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Rövidítések jegyzéke

3βHSD 3β-hidroxiszteroid dehidrogenáz/izomeráz

ACTH adrenokortikotrop hormon, kortikotropin, (adrenocorticotropic hormon)

AF1 aktivációs funkció 1 

AF2 aktivációs funkció 2 

AP1 aktiváló protein 1

AMP adenin monofoszfát

ATCC Amerikai Sejtkultúra Gyüjtemény (American Type Culture Collection)

cAMP ciklikus AMP

BLAST szekvencia homológia kereső program 

(Basic Local Alignment Search Tool)

CLAH veleszületett lipoid mellékvesekéreg hiperplazia 

(congenital lipoid adrenal hyperplasia)

COS-1 SV40 vírus transzformált afrikai zöld majom vese fibroblaszt sejtvonal

CRH kortikotropin felszabadító hormon (corticotropin releasing hormon)

CYP17 P450c17 enzimet kódoló gén

DNS dezoxi-ribonukleinsav

GABA gamma-aminovajsav

GR glükokortikoid receptor

GRα glükokortikoid receptor α

GRβ glükokortikoid receptor β

GRE glükokortikoid válaszért felelős DNS szekvencia részlet 

(glucocorticoid responsive element)

HPA axis hipotalamusz - agyalapi mirigy - mellékvesekéreg tengely 

(hypothalamic-pituitary-adrenal axis)

LBD ligand kötő domén (ligand binding domain)

mRNS hírvivő ribonukleinsav (messenger)

NAD nikotinamid-adenin-dinukleotid

NADP nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát

NCBI amerikai biotechnológiai informatikai központ 
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(National Center for Biotechnology Information)

NFκB nukleáris faktor-κB

P450BM-3 bakteriális zsírsav hidroxiláz

P450c11b1 szteroid 11β-hidroxiláz

P450c11b2 aldoszteron szintáz

P450c17 citokróm P450c17 enzim, szteroid 17α-hidroxiláz/17,20-liáz enzim

P450c21 szteroid 21-hidroxiláz

P450scc koleszterin oldallánc hasító enzim 

(cholesterol side-chain cleavage enzyme)

PDB fehérje szerkezeti adatbázis (protein data bank)

RNS ribonukleinsav

SDS Nátrium-lauril-szulfát (Sodium dodecyl sulfate)

SRC-1 szteroid receptor koaktivátor-1 (steroid receptor coactivator-1)

StAR szteroid szintézis akut reguláló fehérje

(steroidogenic acute regulatory protein)

TIF2 transzkripciós közvetítő faktor-2 (translation initiation factor-2)
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I. Bevezetés

A  glükokortikoidok  szerteágazó  élettani  hatással  rendelkeznek.  A  glükóz  és 

zsíranyagcsere szabályozása mellett fontos szerepet játszanak az immunfolyamatok, a 

kardiovaszkuláris rendszer és a viselkedés szabályozásában. Ezen kívül hatással vannak 

a  növekedésre,  az  egyedfejlődésre,  a  kalcium  metabolizmusra,  a  csontszövetre  a 

pajzsmirigy  és  ivarmirigyek  funkciójára.  Ezért  nem  meglepő,  hogy  viszonylag 

kismértékű glükokortikoid regulációs zavar is nagy hatással lehet az élő szervezetre. A 

glükokortikoidok  gyógyszeripari  szempontból  is  nagy  jelentőséggel  bírnak, 

származékaik napjaink leghatékonyabb gyulladáscsökkentői közé tartoznak. 

Vizsgálataink egyik fő témakörének középpontjában a glükokortikoid receptor 

(GR)  állt.  A glükokortikoidok  hatását  elsősorban  a  GR  közvetíti.  A GR  a  sejtmag 

receptorok csoportjába tartozik. Aktiválás előtt a receptor a citoplazmában helyezkedik 

el,  hormon  hatására  aktiválódik  és  a  sejtmagba  transzlokáció  után  transzkripciós 

faktorként fejti  ki  fő hatását.  Munkánk során feltérképeztük az irodalmi forrásokban 

fellelhető  glükokortikoid  receptor  variánsokat.  Új,  eddig  nem  publikált  variánsokat 

kerestünk szekvenálási adatbázisokban, megvizsgáltuk a mutációk fehérje-szerkezetre 

gyakorolt  hatását  és  megpróbáltuk  megjósolni  ezek  hatását  a  receptor  funkcióra.  A 

mutációk szerkezeti hatásának elemzését a GR ligand-kötő domén (LBD) közelmúltban 

publikált  röntgenkrisztallográfiai  adatai  tették lehetővé.  Vizsgálataink megerősítették, 

hogy  a  mutációk  számítógépes  modellezésével  sikeresen  követhető  a  szerkezetre 

gyakorolt hatás. A modellezés segítségével megjósolható az eddig még klinikailag nem 

azonosított variánsok hatása is. A variánsok között egy splice variánst, a glükokortikoid 

receptor-β-t (GRβ) is elemeztük. (A következőkben a GR rövidítést a glükokortikoid 

receptor α (GRα) splice variánsra megjelölésére alkalmazzuk).

Vizsgálataink másik fő iránya a szervezet kortizolszintézisének zavarát okozó 

fehérje variánsok vizsgálata volt. Hipertóniában és hipokalémiában szenvedő betegek 

körében végzett  klinikai vizsgálatokkal két beteget azonosítottunk, akikben a plazma 

kortizol és androgén szintek igen alacsonyak voltak, míg bizonyos szteroid bioszintézis 

előanyagok nagy mennyiségben voltak jelen. A hormonadatokból arra következtettünk, 

hogy  a  két  beteg  korábban fel  nem ismert  szteroid  17α-hidroxiláz/17,20-liáz  enzim 

(citokróm P450c17  enzim,  P450c17)  defektusban  szenved.  A betegek  perifériás  vér 
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mintáiból izolált DNS vizsgálatával a CYP17 gén új, a nemzetközi irodalomban még 

nem publikált mutációját igazoltuk (Arg440Cys). A mutáns gént klónoztuk, eukarióta 

sejttenyészetben mutáns és vad típusú enzimet termeltettünk, majd vizsgáltuk az enzim 

aktivitását.  Bizonyítottuk,  hogy  a  mutáció  enzimaktivitás-vesztést  okoz. 

Molekulamodellezéssel kimutattuk, hogy az Arg440 alapvető szerepet tölt be az enzim 

hem csoportjának  kötésében.  A mutáció  következtében a  szerkezet  olyan  mértékben 

módosul, hogy az enzim katalízisre alkalmatlanná válik. 

Az  endokrin  betegségek  okainak  megismerése  a  betegek  nagy  számának 

gyógyulási-  és  életkilátásait  javíthatja.  A glükokortikoid  szabályozás  zavarát  okozó 

fehérjevariánsok megismerésével és betegekben történő azonosításával célzott terápia 

tervezhető. 
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II. Irodalmi áttekintés

II.1. A glükokortikoidok szerepe az élő szervezetben

A mellékvesekéreg  hormonok  két  legfontosabb  csoportját  a  mineralokortikoidok  és 

glükokortikoidok  alkotják.  A  mellékvesekéregben  termelődő  glükokortikoidok  két 

legjelentősebb képviselője  a  kortizol  és  a  kortikoszteron.  A szervezetben  előforduló 

természetes  glükokortikoidokon  kívül  számos  mesterségesen  előállított 

glükokortikoidot  tartunk  számon;  ezek  közül  a  klinikai  gyakorlat  számára  a 

dexametazon, a prednizolon és néhány egyéb mesterséges glükokortikoid a legnagyobb 

jelentőségű. (1. ábra)

1. ábra A kortizol, kortikoszteron, prednizolon és dexametazon szerkezeti képlete.
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A glükokortikoidok funkciója  nagyon szerteágazó.  Szinte  a  test  összes  sejtje 

érzékeny  a  glükokortikoid  szint  változására.  A  glükokortikoidok  élettani  hatásai 

magukban  foglalják  a  metabolizmus  és  az  energia  háztartás  szabályozását,  az 

immunfolyamatok  regulálását,  a  szív  és  érrendszeri  valamint  a  kognitív  funkciókra, 

viselkedési  és  hangulati  tényezőkre  gyakorolt  hatásokat.  A  klinikai  gyakorlatban 

használt  mesterséges  glükokortikoidok  hatáserőssége  általában  meghaladja  a 

természetesen előforduló glükokodtikoidok hatáserősségét. Fő alkalmazási területük a 

gyulladáscsökkentés, az immunszupresszió és a daganatellenes terápia, azonban egyes 

mesterséges  glükokortikoidokat  az  endokrin  betegségek  diagnosztikájában  és 

kezelésében is gyakran használnak (pl. dexametason).

II.2. A glükokortikoidok génexpressziót szabályzó 
mechanizmusai

A  nukleáris  receptorok  családjába  tartozó  GR,  hormonkötés  után  transzkripciós 

faktorként fejti ki hatását. A GR ligand nélküli formája egy fehérje komplexen belül, a 

citoplazmában helyezkedik el. A fehérje komplexben különböző hősokkfehérjék védik 

az  aggregációtól  és  teszik  alkalmassá  a  hormonkötésre.  A ligand  kötődése  után  a 

receptorban konformációs változás következik be; a receptor kiszabadul a komplexből 

és a  sejtmagba transzlokálódik.  A magban dimert  képezve  kötődik  a  glükokortikoid 

válaszért felelős DNS szekvencia részlethez (glucocorticoid responsive element, GRE). 

Itt különböző koaktivátorokkal és a transzkripciós komplex más elemeivel asszociálva 

indítja be a hírvivő ribonukleinsav (mRNS) szintézist. Speciális promóter környezetben 

az aktivált receptor represszor funkciót is betölthet.

A direkt  transzkripciós  hatáson  kívül  a  GR más  fehérjékhez  kapcsolódva  is 

kifejthet  transzkripciót  módosító  hatást.  Részletesen  tanulmányozott  például  a  sejtes 

immunválaszban és a gyulladásban szerepet játszó aktiváló protein 1 (AP1) és nukleáris 

faktor-κB (NFκB) transzkripciós faktorokkal való kölcsönhatás. Az immunszupprimáló 

és gyulladáscsökkentő hatás azon a jelenségen alapul, hogy a GR közvetlenül kötődik 

azokhoz a transzkripciós faktorokhoz, amelyek a gyulladásos folyamatok kialakulását 

9



segítik  elő  (AP1,  NFκB).  Ez  a  mechanizmus  teszi  a  szintetikus  glükokortikoid 

származékokat napjaink leghatásosabb gyulladáscsökkentő gyógyszereivé.

A viszonylag lassú (1-20 óra) transzkripciós hatásokon kívül a glükokortikoidok 

gyors  (1-30  perc)  hatását  is  megfigyelték.  Bár  még  nem  teljesen  felderítettek  az 

utóbbiért  felelős  mechanizmusok,  egyes  hatásokért  speciális  lokalizációjú 

glükokortikoid receptorok (membránközeli lokalizáció, preszinaptikus burokban illetve 

mitokondriumokban  való  elhelyezkedés),  másokért  ioncsatornák  (feszültségfüggő 

kalciumcsatorna)  vagy  neurotranszmitter  receptorok  (acetilkolin-,  kappa-opioid 

receptorok,  GABA-erg  és  szerotonerg  rendszer)  lehetnek  felelősek.  Ezeknek  a 

hatásmechanizmusoknak  az  idegrendszeri  vonatkozásait  napjainkban  intenzíven 

tanulmányozzák  [1].  A  gyors  glükokortikoid  hatásnak  szerepe  lehet  az  akut 

stresszválaszban  és  a  sejtek  genomiális  hatásokra  való  előkészítésében.  A 

glükokortikoidoknak  nagy  szerepe  van  a  tanulási  folyamatokban,  az  idegszövet 

plaszticitásában és az idegsejtek életfolyamataiban. 

II.3. A glükokortikoid receptor szerkezete

A glükokortikoid  hatás  fő  közvetítője,  a  GR  három  fő  doménból  áll:  N-terminális 

transzaktivációs domén, a középső dezoxi-ribonukleinsav (DNS)-kötő domén és a C-

terminális ligand kötő domén (LBD) (2. ábra). 
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2. ábra A GR vázlatos domén szerkezete. A doméneket eltérő színezés jelzi. Az ábra 
alsó  részén  a  primer  szerkezet,  felső  részén  a  térszerkezet  látható.  Az  N-terminális 
domén  térszerkezete  ismeretlen.  A  DNS  kötő  és  ligand  kötő  domén  szerkezete 
röntgenkrisztallográfiai adatokból ismert.

