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Bevezetés 

 

 A p53 fehérjét gyakran nevezik a génállomány őrének. 

Ennek a fehérjének a szintje és a sejten belüli elhelyezkedése 

szigorúan szabályozott. A p53 fehérje a sejtmag és a 

sejtplazma között ingázik. A sejtplazmai tetramer alkotását 

követően a fehérje dyneinhez kötődik és ennek a negatív-vég 

motor fehérjének a segítségével mozog a mikrotubuluson. 

Miután eléri a perinukleáris régiót a p53 fehérje a magi 

lokalizációs szignáljain (MLSZ I, II, III) keresztül importinhoz 

kötődik aminek a segítségével bejut a sejtmagba. Korábbi 

kutatások valószínűsítették, hogy a p53 fehérje és az importin 

között létrejött kötődésben a MLSZ I-nek van jelentősége, míg 

a MLSZ II és MLSZ III csak kiegészítő szerepet játszanak a 

folyamatban. A p53 fehérje sejtmagba jutását követően 

szekvencia-specifikus módon kötődik a DNS-hez, majd olyan 

gének átírását aktiválja, amelyeknek fontos szerepe van a 

sejtciklus leállításában vagy az apoptózis kiváltásában. 

Emellett serkenti a saját szintszabályozójának, az Mdm2-nek, 

az átírását is. Az Mdm2 fehérje ubiquitinálja a p53-at, ami 

konformáció változáshoz vezet. Ennek következtében a p53 

fehérje magi elhagyási szignálja hozzáférhető lesz az exportin 

1 fehérje számára. Az exportin 1 segítségével a p53 fehérje így 

kilép a sejtmagból és lebomlik a sejtplazmai proteaszómában.     

  

 Mint sok más fehérje, a p53 is a mikrotubulus 

segítségével szállítódik hosszú távolságokra a sejten belül. A 

mikrotubulus-specifikus kemoterápiás szerek (mint például 

taxol és vincristine) a mikrotubuls hálózat dinamikájának 

megzavarását idézik elő, aminek következtében a szállítandó 

fehérjék a sejtplazmában megrekednek. A mikrotubulusra ható 

kemoterápiás szerek széles körben elterjedtek mint első 

vonalbeli terápiák különböző tumorok (mint például emlőrák, 

vastagbélrák, petefészekrák, prosztatarák, és limfómák) 



gyógyításában. Ezidáig a sejtosztódás megakadályozását 

tulajdonították a mikrotubulusra ható szerek 

hatásmechanizmusának. A klinikai sikerek és a szerek 

neurotoxikus hatása vezetett új, specifikusan a sejtosztódást 

gátló hatóanyagok kutatásához, aminek az eredmenyeképpen 

megszülettek a mitóziskináz-gátlók. A várakozások szerint 

ezek a szerek ugyanolyan hatásosak -ha nem hatásosabbak- 

lettek volna mint a mikrotubulusra ható szerek mellékhatások 

(neurotoxikus hatás) nélkül. Az ígéretes laboratóriumi 

eredmények nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket a 

klinikumban. Ugyan a mitóziskináz-gátlók a mai napig nem 

hoztak klinikai sikereket, az általuk szerzett tapasztalatok 

hozzájárultak egy újszerű álláspont megerősítéséhez, miszerint 

a mikrotubulusra ható szerek a sejten belüli molekula-forgalom 

megakadályozásán keresztül fejtik ki a hatásukat.  

  



Célkitűzések 

 

 A génállományban leggyakrabban a p53 fehérje génje, 

a TP53, szenved el mutációt. A fehérje DNS-kötő régiójának a 

mutációja a leggyakoribb elváltozás. Más esetekben viszont a 

p53 sejtplazmai szekvesztrációja áll a müködőképtelenség 

hátterében. A p53 fehérje sejten belüli mozgásának vizsgálata 

magyarázatot adhat a p53 fehérje sejtplazmai 

felhalmozódására, és ennek a jelenségnek a szerepére 

különböző ráktípusokban.  

 

 Kísérleteinkben a KB-3.1 sejtek cisplatinnal és 

oxaliplatinnal szelektált alvonalait használtuk. Emelkedett p53 

fehérje szintet mutattunk ki az összes rezisztens sejtvonalban. 

