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Bevezetés 

Minden élőlény számára létfontosságú a mérgező és testidegen anyagok, azaz 

xenobiotikumok metabolizmusa. Ezekben a folyamatokban töltenek be kulcsfontosságú 

szerepet a sima felszínű endoplazmatikus retikulumban található citokróm P450 enzimek 

(P450). A P450 enzimeknek emellett számos endogén szubsztrátja is ismert. Állati 

szervezetekben a P450 enzimek legnagyobb mennyiségben a máj parenchima sejtjeiben 

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

Az egyes P450 izoenzimek szövetekben megtalálható mennyiségi és metabolikus megoszlása 

eltérő. A gyógyszer-metabolizmus szempontjából legfontosabb izoenzimek a CYP1A, 

CYP2C, CYP2D, CYP2E és CYP3A alcsaládokba tartoznak. A gyógyszer-metabolizmusban 

résztvevő P450 enzimek és a P450 génátíródást befolyásoló tényezők ismerete meghatározó a 

gyógyszer-kölcsönhatások megállapításában és gyógyszerfejlesztésben. 

Az in vitro gyógyszer-kölcsönhatás és gátlásvizsgálatokban nagy jelentősége van az 

izoenzim-specifikus marker enzimaktivitások meghatározásához alkalmas szubsztrátoknak, 

különösen a fluorimetriásan detektálható marker reakcióknak. Számos esetben egy szubsztrát 

metabolizmusát több izoenzim is képes katalizálni. Ilyenkor fontos ismernünk, hogy mely 

izoenzimek és milyen százalékos arányban katalizálják a reakciót. A 7-metoxi-4-

trifluormetilkumarin (MFC) molekulát rekombináns egyedi P450 rendszerekben CYP2C9 

szelektív szubsztrátként írták le. Azonban számos vizsgálati eredmény megkérdőjelezte a 

molekula tényleges szelektivitását kevert enzimkészletű rendszerekben (mikroszóma frakció, 

sejtkultúra).  

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. Külön figyelmet érdemel ezek közül a dehidroepiandroszteron 

(DHEA), amelyet széles körben használnak étrend kiegészítőként. A DHEA képes egyes 

nukleáris receptorok aktiválására, ami az egyes P450 izoenzimek indukcióját eredményezi.  

A gyógyszer-metabolizmusban ténylegesen résztvevő P450 enzimek és a P450 

génátíródást befolyásoló tényezők ismerete, valamint a P450 specifikus marker szubsztrátok 

és a sejten belüli szabályozási útvonalak azonosítása meghatározó a gyógyszer-

kölcsönhatások megállapításában és gyógyszerfejlesztésben.  
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Célkitűzések 

A CYP2C9 enzim aktivitásának jellemzésére egyedi P450 enzimet tartalmazó 

rendszerben alkalmas az MFC molekula, azonban kevert enzimkészletű rendszerekben a 

CYP2C9 szelektivitása nem bizonyított. Ezért az MFC P450 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. Ezért is vizsgáltuk a DHEA molekula szerepét a CYP1A gének 

indukciójában.  

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? 

 

Alkalmazott módszerek 

I. A 7-metoxi-4-trifluormetilkumarin (MFC) vizsgálatokban használt módszerek 

Humán mikroszóma (SER vezikulumok) frakció: A humán májszövetből készült 

homogenizátumból differenciál centrifugálással nyertük ki a mikroszóma frakciót. Ezt 

követően meghatároztuk a mikroszóma összfehérje mennyiségét.  
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Szuperszóma: A rekombináns P450 rendszer (szuperszóma) cDNS-expresszált P450 

enzimet és humán P450 reduktázt tartalmaz 1:1 arányban (ez az arány nem azonos a 

mikroszóma frakcióban lévő reduktáz/enzim aránnyal). 

