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1 Bevezetés 

A kutatómunka során a gyógyszeres antiepileptikus és antipszichotikus kezelés káros 

mellékhatásainak megelőzési lehetőségeit, valamint az egyes hatóanyagok terápiás 

koncentrációjához szükséges optimális dózis beállításának módját vizsgáltuk. 

Hatékony gyógyszeres kezelés beállítása pszichiátriai betegek esetében különösen 

nehézkes. Egyrészt az objektív diagnosztikai eszközök hiánya miatt, másrészt egy adott 

gyógyszer hatásosságának megítéléséhez gyakran hetek szükségesek. Magyarországon 

gyakorlatilag nincs lehetőség az antipszichotikumok vérszintjének monitorozására, 

holott nemzetközi ajánlások javasolják a terápiás gyógyszerszint monitorozás 

pszichiátriai alkalmazását. 

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

gyógyszer-metabolizmus eltéréseiből, vagy megváltozásából fakad. A nem-kívánt 

mellékhatások károsíthatják az addig egészséges máj (és egyéb szervek) működését, 

vagy ronthatják a beteg életminőségét (pl.: elhízás, mozgás nehezítettsége, fájdalmas 

izommerevség, álmosság, szédülés). A máj gyógyszer-metabolizáló képességét 

elsősorban a citokróm P450 (CYP) enzimek mennyisége és aktivitása határozza meg, 

amely nagyban befolyásolhatja egy adott gyógyszer hatékonyságát és esetleges 

toxicitását. A sejtekben lévő aktuális CYP enzimszint genetikailag meghatározott, 

amelyet külső és belső tényezők módosíthatnak. A betegek gyógyszerlebontó 

képessége, illetve CYP-statusa becsülhető a CYPtestTM diagnosztikai vizsgálattal, amely 

a gyógyszer-metabolizmusban résztvevő CYP enzimek aktuális expressziójának 

meghatározásán (CYP-fenotipizálás), és DNS analízissel megállapítható génhiba 

kimutatásán (CYP-genotipizálás) alapul. A CYP geno- és fenotipizálás módszereit 

együttesen alkalmazva meghatároztuk azon csökkent működőképességű, vagy 

működésképtelen enzimet eredményező CYP polimorfizmus(oka)t, amely a 

gyógyszerhatás elmaradásához és/vagy mellékhatások kialakulásához vezethet(nek). A 

CYP-status alapján következtethetünk az esetleges gyenge metabolizáló-képességre és 

javaslatot tehetünk a beteg gyógyszeres terápiájának egyénre szabott módosítására 

(egyes gyógyszerek dózisának csökkentésére vagy növelésére, esetleg visszavonására és 

helyettesítésére más alternatív hatóanyaggal). A személyre szabott terápiával 

várhatóan javítható a gyógyszerhatékonyság, csökkenthető a felesleges 

gyógyszerfogyasztás és a mellékhatások kialakulásának kockázata, lerövidíthető a 

kórházi ellátás és gyorsabb gyógyulás érhető el. 
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2 Célkitűzések 

Jelen kutatómunka célja, hogy a gyógyszer-metabolizáló képesség meghatározásával 

segítséget nyújtson a pszichofarmakoterápiában részesülő betegek kezelésének 

optimalizálásához, amellyel elkerülhető a felesleges gyógyszerfogyasztás és 

megelőzhető a súlyos mellékhatások kialakulása. 

Ehhez elsősorban tisztázni kell, hogyan alakul az egyes pszichofarmakonok 

(klonazepam, klozapin, valproát) sorsa a szervezetben: 1. metabolizálódnak-e a CYP 

enzimeken keresztül, vagy változatlan formában ürülnek, 2. a metabolikus átalakulást 

mely CYP enzimek katalizálják, 3. keletkeznek-e pl. aktív vagy toxikus metabolitok. 