Emellett az oxaliplatin-rezisztens sejtvonalakban a p53 fehérjét 

magasabb molekula-tömegűnek találtuk. Az oxaliplatin- 

rezisztens sejtvonalak DNS szekvenálása során egy nukleotid 

deléciót mutattunk ki a p53 fehérje 382. aminósavban, ami a 

feltételezett magi lokalizációs szignál III-nak a része. A 

deléció a MLSZ III megváltozását és egy frame-shift-et 

eredményezett, aminek a következménye egy 27 aminósavval 

hosszabb fehérje lett. Ezt a fehérjét p53
420

–nak neveztük el. 

Mivel a károsodás a magi lokalizációs szignált érintette, ezért 

feltérképeztük a mutáns p53 fehérje sejten belüli eloszlását. 

Vizsgálataink kimutatták a p53
420

 domináns sejtplazmai 

elhelyezkedését. Ennek a sejtplazmai felhalmozódásnak a 

magyarázatát kezdtük el kutatni azoknak a lépéseknek a 

vizsgálatával amelyek szükségesek a p53 sejtmagba történő 

belépéséhez, mint például a tetramerizáció, a dynein kötődés és 

a mikrotubuluson történő mozgás a sejtmagmembránig. 

 

 A sejten belüli mozgás fontos jelentőséggel bír 

nemcsak a p53 fehérje esetében, hanem minden más molekula 

esetében is amelyek a sejtplazmában termelődnek és a 



sejtmagban fejtik ki hatásukat, mint például a BRCA, az 

androgen receptor, és az APC fehérje. Így a dolgozatom első 

részében bemutatott, a p53 fehérje sejten belüli 

elhelyezkedését vizsgáló model mintaként szolgálhat más 

(tumorszuppresszor vagy onkogén) molekulák vizsgálatában 

is. Ezután a tézis második részében olyan bizonyítékokat 

sorolok fel, amelyek egy dogma-váltáshoz vezethetnek. Ezen 

bizonyítékok alapján arra az álláspontra jutottunk, hogy a 

mikrotubulus-specifikus szerek nem a sejtosztódás leállításán 

keresztül fejtik ki hatásukat a betegekben, hanem legfőképpen 

azért hatásosak, mert a nem-osztodó sejtek mikrotubulusának a 

működését akadályozzák meg, mint például a sejten belüli 

molekulák mozgását.  

 



Módszerek 

 

Sejtvonalak és sejtkultúrák 

A cisplatin-rezisztens és az oxaliplatin-rezisztens sejtvonalak a 

humán méhnyakrák sejtvonalból (KB-3.1) erednek, ami a KB 

sejtvonal klónja (eredetileg egy HeLa klón). A rezisztens 

sejtvonalak az adagolt gyógyszerek koncentrációjának 

fokozatos emelésével lettek szelektálva. Minden sejtvonal 

RPMI mediumban nőtt, ami 10% FBS-t , 2 mM glutamint, 100 

U/ml penicillint és 100 µg/ml streptomycint tartalmazott. A 

rezisztens sejtvonalak amiket a kísérletekben használtunk, 20 

µM cisplatinban (KB-CP20) vagy 20, 60, 80 µM 

oxaliplatinban (KB-OX20, KB-OX60, KB-OX80) voltak 

fenttartva. A három oxaliplatin-rezisztens sejtvonal egy 

vonalból ered. Humán prostatarák sejtvonal (PC3) és a humán 

tüdőrák sejtvonal (A549) RPMI mediumban nőttek, ami 10% 

FBS-t, 2 mM glutamint, 100 U/ml penicillint és 100 µg/ml 

streptomycint tartalmazott. A sejteket  37°C-on, 95% levelgő 

és 5% CO2 tartalomban tartottuk. 

 

Sejttoxicitási vizsgálat  

A négy napos vizsgálatot sulforhodamine B használatával 

végeztük Skehan módszere alapján. Minden koncentrációt 

legalább háromszor lett tesztelve.  

