRNS szint csökkenés oka génexpresszió gátlásán keresztül és nem az 

enzimfehérje bomlása miatt jöhet létre. Az RNS-szintézist gátló aktinomicin-D-vel való 

kísérletes munkáink igazolták az MCF-7 és az LNCaP sejtekben, hogy DHEA kezelés hatására 

szignifikánsan magasabb volt a CYP1A2 mRNS-degradáció mértéke a MC-kezelt sejtekben. 
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Ez az ellentmondás, miszerint az LNCaP sejtekben gyorsabb az mRNS degradáció, mint az 

MCF-7 sejtekben (12. táblázat), feltételezhetően összefügg azzal, hogy az MCF-sejtekben 

kevesebb AR expresszálódik (17. ábra). 

Eredményeink alapján a DHEA is képes a CYP1A2 expresszióját negatívan 

befolyásolni (20. ábra). Ez a folyamat az AR bevonásával történik az AhR/ARNT komplexen 

keresztül, valamint DHEA által aktivált AR indukálta CYP1A2 mRNS bomlás fokozásával. 

Tehát a DHEA poszt-transzkripcionális szabályozással növeli a CYP1A2 mRNS-degradációját. 

Összességében elmondható, hogy a DHEA a CYP1A2 indukciójának csökkentésével segíti 

megvédeni a szervezetet a karcinogén vegyületek indukálta karcinogenezistől.  

 

 A DHEA MC indukált sejtekben (humán primer hepatocita, MCF-7 és LNCaP sejtvonalak) 

hatást gyakorol a CYP1A expressziójára az alábiakkal jellemezhetően: 

 A DHEA kezelés csökkenti a MC-okozta CYP1A indukciót.  

 A DHEA gátló hatása csak a CYP1A2 gén expressziójára terjed ki és nincs gátló 

hatással a MC-indukció okozta CYP1A1 és CYP1B1 expresszióra. 

 A 7-etoxirezorufin-O-dealkiláz és a fenacetin-O-deetiláz aktivitások DHEA kezelés 

hatására bekövetkező csökkenései a CYP1A2-indukció gátlásának az eredményei. 

 Az AR antagonista BC csökkenti a DHEA okozta CYP1A2 expresszió negatív 

szabályozását. Feltételezhető ezért az AR szerepe a DHEA okozta CYP1A2 

génexpresszió szabályozásában. 

 A DHEA a CYP1A2 indukciójának mérséklését poszt-transzkripciós úton, a CYP1A2 

mRNS fokozott degradációjával éri el.  

Összegzésként tehát elmondható, hogy a DHEA CYP1A2-indukciójának csökkenéséhez 

igényli az AR jelenlétét, valamint a poszt-transzkripciós szabályozással fokozza CYP1A2 

mRNS degradációt. 
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5.  

20. ábra: Az androgén receptor szerepe a DHEA által közvetített CYP1A2 indukció alul szabályozásában 

AhR: aromás szénhidrogén receptor; AhRR: AhR represszor; AR: androgén receptor; ARNT: AhR nukleáris transzlokátor; DHEA: dehidroepiandroszteron, DHT: 5α-

dehidrotesztoszteron; MC: 3-metilkolantrén Alap állapotban az AhR chaperon fehérjékhez asszociálva komplexet képez a citoplazmában. Induktor vegyület hatására disszociál a 

komplexről, megköti az induktort, s ezáltal aktiválódik. Az aktivált AhR a sejtmagba transzlokálódik, ahol az ARNT-vel heterodimert képez. Ez a dimer kötődik a CYP1A2 XRE 

régiójához és fokozza a CYP1A2 gén expresszióját. Ugyanakkor az induktor által aktivált AhR fokozza az AhRR gén expresszióját is, s ezáltal a represszor AhRR fehérje szintézisét. 

Az AhRR ARNT-hez való kötődése gátolja az AhR-ARNT komplex létrejöttét, így a CYP1A2 expresszióját. A DHEA az AR-hoz kötődve gátolja az AhR-ARNT közvetített 

CYP1A2 expressziót és fokozza a CYP1A2 mRNS degradációt. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A gyógyszer-kölcsönhatás vizsgálatok egyik célja, hogy feltárja egy hatóanyag gátló 

vagy indukáló hatását a metabolizmusban résztvevő enzimekre, amellyel előre jelezhetők a 

komolyabb klinikai következményekkel járó metabolikus kölcsönhatások. A vizsgálatokban a 

P450 szelektív marker szubsztrátoknak és a P450 gének indukcióját befolyásoló tényezők 

feltárásának egyaránt jelentős szerepe van.  

