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1 BEVEZETÉS 

Napjaink egyik legégetőbb egészségügyi problémáját jelentik a daganatos 

megbetegedések. A fejlett országok vezető halálokai között, a kardiovaszkuláris 

megbetegedések után, közvetlenül a második helyen állnak a különböző daganatok 

okozta betegségek [1]. Az Amerikai Egyesült Államokban működő National Cancer 

Institute (NCI) adatai szerint, minden negyedik ember halálának oka valamely 

daganatos megbetegedés. Az NCI 1995-2008 közötti incidencia értékek alapján készített 

becslései [2] szerint Amerikában 2012-re 1 638 910 újonnan diagnosztizált daganatos 

megbetegedés várható, ebből 790 740 nőkben. A nőkben felfedezett tumorok 39,9 %-át 

a reproduktív rendszeri tumorok képezik, ezek százalékos megoszlását mutatja a 

következő kördiagram (1. ábra).  

1. ábra Reproduktív rendszeri daganatok százalékos megoszlása az USA-ban, a NCI 2012-es 

becslése alapján [2] 

A tumoros megbetegedések között az emlődaganat a második leggyakoribb 

daganattípus. Az NCI becslése szerint az USA-ban 2012-ben mintegy 226 870 új 

emlődaganat kerül diagnosztizálásra, ebből 39 510 nőbeteg hal meg a betegség 

következtében. Az American Cancer Society 2011-es közlése alapján az 1980-as 

évektől, főleg a nyugati országokban, incidencia növekedés figyelhető meg az emlőrák 

diagnosztizálásában. A rutinná váló szűrővizsgálatoknak köszönhetően a 

diagnosztizáltak között egyre több a korai stádiumú daganat, amely nagymértékben 
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növeli a túlélési esélyeket. Az uterus (corpus, cervix) karcinóma a második 

leggyakoribb női reproduktív rendszeri daganat. Szintén fontos szerepet tulajdonítanak a 

korai diagnosztizálásnak; azokban az országokban, ahol nem állnak rendelkezésre a 

szűrővizsgálatokhoz szükséges eszközök, magasabb a betegség okozta halálozás aránya, 

mint a fejlett országokban. A méhnyakdaganatok esetében nagy előrelépés volt a HPV 

vakcina bevezetése, hiszen a cervix karcinómák kb. 70%-áért felelős a humán papilloma 

vírus.[3] 

A magyarországi adatok hasonlóképp alakulnak. A 2001 és 2010 közötti 

incidencia értékeket megfigyelve évente átlagosan 76 650 nőbeteg szenved valamilyen 

tumoros elváltozásban, ebből 13 960-ért az emlődaganat valamely formája, míg 2 170-

ért a cervix elváltozása a felelős [4]. A GYEMSZI honlapjáról elérhető rákregiszter 

adatait a következő táblázat tartalmazza (1. táblázat). 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

össz női 738,9 742,6 746,6 743,2 765,6 770 754,9 809,2 814,9 779,8 

emlő 133,8 155,2 154 142,1 142,6 139,3 128,9 135,2 138,6 125,9 

nemi szervek  85,5 79,3 77,7 77,8 77 77,8 76,5 80,3 79,1 70,7 

cervix 26,6 22,7 23,1 22,4 20,7 21,5 21,4 20,7 19,8 17,8 

1. táblázat Női betegek daganatos megbetegedéseinek aránya Magyarországon, 

100.000 lakosra (Rákregiszter, GYEMSZI-REA [4]) 

A szerbiai adatok is igen figyelemreméltók. A BioMed Central folyóiratban 

megjelent 2013-as cikk szerint Szerbiában 1999 és 2009 között évente átlagosan 15 490 

nőt diagnosztizálnak tumoros megbetegedéssel. Ennek legnagyobb részét az emlőrák 

teszi ki, mintegy 3 815 új esettel évente, közvetlenül mögötte a második helyen pedig a 

cervix karcinóma, 1 313 újonnan diagnosztizált esettel évente [5]. (2. táblázat)  

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 össz női 12777 14655 14943 15427 15484 15786 15684 15817 15923 16666 17232 

 emlő 3193 3692 3807 3935 3866 3625 3650 3791 3865 4026 4518 

cervix    1271 1341 1376 1380 1287 1236 1276 1392 1183 1276 1423 

2. táblázat Újonnan diagnosztizált daganatos megbetegedések száma Szerbiában [5] 
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Az utóbbi időben rengeteg orvos-biológiai kutatás foglalkozik a különböző 

daganatok okainak felderítésével, célzott terápiák létrehozásával. A kutatások fontos 

része az új hatóanyagok felderítése, amelyhez szorosan kapcsolódik a potenciális 

vegyületek hatásmechanizmusának megismerése is. A cél, a minél tumorszelektívebb 

vegyületek kifejlesztése, és ezáltal a daganatos terápiára igen jellemző toxikus 

mellékhatások minimalizálása. 

1.1 Vegyületek 

Az ösztrogéneket eddig, mint sejtproliferációt serkentő vegyületeket tartottuk 

számon [6]. Újabb eredmények szerint azonban bizonyos származékok kifejezett 

sejtosztódást gátló hatással rendelkeznek. Az endogén 17-β-ösztradiol a szervezetben 

első lépésben ösztronná alakul. Ezen vegyületeknek fontos szerepük van a 

hormonérzékeny tumorok növekedésben [6]. A továbbiakban az A- vagy a D-gyűrű 

módosulásával újabb metabolitok keletkeznek. Ezek közé tartozik pl. a 

2-hidroxiösztron, és a belőle képződő 2-metoxiösztradiol, amelyek már nem 

rendelkeznek kifejezett ösztrogén aktivitással, viszont az 1990-es években bizonyították 

sejtosztódást gátló tulajdonságukat [7]. Ezután több A-gyűrűben módosított ösztron 

származék daganatellenes hatását is leírták. Ilyen például a 2-metoxiösztradiol, 

amelynek hatásmechanizmusát vizsgálva kiderült, hogy képes gátolni az angiogenezist, 

hat a mikrotubulusok működésére, és aktiválni képes az apoptózis instrinsic és extrinsic 

útját is. Lezajlott a klinikai kipróbálás is prosztata illetve metasztázisos 

emlőkarcinómában szenvedő betegeken, amely vizsgálat során az adott vegyület 

korlátozott biohasznosulására derült fény [8].  

A D-gyűrűben módosított ösztron származékokról az irodalom nem rendelkezik 

ilyen széleskörű ismerettel, így ezen vegyületek tanulmányozását tűztük ki célul. 

Az általunk vizsgált vegyületeket a Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi Karának Szerves Kémia Tanszékén Dr. Mernyák Erzsébet 

szintetizálta [9]. Vegyületeink a D-homoösztron (2), és epimer párja, a 

13-epi-D-homoösztron (4), valamint ezen két vegyület 3-metoxi származékai: a 

3-metoxi-D-homoösztron (1), és a 3-metoxi-13-epi-D-homoösztron (3). (2. ábra) 
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2. ábra A tesztvegyületek szerkezeti képlete ( (1) normál sorba tatozó 3-metoxi-D-homoösztron, 

(2) normál sorba tartozó D-homoösztron, (3) 3-metoxi-13-epi-D-homoösztron, 

(4) 13-epi-D-homoösztron) 

1.2 Korábbi eredmények 

Intézetünkben már vizsgálták ezen vegyületek ösztrogén és progeszteron-

receptor affinitását. A kapott Ki értékek a 17-β-ösztradiolhoz viszonyítva három 

nagyságrendnyi eltérést mutatnak, vagyis a receptorhoz nem kötődnek [9]. Ezenkívül 

megtörtént a D-homoösztron in vivo uterotrop vizsgálata. A 7 napig szubkután bevitt 

tesztvegyülettel kezelt patkányok méhének tömege nem mutatott eltérést, a kontrollként 

alkalmazott olívaolajjal kezelt állatokéhoz viszonyítva, míg a pozitív kontroll, a 

17-β-ösztradiol kezelés közel ötszörös méhizom-tömegnövekedést eredményezett. Ezzel 

kizárható, hogy a vegyületnek ösztrogén hatású, aktív metabolitja keletkezne az élő 

szervezetben[10]. 