 

Western blot  

Sejtpreparátumok készítéséhez  50 mM Tris (pH 7.5), 1% V/V 

NP-40 , 2 mM EDTA, 5M NaCl és Complete Mini, EDTA-

free proteáz gátló koktél tablettát tartalmazó puffert 

használtunk. Egyenlő mennyiségű fehérjét oldottunk fel 1x 

mintafelvívő pufferben, amiután a mintákat 99 ˚C-on tartottuk 

5 percen keresztül. Ezeket a mintákat 10%-os SDS- 

polyacrylamide gélen történő elektroforizálást követően 

nitrocellulóz membránra blotoltunk át. 



Sejten belüli frakcionálás 

Egy éjszakán át tartó inkubálás után a sejteket feldolgoztuk és 

a NE-PER reagensek felhasználásával a sejtplazmát 

elkülönítettük a sejtmagtól a gyártó utasításainak megfelelően.   

A fehérje expressziós mennyiségét az Odyssey Li-Core 

programmal határoztuk meg. 

 

Immunofluoreszcens jelölés 

Az exponenciálisan növekvő sejtek 12 mm-es üveg 

fedőlemezre voltak telepítve és egy éjszakán át inkubálódtak. 

A következő napon az átmosást követően a sejtek 3.7%-os 

formaldehidben lettek fixálva. Ezt egy 90%-os metanolban 

történő fixálás követte, majd pedig a minták az átmosás után a 

blokkoló oldatban inkubálódtak. A minták egy-egy órán át 

voltak blokkolva mind az elsődleges, mind a másodlagos 

antitestekkel.  

 

Kémiai keresztkötés 

A kémiai keresztkötés vizsgálatához 50-200 ug sejtlizátumot 

szobahőmérsékleten inkubáltunk 10 mM diamide-dal 10 

percen keresztül. A mintákat 99˚C-on tartottuk 5 percen 

keresztül tt majd 

elektroferizáltuk 4-15%-os gélen.   

 

Immunoprecipitáció 

A sejtvonalak vagy a transfektált sejtek IP puffeben (50 mM 

Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, és 

Complete Mini, EDTA-free proteáz gátló koktél tabletta) 

voltak feldolgozva, majd homogenizálva és centrifugálva. A 

mintákat előtisztítottuk, majd anti-dynein vagy anti-importin ß-

val inkubáltuk. A fehérjék az antitest utána két órán át 

inkubálva voltak ImmunoPure Plus Immobilized Protein A-val 

4˚C-on. A mintákat 5-ször átmostuk 500 ml IP pufferrel. A 

Protein A mintát ismét feloldottuk mintafelvívő pufferben és 



99˚C-on tartottuk 5 percen keresztül mielőtt 10%-os SDS-

polyacrylamide gélen elektroforizáltuk és blotoltuk dynein, 

p53, vagy importin ß antitestekkel.  

 

Mutagenesis 

A vad típusú és mutáns p53 PCR reakcióval voltak 

megsokszorozva. A reakcióhoz vad típusú mintát tartalmazó 

pcDNA3.1+ vektort használtunk. DNS szekvenálással 

ellenőriztük a szekvencia helyességét minden esetben. 

 

Transzfekció 

PC3 sejteket telepítettünk és egy éjszakán át inkubáltunk. 

Másnap a p53 vektorokat tranziensen transzfektáltuk 

Lipofectamine 2000 reagenssel a gyártó ajánlásának 

megfelelően. Hat órával a transzfekciót követően sejten belüli 

frakcionálást végeztünk.  

 

Luciferáz riporter rendszer 

A PC3 sejteket tranziensen transzfektáltuk TransFast 

Transfection reagenssel 48 órán át. A transzfekciós mediumot 

RPMI-ra cseréltük 5 órával a transzfekciót követően. A 

következő vektorokat használtuk: backbone vagy a p21-

luciferáz vector, pRL-TK belső kontrol vector, és vagy a vad 

típus vagy a mutáns p53
420

 vektor. A kettős luciferáz riporter 

rendszert használtunk a vizsgálatunkban.  