Vizsgáltuk a nagy áteresztőképességú úgynevezett „high throughput” képességű P450 

méréskhez használatos MFC, mint fluoreszcens marker reakciót adó szubsztrát P450 

szelektivitását kevert enzimkészletű mikroszóma frakcióban és a kapott vizsgálati 

eredményeink egyértelműen megcáfolták a korábbi irodalmi adatokat, miszerint az MFC 

szelektív szubsztrátja a CYP2C9 izoenzimnek. Továbbá megállapítottuk, hogy az MFC-O-

demetilációját elsősorban a CYP2E1 és CYP2B6 enzimek katalizálják, a CYP2C9 enzimnek 

csak másodlagos szerep jut. Eredményeink tehát fontos információval szolgálnak az MFC 

molekula használhatóságát illetően és ezáltal elkerülhetőek a hibás következtetések a 

gyógyszerfejlesztés és gyógyszer-interakció vizsgálatok során.  

A DHEA, mint kemopreventív molekula jelentős szerepet tölt be a CYP1A indukció 

mérséklésében enzimaktivitás és mRNS szinten. A MC által kiváltott CYP1A2 indukciót a 

DHEA mérsékli, amely hatás az androgén receptor bevonásával poszt-transzkripciós úton 

valósul meg, azáltal hogy a DHEA növeli a CYP1A2 mRNS degradációját.  

Összefoglalásként elmondható, hogy a gyógyszerfejlesztés során kiemelt hangsúlyt kell 

fordítani a farmakokinetikai interakciókat meghatározó és befolyásoló tényezők vizsgálatára, 

azok specificitásának és pontos hatásmechanizmusának felderítésére.  
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8. SUMMARY 

 

Cytochrome P450 enzymes (P450) play a central role in the metabolism of an extremely 

wide range of drugs and chemical carcinogens. Individual differences of the expression of these 

enzymes may be an important determinant in susceptibility to adverse drug reactions, chemical 

toxins and mutagens. The metabolites of a xenobiotics can be inactive or less active than the 

parent compound, although some biotransformation products display enhanced toxicological 

activity. The goal of the present study was to examine the substrate-selectivity of MCF in 

human liver microsomes and the inhibitory potential of DHEA in CYP1A induction in human 

hepatocytes. 

Fluorometric substrates selective for various cytochrome P450 isoforms have great 

advantages in in vitro enzyme inhibition and induction studies, because they are highly 

sensitive and suitable for high throughput screening. A widely used P450 substrate of this type 

MFC, was reported to be metabolized by human CYP2C9. The present study aimed at the 

question of relative catalytic selectivity of several human P450s in O-demethylation of MFC 

and the eligibility of MFC as a probe substrate for CYP2C9. In recombinant P450 systems, 

CYP2B6 and CYP2E1 seemed to be the most active in O-demethylation of MFC. The 

contribution of CYP2E1 to the MFC O-demethylation in human liver microsomes was 

relatively greater than that of CYP2B6, while the activity on CYP2C9 was not significant. 

Therefore MFC can not be considered as a selective substrate for human CYP2C9. 

The inhibition of CYP1A enzymes by either the enzyme activity or the expression as a 

strategy of chemoprevent has been intensively investigated. The chemopreventive compound 

by DHEA proved to be the post-transcriptional modulation of CYP1A expression. The 

computational modelling and experimental of CYP1A2 induction and mRNA degradation 

indicated that the post-transcriptional effect is likely the primary mechanism of DHEA-

mediated down-regulation of CYP1A2 induction. The mechanism requires the androgen 

receptor as the mediator of DHEA effect. 
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FÜGGELÉK 

 

A P450 marker reakciók kémiai egyenletei 

 

 

7-etoxirezorufin O-deetiláció (CYP1A1/2) 

 

Fenacetin O-dealkiláció (CYP1A2) 

 

Kumarin 7-hidroxiláció (CYP2A6) 

 

 

Tolbutamid 4-hidroxiláció (CYP2C9) 
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Mefenitoin 4’-hidroxiláció (CYP2C19) 

       

Dextrometorfán O-demetiláció (CYP2D6)  

     

Klórzoxazon 6-hidroxiláció (CYP2E1) 

 

Midazolám 1’-hidroxiláció (CYP3A4/5) 

 

Midazolám 4’-hidroxiláció (CYP3A4/5) 
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Nifedipin oxidáció (CYP3A4/5) 
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