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Bevezetés 

A szervezetbe kerülı xenobiotikumok (gyógyszerek, növényvédıszerek, élelmiszer 

adalékanyagok, egyéb kémiai anyagok) metabolizmusában a citokróm P450 (P450) enzimrendszernek 

kulcsfontosságú szerepe van. A P450 enzimek legnagyobb mennyiségben a májban expresszálódnak. 

A máj gyógyszer-metabolizáló képességét elsısorban a P450 enzimek mennyisége és aktivitása 

határozza meg, amely nagyban befolyásolhatja egy adott gyógyszer hatékonyságát és esetleges 

toxicitását. Az aktuális P450 enzimszint genetikailag meghatározott, melyet azonban külsı és belsı 

tényezık módosíthatnak (dohányzás, alkohol fogyasztás, környezeti ártalmak, betegségek, 

gyógyszeres kezelés). Számos gyógyszer (rifampicin, dexametazon, fenobarbitál, omeprazol) 

receptorfüggı mechanizmussal fokozni képes a P450 gének transzkripcióját, melynek hatására nı az 

adott P450 enzimfehérje mennyisége a sejtekben. Ez az úgynevezett P450 indukciós válasz 

gyógyszerinterakciók forrása, amely befolyásolja a P450-függı gyógyszer-metabolizmust, valamint a 

xenobiotikumok farmakokinetikai, toxikológiai és karcinogén tulajdonságait. A megemelkedett P450 

enzimszintek következtében felmerülı leggyakoribb probléma egy gyógyszeres kezelés során, hogy 

egy adott gyógyszer fokozott metabolizmusa miatt a vérszintje nem éri el a terápiás vérkoncentrációt. 

Ilyen esetekben az adott gyógyszer terápiás dózisát módosítani kell és a vérszint monitorozása segíthet 

a megfelelı dózis beállításában. 

A hormonális állapot természetes változásai, valamint a terápiában alkalmazott szteroid típusú 

vegyületek is jelentıs változásokat okozhatnak a P450 expresszióban és a P450 enzimfehérje 

szintekben. A szteroid típusú anyagok hatásának vizsgálata, valamint a gyógyszer-metabolizmusban 

résztvevı enzimek és a hormonális szabályzás közti kapcsolódási pontok feltérképezése magyarázatot 

adhat például a daganatos megbetegedések során, vagy a mellékvese mőködés zavarai következtében 

tapasztalható eltérı gyógyszer hatékonyságra és toxicitásra. 

Célkitőzések 

Munkánk során a dexametazon, egy szintetikus glükokortikoid analóg, valamint egy, a 

mellékvesekéregben termelıdı szteroid típusú hormon, a DHEA hatását tanulmányoztuk a gyógyszer-

metabolizmusban meghatározó szerepet játszó humán P450 enzimek expressziójára. 

• Arra kerestünk választ, hogy 

o a 3-metilkolantrénnel, egy planáris aromás szénhidrogénnel kiváltott CYP1A1 

indukció hogyan változik meg dexametazon hatására humán és patkány 

májsejtekben? 

o A humán és patkány CYP1A1 indukálhatóságában bekövetkezı változás milyen 

háttér folyamatoknak köszönhetı? 

o Egyéb glükokortikoidoknak milyen hatása van a CYP1A1 indukciójára? 
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• Továbbá arra kerestünk választ, hogy 

o A táplálékkiegészítıként alkalmazott DHEA hogyan befolyásolja a gyógyszer-

metabolizmusban résztvevı legfontosabb P450 enzimek, a CYP3A4, CYP2C9, 

CYP2C19 és CYP2B6 expresszióját? 

o A DHEA P450-ekre gyakorolt induktív hatását tapasztalva felmerült a kérdés, 

hogy a kialakuló induktív hatásnak mi a mechanizmusa, mely nukleáris 

receptorok játszanak szerepet az indukcióban? 

o Vajon a DHEA farmakológiai hatásának megszőnéséhez vezetı metabolizmus 

jelenti-e a P450 indukáló képességének elvesztését is? 

Alkalmazott módszerek 

• Kísérleti modell: Primer májsejtkultúra 

A humán májsejteket kadaver májdonorokból két lépéses kollagenázos perfúzióval izoláltuk. A 

májszövetet a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikája (Budapest, 

Magyarország) bocsátotta rendelkezésünkre. A humán mintákkal végzett vizsgálatokat a Tudományos 

Kutatási és Etikai Bizottság engedélyezte. A patkány májsejteken végzett kísérleteinkhez ~200 g 

testsúlyú hím Wistar patkányok májából izoláltuk a hepatocytákat. 