Eredmények 

 

Sejtvonal karakterizálás 

 A KB-3.1 humán méhnyak-rák sejtvonal gyógyszeres 

szelekciója Dr. Tito Fojo laboratóriumában történt (National 

Cancer Institute, NIH, Bethesda, MD, USA). A szelekció célja 

volt az erősen cisplatin és oxaliplatin rezisztens sejtvonalak 

létrehozása. Vizsgálatainkkal kimutattuk hogy a KB-CP20 

sejtvonal több mint 100-szor rezisztensebb cisplatinra, és a 

KB-OX60 sejtvonal több mint 200-szor rezisztensebb 

oxaliplatinra, mint a KB-3.1 sejtek. 

 

A rezisztens KB sejtvonalak mutáns p53-t tartalmaznak 

 DNA szekvenálás kimutatta, hogy a KB-CP20 egy 

gyakran előforduló mutációt tartalmaz a TP53 génben. Ez a 

mutáció, ami 172-es aminósavat valinrol fenilalaninra 

változtatja (V172F) a fehérje DNS-kötő régióját érinti. DNA 

szekvenálás ugyancsak kimutatta hogy a KB-OX sejtvonalak 

egy egyedülálló TP53 mutációt tartalmaznak. Ez a nukleotid 

deléció a 382. aminósavat érinti, ami a feltételezett MLSZ III-

nak a része. A deléció az MLSZ III megváltozását és egy 

frame-shift-et eredményez, aminek a következménye egy 27 

aminósavval hosszabb fehérje lett (p53
420

). Mivel a deléció 

jelen van mind a három oxaliplatin-rezisztens sejtvonalban, így 

feltételezzük, hogy a mutáció a szelekció elején alakult ki.  

 

A p53
420 

sejten belüli elhelyezkedése 

 A p53
420

 sejten belüli elhelyezkedésének vizsgálatát 

tüztük ki célul, mivel ez a fehérje egy módosult MLSZ III-t 

tartalmaz és 27 aminósavval hosszabb mint a vad típusú p53. 

A sejtmagi és sejtplazmai fehérjék elkülönítése során 

kimutattuk, hogy a KB-CP20 sejtekben a p53 fehérje 60%-a a 

sejtmagban helyezkedik el. Ezzel ellentétben az oxaliplatin-

rezisztens sejtekben a mutáns p53
420

 fehérje jelentős része  



(85%) a sejtplazmában található. Ezek alapján 

megállapíthatjuk, hogy az oxaliplatin-rezisztens sejtek a 

sejtplazmában felgyülemlő mutáns p53 fehérjét tartalmaznak 

aminek az MLSZ III-ja sérült. 

 

A p53
420

 mikortubuluson történő mozgása 

 Azokat a sejtplazmai lépéseket kezdtük el vizsgálni 

amelyek a p53 fehérje sejtmagi bejutásához szükségesek. A 

mutáns fehérje oligomerációs képességét a diamide kereszt-

kötő vegyülettel vizsgáltuk. Western blottal kimutattuk, hogy a 

mutáns fehérje képes egymással kereszt-kötést létesíteni az 

oxaliplatin-rezisztens sejtekben. Továbbá kimutattuk, hogy a 

p53
420

 fehérje immunoprecipitálható dyneinnel. Ezek alapján 

megállapíthatjuk, hogy a p53
420

 sejtplazmai szekvesztrációja 

nem a dynein-kötés hiányának, sem a mikrotubuluson való 

mozgásképesség-károsodásának a következménye.  

 

Fokozott sejtmagi kilépés nem áll a p53
420

 sejtplazmai 

felhalmozódásnak a hátterében 

 A fokozott sejtmagi kilépés lehetőségének kizárása 

érdekében a sejteket leptomycin B-vel kezeltük. Leptomycin B 

gátolja az exportin 1 működését, és ezáltal a fehérjék 

sejtmagból való kijutását. A kezelést követően nem történt 

változás a p53
420

 sejten belüli elosztásában, ami azt 

bizonyította, hogy a mutáns fehérje sejtplazmai 

felhalmozódása nem a fokozott sejtmagi kilépésnek a 

következménye.  