Az egyes P450 szelektív enzimaktivitás értékek meghatározása: Az izoenzim 

specifikus aktivitások meghatározása során az irodalomból jól ismert módszereket 

alkalmaztuk: kumarin 7-hidroxiláció (CYP2A6); mefenitoin N-demetilezés (CYP2B6); 

tolbutamid 4-hidroxiláció (CYP2C9); mefenitoin 4’-hidroxiláció (CYP2C19); klórzoxazon 6-

hidroxiláció (CYP2E1); midazolam 1’- és 4-hidroxiláció (CYP3A4); nifedipin oxidáció 

(CYP3A4). 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, valamint az 

egyes P450 szelektív szubsztrátokat tartalmaztak. A specifikus enzimaktivitás értékek 

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

CYP3A4/5) és fluorimetriás (CYP2A6) azonosítást használtunk. 

MFC O-demetiláz aktivitás és gátlásvizsgálat: Az MFC O-demetiláz aktivitásokat 

humán máj donorból származó mikroszóma frakcióban és rekombináns P450 rendszereken, 

mértük. A reakcióelegyek tartalmazták a mikroszómát (0,5 mg) vagy a szuperszómát (48-200 

pmol), 0,1 M Tris-HCl puffert (pH 7,4), NADPH-generáló rendszert és különböző 

végkoncentrációjú (3,125-100 µM) MFC-t. A keletkező 7-hidroxi-trifluorokumarin (HFC) 

termék mennyiségét fluoriméterrel mértük. Az MFC O-demetiláció gátlásvizsgálatokhoz 

P450 szelektív kémiai gátlószereket alkalmaztunk. A reakcióelegyek tartalmazták a humán 

mikroszómát (0,5 mg), 0,1 M Tris-HCl puffert (pH 7,4), a NADPH-generáló rendszert és 

különböző koncentrációjú (0,1-200 µM) MFC-t és az egyes P450 izoenzimekre szelektív 

kémiai gátlószereket: -naftoflavon, 8-metoxipsoralen, szulfafenazol, tranilcipromin, dietil-

ditiokarbamát, ketokonazol.  

Korreláció vizsgálatok: A két- és többváltozós korreláció vizsgálatokban a korreláció 

mértékét az egyes szelektív marker reakciók P450 enzimaktivitás értékei és az MFC-O-

demetiláz aktivitás értékek között kerestük.  

 

II. A dehidroepiandroszteron (DHEA) hatás vizsgálatokban alkalmazott módszerek 

Primer májsejtek izolálása és fenntartása: A humán májsejteket kétlépéses 

kollagenázos perfúzióval izoláltuk. A kinyert sejteket kollagénnel fedett petricsészékbe tettük 

és a tápfolyadékot minden 24. órában cseréltük. A sejteket 3,7 M MC-el és 50 µM DHEA-

val kezeltük külön-külön és kombináltan. A DHEA hatásban szerepet játszó receptor 
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azonosítására RU-486-al (glükokortikoid receptor antagonista), 10 µM ICI-164,384-el 

(ösztrogén receptor antagonista) vagy 10 µM bikalutamiddal (BA, androgén receptor 

antagonista) is kezeltük a sejteket. 

CYP1A specifikus enzimaktivitás értékének meghatározása: A CYP1A1/2 

szelektív 7-etoxirezorufin O-dealkiláz aktivitást intakt májsejteken határoztuk meg. A 

keletkező rezorufin mennyiségét a mintákban fluorimetriásan detektáltuk. A CYP1A2 

szelektív fenacetin O-deetiláz aktivitást a sejtekből izolált mikroszóma frakcióban mértük 

HPLC-UV módszerrel.  

Az MCF-7 és LNCaP sejtek kezelése: Az MCF-7 (humán emlődaganatos) és LNCaP 

(prosztata daganatos) 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. A CYP1A2 mRNS degradáció vizsgálatokhoz a 4 órás 

előkezelést követően 8 µM aktinomicin-D hozzáadásával gátoltuk az mRNS szintézist  

A sejtek mRNS szintjének meghatározása: A primer hepatociták, MCF-7 valamint 

LNCaP sejtek RNS tartalmát TRIzolTM reagenssel vontuk ki. Az RNS preparátumok reverz 

transzkripcióját iScript cDNA Synthesis Kit-tel végeztük. A cDNS mintákból a GAPDH, a 

CYP1A1, a CYP1A2, a CYP1B1, az ERés az AR mRNS mennyiségeket határoztunk meg. 