A GR N-terminális domén szerkezete és funkciója a legkevésbé felderített. Ez a 

domén  nem  szükséges  a  ligand  nélküli  represszióhoz  vagy  a  ligand-indukált 

aktivációhoz. Az N-terminális domén egyfajta pozitív transzkripciós aktivitást hordoz, 

amiért gyakran aktivációs funkció 1 (AF1)–nek nevezik; valószínűleg az agonisták által 

kiváltott aktivitás erősségét befolyásolja. Ez az aktiváló funkció szövetspecifikus.

A  DNS  kötő  domén  szerkezetét  az  1990-es  évek  elején  részletesen 

tanulmányozták  mind  röntgenkrisztallográfiai  [2],  mind  mágneses  magrezonancia-

spektroszkópiai  módszerrel  [3].  A  domén  globuláris  szerkezetű  és  két  Zn-finger 

motívumot tartalmaz. A kötés során a fehérje dimer formában ismeri fel a konszenzus 

palindrom  DNS  szekvenciát,  a  glükokortikoid  válaszért  felelős  DNS  szekvencia 

részletet [4, 5]. A kötés a DNS nagy árka és a fehérje Zn-fingert alkotó hélixe között jön 

létre (3. ábra). 
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3. ábra A GR DNS kötése. Az ábrán a GR DNS-kötő domén (sárga és kék szalag) és a 
DNS  (világoskék  szalag)  kölcsönhatása  látható  röntgenkrisztallográfiai  szerkezet 
alapján  (PDB  ID:  1r4r).  A DNS  kötő  domén  szerkezetét  két  Zn-finger  motívum 
határozza meg (Zn atomok zöld gömbbel jelölve). 

A  ligand  kötő  domén  szerkezetét  kristályosítási  problémák  miatt  csak 

napjainkban  sikerült  meghatározni  röntgenkrisztallográfia  segítségével.  Bledsoe  és 

munkatársai a GR LBD-t dexametazonnal és egy nukleáris receptor koaktivátor 2–ből 

származó peptiddel komplexben kristályosították, és meghatározták a szerkezetét [PDB 

ID:  1M2Z,  6].  Kauppinak  és  munkatársainak  a  dexametazon  mellett  egy  GR 

antagonistával,  a  mifepristonnal  (RU486)  alkotott  komplex  szerkezetét  is  sikerült 

meghatározniuk [PDB ID: 1P93, PDB ID: 1NHZ, 7].

A GR LBD szerkezete háromrétegű antiparallel alfa hélixes szendvics (4. ábra). 

A H5, H6, H9 és a H10 hélix alkotja a középső, szorosan illeszkedő réteget, melyet 

egyik oldalról a H7, H8 és a H11 hélixből, másik oldalról a H1 és H3 hélixből álló réteg 

határol. A hélixek számozása az ösztrogén receptor struktúrájának megfelelően történik 

[8] (4. ábra). 
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4. ábra A GR LBD szalag diagramja. 
Az  ábrán  jól  látható  a  GR  LBD 
háromrétegű  antiparallel  hélix 
szendvics  szerkezete.  A  középső 
réteget alkotó H5, H6, H9 és H10 cián 
kék, a H1 és H3 lila, a H7, H8 és a 
H11 sárga.  Az ábrán  zöld  színnel  az 
aktív konformációban lévő H12 hélix, 
világos  zölddel  egy  koaktivátorból 
származó  peptid  látható.  Térkitöltő 
modellel  a  dexametazon  szerkezete 
látható,  sötétzölddel  a  szénatomok, 
vörössel az oxigénatomok.

A GR ligand kötő doménje a ligand kötődése során aktív konformációváltozáson 

megy keresztül. A H12 hélix a ligand nélküli vagy antagonistával alkotott állapotban 

viszonylag szabadon, a közeg felé néző nem definiált konformációban helyezkedik el. 

Azonban agonista bekötődése után a H12 hélix ráfekszik a ligand kötő zsebre, aktív 

kölcsönhatásokat alakít ki mind a liganddal, mind a receptor megfelelő aminosavaival. 

Ez a konformációváltozás eredményezi, hogy a receptor felszínén kialakul egy speciális 

kötőfelület, amelyhez receptoraktivitást közvetítő koaktivátorok kötődhetnek (4. ábra). 

II.4. A glükokortikoid receptor természetes variánsai

Glükokortikoid  rezisztencia  szindrómás  esetek  egy  részének  hátterében  GR 

rendellenesség áll. A kórképet ritka familiáris betegségként írták le, de újabban szerzett 

formái is ismertté váltak. Mind örökletes, mind szomatikus mutációkat megfigyeltek. A 

szindrómára  a  glükokortikoid  hatás  különböző  mértékű  csökkenése  jellemző.  A 

glükokortikoidokra való teljes érzéketlenség életképtelenséget okoz, amint ez a GR gén 

kiütött  (knock-out)  egereken is  megfigyelhető [9].  Ezért  valószínű,  hogy csak olyan 
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mutációk  fordulhatnak  elő  klinikai  esetekben,  amelyek  nem  járnak  a  GR  teljes 

funkcióvesztésével.  A glükokortikoid  rezisztencia  szindróma  jellegzetessége,  hogy  a 

megnövekedett és dexametazonnal nem szupprimálható plazma kortizol szint ellenére a 

Cushing  szindróma  klinikai  tünetei  hiányoznak.  A  plazma  ACTH  és  kortizol 

koncentrációk  cirkadian  ritmusa  azonban  megtartott.  Klinikai  tapasztalatok  szerint 

egészséges egyénben 1mg dexametazon adását követően a plazma adrenokortikotrop 

hormon (ACTH) és kortizol koncentrációk nagymértékben csökkenek. Glükokortikoid 

rezisztencia szindrómában a  mutáns GR-nek a  kortizol  iránti  csökkent  érzékenysége 

miatt  a kortizol negatív visszacsatoló hatása csökken, így az agyalapi mirigy ACTH 

szekréciója  növekszik.  A  megnövekedett  plazma  ACTH  szint  a  glükokortikoidok 

szintézisén kívül a mellékvesekéreg mineralokortikoid és androgén hormon szintézisét 

növeli. A mineralokortikoid szekréció növekedése nátriumretenciót, keringő vértérfogat 

növekedést, hipertóniát és hipokalémiát okoz és a plazmarenin aktivitás szupprimálttá 

válik.  Az  androgén  túltermelés  nőkben  hirsutismust,  dysmenorrhoeát  és  infertilitást, 

fiúkban  korai  pubertást,  férfiakban  kóros  spermatogenesist  okoz.  Terápiaként  nagy 

dózisban  és  tartósan  dexametazon  alkalmazható,  amellyel  az  ACTH  képzése 

visszaszorítható  és  ezáltal  a  mineralokortikoidok  és  androgén  hormonok  képzése  is 

csökkenthető  [10,  11,  12].  A  glükokortikoid  rezisztencia  szindrómát  örökletes 

betegségként írták le; a klinikai tünetek súlyossága esetenként eltérő lehet.  Meg kell 

jegyezni,  hogy  a  glükokortikoid  rezisztencia  szindrómás  eseteknek  eddig  csak  egy 

részét  tudták  GR  mutációval  magyarázni  és  a  betegek  nagy  részénél  nem  tudtak 

genetikai elváltozást kimutatni [11].

Napjainkig  a  következő  GR  génvariánsokat  hozták  összefüggésbe  a 

glükokortikoid  rezisztencia  szindrómával:  Arg477His,  Ile559Asp,  Asp641Val, 

Gly679Ser, Val729Ile, Ile747Met és egy 4 bp deléció a 6. exon exon-intron határán. 

Érdekes, hogy a variánsok többsége a GR ligand kötő doménjén (528-777 aminosav) 

található. Ezeken a csirasejtes variánsokon kívül szomatikus GR mutációkat is leírtak; 

ezek közül  egyeseknek szerepük lehet  az ACTH termelő agyalapi mirigy adenómák 

patomechanizmusában [11, 13, 14].

A  glükokortikoid  rezisztencia  szerzett  formáit  a  glükokortikoid  receptorok 

számának csökkenése, vagy egyéb patológiás folyamat okozza. Szerzett immunhiányos 

állapotokban,  asthma  bronchialeban,  rheumatoid  arthritisben,  limfómákban,  ektópiás 
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ACTH szindrómában, Crohn betegségben, colitis ulcerosában és nefrózis szindrómában 

fordulhat elő. Asthma bronchiale bizonyos formáiban a glükokortikoid receptor egyik 

variánsának (glükokortikoid receptor-β) citokin-indukált túlzott expresszióját mutatták 

ki  [15].  A  krónikus  gyulladásos  betegségek  kezelése  során  kialakuló  szteroid 

rezisztencia egyik oka szintén a GRβ megnövekedett expressziója. A GRβ funkciójáról 

keveset tudunk, ám az ismert, hogy heterodimert képes képezni az aktív GRα-val és 

ezáltal gátolja annak működését. Ez a megfigyelés azt mutatja, hogy a GRβ alapvető 

szerepet játszhat a sejtek glükokortikoid-érzékenységének szabályozásában.

II.5. A glükokortikoid szintézis szabályozása

A mellékvesekéregben képződő endogén glükokortikoidok szekréciója agyi kiindulási 

pontú  szabályozó  mechanizmus  hatása  alatt  áll.  Ez  a  neuroendokrin  szabályozó 

mechanizmus  a  hipotalamusz  -  agyalapi  mirigy  -  mellékvesekéreg  tengely 

(hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis-nak) elnevezést kapta. Ez a rendszer a fő 

összekötő kapocs a fizikai és pszichológiai stressz érzékelése és az alapvető agyi és 

perifériás anyagcsere folyamatok szabályozása között. A hipotalamusz paraventrikuláris 

magjában  lévő  neuroendokrin  neuronok  különböző  ingerek  hatására  kortikotropin 

felszabadító hormont (CRH) szekretálnak, majd a CRH a portális hipofizeális ereken 

keresztül  jut  el  az  agyalapi  mirigy  elülső  lebenyébe.  A CRH  az  agyalapi  mirigy 

sejtjeiben mind az ACTH termelését, mind az ACTH szekrécióját serkenti. Az ACTH a 

szisztémás  keringéssel  a  mellékvesekéreg  sejtekhez  és  serkenti  azok  kortikoszteroid 

termelését (5. ábra). 
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5. ábra A kortizol bioszintézis szabályozása és a glükokortikoidok hatása a szervezet 
különböző szöveteiben.

A mellékvesekéreg által termelt hormonok a véráramba ürülnek és különböző 

szerveken és  szervrendszereken fejtik  ki  hatásukat.  Emberben és  több más fajban a 

kortizol,  míg  patkányban  és  egérben  a  kortikoszteron  a  fő  glükokortikoid  hormon. 

Emberben a legfontosabb kortikoszteroidok plazma koncentrációját és napi szekrécióját 

az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat A mellékvesekéreg hormonok átlagos plazma koncentrációja (nyugalomban, 
reggel) és napi szekréciója
Hormon neve Átlagos 

plazmakoncentráció
[µg/l]

Átlagosan termelt 
mennyiség
[mg/nap]

Kortizol 139 20
Kortikoszteron 4 3
Aldoszteron 0,06 0,15
Dezoxikortikoszteron 0,06 0,20
Dehidroepiandroszteron 1750 20

A glükokortikoid termelés cirkadián ritmust követ;  emberben (és éjjel  pihenő 

állatfajokban is) a plazma kortizol szint a reggeli órákban a legnagyobb. A cirkadián 

ritmust a nucleus suprachiasmaticusban található biológiai óra szabályozza, amelynek 
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neuronjai közvetlen kapcsolatban állnak a paraventrikuláris magban levő neuronokkal 

és a mellékvese sejtjeivel. 

A glükokortikoid  termelés  stresszhatásra  növekszik.  Általánosságban  minden 

hatás,  amely  a  szervezet  homeosztázisát  felborítja,  stresszválaszt  vált  ki.  Ez  a 

stresszválasz a fiziológiai és viselkedési alkalmazkodás széles spektrumát felöleli, és ez 

segíti a szervezet homeosztázisának helyreállítását. A stressz különböző agyi területeket 

aktivál  és  ez  a  HPA  tengelyen  keresztül  serkenti  a  glükokortikoidszekréciót.  A 

glükokortikoid  termelés  növekedése  a  stresszválasz  második  fázisában  jelentkezik, 

percekkel  annak  kiváltása  után.  A  glükokortikoidok  megvédik  a  szervezetet  a 

stresszválaszra  adott  túlzott  reakciótól,  kordában  tartva  a  szervezet  saját  védekező 

mechanizmusát.  Például  egy  fertőzés  során  fellépő  immunszupresszió  visszafogja  a 

gyulladásos folyamatokat a túlzott mértékű választól. A stresszindukált glükokortikoid 

szint növekedés az agyban egyfajta memória kialakulását is elősegíti, amelynek szerepe 

van  az  ismételt  stresszválasz  szabályozásában.  Ez  a  tanulási  folyamat  a 

hippokampuszban  lokalizálható.  A hippokampuszban  a  kortizol  szint  stresszindukált 

akut növekedése a szinapszisok átrendeződését, a plaszticitás növekedését segíti elő [16, 

17]. A tartósan megnövekedett kortizol szint azonban toxikus a hippokampusz sejtjeire 

(különösen  a  CA3  neuronokra);  patkányokon  végzett  kísérletekben  és  humán 

postmortem  vizsgálatokban  a  szinapszisok  számának  csökkenését,  a  hippokampusz 

térfogatának  csökkenését  és  extrém  esetben  sejtpusztulást  figyeltek  meg  [18].  A 

krónikus  stressz  okozta  tartósan  megnövekedett  kortizol  szint  a  depresszió 

kialakulásában is nagyon fontos kockázati tényező lehet [19].