Ezek után teszteltük a vegyületek mindegyikének antiproliferatív hatását, 

kolorimetriás MTT-assay-vel, három daganatos (HeLa-cervix karcinóma, MCF-7-

emlőkarcinóma és Ishikava-méhendometrium karcinoma) és egy intakt sejtvonalon 

(MRC-5-fibroblaszt). A módszer lényege, hogy meghatározott számú sejtet kezelünk a 

tesztanyagok növekvő koncentrációival, majd 72 órás inkubálás után egy, a detektálást 

elősegítő reagenst, dimetiltiazol-difeniltetrazolium bromidot (MTT-t) adunk a sejtekhez, 

amelyet az intakt sejtek mitokondriális enzimei színes, formazán kristályokká 

redukálnak. A fotometriás meghatározás során kapott abszorbancia értékek fordítottan 

arányosak a vizsgált vegyület proliferáció gátló hatásával [11]. A legalább 50%-os gátló 

hatással rendelkező vegyületeket tekintettük hatékony antiproliferatív anyagoknak.  

1.  R=CH3, C13 β 

2.  R=H, C13 β 

3.  R=CH3 C13 α 

4  R=H  C13 α 
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Koncentrációsort alkalmazva, felvettük a származékok dózis-hatás görbéjét, és 

meghatároztuk a számított IC50 értékeket. Az IC50 megmutatja a maximális gátlás 

feléhez tarozó koncentráció-értéket. A legpotensebb vegyületnél, a normál sorba tartozó 

D-homoösztronnál ez az érték 5,5 μM, amellyel hatékonysága összevethetőnek 

bizonyult, a méhnyakdaganatok terápiájában már régóta alkalmazott egyik vegyület, a 

ciszplatin ugyanilyen módon mért és számított IC50 értékével [10]. 

 A szelektivitási vizsgálatok lényege, hogy a vizsgált anyag tumorsejteken mért 

IC50 értékét összehasonlítjuk az intakt sejtvonalon mért gátlással. MRC-5 sejtvonalat 

alkalmaztunk, amely egy humán fibroblaszt tenyészet. Ezekre az intakt sejtekre 

gyakorolt gátló hatása a D-homoösztronnak 30 μM-os koncentrációban is csak 

megközelíti az 50%-ot. Így az egy nagyságrendnyi különbség alapján a vegyület 

tumorszelektivitása igazoltnak tekinthető [10] (3. táblázat). 

Elvégeztük a D-homoösztronnal kezelt sejtek sejtciklusanalízisét áramlási 

citometriás módszerrel. A mérés lényege, hogy a vizsgálni kívánt részecskéket/sejteket - 

esetünkben a DNS állományt fluoreszcens jelzőanyaggal (propídium-jodiddal) jelöljük, 

és ennek a fluoreszcenciáját mérjük. [12]. A kapott hisztogramon jól elkülöníthetők a 

sejtciklus egyes fázisai, amelyeket reprezentáló sejtek száma a görbe alatti terület 

nagyságával arányos. A sejtek legnagyobb része a nem osztódó állapotra jellemző 

diploid DNS állományt tartalmazza, ez a G1 fázis. Egy jóval kisebb populáció ennek 

pontosan kétszeres mennyiségével rendelkezik, ezek a sejtek éppen készen állnak az 

osztódásra, ez felel meg a G2/M fázisnak. A kettő közötti rész a szintézis, míg a subG1 

Anyagok

HeLa MCF-7 Ishikawa MRC-5

1 >30 >30 >30 Nincs adat

2 5,5 >30 21,2 >30

3 >30 >30 >30 Nincs adat

4 >30 >30 >30 Nincs adat

ciszplatin 6,5 9,6 3,5 3,7

IC50 értékek [μM]

3. táblázat  A vizsgált D-homoösztron származékok (1- normál sorba tatozó 3-metoxi-D-

homoösztron, 2- normál sorba tartozó D-homoösztron, 3- 3-metoxi-13-epi-D-

homoösztron, 4- 13-epi-D-homoösztron), és a pozitív kontrollként alkalmazott ciszplatin, 

számított IC50 értékei, a vizsgált sejtvonalakon, 72 óra után, MTT-tesztek alapján 

Nem mértük 

Nem mértük 

Nem mértük 
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fázis, (melyben a DNS állomány hipodiploid) megjelenése az apoptózis létrejöttére utal. 

A kapott hisztogramokat egyenként értékeltük, és a sejtciklus egyes fázisaiban lévő 

sejtek százalékos arányait statisztikailag értékeltük [13, 14]. Ezek alapján a subG1 

fázisban lévő sejtek arányának szignifikáns növekedését tapasztaltuk 72 órás behatási 

idő után. Ezt a sejtek G2/M fázisban bekövetkező blokádja előzte meg. [10] 

Az eddigi eredmények nagymértékben megegyeztek a 2-metoxiösztradiol, egy 

A-gyűrűben módosított ösztrogén származék méhnyak karcinóma sejten megfigyelt 

antiproliferatív hatásmechanizmusával. [15, 16] 

Az irodalmi és intézeti eredmények összegzése után döntöttünk a 

hatásmechanizmus további tanulmányozása mellett. 

1.3 A normál sejtciklus és szabályozása 

Egy sejt élete egy osztódással keletkezik, és egy újabb osztódással ér véget. Ez a 

körfolyamat a sejtciklus. A leánysejtek életképességének fő feltétele, hogy később 

mindkét sejt tartalmazza a megfelelő genetikai állományt, amely csak akkor történhet 

meg, ha a sejt élete során megkettőzi az eredeti DNS tartalmát. Ez a duplázódás 

precízen szabályozott mechanizmusok alapján történik meg, egymástól jól elkülönülő 

fázisokban [17]. 

A sejtciklus két fő szakasza az osztódás és az interfázis. A két szakasz között a 

leglényegesebb különbség a DNS-tartalom, és a kromoszómák állapota. 

Az osztódás, mitózis, vagy M-fázis alatt játszódik le a mag (kariokinezis) és a 

citoplazma (citokinezis) kettéosztódása. A sejt kettéválása, a különböző biokémiai és 

morfológiai változások alapján további alszakaszokra bontható, ezek a profázis, 

prometafázis, metafázis, anafázis és a telofázis. 

Az interfázis is több szakaszra osztható, amelyek a sejtműködésben, és a DNS 

állomány állapotában különülnek el. A G1-fázisban intenzív transzkripció és transzláció 

folyik, így intenzív sejtnövekedés zajlik. A fázis végén beindulnak a replikációt 

előkészítő mechanizmusok, és megkettőződik a centriolum. Ezt követi a szintézis, 

vagyis az S-fázis. Itt folyik a replikáció, a DNS tartalom megduplázódása, valamint a 
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hisztonfehérjék szintézise. A szakasz végére kialakulnak a kétkromatidás kromoszómák. 