Az mRNS szintek meghatározásánál referenciaként a glicerinaldehid 3-foszfát dehidrogenáz 

(GAPDH) mRNS mennyiségét használtuk. 

 

Eredmények 

1) A 7-metoxi-4-trifluormetilkumarin (MFC) P450 szubsztrát szelektivitásának 

vizsgálata  

Az MFC O-demetilációjának katalízisében résztvevő P450 enzimek azonosításához a 

következő vizsgálatokat végeztük: (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 és korreláció analízist végeztünk a P450 enzimaktivitások és az MFC 

O-demetiláz aktivitás értékek között, (3) továbbá cDNS expresszált egyedi P450 

rendszerekben határoztuk meg az MFC O-demetiláz aktivitás értékeket és kalkuláltuk az 

egyes izoenzimek relatív szerepét. 

Az MFC O-demetilezésének jellemzésére szolgáló látszólagos Km értéket 3 különböző 

humán donortól származó mikroszómális rendszerben határoztuk meg. A látszólagos Km érték 



5 
 

(7,760,725 μM) szignifikánsan alacsonyabb volt, mint azt a korábbi irodalmi adatokban 

közöltek egyedi cDNS-expresszált CYP2C9 rendszeren (50,74,1 μM). A látszólagos 

maximális reakció sebességet (vmax) 32 donorból származó mikroszóma frakciókban mértük, 

ami átlagosan 778,5471,4 pmol mg-1 fehérje perc-1 volt. 

A CYP2C9-szelektív szulfafenazol inhibítor jelenlétében jelentősen csökkent MFC O-

demetiláz aktivitást kaptunk. Továbbá csökkent MFC O-demetiláz értéket mértünk a 8-

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

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

gátlási állandó értékeket nézve megállapítható, hogy az MFC O-demetilációjának 

katalízisében a CYP2C9 mellett a CYP2A6, CYP2B6, CYP2C19, CYP2E1 és CYP3A4/5 

izoenzimeknek is van szerepe. Ugyanakkor a kétváltozós korreláció analízis eredményei 

alapján csak a CYP2B6 és CYP2E1 enzimek esetében kaptunk relatíve szoros korrelációt (r 

>0,7). A többváltozós korreláció analízis vizsgálat eredményei szerint viszont szignifikáns 

összefüggést találtunk a CYP2C9 enzim aktivitása és az MFC O-demetiláció között is. A 

korreláció analízisek összhangban voltak a gátlásvizsgálatok eredményével, tehát nem 

igazolódott az MFC CYP2C9 szelektivitása.  

A rekombináns P450 enzimeken (szuperszómákon) mért eredmények alapján az MFC 

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

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

pmol-1 P450 perc-1). Szerephez juthat még a CYP2C19 enzim is (2,200,194 pmol pmol-1 

P450 perc-1), amelyre viszont a többváltozós korreláció analízis nem adott szignifikáns 

összefüggést és a kétváltozós korreláció analízisben is messze a leggyengébb korreláció 

adódott. Ugyanakkor nem erősítette meg a szuperszómákon végzett vizsgálat a 

gátlásvizsgálatokban kapott eredmények szerinti CYP2A6 és CYP3A4/5 enzimek katalitikus 

funkcióját az MFC O-demetilációjában.  

A szuperszómákon mért aktivitás értékek és a máj mikroszómában való relatív P450 

mennyiségek együttes figyelembe vételével a CYP2E1 enzim részvétele a legjelentősebb 

(59,5%) a mikroszómális MFC O-demetiláció folyamatában, míg a CYP2B6 enzim MFC O-

demetilezésben való relatív részvétele kevésbé jelentős (7,44%), mivel a CYP2B6 relatív 

mennyisége kevesebb, mint 1%-a a máj teljes P450 enzimkészletének. 
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2) A dehidroepiandroszteron (DHEA) hatása a 3-metilkolantrénnel (MC) kiváltott 

CYP1A-indukcióra 

A MC, mint a poliaromás szénhidrogének (PAH) csoportjába tartozó vegyület primer 

májsejtekben indukálja a CYP1A1 és CYP1A2 expressziót, mind CYP1A specifikus 

enzimaktivitás, mind pedig mRNS szinten, amelyet a DHEA nem egyöntetűen gátol. 