A  glükokortikoidok  visszacsatoló-szabályozó  hatásuk  révén  a  hipotalamusz 

neuronjaiban és az agyalapi mirigy sejtjeiben közvetlen gátló hatást fejtenek ki mind a 

CRH, mind az ACTH termelésre. Az agy egyéb területein található GR-on keresztül a 

glükokortikoidok közvetett gátlást is kifejthetnek. 

II.6. A glükokortikoidok bioszintézise

A glükokortikoidok  a  mellékvesekéregben  koleszterinből  képződnek  összetett,  több 

lépésből álló szintetikus folyamattal (6. ábra). A szintézisben P450 monooxigenázok és 
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hidroxiszteroid-dehidrogenázok vesznek részt. A mellékvesekéregben a glükokortikoid 

bioszintézis  első  lépése  a  mitokondriumok  belső  membránján  történik.  A szteroid 

bioszintézis szabályozása itt a szabad koleszterinnek a mitokondriumba való bejuttatása 

révén  valósul  meg.  Első  lépésben  az  ACTH  a  plazmamembrán  nagy  affinitású 

melanokortin-2  receptoraihoz  kötődik.  Az  adenilát  cikláz  enzim  aktiválódik,  cAMP 

szintetizálódik és aktiválódik a foszforilációs kaszkád. Ennek során foszforilálódik a 

koleszterin-észtereket  szabad  koleszterinné  átalakító  enzim,  ezúton  növelve  a 

sejtplazmában a szabad koleszterin mennyiségét. A következő lépés a mitokondriális 

membránon való  transzportfolyamat,  melyben egy intracellurális  foszfoproteinnek,  a 

„steroidogenic  acute  regulatory  protein”  (StAR)-nak  van  kiemelt  szerepe.  A StAR 

fehérje funkciója a hidrofób koleszterin szállítása a mitokondrium külső membránjáról a 

belső membránra [20].  A StAR fehérje mennyisége az ACTH szabályozása alatt  áll, 

melynek  hatására  gyorsan  megjelenik  a  mitokondriumban  [21].  A  StAR  fehérje 

veleszületett mutációi vagy egyéb funkcióvesztése a szteroid bioszintézis teljes hiánya 

miatt  egy  potenciálisan  letális  betegség,  a  „congenital  lipoid  adrenal  hyperplasia” 

(CLAH) kialakulásához vezet [22].

A szteroid bioszintézis  során a megfelelő szubsztrát  molekulák hidroxilálását, 

illetve oldallánc hasítását citokróm P450 monooxigenázok, a szteroidok redukcióját és 

oxidációját pedig a hidroxiszteroid-dehidrogenázok végzik (6. ábra). A citokróm P450 

enzimek I. típusa a mitokondriumokban, a II. típusa a mikroszómákban helyezkedik el. 

Az enzimreakcióban elektronszállító fehérjék működnek közre és a reakcióhoz elektron 

donor (NADPH) igénybevételére van szükség. Az I.  típusú enzimekhez a ferrodoxin 

reduktáz – ferrodoxin rendszer, míg a II. típusú enzimekhez a P450 oxidoreduktáz – 

citokróm  b5 rendszer  szállítja  az  elektront.  A  hidroxiszteroid-dehidrogenázok 

működéséhez NAD+/NADP+ jelenléte szükséges.
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6. ábra A kortikoszteroid bioszintézis vázlatos diagrammja 
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II.7. A kortizol bioszintézisének enzim defektusai

A többlépcsős  kortizol  szintézis  során  bármelyik  enzim defektusa  elégtelen  kortizol 

képzéshez  vezet.  A prenatális  kortizol  hiány és  a  következményesen megnövekedett 

ACTH szekréció  a  mellékvesekéreg  hiperplaziáját  okozza.  A betegséghez  a  kortizol 

hiányon  kívül  az  érintett  enzimtől  függően  az  androgén  hormonok  és  a 

mineralokortikoidok csökkent vagy megnövekedett termelése társulhat. 

A  kortizol  szintézis  defektusai  5  szteroid  bioszintézis  enzim  veleszületett 

mutációi esetén alakulhatnak ki (congenitalis adrenalis hyperplasia). Ezek a koleszterin 

oldallánc hasító enzim (cholesterol side-chain cleavage enzyme, P450scc), a P450c17, a 

3β-hidroxiszteroid dehidrogenáz/izomeráz (3βHSD), a szteroid 21-hidroxiláz (P450c21) 

és a  szteroid 11β-hidroxiláz (P450c11b1) szteroid-bioszintézis enzimek. Ezen kívül az 

elektronszállító fehérjék defektusa is okozhat kortizol szintézis zavart.

A P450scc enzimet kódoló gén veleszületett mutációja kivételesen ritkán fordul 

elő.  A P450scc  mutációi  vagy  egyéb  funkcióvesztése  a  szteroid  bioszintézis  teljes 

hiánya  miatt  a  CLAH-hoz  hasonló  betegséget  okoz.  A  betegek  glükokortikoid, 

mineralokortikoid és a pubertás után nemihormon-pótlást igényelnek.

A 3βHSD  veleszületett  defektusai  a  glükokortikoid,  mineralokortikoid  és  a 

nemihormon-képzés zavarát okozzák. A betegség diagnózisa a csökkent szérum kortizol 

és  aldoszteron  szint  mellett  a  megnövekedett  szérum dehidroepiandroszteron  és  17-

hidroxipregnenolon koncentráció alapján állapítható meg. Fiúkban részleges virilizáció, 

míg leányokban részleges feminizáció mellett hiperandrogenizmus alakul ki. Kezelésre 

glükokortikoid és mineralokortikoid készítményeket, illetve a nemi érés megindításához 

nemihormon készítményeket alkalmaznak.

A  P450c21  enzim  veleszületett  defektusa  az  összes  congenitalis  adrenalis 

hyperplasia eset több mint 90%-át teszi ki. Az enzimdefektus súlyossságától függően 

klasszikus (sóvesztő és nem sóvesztő) valamint késői kezdetű, enyhe tünetekkel járó 

nem klasszikus formái ismertek. A klasszikus formában a kortizol hiány tünetein kívül 

az  androgének  túlzott  termelésének  tünetei  alakulnak  ki;  a  sóvesztő  formában 

mineralokortikoid hiány tünetei is jelentkeznek. Érdekes megfigyelés, hogy a betegség 

nem klasszikus formájára jellemző hormonális eltérések (exogén ACTH adása után a 

normálist meghaladó plazma 17-hidroxiprogeszteron válasz) véletlenszerűen felfedezett 
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mellékvesekéreg  adenomás  betegek  többségében  is  jelen  lehetnek  [23-28].  Erre  a 

megfigyelésre alapozva feltételezték, hogy a szteroid bioszintézisben szerepet játszó 21-

hidroxiláz  enzim  részleges  defektusa  szerepet  játszhat  a  hormonálisan  inaktív 

mellékvesedaganatok patomechanizmusában. Ezt a hipotézist támasztotta alá Jaresch és 

munkatársai  megfigyelése  is,  mely  szerint  a  veleszületett  21-hidroxiláz  defektusos 

betegek 45-78 %-ában CT vizsgálattal mellékvesekéreg daganat mutatható ki [29].

A  szteroid  11α-hidroxiláz  enzim  csökkent  működése  szintén  veleszületett 

mellékvesekéreg hiperpláziát okoz. A betegség a mineralokortikoid hatású szteroidok 

túlzott  termelése  miatt  hipertóniával  és  hipokalémiával  jár,  melyhez  a  nagy 

mennyiségben  képződő  androgén  hormonok  miatt  hiperandrogenizmus  tünetei 

társulnak.  Reincke  1997-ben  megjelent  tanulmányában  a  11α-hidroxiláz  enzim 

csökkent  aktivitását  igazolta  véletlenszerűen  felfedezett,  hormonálisan  inaktív 

mellékvese daganatokban [30].

II.8. A P450c17 defektus

A  P450c17  (17α-hidroxiláz  és  17,20-liáz)  katalizálja  mind  a  pregnenolon  és  a 

progeszteron 17α-hidroxilációját, mind a C21 szteroidok 17 és 20 szénatomja közötti 

oldallánchasítást, ami C19 szteroidokat eredményez [31]. Az enzim alapvető fontosságú 

a szteroid bioszintézisben [32]. A P450c17 enzimet a 10. kromoszómán elhelyezkedő 

CYP17 gén kódolja [33].

A P450c17 enzimdefektus ritka, az összes congenitalis adrenalis hyperplasia eset 

kevesebb, mint 1%-a. A CYP17 gén veleszületett mutációinak következtében kialakuló 

17α-hidroxiláz  és  17,20-liáz  aktivitás  csökkenés,  illetve  hiány  a  11-

dezoxikortikoszteron  és  kortikoszteron  képzés  növekedését,  illetve  az  androgén  és 

ösztrogén termelés csökkenését vagy hiányát okozza [34, 35]. Fiú (46,XY kariotípusú) 

újszülötteknél az embrionális életszakasz androgénhiánya miatt  női vagy bizonytalan 

külső  nemi  szervek  észlelhetők.  Leányokban  nem  alakul  ki  pubertás  (primer 

amenorrhoea,  szexuális  infantilizmus)  [32,  34].  A  mineralokortikoid  hatású 

kortikoszteroidok felszaporodása miatt gyermekkorban hipertónia és hipokalémia alakul 
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ki.  Ezek  a  tünetek  glükokortikoidpótló  kezeléssel  rendezhetők,  míg  a  nemi  éréshez 

szexuál szteroidok adására van szükség. Napjainkig csaknem 50 veleszületett CYP17 

mutáció esetet írtak le [36-49]. A variánsok okozta defektus széles spektrumot átölelhet 

a  részleges  aktivitáscsökkenéstől  a  teljes  funkcióvesztésig.  A  P450c17  enzim 

veleszületett  mutációi ritkán szelektív 17,20-liáz aktivitáscsökkenést  okozhatnak [41, 

48].  Ezekben az  esetekben az enzim megfelelően  működő 17α-hidroxiláz aktivitása 

miatt  nem alakul  ki  kortizol  hiány és  a  mineralokortikoidok szintézise  is  normális. 

Ezekben a ritka esetekben a 17,20-liáz aktivitást szelektíven gátló mutációk a fehérje 

azon aminosavait érintik, melyek a mikroszómális elektronszállító fehérjékkel lépnek 

kölcsönhatásba. Valószínű, hogy ezekben az esetekben a P450c17 és a mikroszómális 

elektronszállító  fehérjék  közötti  interakció  zavara  váltja  ki  a  17,20-liáz-aktivitás 

szelektív csökkenését [50].
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III. Célkitűzések

Munkánk során célul tűztük ki, hogy: 

(1)  Irodalmi  forrásokból  összegyűjtjük  a  glükokortikoid  rezisztenciát  okozó 

glükokortikoid receptor variánsokat.

(2) Szekvencia adatbázisokban olyan új glükokortikoid receptor variánsokat keresünk, 

amelyeket populáció-szintű vizsgálatokkal még nem írtak le a nemzetközi irodalomban.

(3) Molekulamodellezés segítségével elemezzük a glükokortikoid rezisztenciával járó 

variánsok  okozta  szerkezet-funkció  változásokat  és  jóslásokat  teszünk  az  eddig 

ismeretlen variánsok hatására.

(4)  Hipertóniás  és  hipokalémiás  betegek köréből  hormonvizsgálatokkal  kiszűrt  17α-

hidroxiláz/17,20-liáz  enzimdefektusban  szenvedő  betegek  mintáiból  klónozzuk  az 

enzimet kódoló CYP17 gént és meghatározzuk a funkcióvesztést okozó mutációkat.

(5)  Megmérjük  a  mutáns  17α-hidroxiláz/17,20-liáz  enzim  aktivitását  eukarióta 

rendszerben expresszált rekombináns fehérjén.