Az interfázis utolsó szakasza a G2-fázis (premitotikus vagy posztszintetikus), ekkor már 

a megkettőződött DNS állomány van jelen a sejtben, és folyik a felkészülés a mitózisra, 

és a tubulinfehérjék szintézise [17, 18, 19, 20]. (3. ábra) 

A sejtciklus pontos működése alapvető feltétele a sejt életben maradásának és 

működésének. Éppen ezért szigorú szabályozó mechanizmusok vesznek részt az egyes 

fázisok közötti átmenetekben, többszintű ellenőrzőpontok segítségével. Amennyiben a 

sejtciklus mechanizmusában mégis valamiféle változás történik, az igen súlyos 

következményekkel jár. A sejtek halálát okozhatja, például egyes neurodegeneratív 

elváltozásokban, mint az Alzheimer-kór, másfelől pedig a kontrollálatlan sejtosztódás 

következtében különféle daganatok keletkezhetnek [21]. 

A sejtciklus szabályozásában alapvetően két fehérjecsalád vesz részt, a ciklinek, 

és a ciklinfüggő-kinázok (CDK). A sejtciklus akkor halad tovább, ha a ciklinek 

aktiválják ezeket a ciklinfüggő-kinázokat, amelyek szubsztrátjaik foszforilálásával 

idézik elő az osztódást. Ezt akadályozzák meg a ciklinfüggő-kinázt gátló fehérjék 

(CDKI). Az egyes ellenőrző pontok mindaddig gátló hatás alatt vannak, amíg ki nem 

derül, hogy az addigi események rendben zajlottak, és biztonsággal előreléphet a sejt a 

következő fázisba. Három ilyen fő ellenőrzési pont található: a G1/S, és a 

G2/M fázisátmeneteknél, valamint a mitózis alatt a metafázis/anafázis között.  

A G1/S átmenetet restrikciós pontnak is nevezik. Amennyiben a sejt átjut ezen az 

ellenőrzőponton, elkötelezi magát az osztódásnak. Fő feladata a károsodott DNS 

3. ábra A sejtciklus fázisai egy 16 órás generációs idejű emlős sejtben. G1-fázis: n 

DNS-tartalom, 5 óra; G0-fázis: n, sejtspecifikus időtartam; S-fázis: n és 2n közötti 

DNS mennyiség, 7 óra; G2-fázis: 2n, 3 óra; M-fázis: 2n, 1-óra 
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replikációjának megakadályozása. Ha nincs meg a megfelelő mitogén jel, esetleg a 

genetikai állomány károsodott, az ellenőrzőpontnál megreked a sejt, amíg le nem 

játszódnak a javító (repair) mechanizmusok, illetve létre nem jön a megfelelő környezet. 

A G2/M ellenőrző pontnál akkor haladhat tovább az osztódás menete, ha a DNS 

minden része hibátlanul átíródott, és szerkezete is teljesen ép. Amennyiben ezek a 

feltételek nem teljesülnek, a sejt megreked a G2 fázisban, hogy legyen ideje a javító 

mechanizmusoknak helyrehozni a hibát, mielőtt az tovább öröklődne a leánysejtekbe. 

Ha azonban a károsodás javíthatatlan, beindul a programozott sejthalál. [22, 23] 

Az M-fázisban található pont felelős a centroszóma megkettőződésének, a 

bipoláris mitotikus orsó kialakulásának és a kromatidák osztódási orsókhoz való pontos 

kötődésének ellenőrzéséért. Bár a sejtciklus mindig csak egy irányban mehet végbe, 

amennyiben ennél az ellenőrzésnél hiba merül fel, a kromoszómák 

dekondenzálódhatnak, és ideiglenesen visszatérhet a sejt a G2-fázisba, így szerezve 

lehetőséget a hibajavításra. [17, 19, 24, 25, 26] 

1.3.1 A G2/M ellenőrzőpont 

A sejtciklus során ahhoz, hogy a sejt átjusson a G2 fázisból a mitózisba a G2/M 

ellenőrző pontban lévő fehérjék megfelelő működése szükséges. Alapvetően három 

csoportba sorolhatjuk ezeket a fehérjéket. Ismerünk végrehajtó elemeket, amelyek 

közvetlenül képesek előidézni a blokádot (jellemzően ezek a fehérjék a ciklindependens 

kinázok). Beszélhetünk érzékelő fehérjékről, amelyek felismerik a G2 fázis során 

keletkező vagy még fennálló hibákat (DNS károsodás, IC stressz), valamint közvetítő 

fehérjékről, amelyek az érzékelő fehérjék által detektált hiba hatására megindítják a 

végrehajtó fehérjék aktivációját. [22, 23] 

A végrehajtó szerepet a ciklindependens kináz 1 (CDK1) tölti be, amelynek a 

mennyisége gyakorlatilag állandó a teljes sejtciklus alatt, azonban önmagában inaktív. 

Aktiválódását három mechanizmus szabályozza: a ciklin B kötődése, az N-terminális 

végen található gátló foszforilációt tartalmazó oldalláncok defoszforilációja (Tr14 és 

Tyr15), valamint a ciklin B-CDK 1 komplexet stabilizáló foszforiláció kialakulása 

(Tr161). A ciklin B mennyisége a sejtciklus alatt folyamatosan változik: az anafázis 

alatt degradálódik, majd az S fázisban indul újra a szintézise, és a G2 végére nagy 
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koncentrációban halmozódik fel. A gátló foszforilációk megszüntetését a 

cdc 25-foszfatáz végzi, amely a sejtciklus folyamán az M-fázis felé haladva aktiválódik. 

A génállomány vagy egyéb struktúra (pl centroszóma) károsodása esetén az 

ATM (ataxia teleangiectasia mutated protein kinase) és ATR (ataxia telengiectasia and 

Rad 3 related kinase) érzékelő fehérjékből kiinduló foszforilációs kaszkád aktiválódik. 

Az ATM/ATR kinázok közvetlenül kötődnek a DNS végekhez, majd két úton képesek 

gátolni a sejt továbbjutását az M fázisba. Gyors gátló hatásuk során képesek 

foszforilálni a chekpoint kináz 1(ChK 1)-et és ChK 2-t, amelyek a cdc25 

foszforilálásával inaktiválják annak kináz aktivitását, ezáltal tartva inaktív formában a 

ciklinB-CDK 1 komplexet, így a sejt nem képes belépni a mitózisba. Ezzel 

párhuzamosan az ATM/ATR foszforilálja és ezzel aktiválja a p53-at, amely serkenti egy 

újabb tumorszupresszor, a p21 keletkezését, amely a ciklin B-CDK 1 komplexhez 

kapcsolódva gátolja annak működését. Ezen kívül a p53-nak szerepe van még 

különböző transzkripciós mechanizmusok aktiválásában, és a sikertelen repair utáni 

apoptózis indukciójában. (4. ábra) 

Abban az esetben, ha a sejt átjut az ellenőrzőponton, az aktív ciklin B-CDK 1 

komplex (más néven MPF - mitozis promoting factor) feladata katalizálni a mitózis 

eseményeit egészen a metafázisig. Szubsztrátjai között szerepel többek között a H1 

hiszton, a laminok, a centroszóma és különböző citoszkeletális fehérjék. Ezek közé 

tartozik a stathmin fehérje is, amelyet az MPF képes foszforilálni és ezáltal inaktiválni, 

4. ábra A G2/M ellenőrzőpontban szerepet játszó fehérjék működésének 

sematikus ábrája 
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így lehetővé válik a mikrotubulus képződés a tubulin dimerekből. (4. ábra) [17, 20, 22, 

23, 24, 25, 26] 

 

1.4 Sejthalál 

Sejtjeink folyamatosan osztódnak, szöveti sejtjeink száma azonban viszonylag 

állandó. Ennek magyarázata, hogy a folyamatos proliferáció mellett működik egy 

ellenfolyamat is, ami nem más, mint a sejthalál. Ez megtörténhet különböző külső 

hatások következtében, mint például az ionizáló sugárzás, vagy a vegyi anyagok, 

ugyanakkor programozottan is lejátszódhat a folyamat pl. a gyorsan cserélődő 

hámsejtek esetében (bélhám, bőr) vagy az embrionális fejlődés során. 