Irodalmi in vitro és in vivo adatok a klonazepam lebontásában a CYP3A enzimek 

szerepét emelik ki. A klozapin metabolizmusával kapcsolatban viszont a CYP1A2, a 

CYP2C19, a CYP2D6 és a CYP3A enzimek lehetséges szerepét említik, nem ritkán 

egymásnak ellentmondó állításokkal. A valproát esetében major CYP enzimként a 

CYP2C9 enzimet jelölték meg, a CYP2A6 és a CYP2B6 minor részvételével. A CYP2C9, 

a CYP2C19, a CYP2D6 és a CYP3A5 rendkívül polimorf, az egyes allélvariánsok eltérő 

katalitikus aktivitásokhoz vezetnek. A gyógyszer-metabolizáló képességet viszont 

egyéb, nem-genetikai tényezők is befolyásolhatják, így a megjelenő fenotípus nem 

feltétlenül azonos a beteg genotípusából becsülhető fenotípussal, ezért szükséges az 

adott enzim expressziójának ismerete is a metabolizáló képesség pontos 

meghatározásához. 

Tehát az alábbi kérdésekre kerestünk válaszokat:  

1. Mely izoenzimek vesznek részt az egyes hatóanyagok lebontásában? 

2. Az azonosított enzimek genetikai polimorfizmusa és/vagy expressziója milyen 

hatással van az adott hatóanyag vérszintjére? A hatóanyagok és metabolitjaik 

szérum koncentrációja mutat-e összefüggést a betegek gyógyszer-lebontó 

képességével? 

3. A betegek CYP-statusa alapján meghatározható-e a terápiás vérszint eléréséhez 

szükséges céldózis? 

4. Milyen előnyei lehetnek a CYPtestTM alapú gyógyszeres terápiának a klinikai 

gyakorlatban jelenleg alkalmazott tüneti terápiával szemben? 
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3 Alkalmazott módszerek 

3.1  In vitro CYP enzimtérképezés 

Az in vitro CYP-gátlás vizsgálatokat humán májszövetből preparált mikroszóma 

frakcióval végeztük. A klonazepam és a klozapin metabolizmusában szerepet játszó 

CYP izoenzimek azonosítására CYP szelektív gátlószereket alkalmaztunk: 

-naftoflavon, szulfafenazol, tiklopidin, quinidin, ketokonazol. Az inkubációs elegy 

tartalmazta: a humán mikroszómát, a vizsgált hatóanyagot (klonazepam, klozapin), az 

egyes gátlószereket és 0,1 M Tris-HCl puffert. A CYP enzimek működéséhez szükséges 

elektronokat NADPH-regeneráló rendszer biztosította. Az anyavegyület és a 

metabolitok meghatározása HPLC-MS/MS analitikai módszerrel történt. 

3.2 Klinikai vizsgálatok 

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások 

Kutatócsoportja rendelkezik a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság szükséges 

engedélyeivel humán minták tudományos célból történő felhasználásához. 

A pszichiátriai betegek vérmintái a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinikájáról, az epilepsziás gyermekek vérmintái pedig a Heim Pál 

Kórház Madarász utcai kórházából és a Semmelweis Egyetem II. számú 

Gyermekklinikájáról érkeztek. Rögzítettük minden beteg demográfiai adatait és a 

kezelések részleteit. 

3.3 A CYP-és a NAT2-status meghatározása 

A vizsgálatok alapját a kutatócsoport egy korábbi munkája adta, miszerint a CYP1A2, a 

CYP2C9, a CYP2C19 és a CYP3A4 enzimek májban mérhető aktivitása szoros 

korrelációt mutat a leukocitákban mérhető CYP expresszióval. Így a CYP génhibával 

nem rendelkező egyéneknél a perifériás vérből izolált fehérvérsejtek CYP mRNS 

expressziójából következtetni lehet a máj specifikus CYP enzimaktivitásaira 

(CYPtestTM). 