(6)  Molekulamodellezés  segítségével  elemezzük  a  CYP17  gén   mutáció-okozta 

szerkezet-funkció változást.
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IV. Anyagok és módszerek

IV.1. Szekvenciaanalízis

Az  adatbázis-keresést  az  amerikai  Nemzeti  Biotechnológiai  Informatikai  Központ 

(National Center for Biotechnology Information, NCBI) adatbázisain és szoftvereivel 

végeztük.  Keresésre  a  teljes  nukleotid  adatbázist  használtuk.  Keresőszoftverként  a 

BLAST  (Basic  Local  Alignment  Search  Tool  version  2.1.2.)  [51,  52,  53] 

keresőprogramot alkalmaztuk. 

A GR variánsok szűrésére GR gén szekvenciákat (NCBI Accession Numbers: 

M60597.1,  U78506.1-U78512.1,  U80946.1,  U80947.1)  [54]  valamint  mRNS 

szekvenciákat (GRα X03225.1) [55], (GR β X03348.1) [55] használtunk. 

IV.2. Számítógépes molekula-modellezés

Molekula-modellezésre a Swiss-PdbViewer (version: 3.7) [56] programot használtuk. A 

modellgrafikák  kivitelezéséhez  a  POV-Ray  szabad  felhasználású  szoftvert 

(www.povray.org) alkalmaztuk. 

A modellezéshez felhasznált szerkezeti adatokat a  fehérje szerkezeti adatbázis 

(protein data bank, PDB) [57] szerveréről [58] töltöttük le. A GR modellezéshez a PDB 

ID: 1M2Z [6], PDB ID: 1P93, PDB ID: 1NHZ, [7] szerkezetadatokat használtuk fel. A 

P450c17 modellezéshez a PDB ID: 2c17 [59] szerkezetet használtuk.
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IV.3. P450c17 defektusban szenvedő betegek

Hipertoniában  és  hipokalémiában  szenvedő  betegek  körében  elvégzett 

hormonvizsgálatokkal két, egymással rokoni kapcsolatban nem álló P450c17 defektusos 

beteget azonosítottunk, 

1.  beteg: 37  éves  nőbeteg,  magas  vérnyomással  és  alacsony  szérum  kálium 

szinttel jelentkezett. A családi anamnézisben a beteg nővérének agyvérzés miatti korai 

halálán  kívül  más  esemény  nem  szerepelt,  rokonházasságról  nem  tudtak.  A beteg 

hipertoniáját már 12 éves korában észlelték, az elmaradt pubertás miatt 18 éves korától 

nemihormon-pótló terápiában részesült. A 160 cm magas, 80 kg súlyú beteg fizikális 

vizsgálata  során  női  fenotípusú  genitáliákat,  a  nemi  szőrzet  hiányát  és  a  bőr  enyhe 

hiperpigmentáltságát  írták le.  A vérnyomás 220/140 Hgmm volt.  A szérum nátrium, 

kreatinin,  karbamid,  glükóz,  illetve  a  májfunkciós  értékek  és  a  kvantitatív  vérkép 

eredménye a normális tartományban volt, a szérum kálium szint 3.0 mmol/l volt. A hasi 

ultrahang  vizsgálat  a  bal  mellékvese  régióban  hatalmas  tumort  talált,  a  medence 

ultrahang  során  normálisnál  kisebb  méh  és  petefészek  ábrázolódott.  Komputer 

tomográfiás vizsgálat a bal mellékvesében egy nagy, 7 cm átmérőjű tumort, míg a jobb 

mellékvesében egy kisebb, 2 cm átmérőjű tumort mutatott ki. A citogenetikai vizsgálat 

46,XX  kariotípust  igazolt.  A  hormonvizsgálatok  eredménye  kombinált  17α-

hidroxiláz/17,20-liáz hiányra utalt.  Dexametazon terápia bevezetése után a bal oldali 

nagyméretű  tumort  sebészetileg  eltávolították,  amely  szövettanilag  mielolipómának 

bizonyult.

2. beteg: 31 éves női fenotípusú beteg. Családi anamnézisében említésre méltó 

nem volt, rokonházasságról a beteg nem tudott. 18 éves korában, primer amenorrhea, 

szexuális  infantilizmus,  hipertónia  miatt  egy  másik  kórházban  jelentkezett,  ahol 

vérnyomáscsökkentő-,  illetve  nemihormon-pótló  terápiát  kezdtek.  A terápia  ellenére 

vérnyomása  magas  maradt  és  súlyos  hipokalémia alakult  ki.  Felvételekor  a  fizikális 

vizsgálat során női genitáliákat találtak, feltűnő volt bőrének erős hiperpigmentáltsága 

és a másodlagos nemi jelleg hiánya. A beteg 165 cm magas és 56 kg volt, vérnyomása 

160/90 Hgmm volt. A rutin laboratóriumi vizsgálatok alacsony káliumszinten kívül (2,4 

mmol/l)  nem  mutattak  eltérést.  A  kromoszóma  vizsgálat  során  46,XY  kariotípust 

mutatott.  A  hasi  ultrahang  a  belső  női  nemi  szervek  hiányát,  illetve  bilaterális, 
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inguinális, testisnek imponáló tumort ábrázolt, a has CT vizsgálat kétoldali mellékvese 

hiperpláziát  igazolt.  Az első beteghez hasonlóan,  a hormonvizsgálatok eredményei  a 

kombinált  17α-hidroxiláz/17,20-liáz  defektus  gyanúját  megerősítették.  Dexametazon 

terápiát követően a bilaterális inguinalis képleteket laparoszkópos műtéttel eltávolították 

majd a patológiai vizsgálat kisméretű herét igazolt.

IV.4. Hormonszint mérések

Mindkét  betegben a  hormonszint  vizsgálatok  reggel  8  és  9  óra  között  levett  vérből 

történtek.  A  plazma  ACTH  meghatározást  immunokemiluminometriás  esszével 

végeztük (Nichols Institute Ltd, San Juan, CA). A plazma aldoszteron, kortikoszteron, 

11-deoxikortikoszteron,  kortizol,  androsztendion,  dehidroepiandroszteron, 

dehidroepiandroszteron-szulfát,  tesztoszteron,  dihidrotesztoszteron  és  17-hidroxi-

progeszteron  meghatározás  radioimmunesszével  történt  nagy  specificitású  antitestek 

felhasználásával.  A plazmarenin-aktivitás meghatározására kereskedelmi forgalomban 

lévő  kitet  használtunk.  A plazma  LH és  FSH mérés  az  Elecsys  Systemhez  (Roche 

Diagnostics GmbH, Indianapolis, IN) ajánlott elektrokemilumineszcens immunesszével 

történt.

IV.5. Molekuláris biológiai módszerek

Minden molekuláris biológiai munkát a protokolban leírt eljárással végeztünk [60, 61], 

az eltéréseket külön jelezzük.

IV.5.1. RNS izolálás

A teljes ribonukleinsav (RNS) izoláláshoz az Rneasy Mini kitet (Qiagen) használtuk a 

kithez mellékelt használati útmutató alapján.
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Az RNS tisztítás során a szövetmintát nagy denaturáló képességű guanidin izotiocianát 

pufferben  (RLT)  homogenizáltuk.  A nagy  sókoncentrációjú  oldatból  a  200  bázisnál 

hosszabb  RNS-t  szilikagél  membránon  kötöttük  ki.  A  fehérje,  DNS  és  egyéb 

szennyeződések  mosással  történő  eltávolítása  után  az  RNS-t  RNáz  mentes  vízzel 

eluáltuk. A tisztított RNS-t azonnal felhasználtuk vagy -80 oC-on tároltuk.

IV.5.2. cDNS szintézis

Két µg teljes RNS–ből kiindulva cDNS-t szintetizáltunk Ready-To-Go You-Prime First-

Strand Beads (Amersham Pharmacia Biotech) kittel 2.5 µg Random Primers (Promega) 

felhasználásával.

Az eljárás során 2 μg teljes RNS-t és 2.5 µg Random Primert 33 μl RNáz mentes 

vízben 5 percig 65  oC-on, majd 5 percig 37  oC-on inkubáltunk. Ez idő alatt a First-

Strand  Reaction  Mix  csövet  (mely  tartalmazza  a  Murine  Reverse  Transcriptase-t, 

RNAguard  RNáz  inhibítort,  RNáz  és  DNáz  mentes  BSA-t,  valamint  a  dNTP-ket 

megfelelő pufferben) 5 percig 37 oC-on előinkubáltuk. Ezt követően az RNS oldatot a 

First-Strand  Reaction  Mix  csőbe  pipettáztuk  keverés  nélkül,  5  percre  37  oC-on 

inkubáltuk, az oldatot összekevertük, majd centrifugáltuk. A cDNS szintézist 37 oC-on 

60 percig végeztük. A cDNS-t frissen használtuk vagy -20 oC-on tároltuk.

IV.5.3. PCR reakciók

A PCR reakciókat Eppendorf Mastercycler gradient PCR készülékben végeztük.

A klónozási  lépésekhez  Herculase  Hotstart  DNA Polymerase-t  (Stratagene) 

használtunk. A reakciókat a mellékelt reakció pufferben 200 µM dNTP és 100 ng primer 

hozzáadásával 5 µl cDNS vagy 10 ng DNS templátból kiindulva végeztük a következő 

hőmérséklet ciklusokat alkalmazva: 

2 perc 95 oC-on

10 ciklus 30 s 95 oC-on, 30 s 60 oC-on, 2perc 72 oC-on
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20 ciklus 30 s 95 oC-on, 30 s 60 oC-on, 2 perc + 5 s/ciklus 72 oC-on

10 perc 72 oC-on.

Az ellenőrző PCR lépéseket a Promega PCR Master Mix (mely tartalmazza a 

DNS polimerázt, a szükséges puffert és a dNTP-ket) és 100 ng primer felhasználásával 

10  ng  DNS  templátból  kiindulva  végeztük  a  következő  hőmérséklet  ciklusokat 

alkalmazva: 

2 perc 95 oC-on

30 ciklus 30 s 95 oC-on, 30 s 60 oC-on, 2perc 72 oC-on

10 perc 72 oC-on.

A  PCR  és  szekvenálási  lépésekhez  a  következő  oligonukleotid  primereket 

(Sigma-Genosys) használtuk:

17a-f4 CCACTGCTGTCTATCTTGCCTG

17a-f355 CGTCCAACAACCGTAAGGGTAT

17a-f880 CAGATCAAGATTCAGAGCTGCTTTC

17a-f1285 AGCGTTTCTTGAATCCAGCG

17a-r469 TCCAGCTTCTGATCGCCATC

17a-r1042 TGGTCAATCTCCTCGTAGAGCTTC

17a-r1307 CCCCGCTGGATTCAAGAAA

17a-r1714 GCACATCACTGGCATTGCC

17a-Arg440r: CTCACCTATACAGGAGCGAGGTCCTGCTCCGA

17a-Arg440f: TCGGAGCAGGACCTCGCTCCTGTATAGGTGAG

T7 TAATACGACTCACTATAGGG

BGHrev TAGAAGGCACAGTCGAGG

IV.5.4. Emésztés restrikciós enzimekkel

A restrikciós endonukleázokat a New England Biolabs (BamHI, Bsu36I, NdeI, XbaI, 

XhoI) és a Promega (KpnI) cégektől szereztük be. A restrikciós emésztéseket 1 egység 
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enzim /  1  µg DNS / 10  µl  puffer arányban 37  oC-on 1 órán keresztül végeztük. Az 

enzimeket 70 oC-on 10 percig inaktiváltuk.

IV.5.5. DNS fragmentek tisztítása

A DNS mintákat (PCR termékeket, plazmidokat és restrikciós enzimes emésztéseiket) 

agaróz gélelektroforézissel vizsgáltuk. A gélt Trisz-borát-EDTA (TBE) pufferben 1 % 

agaróz  (Sigma Type I)  feloldásával  készítettük.  A futtatást  TBE pufferben  10  V/cm 

feszültséggel  végeztük.  A DNS-t  etidium-bromiddal  festettük  és  UV-megvilágítással 

UVP géldokumentáló  készülék  (Life  Sciences)  segítségével  dokumentáltuk.  A DNS 

termék méretének meghatározásához GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Fermentas) DNS 

létrát használtunk mely 21 fragmentet tartalmaz (10000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 

3000, 2500, 2000, 1500, 1200, 1031, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp).

A  DNS  fragmentek  0.8%-os  agaróz  gélből  való  tisztítása  Minelute  Gel 

Extraction Kit  (Qiagen) segítségével  történt,  a kit-hez mellékelt  használati  útmutatót 

követve. A mintát  2,5 cm széles gél-zsebbe vittük fel,  majd futtatás után a gélből a 

megfelelő darabot kivágtuk (7. ábra).