A sejthalál beállta az a pont, amelytől az elhalás folyamata már nem fordítható 

vissza, akkor sem ha a kiváltó okokat megszüntetjük [17]. A sejthalál mechanizmusát 

tekintve sokáig csak két formát tartottak számon: az apoptózist és a nekrózist. Ma már 

azonban számos más mechanizmus, átmeneti forma is ismertté vált [17, 26]. 

Az apoptózis, vagy programozott sejthalál a szöveti homeosztázis fenntartásáért 

felelős, fiziológiás, aktív folyamat. A különböző sejttípusokban, valamint más-más 

stimulusok hatására is ugyanaz a folyamat játszódik le, jól meghatározott morfológiai 

változások követik egymást. Míg a nekrózis döntően a kóros állapotokra jellemző, 

intenzív behatásokra történő passzív sejtelhalás. Ekkor a sejt energiakészlete kimerül, a 

sejtmembrán károsodik, az ioncsatornái nem képesek ellátni a feladatukat, így az 

intracelluláris Ca
2+

 szint megemelkedik, aktiválódnak a proteázok, és reaktív oxigén 

szabadgyök (ROS) termelődés indul be. Ezek a hatások károsítják a makromolekulákat, 

amely károsodások a sejt duzzadását és szétesését idézik elő. Jellegzetes továbbá, hogy 

az apoptózistól eltérően a sejtmag szerkezet nem változik. Ennek következménye, hogy 

a sejtmembrán integritása elvész, és a kiáramló sejttartalom gyulladásos reakciót 

indukál a környező szövetekben. [27, 28] 
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A külső behatás mértékétől és a sejtek bioenergetikai állapotától függően az 

apoptózis és a nekrózis között különböző kevert sejthalálformák fordulnak elő. Ilyen a 

másodlagos nekrózis, amely lényege, hogy a folyamat apoptózisként indul, azonban a 

sejtnek nem marad elég energiája a folyamat befejezéséhez, így a folyamat nekrózisba 

torkollik. Ez figyelhető meg akkor is, amikor nincs (pl. in vitro körülmények között), 

vagy nincs elegendő fagocita az apoptotikus sejtmaradványok eltakarítására. Ilyen 

átmeneti forma a nekroptózis is. Ekkor az apoptózisnak indult sejtek 

sejtmaradványainak autolízise következik be. Ennek szintén a késleltetett fagocitózis 

lehet az oka. [17] 

 

1.4.1 Az apoptózis morfológiai és biokémiai jellemzői 

A daganatok kezelésében a legfontosabb szerepe az apoptózis indukálta sejthalál 

formának van. A ’90-es évektől robbanásszerűen megemelkedett az apoptóziskutatások 

intenzitása. Ismertek az apoptózisra jellemző morfológiai változások, valamint a 

kialakulásában résztvevő molekuláris mechanizmusok nagy része is [25]. 

A sejt morfológiája teljesen megváltozik. Eleinte a sejttérfogat csökken, a sejt 

lekerekedik, és fokozatosan leválik a környező szövetekről, megszűnik a kapcsolata az 

extracelluláris térrel. A sejtmag zsugorodik (karyopiknosis), a kromatin kondenzálódik, 

gyakran a sejtmag széléhez tapad, és félhold alakba rendeződik (marginalizáció), majd a 

sejtmag feltöredezik (karyorrhexis) és különálló darabokra esik szét. Míg a 

citoplazmában a Golgi-apparátus és a mitokondriumok nem változnak számottevően 

(esetleg áteresztőképességük módosul, de morfológiájuk ép marad), addig az 

endoplazmatikus retikulumból riboszómák szakadnak le, és aggregálódnak, az 

endoplazmatikus retikulum fellazul, és vezikulumok jelennek meg. Végül a sejt 

különböző sejtalkotókat és maganyagot tartalmazó membránnal körülhatárolt 

apoptotikus testekre bomlik. Ezeket az apoptotikus testeket a makrofágok vagy a 

szomszédos sejtek fagocitálják. Mivel a membrán integritása végig megmarad, így 

sejthulladék nem kerül ki a szövetekbe, vagyis a folyamat nem idéz elő gyulladásos 

reakciót. [17, 25, 29, 30] (5. ábra) 
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A morfológiai változások hátterében bonyolult biokémiai folyamatok játszanak 

szerepet. Jelenlegi ismereteink szerint a sejthalálhoz két molekuláris jelút vezet. Az 

egyik az ún. intrinsic vagy mitokondriális, a másik az ún. extrinsic vagy 

halálligand-halálreceptor út. 

Mindkét út fő végrehajtó enzimei a kaszpázok, amelyek szelektív 

cisztein-proteázok, és célfehérjéiket kizárólag aszparaginsav oldalláncaik mentén 

hasítják. A sejtek citoplazmájában prokaszpázként vannak jelen, alapesetben gátolt 

formában, aktív helyeikhez ugyanis IAP (inhibitor of apoptosis) kapcsolódik. Két fő 

csoportra oszthatjuk őket: iniciátor és effektor kaszpázok. Az iniciátor kaszpázok 

aktiválódnak elsőként az apoptotikus jel hatására, majd specifikusan hasítják az effektor 

kaszpázokat, amelyek a végrehajtó enzimek. A folyamat beindulása után a 

mechanizmus öngerjesztővé válik, az effektor kaszpázok képesek aktiválni az iniciátor 

kaszpázokat, valamint az iniciátor kaszpázok is képesek az autofoszforilációra. A 

legfontosabb iniciátor kaszpázok a kaszpáz-2, -8, -9 és -10, míg a másik csoport 

legfontosabb tagjai a kaszpáz-3, -6 és -7. 

A halálreceptor útvonalon jellemzően a kaszpáz-8 aktivációja figyelhető meg, 

ez aktiválja a prokaszpáz-3-at, amely a sejt lebontásáért felelős. Azokat a sejteket, 

amelyekben elég iniciátor kaszpáz termelődik a folyamat beindításához I. típusú 

sejteknek nevezzük. A II. típusú sejtekben az aktivált kaszpáz-8 beindítja az intrinsic 

utat is, így hozva létre az apoptózist. A mitokondriális útvonal fő iniciátor kaszpáza a 

5. ábra Az apoptózis során bekövetkező morfológiai változások [30] 
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kaszpáz-9. Ez hasítja a prokaszpáz-3-at és -7-et, amelyek más bontóenzimek aktiválását 

végzik, így előidézve a sejt lebomlását. 

A kaszpázok aktiválódása a két jelátviteli úton igen eltérő. A mitokondriális 

útvonalat általában a celluláris stressz vagy a sejtkárosító behatások (sugárzás, egyes 

citosztatikumok) indukálják. A mitokondrium membrán áteresztőképessége 

megváltozik, és proapoptotikus anyagok szabadulnak fel. Felszabadul a citokróm C, 

amely az APAF-1-hez (Apoptotic Protease Activating Factor 1), valamint ATP-hez 

kötődik, ezek kapcsolódnak a prokaszpáz-9-hez, az így létrejövő enzimkomplex az 

apoptoszóma. Így aktiválódik a kaszpáz-9, amely az előbb ismertetett úton hasítja az 

effektor kaszpázokat. Az IAP tagokat inaktiválják, a mitokondriumból felszabaduló 

SMAC/DIABLO (Second Mitochondria Derived Activator of Caspase/Direct Inhibitor 

of Apoptosis Bindig Protein with Low pH) és az OMI/HTRA2 (OMI stress-regulated 

endoprotease/High Tempreture Requirement Protein A2) szabályozók. Szintén a 

mitokondriumból felszabaduló anyag az endonukleáz-G, és az AIF is, amelyek a 

sejtmagba bejutva a kromatin kondenzációban játszanak nagy szerepet. 

