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1. Bevezetés 
 

A gyógyszeres terápia során jelentkez  nem-kívánt mellékhatások egy része a 

gyógyszer-metabolizmus eltéréseib l, vagy megváltozásából fakad. A máj gyógyszer-

metabolizáló képességét els sorban a citokróm P450 (CYP) enzimek mennyisége és 

aktivitása határozza meg, amely nagyban befolyásolhatja egy adott gyógyszer hatékonyságát 

és esetleges toxicitását. A sejtekben lev  CYP enzimszint genetikailag meghatározott, amit 

bels  (kor, nem, betegségek, hormonális állapot) és küls  (gyógyszerek, peszticidek, 

élelmiszer adalékok, dohányzás, alkoholfogyasztás) tényez k módosíthatnak. A gyógyszer-

lebontó képességr l bizonyos mértékig tájékoztatást kaphatunk a gyógyszer-metabolizmusban 

lényeges szerepet játszó CYP gének analízisével. A pillanatnyi gyógyszer-metabolizáló 

képesség pedig a CYP enzimek aktivitásával, illetve expressziójának mértékével becsülhet . 

A súlyos, akár végzetes mellékhatások elkerülhet ek a gyenge gyógyszer-metabolizáló 

kapacitás id ben való felismerésével és a terápia ésszer  módosításával. Abban az esetben, ha 

nem az anyavegyület fejti ki a megfelel  hatást, hanem a metabolit, a gyenge metabolizáló 

fenotípusú betegnél a terápiás hatás elmaradhat. A kívánt hatás elmaradhat az extenzív, illetve 

az ultra gyors-metabolizáló fenotípusú betegeknél is, ha a farmakológiai hatásért az 

anyavegyület felel s. Extenzív gyógyszer-metabolizmus esetében gyógyszer toxicitás is 

felléphet, ha a toxicitásért felel s metabolit fokozott mértékben termel dik. 

A gyógyszer-metabolizmusban jelent s szerepet játszó polimorf CYP enzimek 

(CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és CYP3A5) DNS analízise világszerte elterjedt, amivel egy 

el zetes becslés adható a máj gyógyszer-lebontó kapacitására vonatkozóan. A pillanatnyi 

CYP enzimszintek megállapításának alapvet  módszere a CYP enzimek aktivitásának 

meghatározása szelektív szubsztrátokkal. Ez a módszer azonban a betegeknél nem 

alkalmazható, mert jelent s a szövetigénye. A klinikumban is alkalmazható módszert 

jelentene, ha perifériás vérb l következtetni lehetne a gyógyszer-metabolizmusban jelent s 

CYP enzimek (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és CYP3A4) aktivitásaira 

a májban.  

2. Célkit zések 
 

A jelen munka célja egy többlépcs s diagnosztikai rendszer kialakítása volt a CYP-

fenotipizálás, illetve a CYP-genotipizálás kombinálásával, amivel teljesebb képet kaphatunk 

egy beteg gyógyszer-metabolizáló képességére vonatkozóan. A diagnosztikai rendszer 

kidolgozásával célunk volt a betegek (pl. kardiovaszkuláris betegségek, neurológiai és 
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pszichiátriai problémák, szervátültetésen átesett egyének, daganatos betegek) gyógyszer-

metabolizáló kapacitásának meghatározása. 

 

  Célunk volt egyfel l a DNS analízissel megállapítható fontosabb génhibák kimutatása 

(CYP-genotipizálás). Módszert dolgoztunk ki a gyógyszer-metabolizmus 

szempontjából jelent s polimorf CYP enzimek (CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és 

CYP3A5) génjeiben olyan mutációk kimutatására, amelyek csökkent m köd  

képesség , vagy teljesen inaktív enzimet eredményeznek, illetve teljes enzimhiányt 

okoznak és a kaukázusi populációban viszonylag gyakran el fordulnak (CYP2C9*2, 

CYP2C9*3, CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*6, 

CYP3A5*3).  