   M 1         M 2

7. ábra A DNS fragmentek gélből való kivágása. 1: kivágás előtt, 2: kivágás után, M: 

DNS létra (GeneRuler™ DNA Ladder Mix, Fermentas) 
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A gél  darabot  összetörtük és  nagy sókoncentrációjú (NaI)  oldatban 50  oC-on 

feloldottuk. Izopropanol hozzáadása után a DNS-t a szilikagél membránon kötöttük ki, 

majd  a  szennyeződések  mosással  eltávolítása  után  a  DNS-t  DN-áz  mentes  vízzel 

eluáltuk. A tisztított DNS-t -20 oC-on tároltuk.

IV.5.6. Klónozás

Klónozáshoz  és  fehérjeexpresszióhoz  a  pcDNA3.1_V5/His  plazmidot  (Invitrogen) 

használtuk. Fő jellemzői: Ampicillin és Neomicin rezisztencia, ColE1 és F1 origó, CMV 

promóter, V5/his fúziós peptid, BGH poliadenilációs szignál valamint T7 és BGHrev 

primer hely. Plazmid izoláláshoz EndoFree Plasmid Maxi Kitet (Qiagen) használtunk a 

kit-hez  mellékelt  leírás  alapján.  A  plazmidot  tartalmazó  E.  coli  sejteket  16  órán 

keresztül  37  oC-on  tenyésztettük,  200  rpm  rázással.  A  sejteket  centrifugálással 

összegyűjtöttük, majd megfelelő pufferben szuszpendáltuk. A sejteket alkalikus lízissel 

feltártuk, majd nátrium-acetát pufferrel semlegesítettük. A genomiális DNS-t, fehérjét és 

sejtmembránt  tartalmazó  csapadéktól  megszűrtük.  A  plazmidot  tartalmazó  oldatot 

„Endofree” reagenssel kezeltük az endotoxikus poliszacharidok eltávolítása céljából. A 

DNS-t  ioncserélő  oszlopra  vittük,  mosással  tisztítottuk,  majd  nagy  sókoncentrációjú 

oldattal eluáltuk. A plazmidot izopropanollal kicsaptuk, majd 70 %-os etanolos mosás 

után szárítottuk és DNáz mentes vízben oldottuk. A tisztított plazmid DNS-t -20 oC-on 

tároltuk.

A  plazmidok  szelekciójához  és  felszaporításához  DH5α-T1  (Invitrogen) 

Escherichia  coli  sejteket  (genotípus:  F-  φ80lacZ∆M15  ∆(lacZYA-argF)U169  recA1 

endA1  hsdR17(rk-,  mk+)  phoA supE44  thi-1  gyrA96  relA1  tonA)  használtunk.  A 

DH5α-T1 elektro-kompetens sejtek (Invitrogen) transzformációját 1 mm–es küvettában 

(Bio-Rad)  standard  beállításokkal,  (1.25  V,  25  µF,  400  Ω)  Bio-Rad  Gene  Pulser 

elektroporációs készülékkel végeztük. Az E. coli sejtek tenyésztésére 2YT médiumot 
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(16 g tryptone, 10 g yeast extract, 5 g NaCl 1 liter médiumban) használtunk. A szilárd 

táptalaj 15 g agart tartalmazott literenként. 

IV.5.7. DNS szekvenálás

A DNS szekvenálást  didezoxi  láncterminációs  módszerrel  Applied  Biosystems 3100 

Genetic Analyzer készülékkel a szegedi DNS Szekvenáló Laboratóriumban végezték 

(MTA SzBK, Szeged). A kapott szekvenálási adatokat SeqScape szoftverrel (version 1.1 

Applied Biosystems) értékeltük ki.

IV.6. Rekombináns fehérje expresszió

IV.6.1. Fehérje expresszió eukarióta sejttenyészetben

A rekombináns  fehérje  termelését  eukarióta  sejttenyészetben  végeztük.  A P450c17 

termelésére COS-1 sejteket használtunk (SV40 vírus transzformált afrikai zöld majom 

vese  fibroblaszt  sejtvonal,  ATCC  Number:  CRL-1650)  [62].  A sejteket  a  megadott 

protokol szerint tenyésztettük: Dulbecco's modified Eagle's medium kiegészítve 4 mM 

L-glutaminnal, 1,5 g/l nátrium bikarbonáttal, 4,5 g/l glükózzal és 10% újszülött borjú 

szérummal, 37 oC-on, 5% széndioxid atmoszférában. 

A  COS-1  sejtek  transzfekcióját  Fugene  (Roche)  transzfekciós  reagens 

segétségével végeztük 2 µl Fugene / 1 µg plazmid aránnyal. 
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IV.6.2. Fehérje expresszió kimutatása immunológiai módszerekkel

A rekombináns fehérje expressziót immunfestési eljárásokkal mutattuk ki a V5 epitóp 

elleni antitest (Invitrogen) [63] felhasználásával. 

Western blott  analízishez a  sejteket  SDS pufferben oldottuk fel.  A fehérjéket 

redukáló körülmények között, 10%-os SDS poliakrilamid gélen választottuk el, majd 

nitrocellulóz membránra blottoltuk. A membránt 2% BSA-val telítettük, ezután 2000-

szeresre  higított  anti-V5  antitesttel  (Invitrogen)  és  5000-szeresre  higított  alkalikus-

foszfatázzal kapcsolt anti-egér IgG-vel (Jackson Laboratories Inc.) majd Sigma Fast 5-

bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate/nitro-blue-tetrazolium (Sigma) szubsztráttal hívtuk 

elő. 

Immuncitokémiai festéshez a sejteket -20 oC-os metanollal fixáltuk, 2% BSA-val 

telítettük; ezt követően 2000-szeresre higított anti-V5 antitesttel (Invitrogen) és 5000-

szeresre higított alkalikus-foszfatázzal kapcsolt anti-egér IgG-vel (Jackson Laboratories 

Inc.) majd Sigma Fast, Fast Red TR/Naphtol AS-MX Tablets set-tel (Sigma) hívtuk elő.

Áramlási  citometria  vizsgálathoz  a  sejteket  4  % paraformaldehiddel  fixáltuk, 

majd 5000-szeresre higított anti-V5 antitesttel (Invitrogen) és 300-szorosra higított PE 

kapcsolt  anti-egér IgG-vel (Sigma) jelöltük. A PE fluoreszcenciát  FACScan áramlási 

citométeren (Becton Dickinson) analizáltuk. A fluoreszcens szignált 585±42 nm filterrel 

gyűjtöttük  300  sejt/s  áramlási  sebességnél  10000  sejtre.  Az  adatokat  CellQuest 

szoftverrel (version: 3.1.f; Becton Dickinson) analizáltuk.

IV.6.3. Enzimaktivitás mérés

A 17α-hidroxiláz és 17,20-liáz aktivitásmérésekhez a transzfektált COS-1 sejteket 2 µM 

progeszteronnal,  illetve  17-hidroxipregnenolonnal  kezeltük.  A  felülúszóból 

radioimmunesszével  mértük  a  termelődő  17α–hidroxiprogeszteron  és 

dehidroepiandroszteron mennyiségét [64, 65].
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V. Eredmények

V.1. A glükokortikoid receptor szekvencia analízise

Az irodalomban korábban már leírt GR variánsokon kívül a szekvencia adatbázisokban 

új  szekvencia-variánsokat  kerestünk.  A  humán  genom  program  nyomán  gyorsan 

növekvő  szekvencia  adatbázisok  lehetőséget  adnak  arra,  hogy  olyan  genetikai 

eltéréséket keressünk, amelyeket populáció-szintű vizsgálatokban még nem írtak le. A 

gyorsan  fejlődő  bioinformatikai  eszközökkel  a  szekvencia  variánsok  gyorsabban  és 

hatékonyabban szűrhetők, mint a hagyományos laboratóriumi módszerekkel.

A GR szekvencia-variánsok szűrésére homológia keresést végeztünk. A keresést 

a GR gén szekvenciákkal (NCBI Accession Numbers: M60597.1, U78506.1-U78512.1, 

U80946.1, U80947.1) [54] valamint mRNS szekvenciákkal (GRα X03225.1) [55], (GR 

β X03348.1)  [55]  végeztük.  A  homológia  keresés  a  BLAST  [51,  52,  53] 

keresőprogrammal az NCBI teljes nukleotid adatbázisán történt. A keresés eredményeit 

az 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat A szekvencia homológia kereséssel talált GR LBD szekvencia variánsok.

Szekvencia eltérések Aminosav cserék Génen elfoglalt hely
CAC→CAT1 His588 (nincs csere) Exon 6

ATG→ACC2 Met646Thr Exon 7
CTG→CCG2 Leu647Pro Exon 7
TCT→TAT2 Ser651Tyr Exon 7
GAC→GAT3 Asp678 (nincs csere) Exon 8
GGT→GGG2 Gly679 (nincs csere) Exon 8
ATT→CTT2 Ile701Leu Exon 8
TTT→TGT2 Phe715Cys Exon 8
AAT→AAC2 Asn766 (nincs csere) Exon 9α
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1H. sapiens  chr. 5 clone CTD-218H17, DOE Joint Genome Inst. and Stanford Human 
Genome Center, 1999, DS
2AC026972.1,  H.  sapiens  clone  RP11/232F20,  Birren  et  al.,  2000,  DS,  Whitehead 
Institute
3H. sapiens chr. 5 clone CTD/2185H17

Az  in  silico talált  szekvencia  variánsok  egy  részét  már  korábban  leírták 

(His588His, Asp678Asp and Asn766Asn [66, 67, 68] más részük azonban új, korábban 

még nem publikált szekvencia-variánsoknak feleltek meg. A szekvencia-variánsok egy 

része  aminosav  szinten  is  változással  járt;  ezek  fehérje-szerkezetre  és  funkcióra 

gyakorolt hatását részletesen elemeztük.

Meg  kell  jegyezni,  hogy  az  adatbázisokban  talált  új  szekvencia  variánsok 

további populáció-szintű validálást igényelnek.

V.2. A glükokortikoid receptor ligand-kötő domén variánsok 
számítógépes szerkezeti elemzése

A glükokortikoid receptor szerkezete régóta a tudományos érdeklődés előterében áll, 

azonban az  ismeretek  napjainban is  csak részlegesek.  A három domén közül  az  N-

terminális domén szerkezetét még ma sem ismerjük. A DNS kötő domén szerkezetét 

sikerült  a  legkorábban  felderíteni  [2,  3],  míg  a  ligand-kötő  domén  szerkezetét 

kristályosítási problémák miatt a közelmúltban állapították meg röntgenkrisztallográfia 

segítségével.  Munkánkban  Bledsoe  és  munkatársai  [PDB  ID:  1M2Z,  6]  valamint 

Kauppi  és  munkatársai  [PDB  ID:  1P93,  PDB  ID:  1NHZ,  7]  által  meghatározott 

szerkezeteket használtuk fel. 

A GR ligandkötő doménje a ligand kötődése során aktív konformáció változáson 

megy keresztül. A H12 hélix a ligand nélküli vagy antagonistával alkotott állapotban 

viszonylag szabadon, a közeg felé néző, nem definiált konformációban helyezkedik el. 

Antagonista bekötődése után azonban a H12 hélix ráfekszik a ligand kötő zsebre, aktív 

kölcsönhatásokat alakít ki mind a liganddal, mind a receptor megfelelő aminosavaival. 

Ez a konformáció változás eredményezi, hogy a receptor felszínén kialakul egy speciális 

kötő felület, amihez receptor aktivitást közvetítő koaktivátorok kötődhetnek.
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Munkánkban  ezen  szerkezetek  és  a  vázolt  funkcionális  elemek 

figyelembevételével  elemeztük  a  GR  LBD  variánsait  (Ile559Asp,  Asp641Val, 

Met646Thr,  Leu647Pro,  Ser651Tyr,  Gly679Ser,  Ile701Leu,  Phe715Cys,  Val729Ile, 

Ile747Met,  Leu753Phe)  (8.  és  9.  ábra),  valamint  a  GR  splice  variánsban  (GRβ) 

megjelenő változásokat (8. ábra).  

8.  ábra A GR LBD variánsainak  (rózsaszín)  elhelyezkedése  a  primer  szerkezetben 
(kék).  Az  ábrán  láthatóak  a  LBD  szerkezeti  és  funkcionális  elemei:  a  másodlagos 
szerkezeti  elemek  (a  hélixek  színezése  megegyezik  az  4.  ábra  színezésével),  a 
dimerizációban résztvevő aminosavak (világoskék), a koaktivátor kötésben résztvevő 
aminosavak  (világoszöld),  a  dexametazon  (az  ábrán  látható  a  szerkezeti  képlete) 
kötésben résztvevő aminosavak (a liganddal egyező színezéssel).