A pszichiátriai betegek és az epilepsziás gyermekek fehérvérsejtjeiből DNS- és RNS-

izolálást követően határoztuk meg a CYP-statusokat (CYP genotípus és CYP mRNS 

expresszió). A betegek CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 és CYP3A5 genotípusát az európai 

fehér populációban leggyakrabban előforduló allélvariánsok vizsgálatával, TaqMan 

próbás real-time PCR használatával határoztuk meg. 



 
4 

 

A NAT2 acetiláló fenotípusra a 4 leggyakrabban előforduló SNP meghatározásából 

következtettünk. TaqMan próbák segítségével különítettük el a „lassú-acetiláló” 

allélokat a „gyors-acetiláló”, vad típusú alléltól. 

Valamennyi SNP genotípus eloszlása megfelelt a Hardy-Weinberg egyensúlynak, az 

allélgyakoriságok nem tértek el az irodalmi adatoktól. 

A CYP1A2, a CYP2C9 és a CYP3A4 mRNS szintek meghatározása két lépéses reverz 

transzkripciós qPCR-rel történt. A fehérvérsejtekben az adott CYP mRNS szintek 

mérése relatív mennyiségi meghatározáson alapult, melyhez referenciának a 

glicerinaldehid 3-foszfát dehidrogenázt (GAPDH-t) kifejező mRNS szinteket 

tekintettük. Ugyanis a „háztartási” gén GAPDH állandóan aktív állapotban van, 

expressziója különböző behatásokra nem változik. 

3.4 Vérszint meghatározások 

Vérszint mérésekhez a mintavétel a reggeli gyógyszer-bevételt megelőzően történt. A 

klonazepam, a klozapin és metabolitjaik koncentrációinak meghatározása HPLC-

MS/MS módszerrel történt, a valproát vérszinteket a Heim Pál Gyermekkórház 

Madarász utcai kórházának laboratóriumában határozták meg Fluoreszcens 

Polarizációs Immunoassay (FPIA) technikával. 

Az értékelésekhez normalizált vérszinteket használtunk, azaz a mért koncentrációkat 

elosztottuk a testtömeg kg-ra vonatkoztatott dózissal [(ng/ml)/(mg dózis/ttkg)]. 

3.5 Statisztikai értékelések 

A demográfiai adatok, a CYP expresszió, és a genotípusok mint változók hatását az 

egyes hatóanyagok koncentrációinak alakulására varianciaanalízissel végeztük. 

Az optimális dózistartomány kiszámításához a klonazepam és a klozapin terápiás 

tartományainak alsó és felső határait vettük figyelembe. Az elemzést Matlab R2009b 

szoftver segítségével végeztük. Az egyes csoportok közötti szignifikancia vizsgálatra 

Kruskal-Wallis próbát alkalmaztunk, melyet vagy Mann-Whitney U-próba 

(klonazepam, klozapin), vagy Dunn-teszt követett (valproát). Statisztikailag 

szignifikáns különbségnek a P<0,05 értéket tekintettük. 
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4 Eredmények összefoglalása 

Az in vitro gátlásvizsgálatok során megerősítettük a CYP3A4/5 enzim szerepét a 

klonazepam 7-aminoklonazepammá történő átalakulásában. A klozapin lebomlásának 

két fontos metabolikus útja az N-oxidáció és az N-demetiláció. A klozapin N-oxid 

keletkezését szintén a CYP3A4/5 enzim katalizálta, a norklozapin képződésében pedig 

a CYP3A4/5 mellett kisebb mértékben a CYP1A2 és a CYP2D6 is részt vett. 

In vivo vizsgálatainkban az irodalmi adatok alapján és az in vitro enzimtérképezés 

során azonosított enzimek klinikai jelentőségét vizsgáltuk. 