A humán májsejtek kezelése a következı módon történt: 

1., A CYP1A indukciós vizsgálatok során a sejteket 3-metilkolantrénnel (3,7 µM), 

dexametazonnal (0-10 µM), RU-486-tal (1 és 10 µM) egymagában és kombinálva (3-

metilkolantrén+dexametazon, 3-metilkolantrén+RU-486+dexametazon) kezeltük 24 és 48 órán 

keresztül. A dexametazonon kívül, egyéb glükokortikoidok hatásának tanulmányozásakor a sejteket 3-

metilkolantrénnel kombinálva hidrokortizonnal, kortizonnal, kortikoszteronnal, 

dezoxikortikoszteronnal 1 és 10 µM-os koncentrációban kezeltük (3-metilkolantrén+hidrokortizon, 3-

metilkolantrén+kortizon, 3-metilkolantrén+kortikoszteron, 3-metilkolantrén+dezoxikortikoszteron). 

2., A DHEA okozta indukciós hatás vizsgálata során 48 órás DHEA (50µM), 7α-OH-DHEA 

(50 µM), 7-oxo-DHEA (50 µM), valamint referenciaként dexametazon (1 és 10 µM) kezelést 

végeztünk. A kezelések során az induktorvegyületek oldószereként alkalmazott dimetil-szulfoxid 

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

A primer egér májsejt izolálás, valamint az egér májsejteken végzett vizsgálatok Prof. U. A. 

Meyer (Biozentrum, University of Basel, Basel, Svájc) laboratóriumában történtek. A primer egér 

májsejteket kontroll (CAR+/+), valamint CAR knockout (CAR-/-) egerek májából kollagenázos 

perfúzióval izoláltuk. A sejteket androsztanol jelenlétében (0, 1 és 10 µM) illetve androsztanol nélkül 

TCPOBOP-al (10 µM) és DHEA-nal (25 µM) 24 órán át kezeltük. 

• P450 specifikus enzimaktivitások meghatározása 

A sejtkultúrában tartott, kezelt sejteket foszfát pufferes mosást követıen, a kollagén felületrıl 

összegyőjtöttük, feldolgozásig -80 oC-on tároltuk. A sejtek ultrahangos feltárása után, differenciál 

centrifugálással mikroszóma frakciót preparáltunk van der Hoeven és Coon módszere alapján. A 
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mikroszómák fehérjetartalmát Lowry-szerint határoztuk meg. A különbözı P450 enzimaktivitások 

meghatározásához alkalmazott specifikus tesztreakciók rendre a következık voltak: fenacetin O-

deetilezés/CYP1A2, mefenitoin N-demetilezés/CYP2B6, tolbutamid 4-hidroxilezés/CYP2C9, 

mefenitoin 4’-hidroxilezés/CYP2C19, midazolam 1’- és 4-hidroxilezés/CYP3A4/5, nifedipin 

oxidálás/CYP3A4/5. A képzıdı metabolitok mennyiségét HPLC/UV (ELITE, LaChrom, Merck, 

Németország) detektálással határoztuk meg. 

A 7-etoxirezorufin O-deetiláz aktivitást intakt májsejteken határoztuk meg. A sejtek kezelését 

követıen a tápfolyadékot eltávolítottuk, a sejteket Hank-féle pufferrel mostuk, majd 7-etoxirezorufint 

(5 µM végkoncentráció) és dikumarolt (10 µM végkoncentráció) tartalmazó Hank-féle puffert adtunk a 

sejtekhez. A dikumarol gátolja a citoszólban jelenlévı diaforáz enzimet, amely a képzıdı rezorufin 

továbbalakulását katalizálja. A szubsztrátból képzıdı rezorufin mennyiségét fluorimetriásan (RF-

5301PS spektrofluorofotométer, Shimadzu, Japán) detektáltuk, 550 nm excitációs és 589 emissziós 

hullámhossz mellett. 