A halálreceptor útvonalat specifikus receptorokhoz kötődő ligandok aktiválják. 

A receptorok a TNF (tumornekrózisfaktor) receptorok családjába tartoznak. 

Intracelluláris végükön található az ún. haláldomain, ehhez kapcsolódó fehérjék a 

FADD (FAS Associated Death Domain) és a TRADD (TNF Receptor Associated Death 

Domain). Ezekhez az adaptorfehérjékhez köt a prokaszpáz-8, és képes aktiválódni, majd 

autokatalízissel egy öngerjesztő folyamatot hoz létre, melyben az előzőekben ismertetett 

módon aktiválja a kaszpáz-3 végrehajtó enzimet, amely hasítja a lebontó enzimeket, 

valamint egyes esetekben aktiválhatja a mitokondriális útvonalat is, és létrehozza az 

apoptózist [17, 19, 25, 26, 31, 32, 33]. 
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2 CÉLKITŰZÉS 

Az irodalmi előzmények és az intézeti eredmények nyomán célunk volt a 

D-homoösztron vizsgálata a következő megfontolások alapján: 

 Az programozott sejthalál létrejöttének morfológiai bizonyítása; 

 Az apoptózis mechanizmusának biokémiai igazolása; 

 A korábban meghatározott G2/M blokád hátterében álló folyamatok 

vizsgálata; 

 A fázisátmenetet szabályozó fehérjék funkciójának elemzése; 

 Valamint a vegyület tubulin-mikrotubulus rendszerre kifejtett hatásának 

meghatározása. 

 

Ezen szempontok alapján célzott vizsgálatokat végeztünk, melyek leírását és 

eredményeit a továbbiakban fogom ismertetni. 
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3 MÓDSZEREK 

3.1 Az alkalmazott sejtvonalak 

A D-homoösztron hatásmechanizmusának in vitro vizsgálatára a cervix 

karcinómából izolált HeLa sejteket használtuk. (European Collection of Cell Cultures, 

Salisbury, UK). 

A sejteket műanyag flaskában tenyésztettük, optimális körülmények között,  

37 ⁰C-on, 5%-os CO2 mellett. A sejtvonalat 10% borjúszérumot (FBS), 1% nem 

esszenciális aminosavakat, 1% antibiotikumot és antimikotikumot tartalmazó DMEM-

Dulbecco’s Modified Eagle’s Mediumban növesztettük. Az antimikotikum és az 

antibiotikum (penicillin, streptomycin) a tenyészet megfertőződését előzi meg, a 

borjúszérumban mesterségesen pótlandó növekedési hormonok vannak, míg az 

aminosavak a gyorsabb proliferáció érdekében kerültek a mediumhoz. Az alkalmazott 

medium és a hozzáadott anyagok mind a Life Technologies (Paisley, Scotland, UK) 

termékei. 

3.2 Morfológiai vizsgálatok (Hoechst/Propídium-jodid kettős festés) 

Az apoptózis bizonyításához Hoechst/propídium-jodid kettős festést 

alkalmaztunk. E két festék segítségével jól elkülöníthetőek a sejthalál különböző 

formáiban lévő sejtek. 

A vizsgálathoz a HeLa sejteket 96 lyukú mikrotiter lemezre telepítettük  

3000-5000 sejt/lyuk koncentrációban. 24 óra után kezeltük a tesztanyag 1,25 μM, 

2,5 μM és 5,0 μM-os koncentrációjával, majd inkubáltuk 24, 36 és 72 órán át (37 ⁰C, 

5% CO2). 

Az inkubációs idő lejárta után a mediumot eltávolítottuk, és minden üregbe 

100 μl friss mediumot, és 10 μl 0,5 μg/ml koncentrációjú Hoechst-33258 és 0,3 μg/ml 
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koncentrációjú propídium-jodidot tartalmazó festékoldatot helyeztünk (Sigma–Aldrich 

Ltd., Budapest, Hungary). 60 percre ismét visszahelyeztük a termosztátba, 37 ⁰C-ra, 

5% CO2 mellett, majd Nikon ECLIPSE 146 TS100-as típusú fluoreszcens mikroszkóp 

segítségével fényképeket készítettünk (Nikon Instruments Europe B.V., Amstelveen, 

The Netherlands), ugyanarról a látótérről, a két festéket megjeleníteni képes, külön 

szűrők segítségével. Amelyek Hoechst 33258 esetében: a gerjesztéshez 360/40 nm-es 

sáváteresztő szűrő, az emisszióhoz 460/50 nm-es sáváteresztő szűrő és 400 nm-es 

dikromatikus tükör; míg a propídium-jodid esetében a gerjesztéshez 150/20 nm-es 

sáváteresztő szűrő, emisszióhoz 520 nm-es felüláteresztő szűrő és 515 nm-es 

dikromatikus tükör. 

A fényképeket egymásra helyezve jól elkülöníthetőek voltak az intakt, az 

apoptotikus, és a nekrotikus sejtek, melyek számértékeiből statisztikát készítettünk. [34] 

3.3 Kaszpáz aktivitás mérés 

A kaszpáz enzimek igen fontosak az apoptózis beindításában és végrehajtásában. 

Az apoptózis igazolására kaszpáz-3, míg annak meghatározására, hogy az intrinsic vagy 

az extrinsic útvonalon zajlik-e a folyamat, kaszpáz-9 aktivitást mértünk, a kereskedelmi 

forgalomban kapható kolorimetriás tesztek segítségével (Sigma–Aldrich Ltd., Budapest, 

Magyarország). 

3.3.1 Kaszpáz-3 

A kaszpáz-3 aktivitásméréshez a sejteket flaskában növesztettük, 24 órán át, 

10
7
-en kiindulási sejtszámmal. 24 óra után kezeltük a D-homoösztron 1,25 μM, 2,5 μM, 

5,0 μM és 10,0 μM -os oldatával, majd 48 és 72 óra után meghatároztuk az aktivitást.  

Az inkubációs idő lejárta után a letapadt sejtpopulációt felkapartuk, majd a 

kapott szuszpenzión sejtszámlálást végeztünk, centrifugáltuk (1800 rpm, 15 perc, 4 ⁰C), 

és PBS-el mostuk. A pellethez lízispuffert adtunk (10
7
-en sejthez 100 μl-t), 20 percre 

jégre helyeztük, majd ismét centrifugáltuk (17 000 rpm, 15 perc, 4 ⁰C), és a felülúszóval 

dolgoztunk tovább. 96 lyukú mikrotiter lemez üregeibe 5-5 μl sejtlizátumot vittünk fel a 

kezelt és a nem kezelt mintákból egyaránt. Pozitív kontrollként a lizátum helyett 
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5 mg/ml-es koncentrációjú kaszpáz-3 enzimet pipettáztunk az üregbe, valamint minden 

sorozatból inhibítor jelenlétében is végeztünk mérést (10 μl, 200 μM-os 

Ac-DEVD-CHO-t tartalmazó kaszpáz-3 inhibítorral). Az üregekben lévő 

folyadéktérfogatot assay-pufferrel 90 μl-re állítottuk be, majd elindítottuk a reakciót 

10 μl (2 mM-os Ac-DEVD-pNAt tartalmazó) kaszpáz-3 szubsztrát hozzáadásával. Egy 

éjszakás inkubáció után mértük a p-nitroanilin elnyelését ELISA-olvasóval 405 nm-en. 