Felmerült a kérdés, hogy a DHEA milyen módon fejti ki indukció gátló hatását a CYP1A 

enzimekre. A CYP1A1/2 által katalizált 7-etoxirezorufin O-dealkiláz aktivitás MC+DHEA 

kezelt sejtekben körülbelül 30%-kal csökkent a csak MC induktorral kezelt sejtekben mért 

aktivitáshoz képest. Továbbá a DHEA több mint 50%-kal csökkentette a CYP1A2 fenacetin 

O-deetiláz aktivitását a MC kezelt sejtekben. A DHEA jelentős mértékben, csökkentette a 

CYP1A2 mRNS-szintet, azonban nem volt hatással a CYP1A1 és CYP1B1 mRNS-szintekre. 

A DHEA 7-etoxirezorufin O-dealkiláció és a fenacetin O-deetiláz aktivitás csökkentő hatása 

tehát a CYP1A2 mRNS szintjének csökkentésén keresztül valósul meg. 

A MC-al kezelt MCF-7 sejtekben a maximális CYP1A2 expressziót a 12 órás kezelésnél 

értük el. A DHEA kezelés csökkentette a MC kiváltotta CYP1A2 indukciót és ezáltal a 

maximálisan elért CYP1A2 mRNS szintet. A CYP1A2 MC általi indukálhatósága sokkal 

nagyobb mértékű volt az LNCaP sejtekben, mint az MCF-7 sejtekben.  

A DHEA szerepének tisztázására receptor antagonistákat alkalmaztunk. 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 okozta indukció 

gátlásban. Ugyanakkor az AR antagonista BC teljes mértékben megszüntette a DHEA 

CYP1A2 indukció gátló hatását mind enzimaktivitás, mind pedig CYP1A2 mRNS szinten. 

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. 

Ezen eredmények egyértelműen igazolják, hogy a DHEA az AR-on keresztül a CYP1A2 

mRNS lebontás fokozásával váltja ki CYP1A2 indukciót gátló hatását. 
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Következtetések 

 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 gátlásvizsgálatok 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 (pl. mikroszómában, 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 májsejtekben. Továbbá egyetlen P450 enzimet 

tartalmazó rekombináns P450 rendszerekben sem a CYP2C9 izoenzim mutatja a legnagyobb 

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. Azonban máj mikroszóma frakcióban 

csak annyi mondható, hogy az MFC, mint fluoreszcens marker reakciót adó szubsztrát 

leginkább a CYP2E1 izoenzimnek szubsztrátja. 
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Primer humán májsejteken és MCF-7, valamint LNCaP sejteken végzett vizsgálatainkban 

a DHEA-kezelés gátolta a MC által kiváltott indukciót, így csökkentette a CYP1A 

enzimaktivitásokat (7-etoxirezorufin-O-dealkiláz és fenacetin-O-deetiláz aktivitások) és a 

CYP1A2 mRNS szintet, azonban nem volt hatással a CYP1A1 és CYP1B1 mRNS 

mennyiségekre. 

 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 okozta CYP1A1 és CYP1B1 indukcióra. 

 A 7-etoxirezorufin-O-dealkiláz és a fenacetin-O-deetiláz aktivitások DHEA kezelés 

hatására bekövetkező csökkenése a CYP1A2-indukció gátlásának az eredménye. 

 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 lebontásával éri el.  

Összegzésként tehát elmondható, hogy a DHEA a CYP1A2-indukciójának 

csökkentéséhez igényli az AR jelenlétét, valamint a poszt-transzkripciós szabályozással 

fokozza CYP1A2 mRNS degradációt. 
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