A specifikus enzimaktivitás értékeket pmól/4x106 sejt/perc- (CYP1A) vagy pmól/mg 

mikroszomális fehérjetartalom/perc-ben (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4/5) adtuk 

meg. A kontroll és a kezelt csoportokkal való összehasonlítást, valamint a statisztikai elemzést 

Student-féle t-próbával végeztük, p<0,05 szignifikancia szint mellett. 

• Western blot analízis 

A májsejtek CYP1A1 fehérje tartalmát Western blot analízissel határoztuk meg, (10 µg 

fehérjetartalmú mikroszóma/sáv). A kimutatáshoz nyúlban termeltetett anti-patkány CYP1A1-et 

(primer antitest), valamint tormaperoxidázzal konjugált, kecskében termeltetett anti-nyúl IgG-t 

(szekunder antitest) használtunk. A reakció során a poliklonális anti-patkány CYP1A1 specifikusan 

csak a CYP1A1-et ismeri fel, a CYP1A2-t nem, ezáltal elkülöníthetı a két fehérje egymástól. A 

tormaperoxidáz szubsztrátjának a luminolnak a hozzáadásával, a kemilumineszcencia detektálásával 

fényérzékeny filmen a reakció láthatóvá tehetı. A kvantitatív kiértékelés során a megjelenı sávok 

intenzitását denzitometriásan a Un-Scan-It-gel 5.1-es verziójú szoftverrel (Silk Scientific Inc., Orem, 

UT, USA) határoztuk meg. 

• Northern blot analízis 

A Northern blot analízist a Louisville-i Egyetemmel közösen végeztük (Prof. R. A. Prough, 

Louisville, Kentucky, USA). Sávonként 12 µg RNS-t 1 m/v %-os agaróz/formaldehid denaturáló gélen 

elektoforézissel szétválasztottunk. A szétválasztott RNS-eket a gélbıl nejlon membránra vittük át, és a 

CYP1A1 valamint a β-aktinra specifikus radioaktívan jelölt cDNS próbákkal hibridizáltuk. Ezt 

követıen a filtert mostuk, majd az autoradiográfián alapuló kvantitatív kiértékelést PhosphorImager és 

ImageQuant (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA, USA) szoftverrel végeztük el. 

• P450 mRNS szintek meghatározása kvantitatív RT-PCR-rel 

Az RNS mintákból (3 µg) reverz transzkripcióval egyszálú cDNS-t állítottunk elı. A kvantitatív 

RT-PCR vizsgálatok során a GAPDH, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 és a CYP3A4 mRNS szintjeit 
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határoztuk meg LightCycler 2.0 Real-Time PCR System készülékkel (Roche Applied Science, Svájc). 

A reakciók során FastStart TaqDNA polimerázt és 0,1 µM-os végkoncentrációjú Universal Probe 

Library (UPL) próbákat használtunk. Az alkalmazott primerek végkoncentrációja 0,2 µM volt. 

Az egér Cyp2b10 mRNS szintjének meghatározásához FAM-jelölt Taq próbát és AmpliTaq 

DNA polimerázt alkalmaztunk. Az adott mRNS szinteket a referenciaként alkalmazott úgynevezett 

housekeeping gén a GAPDH mRNS szintjéhez viszonyítottuk. 

• Nukleáris receptorok szerepének vizsgálata a P450-ek indukciójában 

o Tranziens transzfektálás (pregnán X receptor (PXR) szerepe) 

A tranziens transzfektálást J.-M. Pascussi laboratóriumával (INSERM, Université Montpellier, 

Montpellier, Franciaország) együttmőködve végeztük, a transzfektálás során humán hepatocelluláris 

karcinóma sejtvonalat (HuH7) használtunk. Az alábbi plazmidokat építettük be a sejtekbe: pSG5, 

pSG5-hPXR, pGL3(CYP3A4/XREM[-7800/-7200]/-262/+11)LUC (ahol a XREM: -7800/-7200 és a 