Az eredményeket összehasonlítva az előzőleg felvett kalibrációs görbével, megkaptuk a 

p-nitroanilin koncentrációját, amiből számítani tudtuk a kaszpáz-3 aktivitást. 

3.3.2 Kaszpáz-9 

Szintén HeLa sejteket növesztettünk sejttenyésztő flaskákban, 24 óra után 

kezeltük a tesztanyag 1,25 μM, 2,5 μM, 5,0 μM -os oldatával, és 72 óra után végeztük a 

meghatározást. 

A letapadt sejtek felkaparása után sejtszámlálást végeztünk, majd centrifugáltuk 

(1800 rpm, 15 perc, 4 ⁰C), a pelletet PBS-sel mostuk, ezután 3-5x10
6 

sejthez  

50 μl lízispuffert mértünk és 10 percig jégre helyeztük. Az idő lejártával 15 percig, 

4 ⁰C-on, 10 000xg-vel centrifugáltuk, és a felülúszóval dolgoztunk tovább. 96 lyukú 

mikrotiter lemez üregeibe 50 μl sejtlizátumot pipettáztunk mind a kezelt, mind a 

kezeletlen mintákból, ehhez 50 μl (10 mM-os DTT-t tartalmazó) reakciópuffert 

mértünk, és elindítottuk a reakciót 5 μl (4 mM-os LEHD-pNA-t tartalmazó) szubsztrát 

hozzáadásával. Ezután sötétben, 37 ⁰C-on inkubáltuk, egy éjszakán át, majd mértük a 

fényelnyelést ELISA olvasóval 405 nm-en. 

3.4 Polimeráz-láncreakció 

A G2/M fázisátmenetet szabályozó fehérjéket kódoló gének transzkripcióját 

polimeráz láncreakcióval (PCR) vizsgáltuk.  

HeLa sejteket kezeltünk a tesztanyag 2,5 μM és 5μM-os koncentrációival, majd 

48 óra után sejtlizátumot készítettünk, amelyből tRNS-t preparáltunk. A trizollal 

(guanidínium-izotiocianát + fenol) kezelt mintákhoz kloroformot adva Chomczynski és 

Sacchi [35] szerinti extrakciót végeztünk. 12 000xg centrifugáltuk 10 percig, 4 ⁰C-on, 
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majd a felső vizes fázist izopropanollal precipitáltuk, és 10 perc inkubációt követően 

hideg, 75 %-os etanollal mostuk és szárítottuk. A pelletet 100 μl DNS- és RNS-mentes 

vízben 10 percig 60 ⁰C-os vízfürdőben inkubáltuk, majd meghatároztuk a minták RNS 

mennyiségét fotometriásan, 260 nm hullámhosszon. 

0,5 μM RNS-t tartalmazó mintákhoz 20 μg oligo(dT)-t (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA) adtunk, és 5 percig, 70 ⁰C-on denaturáltuk, majd hirtelen lehűtöttük 4 ⁰C-ra. 

Ezután az elegyet 20 U RNase inhibítor (Promega, Madison, USA), 200 μM dNTP 

(Sigma-Aldrich; Budapest, Hungary) és 20 U M-MLV reverz transzkriptáz (Promega, 

Madison, USA) hozzáadásával inkubáltuk 60 percig, 37 ⁰C-on. 

A PCR reakciót az így kapott cDNS-el végeztük. A reakcióelegy minden 

mintánál 5 μl cDNS-t 12,5 μl Go Taq Green Master Mix-et (Promega, Madison, USA), 

3,5 μl DNS- és RNS-mentes vizet, valamint 2-2 μl a felsokszorozni kívánt fehérjéhez 

megfelelő sense és antisense primert tartalmazott. Minden minta vizsgálatánál belső 

kontrollként hGAPDH meghatározást végeztünk. A reakciót ESCO SWIFT MAXI 

thermal cycler-ben (Esco Technologies, Inc. Philadelphia, USA) hajtottuk végre, az 

általunk optimalizált PCR-programon, a primer kötődési hőmérsékletek 

figyelembevételével, valamint az optimális ciklusszám kinetikai meghatározásával. 

A PCR termékeket etidium-bromiddal festett 2%-os agaróz gélen választottuk el 

és UV fényben detektáltuk. A szemikvantitatív denzitometriás értékelést Kodak 

IMAGE STATION 2000R (Csertex Ltd; Budapest, Hungary) készülékkel végeztük. 

3.5 Western-blot 

A ciklin B-CDK 1 komplex által szabályozott egyik fehérje, a mikrotubulus 

destabilizáló stathmin expressziójának kimutatását western blot technikával végeztük 

HeLa sejteket kezeltünk a tesztanyagunk 2,5 μM és 5,0 μM-os 

koncentrációjával, majd 48 óra után PBS-el mostuk és 200 μl lízispufferrel (tartalma: 

5,0 ml RIPA, 50,0 ml 200 μM-os PMSF, 50,0 μl 100 mM-os Na-ortovanadát, 100,0 μl 

proteáz-inhibitor és 100 μl 250 mM-os EDTA; pH=7,4) lizáltuk a sejteket. 30 perc, 

4 ⁰C-on történő rázatás után 12 000 rpm-en 20 percig centrifugáltuk, és a felülúszóból 
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elvégeztük a fehérjemérést. A fehérjék elválasztását NuPAGE Bis-Tris Gel in XCell 

SureLock Mini-Cell Units (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) akrilamid gélen, minden 

alkalommal 10 μg össz fehérjéből kiindulva, 200 V-on, 100 A áramerősséggel, 

60 percig végeztük. Ezután a fehérjéket nitrocellulóz membrána blottoltuk iBlot Gel 

Transfer System (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) segítségével. Majd Ponceau-S 

oldattal ellenőriztük a blottolás sikerességét. A fehérjék kimutatásához a WesternBreeze 

Chemiluminescent Western blot immunodetection kit-et (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) 

használtuk, az inaktív-nem foszforilált (sc-20796, Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa 

Cruz, California) és az összes stathminhez (sc-101809, Santa Cruz Biotechnology Inc, 

Santa Cruz, California) kötődő elsődleges antitestek segítségével. Belső kontrollként 

β-aktin ((Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, California)) kimutatást végeztünk. 

A kapott foltok denzitometriás értékelését Kodak IMAGE STATION 2000R (Csertex 

Ltd; Budapest, Hungary) készülékkel végeztük. 

3.6 Tubulin-mikrotubulus rendszer vizsgálata 

Meghatároztuk a D-homoösztron tubulin polimerizációra kifejtett közvetlen 

hatását in vitro. A meghatározáshoz a kereskedelmi forgalomban kapható tubulin 

polimerizációs kitet (Cytoskeleton, Inc, Denver, USA) használtuk. 96 lyukú mikrotiter 

lemezt 37 ⁰C-ra előmelegítettük, felvittük a tesztanyagunkat, negatív kontrollként a 

kitben megtalálható General Puffer-t, míg pozitív kontrollként paclitaxelt, majd 

elindítottuk a reakciót a kitben található Tubulin Polimerizációs Pufferrel (750 μl 

general tubulin puffer, 250 μl tubulin glicerol puffer és 10 μl GTP stock). A mérést 

37 ⁰C-on, 340 nm hullámhosszon végeztük, 60 cikluson (percenként mérve, mérések 

között rázogatva) keresztül, SPECTROStar Nano (BMG Labtech, Offenburg, Germany) 

fotométerrel. 
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3.7 Statisztikai analízis 

A kapott eredmények analízise minden esetben GraphPad Prism 4 program 

segítségével történt (GraphPad Software; San Diego, CA, USA). A statisztikai 

értékelést egyutas ANOVA módszerrel végeztük, Neumann-Keuls próbával. 