 Mivel a CYP enzimek aktivitása és expressziója id r l-id re változhat, az aktuális 

gyógyszer-lebontó képesség meghatározását céloztuk meg olyan esetekben is, amikor 

CYP génhiba nem volt kimutatható a betegeknél (CYP-fenotipizálás). Az aktuális 

gyógyszer-metabolizáló képesség becslésére leginkább alkalmas CYP enzimaktivitás 

mérések májszöveten elvégezhet k, azonban célunk volt a klinikumban is rutinszer en 

alkalmazható módszer kidolgozása. Els  lépcs ben összevetettük a májban mérhet  

specifikus CYP enzimaktivitás értékeket a máj CYP mRNS szintjeivel. A CYP 

expresszió meghatározásához szükséges májszövet t biopsziával nyerhet , azonban a 

mintavétel bonyolult és kockázatos, ezért lényeges, hogy a máj gyógyszer-lebontó 

kapacitását könnyebben hozzáférhet  mintából, pl. perifériás vérb l is meg tudjuk 

határozni. A CYP expresszió meghatározására a vér alakos elemei közül a leukociták a 

legalkalmasabbak. Célunk volt, hogy összevessük a fehérvérsejtekben lev  CYP 

expresszió mértékét a máj specifikus CYP enzimaktivitásaival.  

 A kaukázusi (fehér) populációhoz tartozó magyarországi donoroknál meghatároztuk a 

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és CYP3A enzimaktivitásokat és 

megvizsgáltuk az egyes CYP aktivitások gyakorisági eloszlását. Majd a májban 

mérhet  CYP aktivitások és a májban, illetve fehérvérsejtekben meghatározható CYP 

mRNS szintek összevetésére korrelációs analízist végeztünk.  

 A CYP-genotipizálás és CYP-fenotipizálás eredményeinek együttes értékelésével 

meghatároztuk a májdonorok gyógyszer-lebontó képességét gyenge, átlagos, vagy 

extenzív fenotípusú csoportba sorolva ket. Az egyes csoportok közti határértékek 

alapján a betegek gyógyszer-lebontó képessége is min síthet . 
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 További célunk a gyógyszer-metabolizmusban résztvev  egyes CYP enzimek allél és 

genotípus, valamint fenotípus gyakoriságainak meghatározása és a genotipizálás során 

kapott allél gyakoriságok összevetése az irodalomban leírt, kaukázusi (fehér) 

populációkra vonatkozó adatokkal. Az elemzést májdonorok, illetve betegek 

vérmintáiból végeztük el.  

  A CYP génhibák meghatározására szolgáló módszerek megbízhatósága mellett a 

költségminimalizálásra is törekedtünk. A költségesebb hidrolízis SNP (Single 

Nucleotide Polimorphism) analízist összevetettük a költséghatékonyabb HRM (High 

Resolution Melting Curve) analízissel.  

 

3. Alkalmazott módszerek 

 

3.1. A máj és vérminták 

Munkánk során 164 szervdonor vér és máj mintáját használtuk fel vizsgálatainkhoz, a 

minták a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájáról (Budapest) 

származtak. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Metabolikus Gyógyszer-

kölcsönhatások Laboratóriuma rendelkezik a Regionális Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottság engedélyével humán vér és májszövet tudományos célból történ  felhasználásához. 

A betegek vérmintáit együttm ködési megállapodás alapján több kórháztól (Semmelweis 

Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika; Szent László Kórház Csontvel  

Transzplantációs Osztály; Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika; 

Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Kórháza; Fejér Megyei Szent György Kórház 

Székesfehérvár; Semmelweis Egyetem, II. Gyermekklinika; Gottsegen György Országos 

Kardiológiai Intézet) kaptuk. 

 

3.2. Specifikus enzimaktivitás meghatározás 

 

A humán májszövetb l mikroszóma frakciót preparáltunk és meghatároztuk a 

következ  CYP enzimaktivitásokat: fenacetin O-deetilezés/CYP1A2; mefenitoin N-

demetilezés/CYP2B6; tolbutamid 4-hidroxilezés/CYP2C9; mefenitoin 4’-

hidroxilezés/CYP2C19; dextrometorphan O-demetilezés/CYP2D6; midazolam 1’- és 4-

hidroxilezés/CYP3A4/5 és nifedipin oxidálás/CYP3A4/5.  