CYP3A4 promoter régió: -262/+11) és pSV-β-galaktozidáz. A transzfektálás során 5x105 HuH7 

sejthez 10 ng pSG5 vagy pSG5-hPXR plazmidot, 100 ng a luciferázt is tartalmazó riporter 

szekvenciát, a pGL3(CYP3A4/XREM[-7800/-7200]/-262/+11)LUC-t, valamint 50 ng pSV-β-

galaktozidáz plazmidot (kontroll) használtunk. 16 órával a transzfektálást követıen a sejteket DHEA-

nal 1, 10 és 50 µM-os koncentrációban, valamint SR-12813–al 1 µM-os koncentrációban kezeltük. Az 

oldószer (dimetil-szulfoxid) mennyisége a tápfolyadékban nem haladta meg a 0,1 v/v %-ot. 24 órás 

inkubálást követıen a luciferáz és β-galaktozidáz aktivitást az irodalomban leírtak alapján határoztuk 

meg. Az aktivitás értékeket normalizáltuk a luciferáz/β-galaktozidáz hányados képzésével. Az 

eredményeket négy elvégzett kísérletbıl származó, három párhuzamos minta átlagai±szórásaként 

adtuk meg. 

o Nukleáris transzlokációs vizsgálatok (konstitutív androsztán receptor (CAR) 

szerepe) 

A nukleáris transzlokációs vizsgálatokat Prof. U. A. Meyer (Biozentrum, University of Basel, 

Basel, Svájc) laboratóriumával együttmőködve végeztük. A vizsgálatokhoz az egér májsejteket 

kollagénnel bevont fedılemezekre ültettük. 4 órával a sejtek letapadását követıen a transzfektálást 

Lipofectamine 2000 transzfekciós reagens felhasználásával végeztük, a sejtekbe a pEGFP-cl-hCAR 

plazmidot építettük be, melyet Prof. M. Negishitıl (Laboratory of Reproductive and Developmental 

Toxicology, National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, NC, USA) 

kaptunk. 18 órával a transzfektálást követıen a sejteket DHEA-nal (50 µM) és CITCO-val (100 nM) 4 

órán át kezeltük, majd a sejteket PBS-sel mostuk és 4 m/v %-os paraformaldehiddel fixáltuk. A 

sejteket 4’-6-diamidino-2-fenilindollal (DAPI) festettük meg, a fluoreszcens mikroszkópos 

felvételeket Leica DM5000B típusú mikroszkóppal (Leica Microsystems, Wetzlar GmbH, 

Németország) készítettük. A felvételek kiértékelését AnalySIS Pro szoftver (SoftImaging System 

GmbH, Münster, Németország) felhasználásával végeztük.  
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• Statisztikai elemzés 

Az eredményeket minden esetben átlag±szórás adtuk meg, a statisztikai kiértékelést a GraphPad 

InStat 3.00 verziójú programmal (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) végeztük. A kezeletlen 

(kontroll) és kezelt csoportok összehasonlítását Student-féle t-próbával, p<0,05 szignifikancia szint 

mellett végeztük el. Az eredményeinket alátámasztandó, a kísérleteket több donoron (5-6) is 

elvégeztük, ezt az egyes humán donorok közt meglévı nagy interindividuális különbségek indokolták. 

Eredmények 

• Dexametazon hatása a CYP1A1 indukcióra 

Elızetes vizsgálatok magzati és újszülött patkány májsejtekben a glükokortikoidok potenzírozó 

hatását igazolták a különbözı policiklusos aromás szénhidrogének, mint például az 1,2-benzantracén 

és a 3-metilkolantrén által kiváltott CYP1A1 indukcióra. Szintén bizonyított, hogy magzati humán 

májsejtekben a glükokortikoidok szinergistaként fokozzák a CYP1A1 expresszióját. 

Vizsgálataink tárgya volt, a dexametazon, egy szintetikus glükokortikoid hatása a 

metilkolantrénnel kiváltott CYP1A1 indukciójára felnıttkori humán májsejtekben. Célunk volt 

továbbá a CYP1A1 expresszió változásának összehasonlítása felnıttkori humán és patkány 

májsejtekben. 

Felnıttkori patkány és humán májsejtekben egyaránt, a 3-metilkolantrén potenciálisan indukálta 

a CYP1A1-et. Az indukció mértéke alapján a 3-metilkolantrén erıs CYP1A1 induktor vegyület. A 

dexametazon patkány májsejtekben fokozta a 3-metilkolantrén CYP1A1 induktív hatását. Már a 10 

nM-os koncentrációban alkalmazott dexametazon is 3-4-szeresére növelte a CYP1A1 indukcióját. A 

dexametazon potencírozó hatása koncentráció- és idıfüggést mutatott, 48 órás kezelést követıen az 

indukció fokozódásának jelensége erıteljesebb a 24 órás kezeléshez képest. A glükokortikoidok 