23 

 

4 EREDMÉNYEK 

4.1 Morfológiai vizsgálatok 

A kettős festés lehetővé teszi az apoptotikus és nekrotikus sejtek elkülönítését, 

valamint a membrán integritásának nyomon követését. A Hoechst 33258-as festék 

áthatol az ép sejtmembránon, és képes megfesteni a sejtben található kromatint, amely 

intakt sejtek esetében egyenletes kék festődést jelent (1. kép / A), az apoptózis korai 

fázisában a kromatin kondenzálódik, így erősebben festődik (1. kép / B). Ugyanakkor a 

propídium-jodid csak károsodott membrán esetén képes bejutni a magba, és kötődni a 

DNS-hez. Ez az állapot a nekrotikus sejtekre, illetve in vitro rendszerben az úgynevezett 

másodlagos nekrózisra jellemző (1. kép / C). 

Az azonos látótérről készült fényképeket egymásra helyeztük, és a különböző 

morfológiát mutató sejteket megszámoltuk, majd statisztikai analízist végeztünk. A 

grafikonokon jól látszik, hogy már 24 óra után szignifikánsan emelkedik az apoptotikus 

sejtek aránya, a normál sorba tartozó D-homoösztronnal történt 2,5 µM és 5,0 µM-os 

koncentrációjú kezelés után (6. ábra / A). 48 órát követően már minden vizsgált 

koncentrációban szignifikánsan emelkedett az apoptotikus sejtek aránya, és az 5,0 µM-

al kezelt mintáknál megjelentek a korai nekrózist mutató sejtek is. (6. ábra / B) Három 

nap elteltével az apoptotikus populáció aránya minden vizsgált koncentrációban eléri a 

1. kép Fluoreszcens mikroszkópos felvétel kezeletlen kontroll (A), apoptotikus (B) és 

másodlagos nekrózist mutató (C) HeLa sejtekről Hoechst/propídium-jodid kettős festéssel, 

72 óra inkubáció után, Nikon ECLIPSE 146 TS100 készülékkel, 20 x nagyítás 

A B C 

 

100 μm 
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40%-ot, emellett a másodlagos nekrotikus sejtek is felszaporodnak, és már kis 

koncentrációjú kezelésnél (1,25 µM) is szignifikáns emelkedést mutatnak. (6. ábra / C) 

A vizsgálatok tehát bizonyítják, hogy az általunk vizsgált, normál sorba tartozó 

D-homoösztron HeLa sejtvonalon már kis koncentrációban is apoptózist indukál, 

amelyet alátámaszt a hosszabb behatási idő és nagyobb koncentráció által előidézett 

másodlagos nekrózis is. Másodlagos nekrózisnak nevezzük azt a folyamatot, amikor in 

vitro az apoptózisnak indult sejtek felszívódásához nincs meg a kellő mátrix, amely in 

vivo elszállítaná a törmeléket, illetve segítené az enzimrendszer pótlását (szöveti 

makrofágok, bontóenzimek). [17] 
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6. ábra A normál sorba tartozó D-homoösztron 1,25 µM, 2,5 µM és 

5,0 µM-os oldatával kezelt HeLa sejtek morfológiai eloszlása, 24 (A), 

48 (B) és 72 (C) óra inkubáció után, Hoechst/propídium-jodid kettős 

festéssel. Kezelésenként 3 párhuzamos lyukból, minimum 2 látótér 

alapján (100-250 sejt/látótér) 

A szignifikancia értékek a kontrollhoz viszonyítva: * - p<0,05, 

** - p<0,01, *** - p<0,001, a nem szignifikáns értékek külön nem 

jelöltek 
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4.2 Kaszpász aktivitás mérés 

Az apoptózis biokémiai bizonyítására kaszpáz-3 mérést végeztünk. Az áramlási 

citometriai vizsgálatok eredményeiből kiindulva határoztuk meg a normál sorba tartozó 

D-homoösztron koncentrációértékeit (1,25 µM, 2,5 µM és 5,0 µM). Először 72 óra után 

mértük az aktivitást. A kezeletlen kontroll mintákhoz viszonyítva minden vizsgált 

koncentrációban szignifikánsan nőtt a kaszpáz-3 aktivitás, azonban nem tapasztaltunk 

egyértelmű összefüggést a dózis és a kifejtett hatás között (7. ábra / A). Ebből arra 

következtettünk, hogy ebben az időpontban már elértük a maximális hatást, ezért 

csökkentettük az inkubációs időt. A 48 órás vizsgálatok a várt eredményt hozták. A 

kapszpáz-3 aktivitás a koncentráció növelésével nő, vagyis már kisebb behatási idő alatt 

is igazolódott az apoptózis létrejötte (7. ábra / B).  

Ezen enzimcsalád másik tagja, a kaszpáz-9, amely az intrinsic út egyik fő 

végrehajtó enzime. Ugyanazokkal a koncentrációértékekkel (1,25 µM, 2,5 µM és 

5,0 µM-os) dolgoztunk, mint a kaszpáz-3 vizsgálatnál. Az eredmények azt mutatják, 

hogy 72 óra után a vizsgált D-homoösztron növeli a kaszpáz-9 aktivitását, és ez a 

növekedés mindhárom vizsgált koncentrációnál szignifikáns (8. ábra). 
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7. ábra A normál sorba tartozó D-homoösztronnal kezelt HeLa sejtek kaszpáz-3 aktivitása, a 

kezeletlen kontroll mintához, valamint az inhibítort (inh) tartalmazó negatív kontroll mintákhoz 

viszonyítva, kolorimetriásan vizsgálva 

A:  1,25 µM, 2,5 µM és 5,0 µM-os D-homoösztron oldattal kezelt minták, 72 óra inkubációs idő 

után;   B:  1,25 µM, 2,5 µM 5,0 µM és 10,0 µM-os D-homoösztron oldattal kezelt minták 48 óra 

inkubáció után. A grafikonon látható értékek 5 párhuzamos mérés/tesztanyag átlaga±SEM 

A szignifikancia értékek a kontrollhoz viszonyítva: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001, a 

nem szignifikáns értékek külön nem jelöltek 
 

 

A B 
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Megállapíthatjuk tehát, hogy a normál sorba tartozó D-homoösztron 

egyértelműen beindítja az apoptózis legfontosabb enzimeit. Növeli az intrinsic út egyik 

fő iniciátorenzimének, a kaszpáz-9-nek a szintjét, amely az apoptotikus gépezet 

beindításáért felelős [25], ez az enzim hasítja a prokaszpáz-3-at, így létrejön a 

kaszpáz-3, amely a legfontosabb effektorkaszpáz a sejtben. E folyamat létrejöttét 

mindkét vizsgálatunk alátámasztja. 