 



 4 

3.3. CYP mRNS szintek meghatározása kvantitatív RT-PCR (real-time Polimerase 

Chain Reaction)-rel 

 

A vérmintákból fehérvérsejteket izoláltunk és az RNS-t kivontuk a fehérvérsejtekb l. 

Az RNS preparátumokból reverz transzkripcióval készült cDNS mintákból meghatároztuk a 

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és CYP3A4 mRNS mennyiségét. 

Referencia génként a GAPDH (glicerinaldehid 3-foszfát dehidrogenáz)-t használtuk. Az RT-

PCR mérésekhez használt primereket két egymást követ  exonra terveztük, hogy az esetleges 

genomiális DNS szennyez dés okozta hibát kiküszöböljük.  

 

3.4. CYP génhibák kimutatása TaqMan próbákkal 

 

A fehérvérsejtekb l kivontuk a genomiális DNS-t és a hidrolízis SNP analízist 

TaqMan próbákkal végeztük. A CYP gének SNP analízise során egy pontmutáció (báziscsere 

vagy bázis deléció) kimutatása a cél. A PCR reakcióhoz két próbát alkalmaztunk, amelyeket a 

mutációs pont köré terveztünk. A próbák szekvenciája teljesen megegyezik, egyedül a 

mutációs ponton mutat eltérést. A reakcióelegyben lev  próbák versengenek a genomiális 

DNS-sel való hibridizáció során. A vad, illetve mutáns próbákat két eltér  fluoreszcens 

festékkel jelöltük, amelyek gerjesztéskor különböz  hullámhosszúságú látható fényt 

emittálnak.  

 

3.5. CYP génhibák meghatározása HRM (High Resolution Melting Curve) analízissel 

 

A HRM analízis szintén alkalmas mutációk kimutatására, azonban a hidrolízis próbák 

helyett interkaláló (kett s DNS szálhoz köt d ) fluoreszcens festéket (EvaGreen) 

használtunk. A primereket úgy terveztük a mutációs hely köré, hogy az amplikon hossza ne 

legyen több mint 100 bázispár. Az amplifikciós ciklusok végeztével olvadáspont analízist 

végeztünk, amellyel már egy nukleotid eltérésb l fakadó olvadáspont különbség is 

kimutatható.  

 

3.6. A PCR reakciók ellen rzése 

 

A CYP-fenotípus és genotípus meghatározások során termel dött amplikonokat 

elektroforézis vizsgálatokkal és szekvencia meghatározással ellen riztük. Többféle 
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eletroforézis rendszert használtuk: i) Experion DNA 1K Analysis (BioRad Laboratories), ii) 

FlashGel System (Lonza, Basel, Switzerland), 1,2 % agaróz gélt tartalmazó DNS kazettákkal 

(50 bázispár- 4000 bázispár hosszú DNS fragmensek szétválasztására). Miután a gél 

elektroforézissel igazoltuk a megfelel  hosszúságú amplikonok termel dését, az amplikonok 

szekvenciája is meghatározásra került (Macrogen Europe, Amsterdam, Hollandia és Biomi 

Kft., Gödöll ). 

 

3.7. Statisztikai értékelés 

A 164 donornál meghatároztuk a CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 

és CYP3A4 enzimaktivitásokat és megvizsgáltuk, hogy az aktivitások gyakorisága milyen 

eloszlást mutat. Mivel nem szimmetrikus eloszlást tapasztaltunk, ezért az els  és harmadik 

kvartilist használtuk a gyenge-átlagos és átlagos-extenzív határok elkülönítésére és az átlag 

értékek helyett a medián értékeket, standard deviáció (SD) helyett a kvartilis deviációt (QD) 

kalkuláltuk. A korrelációt a CYP aktivitások és a CYP gének expressziós szintjei között 95%-

os konfidencia intervallummal Spearman féle közelítéssel határoztuk meg. Nagymérték  

korreláció akkor tapasztalható, ha P<0,0001.  