A vizsgált  aminosav  cseréket  a  GR  LBD  szerkezetben  elfoglalt  helyük  és 

szerepük  szerint  a  könnyebb  elemzés  érdekében  csoportokba  osztottuk.  A  ligand 
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kötésében  közvetlenül  résztvevő,  azzal  kölcsönhatásban  lévő  aminosavak  cseréje: 

Met646Thr, Ile747Met, Leu753Phe. A ligand kötőzsebét körülvevő hidrofób rétegben 

elhelyezkedő  aminosavak  cseréje:  Ile559Asp,  Leu647Pro,  Val729Ile,  Leu647Pro.  A 

kötőzseb  kialakításában  közvetlenül  részt  nem  vevő  aminosavak  cseréje,  melyek  a 

fehérje  másodlagos  szerkezeti  elemeinek  (Leu647Pro,  Gly679Ser),  vagy  a  fehérje 

felszínének kialakulását befolyásolhatják (Asp641Val, Ser651Tyr, Phe715Cys). 

9.  ábra A GR  LBD  aminosav  cserék  (rózsaszín  térkitöltő  ábrázolás)  szerkezetben 
elfoglalt helyének vázlatos képe. Az ábra további elemeinek színezése megfelel az 4. 
ábrán alkalmazottaknak.

V.2.1.  A  ligand  kötésében  közvetlenül  résztvevő,  azzal 
kölcsönhatásban lévő aminosav cserék

A ligand kötésben 23 aminosav vesz közvetlenül részt, azaz a dexametazontól van der 

Walls  távolságban vannak. Ezek az aminosavak jól  definiált  kötőzsebet képeznek. A 
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dexametazont főleg hidrofób oldalláncok veszik körül, de a poláros részeket kiterjedt 

hidrogénkötés-hálózat  stabilizálja.  Mivel  a  kötés  megértése  nagyon  fontos  a 

gyógyszertervezésben, több mesterséges mutációs tanulmány foglalkozott  a kötésben 

résztvevő aminosavakkal [69, 70, 71, 72].

Met646Thr aminosav csere

A  Met646Thr  aminosav  cserét  okozó  nukleotid  szekvencia  variánst  számítógépes 

homológia  kereséssel  találtuk.  A  646-os  metionin  közvetlen  kontaktusban  van  a 

dexametazon  7-es  és  15-ös  szénatomjával  (10.  ábra).  A  Met646  szerves  tagja  a 

ligandkötő zsebnek, szoros kontaktusban van a szomszédos aminosav oldalláncokkal 

(pl: Leu608, Leu621, Phe623) szilárd alapját adva ezzel a hidrofób kötőzsebnek. Ezen 

kívül poláros kölcsönhatásban lehet a  Gln642 oladalláncával,  amely stabilizálhatja  a 

dexametazon 17OH kötését.

10. ábra Térkitöltő diagram: a Met646Thr részvétele a ligand kötésben

A treonin kisebb oldallánca nem tölti ki teljesen a rendelkezésre álló teret. Ez a 

kisebb  sztérikus  komplementaritás  gyengébb  ligandkötési  képességet  eredményezhet 

[73].

A  Met646  jelentőségét  mutatja,  hogy  a  megfelelő  patkány  aminosavat,  a 

Met664-et  mesterséges  mutációs  kísérletekben  is  tanulmányozták  [69].  A mutánsok 
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módosult  szubsztrátspecifitást  mutattak.  A treonin  mutáns  a  vad  típushoz  hasonló 

aktiválhatóságot  mutatott  dexametazonnal,  triamcinolon-acetoniddal  és 

dezoxikortikovazollal,  de  nem reagált  dezoxikortikoszteronra  és  az RU28362 számú 

agonistára. Ezek az erdmények és a szerkezetben való elhelyezkedése valószinűsítik a 

Met646Thr aminosav csere klinikai jelentőségét.

Ile747Met aminosav csere

Az Ile747Met aminosav cserét eredményező mutációt Vottero és munkatársai írták le 

egy glükokortikoid rezisztencia szindrómás családban [74]. Az Ile747 oldallánca szoros 

illeszkedésben  van  a  liganddal  (11.  ábra  A)  és  hét  környező  aminosav  oldalláncal 

(Trp557, Met560, Thr561, Asn564, Thr739, Met745 and Phe749). Ezek az aminosavak 

a H3 hélixben, illetve a H11 és H12 hélixek közötti hurok régióban helyezkednek el (9. 

ábra).  Amint  a  11.  ábra  B  tábláján  látható,  molekulamodellezéssel  találtunk  olyan 

metionin  konformációt,  ami  jó  illeszkedést  mutat  a  rendelkezésre  álló  helyhez.  A 

metionin  oldallánc  többi  rotációs  konformációja  azonban  ütközik  mind  a  liganddal, 

mind a környező aminosav oldalláncokkal. Mivel ez a szerkezeti rész az aktiváció során 

alakul ki (a H12 hélix a ligand kötés után foglalja el pozícióját), a térrész elfoglalásában 

erősödő  kompetíció  az  aktiválódási  folyamatot  lassíthatja.  Vottero  és  munkatársai 

tanulmányában  a  mutáns  receptor  ligandkötő  képessége  a  felére  csökkent,  míg 

transzkripciós aktivitása sokkal jobban, 30-ad részére mérséklődött [74]. 
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11. ábra Az Ile747Met aminosav csere térbeli elhelyezkedése.

Leu753Phe aminosav csere

A Leu753Phe aminosav cseréhez vezető mutációt egy humán leukémiás sejtvonalból 

mutatták  ki  először  [75];  figyelemre  méltó,  hogy  a  beteg  nem  reagált  a  szteroid 

terápiára. A mutáció jelenlétét később a betegben is kimutatták [76]. A 753-as leucin a 

H12 hélix tagja. A H12 hélix fontos szerepet játszik a receptor aktív konformációjának 

kialakulásában,  ezért  gyakran  nevezik  aktivációs  funkció  2  (AF-2)-nek  ezt  a  C-

terminális régiót. Az agonista kötődése során a H12 hélix elfoglalja a helyét a ligand 

kötő zseb bejáratánál  és  létrehozza a  koaktivátor  kötőhelyet  (12.  ábra).  Az agonista 

kötése  konformáció  változást  indukál  és  stabilizálja  a  H12  hélixet  az  aktív 

konformációban,  elősegítve  ezzel  a  koaktivátorok  kötődését.  A koaktivátorok,  mint 

például a szteroid receptor koaktivátor-1 (SRC-1) és a transzkripciós közvetítő faktor-2 

(TIF2) segítik a transzkripciós komplex kialakulását és így a transzkripciós aktivitást 

[77,  78,  79].  Az  aktiváció  során  a  Leu753  egy  viszonylag  szűk,  hidrofób  zsebbe 

illeszkedik be (12. ábra). Ezt a hidrofób zsebet a Val571, a Trp600 a Pro750 aminosav 

oldalláncok és az Asn564-Gly567 peptid lánc alkotja. A 753 leucin korrekt pozíciójának 

elfoglalása után a liganddal is kölcsönhatásba kerül.  Ezek a kölcsönhatások nagyban 

hozzájárulnak a H12 hélix aktív konformációjának stabilizációjában.
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12. ábra A GR LBD szalag diagramja (bal oldalon) a H12 hélix aktív konformációjával 
és a Leu 753 térbeli elhelyezkedésével. Térkitöltő diagram a Leu753 aktív helyzetével 
és a hidrofób zsebbel. Az ábrán zöld színnel az aktív konformációban lévő H12 hélix, 
világoszölddel  egy koaktivátorból  származó peptid látható.  Térkitöltő modellel  (jobb 
oldalon)  a  dexametazon  szerkezete  látható,  sötétzölddel  a  szénatomok,  vörössel  az 
oxigén atomok.

A fenilalanin jóval nagyobb oldallánca nem tud illeszkedni a hidrofób zsebbe, 

akadályozza  a  H12  hélix  aktív  konformációjának  kialakulását,  és  ezzel  gátolja  a 

transzkripciós aktivitást. Bár a ligand bekötődése kialakul, a komplex stabilizációjának 

hiányában a ligand disszociációs sebessége növekszik, mint ezt a kinetikai kísérletek is 

mutatják [80].

V.2.2. A ligand kötőzsebét körülvevő hidrofób rétegben elhelyezkedő 
aminosav cserék

A ligand-kötő zsebet szorosan illeszkedő, főleg hidrofób aminosav oldalláncok alkotják. 

A kötőzseb jól definiált alakjának kialakulásához a hozzá szorosan illeszkedő hidrofób 

réteg  szükséges.  A  kötőzseb  kialakításában  nem  csak  a  liganddal  közvetlen 

kölcsönhatásba kerülő aminosavak vesznek részt,  hanem az őket körülvevő hidrofób 

rétegben  elhelyezkedő  aminosavak  is.  Ez  a  réteg  rendkívül  fontos  a  kötőzseb 

térszerkezetének  kialakításában  és  stabilizálásában.  A  réteget  szorosan  illeszkedő 
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hidrofób aminosavak alkotják. Az itt fellépő aminosav cserék megzavarhatják a réteg 

finomszerkezetét, és ezzel a kötőzseb alakját befolyásolják.

Ile559Asp aminosav csere

Az  Ile559Asp  aminosav  cseréhez  vezető  mutációt  egy  generalizált  glükokortikoid 

rezisztencia szindrómában szenvedő betegben mutatták ki. A beteg heterozigóta volt, a 

mutáció  az  egyedfejlődés  során  alakult  ki.  A klinikai  vizsgálatokkal  oligospermiát 

állapítottak meg. Később másodlagos betegségként Cushing kór alakult ki, melynek oka 

egy ACTH-t termelő agyalapi mirigy tumor volt [81].

13 ábra Az izoleucin 559 lokális környezete a glükokortikoid receptorban.

Az  559-es  izoleucin  tagja  a  hidrofób  környezetnek,  amely  közvetlen 

kapcsolatban van a zsebet alkotó 560-as metioninnal és 563-as leucinnal.  A Met560 

szerepét  a  ligand  kötésben  Lind  és  munkatársai  vizsgálták  [71].  Az  Ile559  szoros 

hidrofób illeszkedésben van a Met560-on és a Leu563-on kívül a Tyr548, a Leu636 és a 
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Met639 oldalláncokkal.  Az 13.  ábrán jól  látható a  hidrofób kölcsönhatások intenzív 

hálózata.  Ez  a  hidrofób  mag  a  negatív  töltésű  aszpartát  oldallánc  megjelenésével 

teljesen  szétesik.  A  lokális  szerkezet  megbomlása  a  kötőzseb  felbomlásához  és 

valószínűleg további szerkezeti változásokhoz vezet. 

A mutációt aktivitás vizsgálatokban tanulmányozták [81, 82]. Megállapították, 

hogy  az  Ile559Asp  GR  mutánsnak  elhanyagolható  ligandkötő  képessége  és 

transzkripciós aktivitása van. Ezen kívül megfigyelték, hogy gátló hatással bír a vad 

típusú receptor transzkripciós aktivitására.

Val729Ile aminosav csere

A  Val729Ile  aminosav  cserét  okozó  mutációt  egy  glükokortikoid  rezisztenciában 

szenvedő, szexuálisan koraérett fiúban találták homozigóta formában [83]. A receptor 

fehérje variáns csökkent ligandkötő képességet és transzkripciós aktivitást mutatott.

14. ábra Az valin 559 lokális környezete a glükokortikoid receptorban.
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A valin 729 a Leu733, a Ser602 és a Met725 oldalláncokkal közösen alkotják a 

hidrofób bázisát a Leu732, a Met601 és az Ala605 alkotta kötőzseb résznek (14. ábra). 

A mutáció hatásának elemzése a molekulamodell alapján nehéz feladat. Az izoleucin 

oldallánc  a  valinhoz  hasonlóan  hidrofób  természetű,  és  csak  egy  metilcsoporttal 

nagyobb. Talán így érzékelhető, hogy a kötőzsebet körülvevő hidrofób réteg mennyire 

szorosan illeszkedő, jól definiált szerkezeti rész, melynek integritását ilyen kis változás 

is megbonthatja. 

Leu647Pro aminosav csere

A Leu647Pro  aminosav  cserével  járó  mutációt  számítógépes  homológia  kereséssel 

találtuk. A leucin 647 a H7 hélix tagja, szerepet játszik a kötőzsebet körülvevő hidrofób 

héj  kialakításában,  és  szekvenciálisan  közvetlen  szomszédja  a  kötőzsebet  alkotó 

metionin  646  aminosavnak,  melynek  szerepét  fentebb  részletesen  ismertettük.  A 

Leu647Pro aminosav csere esetében azonban az eddigiektől eltérően nem csak a lokális 

környezet  perturbációjáról  van  szó,  hanem  arról  is,  hogy  a  prolin  aminosav  az  α-

hélixhez szükséges konformációt  nem „kedveli”,  általánosan hélixtörő aminosavként 

tartják számon. A H7 hélix megbontásával a GR LBD globális szerkezete, foldingja 

sérül. Így megjósolható, hogy a mutáns receptor funkcionálisan inaktív.