4.3 Polimeráz láncreakció 

Az áramlási citometriás vizsgálatokkal kimutatott G2/M blokád hátterében álló 

folyamatok feltérképezésére elvégeztük a fázisátmenetet reguláló fehérjék mRNS 

expressziós vizsgálatát PCR-al. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a fő végrehajtó enzim, a CDK 1 expressziója 

nem változik jelentősen a D-homoösztronnal történő kezelés után, mRNS szinten. Ezzel 

szemben azonban a ciklin B mindkét izoformájának (B1 és B2) mRNS kifejeződése is 

szignifikánsan csökken a tesztanyag hatására. 
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8. ábra A normál sorba tartozó D-homoösztron 1,25 µM, 2,5 µM és 

5,0 µM-os oldatával kezelt HeLa sejtek kaszpáz-9 aktivitása, a kezeletlen 

kontroll sejtekhez viszonyítva, 72 óra inkubációs idő után, kolorimetriásan 

vizsgálva, a grafikonon látható értékek 3 párhuzamos mérés/tesztanyag 

átlaga±SEM 

A szignifikancia értékek a kontrollhoz viszonyítva: * - p<0,05, a nem 

szignifikáns értékek külön nem jelöltek 
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A CDK 1 illetve a ciklin B-CDK 1 komplex aktivitását szabályozó 

foszforilációért/defoszforilációért felelős kaszkádmechanizmus fehérjéinek PCR 

vizsgálata is megtörtént. A gátló foszforiláció lehasításáért felelős cdc25b és cdc25c 

kináz mRNS expressziójának csökkenését tapasztaltuk 5,0 μM-os kezelés után. Majd a 

várakozásoktól eltérően a G2/M ellenőrző pont működésében részt vevő fehérjék közül 

minden további vizsgált fehérje kifejeződése is csökkent mRNS szinten, legalább a 

nagy koncentrációjú D-homoösztronnal történt kezelés hatására (9.ábra).  

4.4 Western blot 

A ciklin B-CDK 1 komplex funkciócsökkenésének bizonyítása céljából 

megvizsgáltuk, a komplex által szabályozott egyik fehérje, a mikrotubulus destabilizáló 

stathmin kifejeződését Western blot technikával. 

A 48 órás D-homoösztron kezelés hatására a teljesen foszforilált, vagyis az össz 

stathmin mennyisége nem változott számottevően a kezeletlen kontroll mintákhoz 

viszonyítva, míg a foszforilálatlan inaktív forma expressziója szignifikánsan csökkent, 

mind 2,5μM-os, mind 5,0 μM-os behatásra. (10. ábra) 
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9.ábra A G2/M fázisátmenet ellenőrzőpontjában szerepet játszó fehérjék mRNS expressziós 

vizsgálatának eredményei 48 óra után PCR-al. 

A szignifikancia értékek a kontrollhoz viszonyítva: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001, a 

nem szignifikáns értékek külön nem jelöltek 
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Ebből az aktív forma növekedésére következtetünk, amely a mikrotubulusok 

destabilizációjához vezet. Ugyanakkor a csökkent inaktív stathmin expresszió bizonyítja 

a ciklin B-CDK 1 komplex gátolt funkcióját is. 

4.5 Tubulin-mikrotubulus rendszer vizsgálata 

Annak meghatározására, hogy a tesztanyagunk rendelkezik-e direkt 

mikrotubulus gátló hatással, vagy a tubulin-mikotubulus rendszerre kifejtett hatása az 

élő sejtekben működő bonyolult biokémiai szabályozás eredménye, in vitro tubulin 

polimerizációs tesztet végeztünk. 

Az eredményként kapott kinetikai görbén jól megfigyelhető, hogy a pozitív 

kontrollként alkalmazott paclitaxel markánsan zavarja az in vitro rendszert, míg a 

vizsgált D-homoösztron hatására nem változik jelentősen a mikrotubulus képződés 

sebessége. (11. ábra) 

 

10. ábra Az össz és az inaktív stathmin fehérje kifejeződése HeLa sejtekben, D-

homoösztron 2,5μM és  5,0μM-al történő kezelés után, 48 óra inkubációs idővel, Western-

blot technikával. 

A szignifikancia értékek a kontrollhoz viszonyítva: * - p<0,05, ** - p<0,01, a nem 

szignifikáns értékek külön nem jelöltek 

Az ábra alatt az adott koncentrációkhoz tartozó, általunk készített gélfotók láthatóak 
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A folyamat számszerűsítésére, és az analízis pontosítására maximális 

sebességértékeket számítottunk, azonban ezek statisztikai analízise sem mutatott 

szignifikáns változást az in vitro rendszerben, míg paclitaxel hatására a tubulin 

poimerizáció sebessége szignifikánsan emelkedett.(12. ábra) 

Ezek alapján megállapítható, hogy a vegyületünk nem képes in vitro 

rendszerben befolyásolni a tubulin polimerizáció sebességét, vagyis a tubulin-

mikrotubulus rendszerre kifejtett gátló hatása az élő sejtben lejátszódó biokémiai 

szabályozó mechanizmusok útján történik. 
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11. ábra Direkt tubulin polimerizáció sebesség reprezentatív kinetikai görbéje, 

D-homoösztron illetve, pozitiv kontroll paclitaxel jelenlétében, 340 nm-en fotometriásan 

mérve. 

12. ábra A direkt tubulin polimerizáció kinetikai görbéinek alapján 

számított maximális sebességértékek statisztikai kiértékelése 250 μM és 

500μM D-homoösztron és 10 μM paclitaxel hatására 

A szignifikancia értékek a kontrollhoz viszonyítva: * -p<0,05,  

** -p<0,01, a nem szignifikáns értékek külön nem jelöltek 
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5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A D-homoösztronnal végzett in vitro vizsgálatok eredményeit összevetve a 

célkitűzésben foglaltakkal, a következőket állapíthatjuk meg: 

 A sejtciklus analízis eredményekből kiindulva elvégeztük a kezelt cervix 

karcinóma sejtek Hoechst/propídium-jodid kettős festését, valamint 

kaszpáz-3 aktivitás mérését. A kapott eredmények alapján egyértelműen 

kijelenthetjük, hogy a vizsgált, normál sorba tartozó D-homoösztron 

beindítja az apoptózist, vagyis a programozott sejthalált, ezen a sejtvonalon. 

 A kezelt HeLa sejtek kaszpáz-9 iniciátor enzim szintjének szignifikáns 

emelkedése pedig az apoptózis intrinsic útjának aktiválódását jelzi. Vagyis a 

vegyület a programozott sejthalál mitokondriális útját aktiválja. 

 A PCR vizsgálatok eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a G2/M blokád 

hátterében a sejtciklus ellenőrzőpontjában fontos szerepet betöltő 

ciklin B-CDK 1 komplex ciklin B részének expressziócsökkenése áll, míg a 

kaszkád többi tagjának további vizsgálatára van szükség. 

 A mikrotubulust szabályozó stathmin fehérje emelkedett aktivitásából a 

tubulin-mikrotubulus rendszer dinamikájának felborulására, valamint a 

ciklinB-CDK-1 komplex gátolt működésére következtetünk. 

 Kísérleteinkből az is kiderült, hogy vegyületünk nem képes számottevően 

befolyásolni az élő sejttől független direkt tubulin polimerizációt. 

Mindezek után kijelenthetjük, hogy sikeresen azonosítottunk, egy eddig még 

nem ismert, cervix karcinóma sejteken hatékony és szelektív, D-gyűrűben módosított 

ösztron származékot, a normál sorba tartozó D-homoösztront. A vegyület 

hatásmechanizmusának feltérképezése során kiderült, hogy a vegyület képes 

megváltoztatni a G2/M fázisátmenetet szabályozó fehérjék expresszióját, amelynek 

következtében az élő sejtben a tubulin-mikrotubulus rendszer dinamikája felborul, és a 

sejtek nem képesek belépni a mitózisba. Ezen molekuláris mechanizmusok 
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eredményeként a D-homoösztron képes aktiválni az apoptózis mitokondriális útjának 

legfontosabb enzimeit. 
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