 

MLSZ II és MLSZ III nem szükségesek a p53 fehérje 

sejtmagba lépéséhez 

 A MLSZ II és III szerepének a vizsgálatához kilenc 

vektort hoztunk létre amelyek mindegyike egy mutáns p53 

gént tartalmazott. Ezek a gének mutációt hordoztak vagy az 

MLSZ II-ben,  vagy az MLSZ III-ban, vagy az MLSZ II-ben 



és III-ban egyszerre. A vektorok a teljes hosszúságú gént, vagy 

a 420 aminósavat tartalmazó gént hordozták. A PC3 

transzfekcióját követően, a p53 fehérjék sejten belüli 

elhelyezkedését vizsgáltuk. Az eredmények alapján 

megállapíthatjuk, hogy sem a MLSZ II, sem a MLSZ III nem 

játszanak szerepet a p53 fehérje sejtmagba jutásának 

folyamatában. Így a p53
420 

fehérje sejtplazmai szekvesztrálása 

nem az MLSZ III megváltozásának tulajdonítható.  

 

A gyors lebontás vezet a p53
420 

csökkent stabilitásához 

 A p53
420

 fehérje stabilitásának vizsgálatához 

tranziensen transzfektáltunk   PC3 sejteket  vagy a mutáns 

vagy a vad típusú vektorral. A mintákat cycloheximide-dal 

kezeltük különböző időtartamig mielőtt feldolgozásara 

kerültek. A p53
420

 expressziós szintje gyorsan csökkenni 

kezdett a gyógyszer hatására. Ez az eredmény igazolta a 

fehérje relatív instabilitását. 

 

p53
420

 és importin  kötődés 

 A p53
420

 és importin β közötti kötődést 

immunoprecipitációval vizsgáltuk meg. Ez a módszer 

lehetőséget adott a p53 és az importin /β között létrejött 

kapcsolat mértékének felbecsülésére. A vizsgálat kimutatta, 

hogy a p53
420

 és az importin között létrejött kötődés csökkent 

mértékű volt a KB-OX60 sejtekben. Ezek alapján 

megállapítottuk, hogy a p53
420

 sejtplazmai szekvesztrációjának 

az oka a gátolt importin kötés következtében létrejött sejtmagi 

kirekesztés.  

 

A p53
420

 megtartja génátírási képességét 

 A p53
420 

sejtplazmai szekvesztráció magyarázatának 

érdekében megvizsgáltuk a mutáns fehérje génátírási 

képességét. A sejteket co-transzfektáltuk p21-vectorral és egy 

másik vektorral ami vagy a vad típusú, vagy a mutáns p53 



fehérjét tartalmazta. A p53
420

 stimulálta a luciferáz aktivitást, 

ami a mutáns fehérje promoter kapcsolódási és génátírási  

képességét igazolja. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a 

p53
420

 megtarotta génátírási képességét, ebben az esetben a 

p21 gén átírását bizonyítottuk be, és ezért a sejtplazmai 

szekvesztrálása elengedhetetlen a fehérje aktivitásának a 

megakadályozásához. 

 

Mi a klinikai jelentősége a (p53) fehérje sejten belüli 

mozgásának a daganatos betegségek gyógyításában? A 

dolgozat következő részében azt bizonyítom, hogy a nem-

osztodó sejtek mikrotubulus funkciója (mint például a sejten 

belüli molekula-mozgás) alá van becsülve, és az osztódó sejtek 

jelenléte a tumorokban pedig túl van értékelve. A tumorsejtek 

osztódási képességének a felülértékelése vezetett egy új 

gyógyszercsoport, a mitóziskináz-gátlók kifejlesztéséhez. A 

mitóziskináz-gátlók klinikai hatástalansága igazolta azt az új 

nézőpontot miszerint a mikrotubulusokra ható szerek klinikai 

sikere abban rejlik hogy ezek a szerek nemcsak a sejtosztódás 

folyamatára hatnak, hanem leginkább a nem-osztódó sejtek 

sejten belüli mikrotubuláris mozgására.   

 

Mikrotubulusra ható szerek 

 A mai napig a legelfogadottabb teória a 

mikrotubulusokra ható szerek feltételezett 

hatásmechanizmusára a szerek sejtosztódást gátló hatása, ami a 

mikortubulus dinamikájának megzavarásával jön létre. Ezek a 

bizonyítékok kizárólag laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak, 

in vitro és xenograft modeleken. Laboratóriumi sejtvonalak 

létrehozásakor a sejtek osztódási ideje jelentősen lecsökken; az 

in vitro megduplázási idő általában kevesebb mint 24 óra. 