szinergista hatásukat a policiklusos aromás szénhidrogén-függı CYP1A1 indukcióra a CYP1A1 gén 

elsı intronjában található három glükokortikoid érzékeny szakaszokon (GRE) keresztül fejtik ki. A 

glükokortikoid sejtbe jutásakor aktiválja a glükokortikoid receptort (GR), mely homodimert képezve 

bejut a sejtmagba, ahol a CYP1A1 GRE szakaszaihoz kötıdve fokozza a célgén átíródását, mely végül 

az endoplazmás retikulumban emelkedett CYP1A1 enzim fehérje szintet eredményez. Ez a 

molekuláris mechanizmus magzati patkány és humán májsejtekben igen jól ismert és jellemzett. 

Felnıtt donorokból származó humán májsejtekben a 3-metilkolantrén kezelés hatására 

bekövetkezı CYP1A1 gén transzkripciójának fokozódásával a CYP1A1 mRNS szintje megnı, 

azonban a patkány májsejtekben tapasztaltakkal ellentétben, humán májsejtekben dexametazon 

hatására nem történt további CYP1A1 transzkripció fokozódás. Annak ellenére tehát, hogy a humán 

CYP1A1 gén is tartalmazza a GRE szakaszokat, dexametazon jelenlétében transzkripciós szinten nem 

változott a 3-metilkolantrén CYP1A1 induktív hatása. Brake és mtsai szerint primer patkány emlı 

fibroblaszt sejtkekben az aromás szénhidrogén receptor (AhR) expresszióját a dexametazon gátolja. 

Humán májsejtekben ha hasonló mechanizmust feltételezünk, az AhR mennyisége még így is 

elegendı ahhoz, hogy a 3-metilkolantrénnel kiváltott maximális CYP1A1 indukció megmaradjon és 
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valószínőleg ezért nem tapasztaltunk dexametazon hatására változást a CYP1A1 mRNS szintjében. 

Ugyanakkor a CYP1A1 enzim fehérje szintjét a 3-metilkolantrénnel kezelt sejtek fehérje szintjéhez 

képest a dexametazon csökkentette. A 3-metilkolantrén+dexametazonnal kezelt sejtek etoxi-rezorufin 

O-deetiláz aktivitása 50-60 %-kal csökkent a csak 3-metilkolantrénnel kezelt sejtek CYP1A1 

aktivitásához képest. A dexametazon gátló hatása koncentrációfüggést mutatott, már 0,01 nM-os 

koncentrációban alkalmazva is képes volt szignifikánsan csökkenteni a CYP1A1 aktivitását és 0,1 

µM-os koncentrációban alkalmazva elértük a maximális szuppresszív hatást. 3-

metilkolantrén+dexametazon kezelést követıen a CYP1A1 enzim fehérje mennyiségének és a 

CYP1A1 specifikus enzimaktivitás értékének csökkenésébıl arra következtethetünk, hogy a CYP1A1 

fehérje szintet a transzláció sebessége, vagy a fehérje stabilitása szabja meg. A dexametazon CYP1A1 

indukciót csökkentı hatását a CYP1A1 enzim de novo szintézisének gátlása vagy a CYP1A1 fehérje 

gyorsabb degradációja is magyarázhatja. 

A dexametazon szuppresszív hatása az etoxi-rezorufin O-deetiláz aktivitásra a GR antagonista, 

az RU-486 jelenlétében sem szőnt meg humán májsejtekben. A GR-nak tehát nincs szerepe a 

dexametazon által kiváltott gátló hatás kialakulásában. Fontos megjegyeznünk, hogy a dexametazon 

okozta etoxi-rezorufin O-deetiláz aktivitás csökkenés, a CYP1A1 enzim fehérje tartalom 

csökkenésének következtében alakul ki. A 3-metilkolantrén szintén induktív hatású a CYP1A2 

aktivitásra, ugyanakkor a dexametazon ezt a kialakuló induktív hatást nem befolyásolta. 