4.1 Tézispontok 

1.1. Megállapítottuk, hogy a CYP3A5 genotípus nem befolyásolta a kialakuló 

klonazepam szérum koncentrációkat, ellenben a CYP3A4 expresszió szoros 

összefüggést mutatott a normalizált klonazepam szintekkel. Az átlagos CYP3A4 

expressziójú betegek szignifikánsan alacsonyabb klonazepam vérszintekkel 

rendelkeztek, mint az alacsony expressziójú társaik. A 7-aminoklonazepam 

szérum koncentrációinak alakulását pedig a NAT2 acetiláló képesség is 

befolyásolta. Átlagos CYP3A4 expressziójú és lassú NAT2 acetiláló betegekben 

tapasztaltuk a legmagasabb 7-aminoklonazepam/klonazepam koncentráció 

arányt, ami a 7-amino metabolit felhalmozódására utal. 

1.2. A normalizált klozapin koncentrációk alakulásában a CYP2C19 és a CYP2D6 

genotípusoknak nem volt jelentősége. A CYP1A2 nagyrészt alacsony szinten 

expresszálódott a vizsgált betegpopulációban. Az irodalmi adatokkal 

ellentétben a CYP1A2 expresszió a klozapin vérszintek között nem találtunk 

összefüggést. Ugyanakkor a döntően átlagos CYP3A4 expresszióval rendelkező 

betegek jelentősen alacsonyabb vérszinteket mutattak, mint a CYP3A4-et 

alacsonyan expresszálók. Valamint a működő CYP3A5 alléllal, de alacsony 

CYP3A4 expresszióval rendelkező betegek is az átlagos CYP3A4 

expressziójúakra jellemző klozapin vérszinteket mutatták. A klozapin N-

oxid/klozapin és a norklozapin/klozapin koncentráció arányok szintén a 

CYP3A4 expresszióval mutattak összefüggést, tovább erősítve a CYP3A4 enzim 

szerepét a klozapin lebontásában. 

1.3. Gyermekek valproát vérszintjeinek alakulásában a CYP2C9 döntő szerepét 

igazoltuk. A CYP2C9 polimorf allélt nem hordozó gyermekek valproát 

koncentrációit a CYP2C9 expresszió befolyásolta, az átlagos expresszió 
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hatására feleakkora vérszinteket tapasztaltunk, mint az alacsony CYP2C9 

expressziónál találhatóak. Azonban egy defektes allél jelenléte a CYP2C9 

expressziótól függetlenül magas normalizált valproát vérszinteket 

eredményezett. 

Tehát a vizsgált hatóanyagok (klonazepam, klozapin, valproát) és metabolitjaik szérum 

koncentrációit az anyavegyületek átalakításában résztvevő enzimek aktuális állapota 

határozza meg. 

2. A betegek CYP-statusa és az egyes hatóanyagok vérszintje közötti összefüggést fel 

tudtuk használni a terápiás vérszint eléréséhez szükséges céldózis becslésére. Az 

alacsony CYP3A4 expresszióval rendelkező betegek átlagosan feleakkora 

klonazepam illetve klozapin dózist igényelnek a terápiás koncentráció eléréséhez, 

mint akik átlagos szinten expresszálták a CYP3A4 enzimet. Gyermekek valproát 

terápiájában megfelelőnek tűnik a klinikai rutinban alkalmazott 30-40 mg/ttkg 

céldózis, amennyiben nem hordoznak CYP2C9 polimorf allélt. Ha mindkét szülőtől 

hibás allélt örököltek, akkor nem javasolt a valproát terápia alkalmazása, egyéb 

antikonvulzív gyógyszer adása javasolt. Amennyiben egy hibás allélt hordoznak, 

vagy alacsony CYP2C9 expresszióval rendelkeznek, akkor csökkentett dózisú (<20 

mg/ttkg) valproát kezelést igényelnek a terápiás koncentráció eléréséhez. 