Ezeknek a sejtvonalaknak csak kicsivel hosszabb a 

megkettőzödési ideje xenograft modelként. Amennyiben 

mikrotubulusokra ható szerekkel kezeljük ezeket a gyakran 



osztodó sejteket, a mitózis leállását fogjuk látni. Ezen 

laboratóriumi adatok alapján a mikrotubulusokra ható szerek 

hatásossága a mitózis leállításának lett tulajdonítva. A klinikai 

sikerek és a szerek neurotoxikus hatása a betegekben új 

hatóanyagok kutatásához vezettek, ami a mitóziskináz-gátlók 

megszületését eredményezte. Ezek az új hatónayagok 

kizárólag a sejtosztódást támadjak. 

 

Mitóziskináz-gátlók 

 Az elmúlt évtized kutatásai hozzájárultak a sejtosztódás 

komplex koreográfiájának a teljesebb megismeréséhez. Olyan 

fehérjék kerültek leírásra és karakterizálásra amelyek fontos 

szerepet játszanak a sejtosztódás folyamatában. Sok fehérjének 

ezek közül kizárólag a sejtosztódásban van szerepe. Azon 

feltételezést alapul véve, hogy a tumor sejtek gyakran 

osztódnak és ezáltal ezek érzékenyebbek a sejtosztódást 

támadó szerekre, a mitózisban szerepet játszó fehérjék (mint 

például az aurora és polo-like kinázok) a gyógyszerfejlesztás 

célpontjai lettek. Az in vitro és xenograft laboratóriumi 

modeleken végzett kísérletek jelentős mitózis gátlást és 

apoptózist mutattak a mitóziskináz-gátlókkal történő kezelést 

követően. Nem meglepő, hogy a gyakran osztódó sejtek (mint 

az in vitro sejtvonalak és a xenograft modelek) érzékenyek a 

mitózisra ható szerekre. Ugyanakkor lehetséges-e az, hogy a 

csupán a sejtosztódásra ható szerek sikeresen alkalmazhatók a 

daganatos betegek gyógyításában? 

 

Humán daganatok sejtosztódási ideje 

 Szerencsére a humán daganatok nem osztódnak olyan 

gyakran, mint a laboratóriumi sejtvonalak. Több mint 100 

tanulmány átnézéséből 56 adott választ a humán daganatok 

sejtosztódási idejére. Ez az elfogulatlan és kiterjedt, de nem 

komplett összesítése az elérhető irodalmi adatoknak 

megmutatta, hogy tumorok median megkettőződési ideje 



megközelítőleg 147 nap. Nyilvánvalóan, ha egy időben csupán 

a sejtek egy kis töredéke (pár %) osztódik, akkor a daganatok 

megkettőződési ideje sokkal hosszabb mint a laboratóriumi 

sejtvonalaké. A hosszabb megkettőződési idő nem jár együtt a 

sejtciklus meghosszabbodásával. Emellett a mitózisban töltött 

idő, amikoris a mitózis specifikus célpontok jelen vannak, csak 

egy igen kicsiny része a sejtciklusnak. További bizonyíték erre, 

hogy a betegmintákban nagyon ritkán lehet látni sejteket 

mitózisban, még akkor is ha a mintavétel a mikrotubulusra 

ható szerek adását követte közvetlen.  

 

Csontvelői sejtek megkettőződési ideje 

 Míg a daganatos sejtek ritkán osztódnak betegekben, a 

csontvelői sejtek annál aktívabban kettőződnek. Meglepő, 

hogy egy adott időben a csontvelői neutrofil sejtek 28%-a van 

mitózisban, és a napi csontvelői sejttermelés 61 milliárd sejt 

egy 70 kg-os emberben. Összehasonlításként, ez a 

sejtmennyiség megfelel hét darab 2 cm-es tumor 

sejtmennyiségének. Így nem meglepő, hogy a sejtosztódást 

támadó szerek neutropéniához vezetnek.   

 

A mitóziskináz-gátlók klinikai korlátai 

 Nyilvánvalóan elengedhetetlen a célzott terápia 

sikeréhez,  hogy a célpont jelen legyen a kezelés ideje alatt. 