A hidrokortizon, kortizon, kortikoszteron és dezoxikortikoszteron esetleges CYP1A1 indukció 

moduláló hatásának vizsgálatakor egyik glükokortikoid sem bizonyult olyan hatásosnak, mint a 

dexametazon, sem patkány, sem pedig humán májsejtekben. Patkány májsejtekben a kortizonnal 10 

µM-os koncentrációban kezelt sejtekben egy 2-szeres etoxi-rezorufin O-deetiláz aktivitás növekedést 

tapasztaltunk, azonban ez sem érte el a dexametazon potencírozó hatásának erısségét a 3-

metilkolantrénnel kiváltott CYP1A1 indukcióra. Humán májsejtekben, a dexametazonhoz képest, csak 

a dezoxikortikoszteron gátolta hasonló mértékben a 3-metilkolantrén CYP1A1 induktív hatását. 

Eredményeinket összevetve, fontos megjegyeznünk, hogy a dexametazon a 3-metilkolantrén 

hatására létrejövı CYP1A1 indukcióra másképpen hat humán és másképpen patkány májsejtekben. Ez 

arra hívja fel a figyelmet, hogy igen körültekintıen kell eljárnunk a patkány májsejteken végzett 

kísérletek eredményeibıl a humán májsejteken végzett kísérletek várható eredményeinek becslése 

során. Figyelembe kell vennünk az esetlegesen faji eltérésekbıl fakadó eltérı hatások kialakulásának 

lehetıségét. 

• DHEA-nal kiváltott P450 indukció humán májsejtekben 

Patkány májsejtekben a DHEA kezelés számos P450 gén expresszióját befolyásolja. Például a 

DHEA indukálja a CYP4A-t, ugyanakkor a CYP2C11 expresszióját gátolja. Patkányokban a DHEA a 

peroxiszóma proliferátor aktiválta receptor α és a PXR aktiválásán keresztül fejti ki induktív hatását. 

Továbbá az anyavegyülethez hasonlóan a 7-es pozícióban oxidált DHEA metabolitok is fokozzák a 

CYP4A1 gén expresszióját valamint növelik a CYP4A1 enzim fehérje szintjét. Munkánk során primer 
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humán májsejtekben a DHEA és két fı metabolitjának a 7α-OH- és a 7-oxo-DHEA-nak a P450 gének 

expressziójára gyakorolt hatását, továbbá a kialakuló induktív hatás mechanizmusának vizsgálata 

során a PXR, CAR nukleáris receptorok szerepét vizsgáltuk. 

A humán hepatocytákban referencia vegyületként alkalmazott, klasszikus P450 induktor a 

dexametazon (1 és 10 µM), a vártnak megfelelıen növelte a CYP3A4 enzimaktivitását és a CYP3A4 

mRNS szintjét. Kisebb mértékben ugyan, de a CYP2C9, CYP2C19 és CYP2B6 expresszióját is 

fokozta. Az irodalomban közölt eredményekkel azonos tapasztalataink egyben biztosítékot 

szolgáltattak arra, hogy a kialakított májsejt modell P450 indukciós vizsgálatokra alkalmas. 

A DHEA és metabolitjaival történı kezelés hatására a sejtekben fokozódott a CYP3A4, 

CYP2C9, CYP2C19 és CYP2B6 gének expressziója és nıtt ezen enzimek aktivitása. Ez arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a DHEA metabolizmusa során képzıdı metabolitok is P450 induktor vegyületek, 

tehát a biotranszformáció nem vezet a DHEA induktorvegyületként történı inaktiválásához. A DHEA 

potenciális indukáló hatása a CYP3A4-re humán májsejtekben megegyezik a patkányban kialakuló 

hatással. Patkány májsejtekben ismert, hogy a DHEA kezelés a CYP2C11 szuppressziójához vezet, 

ezzel szemben humán májsejtekben a CYP2C9 és a CYP2C19 indukcióját tapasztaltuk. 

A nukleáris receptorok szerepének vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a DHEA 

koncentrációfüggıen aktiválta a hPXR-t. Ebbıl arra következtethetünk, hogy a DHEA-nal kiváltott 

CYP3A4, CYP2C9 és CYP2C19 indukcióban szerepe van a hPXR-nak. Ugyanakkor a jól ismert 

hPXR agonista, az SR-12813 aktiváló hatásához képest, a DHEA gyenge hPXR aktivátornak 

bizonyult. 

Elsıként vizsgáltuk és írtuk le a DHEA induktív hatását a CYP2B6-ra humán májsejtekben. 