V.2.3. Aminosav cserék a glükokortikoid receptor ligand-kötő domén 
más részein

Gly679Ser aminosav csere

Gly679Ser aminosav csere esetén a receptor 50%-al csökkent aktivitását írták le Ruiz és 

munkatársai  [84].  A glicin  679  a  H9  hélix  és  a  2.  β-redő  közötti  hajtű  régióban 

helyezkedik el. A glicin ebben a konformációban olyan torziós szögeket vesz fel (φ=55 
O, ψ=-170O), melyek más aminosavaknál nem lehetségesek az oldallánc és a peptidlánc 
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ütközése miatt (15. ábra). A szerin ebben a pozícióban az ütközés kikerülése miatt az 

eredetitől  eltérő  peptidlánc  konformációt  eredményez,  és  így  a  hurok  szerkezetének 

módusulását  okozza.  E  változások  kihathatnak  a  második  β-redő  szerkezetére  és 

elhelyezkedésére  is.  A  második  β-redő  részt  vesz  a  GR  C-terminális  láncának 

stabilizálásában és azzal  β-redőzött réteget alkot. A C-terminális peptid szakasz fontos 

stabilizáló eleme a GR receptor aktív konformációjának. A C-terminális peptid deléciós 

mutánsa inaktív receptort eredményez [85].

15. ábra A szerin 679 mutáció lokális környezete a glükokortikoid receptorban.

Asp641Val aminosav csere

Az Asp641Val aminosav cserét okozó mutációt homozigóta formában írták le magas 

vérnyomásban  és  hipokalémiában  szenvedő  betegekben  [14].  Az  aminosav  csere 

harmadára csökkentette a ligand iránti affinitást.

Az  aszparaginsav  641  a  receptor  felszínén  helyezkedik  el  erősen  poláros 

környezetben (Asp638, Lys644, His645). A szomszédos Gln642 hidrogénhidat alkot a 

44



dexametazon  17-OH  csoportjával.  A glutamin  642  szerepét  a  ligand  kötésben  és  a 

transzkripciós aktivitásban Lind és munkatársai tanulmányozták [72]. 

16. ábra Az aszpartát 641 lokális környezete a glükokortikoid receptorban.

A valin apoláros oldallánca ebben az erősen poláros környezetben nem preferált.

Ser651Tyr aminosav csere

A  Ser651Tyr  aminosav  cserét  eredményező  mutációt  számítógépes  homológia 

kereséssel találtuk. A szerin 651 oldallánca a felszín felé néz. A tirozin oldallánca ugyan 

nagyobb, de nem mutat ütközést a fehérje környezettel. A GR LBD felszínén 12 másik 

tirozin  oldallánc  található,  tehát  nem  tételezhetjük  fel,  hogy  az  aminosav  csere 

hátrányosan érinti a fehérje szerkezetet. A modell alapján a Ser651Tyr csere a receptor 

ligand kötő illetve transzkripciós aktiváló képességét nem befolyásolja.
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Ile701Leu és Phe715Cys aminosav cserék

Ezt a két variánst azért tárgyaljuk együtt, mert ugyanabban a szekvencia adatbázisban 

találtuk meg a számítógépes homológia keresés során (H. sapiens clone RP11-232F20; 

Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research, 320 Charles Street, Cambridge, 

MA02141, USA, directly submitted to the NCBI database).  Figyelemre méltó, hogy 

egymás térbeli közelségében helyezkednek el a H9 ill a H10 hélixekben (9. ábra , 17. 

ábra)  a  felszín  közelében.  Ezek az  aminosav  cserék  a  ligandkötő  zsebbel  ellentétes 

oldalon találhatók a GR LBD-ben. Bár a szorosan elhelyezkedő hidrofób oldalláncok az 

aminosav  cserék  következtében  lazábban  pakolódhatnak,  nem  tudjuk  megjósolni  a 

lokális  környezetre  gyakorolt  hatást.  A  ligand  kötéstől  való  távolság  miatt  a 

kötéserősségére gyakorolt hatás sem látható előre.

17. ábra A Ile701 és a Phe715 lokális környezete a glükokortikoid receptorban.

GRβ izoforma

A GR gén elemzése és a szekvencia adatok arra utalnak, hogy a GR két varaiánsa (GRα 

és  GRβ)  alternatív  RNS-szerkesztéssel  (splicing)  jön  létre  [55].  A  két  variáns 

szekvenciája a 727-es aminosavig teljesen megegyezik, ezen túl az GRα további 50, a 

GRβ további 15 eltérő aminosavat tartalmaz. Az eltérő részeket két külön exon (9a és 

9b) kódolja. A GRβ variánsból a H11 hélix egy része, a teljes H12 hélix és az azt követő 
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C-terminális  peptidrész  hiányzik  (18.  ábra).  A  hiányzó  fehérje  szakasz  alapvető 

funkciójú részeket hordoz. Közvetlen ligand kötésben vesznek részt a H11 hélixből a 

Leu732, a Tyr735, a Cys736 és a Thr739, a H12 helixből a Leu753 és a kettőt összekötő 

hurokból az Ile747 és a Phe749 aminosavak. A koaktivátor kötőhely kialakításában és a 

kötés stabilizálásában többek között a H12 hélix is részt vesz, az itt található Glu755 

ionos kölcsönhatásban van a koaktivátor peptid N-terminális aminocsoportjával. A H12 

hélix utáni 769-771-es peptidszakasz β-redőzött réteget alkot a 621-629-es szekvencia 

résszel.  Ennek  a  szakasznak  mesterséges  eltávolításával  a  receptor  elveszti 

transzkripciós aktiváló képességét [85].

18.  ábra  GR szerkezete;  rózsaszínnel  kiemelve  a  GRβ-ból  hiányzó  peptid  szakasz. 
Térkitöltő  modellel  ábrázolva  a  fontos  kölcsönhatásban  lévő  aminosavak;  a 
ligandkötésben résztvevők zölddel, a koakivátor kötésben szereplők sárgászölddel és az 
aktív konformáció stabilizálásban résztvevők világoskékkel.

A GRβ a vázolt fehérjeszakasz hiánya miatt elveszti a ligand-, és koaktivátor-

kötési  képességét,  amit  a  15 aminosavas peptid  szakasza nem tud pótolni.  Meglepő 
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módon a GRβ izoforma nem veszti el feltekeredési képességét (folding), korrekt fehérje 

szerkezete van, ami képessé teszi a dimerizációra, DNS kötésre és magi transzlokációra. 

Nagyobb GRβ expressziót figyeltek meg egyes rheumatoid arthritis esetekben [86] és 

szteroid  rezisztens  asthma  bronchiale-ban  [15]  szenvedő  betegekben.  A GRβ gátló 

hatású a GRα transzkripciós aktivitására.

V.3. P450c17 enzim defektusban szenvedő betegekben a CYP17 
gén mutáció-analízise

A  Semmelweis  Egyetem  ÁOK.  II.  sz.  Belgyógyászati  Klinikán  hipertónia  és 

hipokalémia miatt vizsgált betegekben elvégzett hormonvizsgálatok két betegben igen 

magas  (a  normálist  több mint  tízszeresen  meghaladó)  plazma kortikoszteron  szintet 

mutattak  ki.  A betegeknél  a  klinikai  tünetek  és  a  részletes  hormonvizsgálatok  (3. 

táblázat)  veleszületett  17-hidroxiláz/17,20-liáz  defektusnak  feleltek  meg.  A betegek 

perifériás  véréből  izolált  DNS  mintában  a  CYP17 szekvencia-analízise  egy  új,  az 

irodalomban eddig még nem közölt mutációt igazolt (Arg440Cys).
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3.  táblázat Plazma hormon koncentrációk két  17α-hidroxiláz/17,20-liáz defektusban 
szenvedő betegben

1. beteg 2. beteg        Normál felnőtt értékek
Férfiak Nők

____________________________________________________________________

ACTH (pg/ml) 178 496 20-60
Aldoszteron (ng/dl)      4     1   6-12
Kortikoszteron (ng/dl)        23700         23873 300-600
Kortikoszteron post-dex. 806 NM.  <150
DOC (ng/dl) 286 NM.   8-18
Kortizol (µg/dl)    1    2   8-25
Androsztenedion (ng/dl)    2  17   80-350 70-400
DHEA (ng/dl)  12  33 260-800
DHEA-S (µg/dl)  15    2 185-330        130-330
Tesztoszteron (ng/dl)    7  10 300-800 20-60
Dihidrotesztoszteron (ng/dl)  12  33   45-80 10-30
17-hidroxiprogeszt. (ng/dl)  33  20  40-250
PRA (ng/ml/h) 0,8 0,5 0,5-2,5
LH (IU/l)  33  67 1,7-8,6 1,0-12
FSH (IU/l)  79 113 1,5-12,4       1,7-12,5
____________________________________________________________________
Mindkét  betegben  a  hormonszint  mérések  reggel  8  és  9  óra  között  levett  vérből 
történtek. A dexametazon teszt során (post-dex.) a plazma kortikoszteron szint vizsgálat 
éjfélkor adagolt 1 mg-os dexametazon után másnap reggel történt. 
DOC, 11-dezoxikortikoszteron; DHEA, dehidroepiandroszteron; DHEA-S, dehidroepi-
androszteron-szulfát; 17-hidroxiprogeszt,  17-hidroxiprogeszteron; PRA,  plazma renin 
aktivitás; LH, lutenizáló hormon; FSH, follikuluszstimuláló hormon; NM., nem mért.

Bizonyítani kívántuk, hogy az Arg440Cys csere okozza a betegeknél az enzim 

defektust,  ezért  az  egyik  beteg  műtéttel  eltávolított  mellékvese  daganat  mintájából 

klónoztuk  a  P450c17  fehérjét  kódoló  gént,  létrehoztuk  a  vad  típusú  enzimet, 

expresszáltattuk a fehérjéket  eukarióta  sejttenyészetben és  megvizsgáltuk a  vad és a 

mutáns enzim aktivitását.
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V.3.1. A CYP17 klónozása

A betegből eltávolított mellékvesetumorból teljes RNS-t izoláltunk Rneasy Mini kittel 

(Qiagen). Két  µg teljes RNS–ből kiindulva cDNS-t szintetizáltunk Ready-To-Go You-

Prime First-Strand Beads (Amersham Pharmacia Biotech) kittel 2.5 µg Random Primers 

(Promega) felhasználásával. A CYP17 gén kódoló részét 17a-f4 és 17a-r1714 primerek 

és Herculase Enhanced DNA Polymerase (Stratagene) felhasználásával PCR reakcióval 

szintetizáltuk (19. ábra).

     M 1    2          3    4      5     6  

19. ábra A CYP17 gén klónozására használt PCR reakció optimalizálása hőmérséklet 
grádienssel. 1: 63,1; 2: 64,8; 3: 66,7; 4: 68,6; 5: 70,5; 6: 72  oC-on, (70,5 és 72  oC-on 
nem kaptunk terméket). A további klónozó lépésekben a 66,7 oC-on kapott génterméket 
használtuk. M: DNS létra (GeneRuler™ DNA Ladder Mix, Fermentas).

Az 1700 bp nagyságú terméket 0.8 %-os agaróz gélen futtattuk, majd MinElute 

Gel Extraction Kit-tel (Qiagen) tisztítottuk.
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        1     M  2   M

20. ábra A CYP17 gén PCR fragmentjének tisztítása 0,8%-os agaróz gélen (bal oldali 
ábra: 1.). A tisztított fragment gélelektroforetikus képe (jobb oldali ábra: 2.). M: DNS 
létra (GeneRuler™ DNA Ladder Mix, Fermentas)

A tisztított fragmentet pcDNA3.1-V5/His (Invitrogen) plazmid vektorba ligáltuk, 

majd a ligátumot Escherichia coli  DH5a-T1 (Invitrogen) sejtekbe transzformáltuk és 

ampicillint  tartalmazó  agar  lemezen  klónokat  szelektáltunk.  A klónokból  plazmidot 

izoláltunk, melyet restrikciós emésztéssel, illetve PCR reakcióval ellenőriztünk (21, 22 

és 23. ábra).