Ezen felül meghatároztuk 319 beteg, illetve májdonor allél és genotípus, valamint 137 

beteg fenotípus gyakoriság értékeit.  

 

4. Eredmények, tézisek 

  

 A gyógyszer-metabolizáló képesség jellemzésére alkalmas diagnosztikai rendszert 

dolgoztunk ki, amely egyfel l a gyógyszer-metabolizmusban jelent s szerepet játszó 

CYP enzimek expressziójának meghatározásán (CYP-fenotipizálás), másfel l a DNS 

analízissel megállapítható CYP génhibák kimutatásán (CYP-genotipizálás) alapul. A 

CYPtest
TM

 néven bejegyzésre került eljárás elemei: 

 

• CYP-genotipizálás: A gyógyszer-metabolizmus szempontjából jelent s CYP 

enzimek génjeiben olyan mutációk kimutatására koncentráltunk, amelyek 

csökkent m köd  képesség , vagy teljesen inaktív enzimet eredményeznek, 

illetve teljes enzimhiányt okoznak. A kaukázusi populációban viszonylag 

gyakran el forduló CYP polimorfizmusok (CYP2C9*2, CYP2C9*3, 
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CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*6, CYP3A5*3) 

detektálására alkalmas rendszert dolgoztunk ki. 

• CYP-fenotipizálás: Mivel a CYP enzimek expressziója és aktivitása id r l-

id re változhat, az aktuális gyógyszer-lebontó képesség meghatározása 

szükséges olyan esetekben, amikor CYP génhiba nem befolyásolja a 

gyógyszer-metabolizmust. Ezért a gyógyszer-metabolizmus szempontjából 

fontos CYP enzimek (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és 

CYP3A4) expresszióját is meghatározzuk, amelyb l következtethetünk a máj 

CYP enzimaktivitásaira.  

 A máj gyógyszer-metabolizáló képességét meghatározó CYP enzimaktivitásokra 

következtethetünk a májban mérhet  CYP mRNS szintekb l. Ugyanis szoros 

összefüggést találtunk a CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és 

CYP3A4 májban mért specifikus enzim aktivitásai és expressziója között.  

 A máj gyógyszer-lebontó kapacitását jellemz  CYP enzimaktivitásokra bizonyos 

megkötésekkel következtetni lehet a leukocitákban történ  CYP expresszióból is. 

Ugyanis a CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 és CYP3A4 enzimek esetében szoros 

korrelációt találtunk a leukocitákban mérhet  CYP mRNS szintek és a májban lev  

specifikus CYP enzimaktivitások között. A leukocitákban történ  CYP2B6 és 

CYP2D6 expresszió azonban nem nyújt információt a máj CYP2B6 és CYP2D6 

aktivitásairól. 

 Egészségesnek tekinthet  donorok májszövetében meghatározott CYP 

enzimaktivitások gyakorisági eloszlásai alapján meghatároztuk a három gyógyszer-

metabolizáló fenotípus csoport (gyenge, átlagos és extenzív metabolizáló) 

határértékeit. A gyenge – átlagos, valamint az átlagos – extenzív metabolizálók közti 

határértékek alapul szolgáltak a gyógyszer-lebontó képesség CYP expresszió alapján 

történ  min sítésére. Májszövetb l történ  fenotipizálás során a CYP1A2, CYP2B6, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és CYP3A4 enzimek aktivitásaira, míg leukocitákból 

történ  CYP-fenotipizálás során a CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 és CYP3A4 

enzimek aktivitásaira következtethetünk. A kalkulált ’cut-off’ határértékek a 

klinikumban is egyszer en alkalmazható módszert kínálnak a gyógyszer-metabolizáló 

képesség meghatározására.  
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 A CYP-genotipizálás és CYP-fenotipizálás eredményeinek együttes értékelésével 

min sítettük a betegek gyógyszer-lebontó képességét gyenge, átlagos, vagy extenzív 

metabolizáló fenotípusú csoportba sorolva ket. 