CAR knockout egerekbıl izolált májsejtekben, melyekben a CAR nem fejezıdik ki, a DHEA által 

kiváltott Cyp2b10 indukció csökkenését tapasztaltuk ugyan, de érdekes módon az induktív hatás nem 

szőnt meg teljesen. Ez azzal magyarázható, hogy a sejtekben a CAR nem, de a PXR expresszálódik és 

a DHEA aktiválni képes. A Cyp2b10 maximális indukciója tehát a CAR és a PXR aktiválásán 

keresztül valósul meg és a maximális indukció eléréséhez szükség van a CAR-ra. Azonban nem 

zárható ki egyelıre még ismeretlen transzkripciós faktorok illetve más nukleáris receptorok szerepe 

sem. 

Újabb bizonyíték még a CAR aktiválására, hogy egér májsejtekben a DHEA hatására létrejövı, 

CAR közvetítte Cyp2b10 indukciót az androsztanol (inverz egér CAR agonista) felfüggeszti. Abból, 

hogy az androsztanol a DHEA Cyp2b10-re gyakorolt induktív hatását felfüggeszti, arra 

következtethetünk, hogy inverz agonistaként leszorítja a DHEA-t a CAR-ról, és így fejti ki gátló 

hatását a Cyp2b10 gén expresszióra. Ez bizonyítja, hogy a CAR aktiválásához a DHEA-nak 

közvetlenül, ligandként kötıdnie kell a receptorhoz, tehát a CAR aktiválása ligandfüggı 

mechanizmussal megy végbe. 

A különbözı, jól ismert CAR aktivátorok sejtbe jutásakor, ilyenek például a fenobarbitál, 

CITCO, TCPOBOP, a ligand közvetlenül (CITCO, TCPOBOP) vagy szignál transzdukcióval 
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(fenobarbitál) aktiválja a CAR-t, mely a retinoid X receptorral heterodimert képezve bejut a 

sejtmagba. Ezután a dimer a cél gén promoter régiójában található xenobiotikum érzékeny 

szakaszokhoz kötıdve modulálja az adott gén transzkripcióját. Ebben a folyamatban a CAR sejtmagba 

történı transzlokációja a meghatározó lépés. Maglich-ék tapasztalataival összhangban, CITCO 

kezelést követıen a hCAR transzlokációja a citoplazmából a sejtmagba a fluoreszcens mikroszkópos 

felvételeinken jól nyomon követhetı. DHEA kezelés hatására a hCAR szintén transzlokálódik, mely 

egyértelmően bizonyítja a DHEA CAR aktiváló hatását. 

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy humán májsejtekben a DHEA a PXR-on és CAR-on 

keresztül fejti ki induktív hatását a CYP3A4, CYP2C9, CYPC19 és CYP2B6-ra. A DHEA 

receptorfüggı (PXR, CAR) aktiválással módosítja a CYP gének expresszióját, mely befolyásolja a 

szervezetbe kerülı xenobiotikumok metabolizmusát, továbbá fontos szerepe lehet a kialakuló 

gyógyszer-interakciókban. 

A DHEA igen népszerő étrendkiegészítı, könnyen beszerezhetı és korlátlanul fogyasztható. 

Elsısorban az idısek, valamint a fiatal sportolók, különösen a testépítık körében „hódít”. Azonban 

jótékony hatásai mellett bizonyítottuk, hogy terápiás dózisban (25-50 mg/nap) indukálja a gyógyszer-

metabolizmusban résztvevı legfontosabb P450 enzimeket, mely veszélyeket rejthet magában. Idıs 

embereknél például, akik gyakran többféle gyógyszert szednek egyszerre és esetleg 

étrendkiegészítésként DHEA-t is, a DHEA induktív hatása miatt megnövekvı P450 enzimek 

mennyisége miatt a gyógyszerek terápiás dózisának növelése szükséges, ami végül fokozhatja a 

gyógyszer-interakciók kialakulását. 

Következtetések 

Dexametazon hatása a 3-metilkolantrénnel kiváltott CYP1A1 indukcióra 

• Mind patkány, mind humán májsejtekben a 3-metilkolantrén indukálta a CYP1A1-et. 

• Patkány májsejtekben a 3-metilkolantrén okozta CYP1A1 indukciót a dexametazon 

potencírozta. 

• A dexametazon potencírozó hatása a 3-metilkolantrénnel kiváltott CYP1A1 

indukciójára patkány májsejtekben koncentrációfüggést mutatott. 