Míg a laboratóriumi sejtek gyakran osztódnak (minden 24 

vagy 48 órában) és így ezek érzékenyek a sejtosztódásra ható 

szerekre, addig a ritkan osztódó humán daganatokban (aminek 

a megkettőződési ideje több mint 100 nap) nem hatásosak a 

mitosiskináz-gátlók, mivel egy időben a daganat csak egy 

elenyésző része van mitózisban. A jelentős befektetés, ami 

ezeknek a szereknek a kifejlesztéséhez kellett, nyomása alatt, 

úgy próbálták ezeket a hatóanyagokat megmenteni a bukástól 

hogy hatásosságukat a daganat növekedésének stagnálásában 

mérték. Úgy véljük, hogy a daganat növekedésének stagnálása 



inkább a tumor biológiájának tulajdonítható, mintsem a 

hatóanyagnak. A leggyakrabban előforduló mellékhatás a 

kezelést követően a lázas neutropénia kialakulása. A csontvelői 

neutrofil sejtek gyakori osztódása teszi ezeket a sejteket 

érzékennyé a mitóziskináz-gátlókra. A lázas neutropénia 

megléte kiválló bizonyíték arra, hogy ezeknek a szereknek 

megfelelő a farmakodinamikájuk, a farmakokinetikájuk, és 

könnyen elérhetők a sejtek számára. 

 

A mikrotubulusra ható szerek célpontja a nem-osztodó 

sejtek  

 A mitóziskináz-gátlók klinikai hatástalansága igazolta a 

mikrotubulusokra ható szerek klinikai hatásmechanizmusát. 

Míg a mikortubulusokra ható szerek adását követő mitózis 

feltartóztatás a felelős a laboratóriumi hatásosságért, addig ez a 

jelenség nem magyarázhatja ezen szerek klinikai sikerét. Mivel 

a mikrotubulus fontos szerepet játszik a különböző molekulák 

sejten belüli szállításában, ennek a folyamatbak a meggátlása 

vezet vélemnyünk szerint a klinikai sikerekhez. A betegekben 

fellépő neurotoxicitás (ami a mikrotubulusra ható szerekkel 

kezelt betegek 70-90% -ban fellép) nyújt további bizonyítékot 

arra, hogy ezen szerek sejtosztódás nélkül is képesek a sejt 

elpusztulásához vezetni.   

 

Miért sikeresek a mikrotubulusokra ható szerek a daganatos 

betegségek gyógyításában amikor a sejtosztódás gátló szerek a 

mai napig nem hoztak eredményeket? Összehasonlítva a 

mitózis-gátló szerekkel, a célpont állandó jelenléte és 

fiziológiás szerepe a felelős a mikrotubulusokra ható szerek 

klinikai sikeréért. Amíg a mitózist gátló szerek csak a daganat 

egy töredékét támadja (az éppen sejtosztódásban lévő sejteket), 

addig a mikrotubulusokra ható szerek a mikrotubulust 

támajdák és ezáltal alapvető sejtfunkciókat befolyásolnak mind 

az osztodó, mind a nem-osztodó sejtekben. 



Kevés célpont rendelkezik olyan vonzerővel mint a 

mitóziskinázok; fontos sejtfunkciót látnak el, a szerepük 

korlátozott a sejtosztódas levezénylésére, és könnyű célpontok 

egy jól megtervezett hatóanyagnak. A kísértés túlségosan nagy 

volt. A várakozások szerint a mitóziskináz-gátlók ugyanolyan 

hatásosak -ha nem hatásosabbak- lettek volna mint a 

mikrotubulusra ható szerek mellékhatások nélkül. A 

kiábrándító klinikai eredmények (az aktivitás hiánya és a 

vérképzésre ható súlyos mellékhatások) igazolják, hogy a 

hatóanyagok kémiailag jól megtervezettek és a gyakran 

osztodó sejteket kíválóan támadják. Ugyanakkor, amint az 

adatok igazolják, a humán daganatok nagy része nem osztódik 

olyan gyakran, hogy ezekre a szerekre reagáljanak, és biztosan 

lassabban osztódnak, mint a csontvelőben található sejtek. A 

kiábrándító klinikai adatok igazolnak egy paradigma változást 

a mikrotubulusra ható kemoterápiás szerek klinikai 

hatásmechanizmusáról. Ezek alapján megállapítjuk, hogy a 

mikrotubulusra ható kemoterápiás szerek klinikailag hatásosak, 

mert feltartóztatják a mitózist az osztódó sejtekben, és gátolják 

a sejten belüli mozgást a nem-osztdó sejtekben. Amíg ez a két 

mechanizmus együttesen az egész tumorpopulációra hat, addig 

az utóbbi jelenség hozzájárul a betegekben kialakult 

neurotoxicitáshoz. 