 Több magyarországi kórházzal és klinikával való együttm ködés alapján elvégeztük 

319 beteg illetve májdonor leukocitáiból származó genomiális DNS minták CYP-

genotipizálását és vizsgáltuk a klinikai következményekkel járó CYP génhibák allél és 

genotípus gyakoriságait. A magyarországi betegek illetve donorok CYP allél és 

genotípus gyakoriságai hasonlónak bizonyultak a kaukázusi (fehér) populációkra 

jellemz  gyakoriságokhoz.  

 A leukocitákban meghatározható CYP expresszió alapján jellemeztük a CYP1A2, 

CYP2C9, CYP2C19, és CYP3A4 enzimek aktivitását és min sítettük a betegek 

gyógyszer-metabolizáló képességét. A betegek nagyobb része a gyenge metabolizáló 

fenotípusú csoportba tartozott a CYP1A2, CYP2C9 és CYP2C19 esetében, míg a 

CYP3A4 enzimet tekintve zömmel az átlagos metabolizáló fenotípusba voltak 

sorolhatók. 

 A CYP génhiba meghatározásra szolgáló módszerek megbízhatósága mellett 

költségminimalizálásra is törekedtünk. A költséghatékonyabb HRM analízis 

alkalmazhatóságát igazoltuk a CYP2C19*2 (681 G>A) mutáció kimutatásának 

példáján. 

 

5. Következtetések 

A májban lév  CYP enzimaktivitások becsülhet k a CYP-genotipizálás, illetve CYP-

fenotipizálás segítségével májból nyert t biopszia mintából és némi megkötéssel a perifériás 

vérb l izolált leukocitákból is. Els ként a CYP-genotipizálást célszer  elvégezni, amellyel a 

CYP génekben található, klinikai jelent séggel bíró mutációk (CYP2C9*2, CYP2C9*3, 

CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*6) mutathatók ki máj vagy 

vérmintából. A CYP-genotipizálással kisz rhet  a génhibák következtében folyamatosan 

fennálló gyenge (vagy extenzív) metabolizáló fenotípus, így a CYP-genotipizálást elegend  a 

betegnél egyszer egy életben elvégezni. A CYP-fenotipizálás máj mintából elvégezhet  a 

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és CYP3A4 enzimeknél, ami hiteles 

információt nyújt a felsorolt enzimek májban lev  enzimaktivitásiról abban az esetben, ha a 

CYP2C9, CYP2C19 és CYP2D6 génekben nincs mutáció, és a beteg CYP3A5*3/*3 

genotípusú. A vérvétel azonban egy sokkal egyszer bb mintavételi módszer, és a leukociták 
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bizonyos megkötéssel alkalmasaknak bizonyultak a CYP-fenotipizálásra. A leukocitákban 

végzett CYP-fenotipizálás a CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 és CYP3A4 enzimek esetében 

nyújt információt a májban lev  CYP aktivitásokra azon betegeknél, akik homozigóta vad 

CYP2C9 illetve CYP2C19 genotípusúak, illetve két CYP3A5*3 mutáns allélt hordoznak (1. 

ábra).  

A betegek gyógyszer-metabolizáló kapacitása tehát min síthet  a CYP-genotipizálás, 

illetve a CYP-fenotipizálás elvégzésével máj t biopsziából, illetve némi megkötéssel 

leukocitákból is. A betegek gyógyszer-metabolizáló kapacitásának becslése segítséget nyújt 

az egyénre szabott, optimális gyógyszeres terápia beállításához. A CYPtest
TM

 segítségével 

kiválasztható a leghatékonyabb gyógyszer és meghatározható a megfelel  dózis, amellyel 

csökkenthet  a káros vagy akár végzetes mellékhatások kialakulása, illetve elérhet  a 

megfelel  terápiás hatás, amivel a betegek életmin sége jelent sen javítható. 

 

 

 

1. ábra: A perifériás vér leukocitáiban történ  gyógyszer-metabolizáló kapacitás becslése 
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