• A dexametazon, patkány májsejtekkel ellentétben, humán májsejtekben CYP1A1 

aktivitás csökkenést okozott. 

• Humán hepatocytákban a dexametazon csökkentette a 3-metilkolantrén induktív 

hatását CYP1A1 enzim fehérje szinten, ugyanakkor a CYP1A1 gén átíródását nem 

befolyásolta. 

• A 3-metilkolantrén szintén induktív hatású a CYP1A2 aktivitásra humán 

májsejtekben, ugyanakkor a dexametazon ezt a kialakuló induktív hatást nem 

befolyásolta. 
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• A dexametazon szuppresszív hatása a 3-metilkolantrénnel kiváltott CYP1A1 

indukciójára koncentrációfüggést mutat humán májsejtekben. A vizsgált 10-11 - 10-6 

M-os dexametazon koncentráció tartományban a 3-metilkolantrénnel kiváltott 

CYP1A1 indukció folyamatos csökkenését tapasztaltuk és a maximális repressziót 10-

7 M-os koncentrációnál értük el. 

• A dexametazon gátló hatását a 3-metilkolantrén által kiváltott CYP1A1 indukciójára, 

az RU-486, egy erıs GR antagonista nem függesztette fel humán májsejtekben. A 

dexametazon szuppresszív hatása tehát nem a GR-on keresztül valósul meg. 

• Patkány májsejtekben egyik vizsgált glükokortikoid sem érte el a dexametazon 

potencírozó hatásának erısségét. 

• Humán májsejtekben a dezoxikortikoszteron, a dexametazonhoz hasonló mértékben 

gátolta a 3-metilkolantrén CYP1A1 induktív hatását. A hidrokortizon nem, a kortizon 

és kortikoszteron csak kis mértékben csökkentette a CYP1A1 aktivitást a 3-

metilkolantrénnel kezelt sejtek aktivitásához képest. 

DHEA-nal kiváltott P450 indukció humán májsejtekben 

P450 indukciós vizsgálataink eredményeinek összefoglalása 

• Humán májsejtekben DHEA kezelés hatására fokozódott a CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 és 

CYP2B6 gének expressziója és nıtt ezen enzimek aktivitása. Az indukció mértéke 2-3-szoros 

a kontroll sejtekhez képest. 

• Patkány májsejtekben a DHEA gátolja a CYP2C11-et, ezzel szemben humán májsejtekben a 

CYP2C9 és CYP2C19 indukcióját tapasztaltuk. 

• Elsıként vizsgáltuk és írtuk le a DHEA induktív hatását a CYP2B6-ra humán májsejtekben. 

• A DHEA metabolizmusa során képzıdı metabolitok (7α-OH-DHEA, 7-oxo-DHEA) is P450 

induktor vegyületek, a biotranszformáció nem vezet a DHEA induktorvegyületként történı 

inaktiválásához. A DHEA metabolizmusa tehát nem szünteti meg az indukálóképességet. 

Nukleáris receptorok szerepének vizsgálata a P450-ek indukciójában 

• Humán májsejtekben a DHEA a PXR-on és CAR-on keresztül fejti ki induktív hatását a 

CYP3A4, CYP2C9, CYPC19 és CYP2B6 génekre. 

o A DHEA koncentrációfüggıen aktiválta a humán PXR-t. 

o Elsıként igazoltuk, hogy a DHEA által kiváltott CYP2B6 indukciójában a CAR-nak 

szerepe van. 

o A DHEA hatására létrejövı, CAR közvetítette Cyp2b10 indukciót az androsztanol egy 

inverz mCAR agonista felfüggeszti. Az androsztanol mCAR inverz agonista hatására 

létrejövı Cyp2b10 indukció csökkenése bizonyítja, hogy a DHEA közvetlenül 

kötıdik a CAR-hoz, és ligandfüggı receptor aktiválással fejti ki induktív hatását. 



 10 

o DHEA kezelés hatására a humán CAR a citoplazmából a sejtmagba lép, mely 

egyértelmően bizonyítja a DHEA aktiváló hatását a humán CAR-ra nézve. 

• A DHEA receptorfüggı (PXR, CAR) aktiválással módosítja a P450 gének expresszióját, mely 

befolyásolja a szervezetbe kerülı xenobiotikumok metabolizmusát, továbbá fontos szerepe 

lehet a kialakuló gyógyszer-interakciókban. 
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