Következtetések 

• A KB-CP20 egy gyakran előforduló mutációt tartalmaz a 

TP53 génben. Ez a mutáció, ami 172-es aminósavat valinról 

fenilalaninra változtatja (V172F), a fehérje DNS-kötő régióját 

érinti és ezáltal müködőképtelenné teszi a fehérje génátírását.  

• A KB-OX egy egyedülálló TP53 mutációt tartalmaz. Ez a 

nukleotid deléció a 382. aminósavat érinti, ami a feltételezett 

MLSZ III-nak a része. A deléció a MLSZ III megváltozását és 

egy frame-shift-et eredményezett, aminek a következménye 

egy 27 aminósavval hosszabb fehérje lett (p53
420

). 

• A p53
420

 fehérje a sejtplazmában szekvesztrálódik annak 

ellenére, hogy képes tetramert alkotni és a negatív-vég 

motorfehérjéhez, a dyneinhez kötődni.  

• A p53
420

 csökkent mértékű sejtmagi felhalmozódása nem 

a fokozott sejtmagi kilépésnek az eredménye. 

• A MLSZ II és III nem játszanak szerepet a p53 fehérje 

sejtmagba történő belépésében. 

• Habár a mutáció egy relatív instabilitást biztosít a p53
420 

fehérjének, a fehérje expressziós szintje magas.  

• A p53
420 

ugyan képes kötődni importinhoz, ez a kötődés 

elégtelen. Ez az elégtelen kötődés megmagyarázza miért 

szekvesztrálódik a p53
420 

fehérje a sejtplazmában. 

• p53
420

 sejtplazmai szekvesztrációja előnyös a daganatos 

sejtnek, mivel ez a mutáns p53 megtartja génátírási  képességét 

és képes aktiválni géneket,  mint például a p21 génjét. 



• Más fehérjékhez hasonlóan, a p53 fehérjének a sejten 

belüli mozgását a mikrotubulus biztosítja. A mikrotubulusra 

ható kemoterápiás szerek adását követően a p53 fehérje 

sejtmagi felhalmozódása akadályozott. 

• A mikrotubulusra ható kemoterápiás szerek értékes 

gyógyszerek a különböző daganatos betegségek 

gyógyításában. Ezek hatásossága bebizonyosodott számtalan 

laboratóriumi vizsgálat során, és tagjai több első-vonalbeli 

terápiás kezelésnek.  

• A mitóziskináz-gátlók hatásosságát laboratóriumi 

kísérletek kimutatták, de klinikai vizsgálatok során a mai napig 

ezek a szerek hatástalannak bizonyultak.  

• A sejtvonalak kettőződési ideje sokkal rövidebb mint a 

humán tumorok osztódási ideje. A humán tumorok osztódási 

ideje hosszabb mint a csontvelői neutrofil granulocitáké.  

• A mitóziskináz-gátlók által okozott súlyos neutropénia 

bizonyítékként szolgál, hogy ezek a szerek kémiailag jól 

megtervezettek, a gyakran osztodó sejtekre hatnak, és a sejtek 

számára könnyen hozzáférhetők.  

• A mitózis-gátló szerek klinikai bukása indirekt 

bizonyítékként szolgál hogy a mikrotubulusra ható szerek 

nemcsak az osztodó sejteket támadják, hanem a nem-osztódó 

sejteket egyaránt.  

• A neurotoxikus hatás ugyancsak bizonyítékként szolgál 

arra, hogy a mikrotubulus-specifikus szerek a nem osztódó 

sejtekre egyaránt hatnak a mikrotubulus hatózat dimanikus 

épülésének megzavarásán keresztül. 
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