3. Végezetül a CYPtestTM alapú valproát terápia előnyeit vizsgáltuk a klinikai 

gyakorlatban jelenleg alkalmazott tüneti terápiával szemben. A CYP2C9-status 

alapján kezelt betegcsoportban szignifikánsan kevesebb volt a félredozírozott 

páciens, és így a terápiás tartományon kívül eső betegek száma, mint a 

konvencionális kezelésben részesülő gyermekek esetében. A valproát indukálta 

komoly mellékhatások (hiperammonémia és emelkedett ALP szintek) szintén 

kisebb mértékben jelentkeztek a CYP2C9-status alapján kezelt csoportban, 

ugyanakkor egyéb mellékhatásokat, mint súlygyarapodás és álmosság nem lehetett 

elkerülni. Eredményeink alapján a CYP-status alapú kezeléssel elkerülhető az 

aluldozírozásból eredő hatáselmaradás vagy a túldozírozás miatti mellékhatások 

megjelenése. 

5 Következtetések 

A kutatómunka során igazoltuk, hogy a három hatóanyag (klonazepam, klozapin, 

valproát) betegeknél mért vérszintjei és a lebontásukban részt vevő CYP enzimek 



 
7 

 

expressziója között összefüggés van, melyet a személyre szabott terápia kialakításában 

fel lehet használni. 

A klonazepam vérszintjének alakulására egyértelműen a CYP3A4 expresszió van 

hatással, a metabolit 7-aminoklonazepam koncentrációját pedig a CYP3A4 expresszió 

és a NAT2 acetiláló fenotípus együttesen alakítja ki. A CYP3A4-status 

meghatározásával előre jelezhető a gyenge metabolizáló képesség, így elkerülhető a 

magasabb klonazepam szintekkel együtt járó mellékhatások megjelenése, míg a NAT2 

acetiláló fenotípus ismerete a klonazepam terápia visszavonásakor jelent fontos 

információt. A CYP3A4- és a NAT2-status együttes ismerete alapján beállított 

klonazepam dozírozás hatékonyabb terápiához vezethet, csökkenhetnek a 

mellékhatások, és elkerülhetők a megvonási tünetek is. 

A klozapin-metabolizáló enzimek expressziójának ismerete hasznos lehet a klozapin 

céldózisának beállításánál és így a vérszintek alakulásában. Habár eredményeink 

további megerősítése nagyobb betegszámon szükséges lenne, a CYP3A-status döntő 

szerepét a klozapin vérszint kialakulásában egyértelműen bizonyítottuk, egy 

alapvetően alacsony CYP1A2 expresszióval rendelkező betegpopuláció esetén. 

Átlagos/magas CYP3A4 expresszióval vagy CYP3A5*1 alléllal rendelkező betegek 

körülbelül kétszer akkora napi dózist igényelnek a terápiás koncentráció eléréséhez, 

mint a CYP3A4-et alacsonyan expresszáló társaik. A jelenlegi klinikai gyakorlat szerint 

meghatározott dózis az alacsony CYP3A4 expressziójú betegek esetén tűnik 

megfelelőnek. Ugyanakkor a betegek többsége a CYP3A4-et átlagosan expresszálta, 

akiknél a klozapin vérszint elmaradt a terápiás hatáshoz szükséges koncentrációtól. 

Gyermekekben a valproát eliminációjában a CYP2C9 enzim szerepe a meghatározó. A 

CYP2C9 genotípus ismerete ugyan jelent némi előnyt, de nem szűri ki a nem-genetikai 

hibából eredő gyenge metabolizáló képességet. CYP2C9 expressziót csökkentő hatása 

van például az epilepsziás rohamokat követő citokin felszabadulásnak. A CYP2C9 

fenokonverzió miatt az epilepsziás gyermekek nagyobb része inkább alacsony, mint 

átlagos CYP2C9 expresszióval rendelkezik, így részükre csökkentett dózis szükséges a 

terápiás koncentráció eléréséhez. A CYP2C9-status alapú terápia alkalmazásával 

elkerülhető a hibás dozírozás, és a túl magas valproát koncentráció okozta toxikus 

mellékhatások kialakulása. 
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