21. ábra A klónozott P450c17 mRNS vázlatos térképe. Az ábrán nyilakkal jelöltük a 
primerek hibridizációs helyét.
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22. ábra A klónozott CYP17 gént tratalmazó plazmid vázlatos térképe.
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23.  ábra A klónozott  CYP17 gént  tratalmazó plazmid  PCR analízise  és  restrikciós 
emésztése.  A  bal  oldali  képen  1:  17a-f4+17a-r468,  2:  17a-f4+17a-r1042,  3:  17a-
f355+17a-r1307,  4:  17a-f880+17a-r1042,  5:  17a-f880+17a-r1307,  6:  17a-f880+17a-
r1714 7: 17a-f1285+17a-r1714 primerpárok felhasználásával kapott PCR termékek. A 
jobb oldali  képen  1:  Bsu36I,  2:  XbaI,  3:  NdeI,  4:  XhoI,  5:  XhoI+KpnI  restrikciós 
enzimekkel végzett emésztések eredménye. M: DNS létra (GeneRuler™ DNA Ladder 
Mix, Fermentas)

A megfelelő plazmidot nagy mennyiségben tisztítottuk EndoFree Plasmid Maxi 

Kit (Qiagen) segítségével. A plazmid konstrukciót eukarióta expresszióra alkalmaztuk 

(citomegalovirus CMV promóter). A termék a P450c17+V5Histag fúziós fehérje volt, 

melynek kimutatására V5 epitóp elleni specifikus antitestet alkalmaztunk.

Az izolált plazmid szekvencia analízisének eredményét a humán CYP17 mRNS 

NCBI  adatbázisban  található  szekvenciával  (accession  number:  M14564) 

öszehasonlítva a következő eltéréseket észleltük (a számozást a fehérjét  kódoló start 

kodontól kezdtük):

138 T>C  (caT – caC) His46 (aminosav cserét nem okoz)

195 T>G  (tcT – tcG) Ser65 (aminosav cserét nem okoz)

849 T>C (gaT – gaC) Asp283 (aminosav cserét nem okoz)

1318 C>T (Cgc – Tgc) Arg440Cys aminosav cserét okozó mutáció (24. ábra). 
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24.  ábra  A klónozott  CYP17  nukleotid-szekvencia  részlete.  Jól  látható  az  1318-as 
pozícióban  a  timin  nukleotid  jelenléte  (Cgc  –  Tgc  mutáció),  amely  Arg440Cys 
aminosav cserét eredményez.

A vad típusú enzim gént irányított  mutációval hoztuk létre a betegből izolált 

klónból kiindulva. PCR primereket terveztünk a mutáció kijavítására (17a-Arg440_1, 

17a-Arg440_2).  PCR  termékeket  szintetizáltunk  a  T7+17a-Arg440_1  és  a  17a-

Arg440_2+BGH-rev primerpárokkal, majd a termékeket tisztítottuk és összekevertük. A 

keveréket  mint  templátot  használva  újabb  PCR reakciót  indítottunk  a  T7+BGH-rev 

primerpárral.  Ezzel  a  reakcióval  előállítottuk  a  vad  típusú  (Arg440)  enzim  teljes 

hosszúságú cDNS-ét. A terméket tisztítottuk, majd BamHI + XhoI restrikciós emésztés 

után az expressziós vektorba ligáltuk. A plazmid nagy mennyiségét EndoFree Plasmid 

Maxi  Kit  (Qiagen)  segítségével  tisztítottuk  és  szekvenáltuk.  Az  eredmények  azt 

igazolták, hogy a nukleotid szekvencia az 1318-as pozicióban arginin aminosavat kódol 

és a nukleotid szekvencia mindenben megfelel a vad típusú enzimet kódoló génnek.
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25.  ábra A CYP17 gén Cys440 mutációjának kijavítása PCR segítségével.  T7+17a-
R440r (1) és 17a-R440f+BGHrev (2) primerekkel előállított PCR fragmentek tisztítása 
0,8%-os agaróz gélen (bal oldali ábra). A tisztított fragmentek (3, 4), és a vad típusú 
(Arg440) enzim T7+BGHrev primerekkel előállított teljes hosszúságú cDNS-ének (5) 
futtatása  1%-os  agaróz  gélen  (jobb oldali  ábra).  M:  DNS létra  (GeneRuler™ DNA 
Ladder Mix, Fermentas)
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26. ábra A CYP17 Arg440 gén PCR fragmentjének (1) és az expressziós plazmid (2) 
BamHI+XhoI  restrikciós  emésztési  termékeinek tisztítása  0,8%-os agaróz  gélen (bal 
oldali  ábra).  A tisztított  fragmentek (3,  4) 1% agaróz gélelektroforetikus képe (jobb 
oldali ábra). M: DNS létra (GeneRuler™ DNA Ladder Mix, Fermentas)

A  vad  típusú  és  mutáns  vektorokkal  COS-1  sejteket  transzfektáltunk.  A 

tenyészetből  Western  blottal  és  immuncitokémiával  követtük  a  rekombináns  fehérje 

expresszióját  (27.  és  28.  ábra).  A  P450c17-V5His  fúziós  fehérjét  antiV5  antitest 

segítségével mutattuk ki.
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27. ábra Western blott analízis:  P450c17 expresszió tranziensen transzfektált COS-1 
sejtekben. A P450c17-V5His fúziós fehérjét  antiV5 antitest  segítségével  mutattuk ki 
(jobb oldal). A gélt Coomassi kékkel festettük a fehérje mennyiségének ellenőrzésére 
(bal  oldal).  A  fehérje  molekula  tömegét  Benchmark  prestained  protein  ladder 
(Invitrogen) fehérje marker (középen) segítségével állapítottuk meg. Az ábra bal oldali 
részén a mutáns (Cys440, M) és a vad típusú (Arg440, V) P450c17 enzim expressziója 
látható immunfestés után. A kontroll (üres plazmiddal transzfektált, K) sejtekben nem 
lehetett fehérje expressziót kimutatni.

28.  ábra P450c17  expresszió  immuncitokémiai  vizsgálata  tranziensen  transzfektált 
COS-1  sejtekben.  A  P450c17-V5His  fúziós  fehérje  kimutatására  antiV5  antitestet 
használtunk. Az ábra bal  oldala  a  mutáns (Cys440),  jobb oldala pedig a vad típusú 
(Arg440) P450c17 enzim expresszióját mutatja immunfestés után. 

V.3.2. P450c17 enzim aktivitás mérés

A tranziensen  transzfektált  sejttenyészeteken P450c17 aktivitás  mérést  végeztünk.  A 

sejttenyészetet  a  17α–hidroxiláz  aktivitás  követésére  progeszteronnal,  a  17,20-liáz 

aktivitás követésére 17-hidroxipregnenolonnal kezeltük, majd a felülúszó folyadékban 

meghatároztuk a 17α–hidroxiprogeszteron és a dehidroepiandroszteron koncentrációt és 
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az eredményeket a transzfektált sejtek arányának megfelelően korrigáltuk (29. ábra). A 

tranziensen transzfektált sejtekben a transzfekció hatékonyságát áramlási citometriával 

követtük (30. ábra), 
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29.  ábra A  rekombináns  P450c17  enzim  aktivitása.  COS-1  sejteket  tranziensen 
transzfektáltunk  az  Arg440  és  a  Cys440  P450c17  enzim  variánsokat  kódoló 
plazmidokkal.  Enzim  aktivitást  mértünk  kontroll  (üres  plazmiddal  transzfektált) 
sejteken  (COS-1,  világoskék  oszlopok),  vad  típusú  (Arg440,  sötétkék  oszlopok)  és 
mutáns (Cys440, sárga oszlopok) P450c17 fehérjét sejteken. Az enzim 17α-hidroxiláz 
aktivitást jelző 17-hidroxiprogeszteron (17-OH-Prog) koncentrációt az ábra bal oldalán 
látható  oszlopok,  a  17,20-liáz  aktivitást  jelző  dehidroepiandroszteron  (DHEA) 
koncentrációt  pedig  az  ábra  jobb  oldalán  látható  oszlopok  jelzik.  Látható,  hogy  a 
Cys440 P450c17 enzim aktivitása mindkét reakcióban elhanyagolhatóan kicsi.
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30.  ábra Rekombináns  P450c17  fehérje  vizsgálata  tranziensen  transzfektált  COS-1 
sejtekben  áramlási  citometriával.  A P450c17-V5His  fúziós  fehérjét  antiV5  antitest 
segítségével  mutattuk  ki.  Az  M2 tartományban  detektálható  jel  a  traszfektált  sejtek 
számával és a bennük expresszálódó fehérje mennyiségével arányos.

Az  enzimaktivitás  vizsgálatok  eredményei  igazolták,  hogy  a  mutáns  enzim 

gyakorlatilag nem rendelkezik 17α–hidroxiláz és 17,20-liáz aktivitással. 

Az enzim térszerkezeti modelljét tanulmányozva kitűnt, hogy az arginin fontos 

szerepet tölt be a katalitikus centrumban lévő hem pozícionálásában és stabilizálásában. 

Az arginin oldallánc pozitív töltésével stabilizálja a hem propionát csoportját. Ebben a 

funkcióban a cisztein oldallánca nem tud részt venni (31. ábra).
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31. ábra A P450c17 enzim aktív centrumának vázlatos szerkezete. Az aktív centrum 
középpontjában helyezkedik el a hem csoport (a szénatomok zöld, a nitrogének kék, az 
oxigének vörös és a vas atom narancssárga gömbökkel ábrázolva). Zöld szalag ábrázolja 
az  H1  hélixet,  kiemelve  a  katalitikus  306  treonin  oldalláncot.  Kék  szalag  jelzi  a 
konzervált hem-kötő peptid szakaszt, kiemelve a 442 ciszteint, ami a hem csoport vas 
atomját pozícionálja. Az ábra előterében látható a 440-es aminosav; bal oldalon a vad 
típusnak megfelelő arginin, jobb oldalon a mutánsban található cisztein oldallánccal. 
Látható,  hogy az Arg440 hidrogénkötéseken keresztül  (sárga  szaggatott  vonal)  részt 
vesz a hem propionát csoportjának stabilizálásában. A mutáns fehérjében a cisztein nem 
képes a hidrogénhidas szerkezet kialakítására, nem tudja stabilizálni a hem csoportot, 
ami megmagyarázhatja az enzim működésképtelenségét.
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VI. Megbeszélés

Az endokrin betegségek patobiokémiai alapjaival foglalkozó kutatások napjainkra egyre 

nagyobb számban tárták fel azokat a molekuláris elváltozásokat, amelyek a hormonok 

iránti  érzékenység  zavarával,  hormontúltermeléssel  vagy  elégtelen  hormonképzéssel 

járó betegségek kialakulásához vezetnek. A hormonok iránti csökkent érzékenységgel 

járó  endokrin  betegségek  jelentős  része  a  hormon  receptorok  részleges  vagy  teljes 

funkcióvesztését okozó, veleszületett mutációk következménye. 

Munkánk során a glükokortikoid szabályozás zavarát okozó molekuláris elváltozásokat 

tanulmányoztuk.  A  munka  első  részében  a  GR  irodalomban  közölt  veleszületett 

variánsainak  és  saját  in  silico módszerünkkel  felfedezett  új  szekvencia  variánsainak 

szerkezet-funkció hatásaival, második részében a kortizol szintézisben jelentős szerepet 

játszó  17α-hidroxiláz/17,20-liáz  enzim  funkcióvesztést  okozó  mutációjának 

vizsgálatával foglalkoztunk.

A GR  gén  örökletes  variánsai  glükokortikoid  rezisztencia  szindrómát  okoznak.  A 

nemzetközi  irodalomban  publikált  glükokortikoid  rezisztencia  szindrómás  esetek 

összegyűjtésével és elemzésével megállapítottuk, hogy a variánsok döntő többsége a 

GR LDB-n található. A GR LBD közelmúltban publikált háromdimenziós szerkezete 

kutatásaink számára azt a lehetőséget kínálta, hogy  in silico módszerrel olyan új,  az 

irodalomban még nem közölt nukleotid szekvenciákat keressünk, amelyek a GR LBD-n 

amonosav  cserét  eredményeznek.  Bár  az  in  silico módszerrel  felfedezett  nokleotid 

szekvencia  variánsok validálásához  populáció  szintű  vizsgálatok  szükségesek,  a  GR 

LBD  háromdimenziós  szerkezetének  ismeretében  a  GR  funkcióra  gyakorolt  hatás 

megjósolható.  Ezért  munkánk  további  részében  a  nemzetközi  irodalomban 

glükokortikoid rezisztencia szindrómás esetekben leírt, a GR LBD-n aminosav cserével 

járó variánsok háromdimenziós fehérjeszerkezet elemzésén kívül az in silico módszerrel 

felfedezett  aminosav cserével járó GR LBD szekvencia variánsok fehérje-strukturára 

gyakorolt hatásának elemzését is elvégeztük. Az irodalomban leírt és az új GR LBD 

variánsok fehérjeszerkezetének háromdimenziós modellezésével az aminosav cserével 

járó variánsokat funkcionális szerepük szerint csoportosítottuk.

Az  első  csoportba  soroltuk  a  GR  LBD  ligandkötésben  közvetlenül  résztvevő 

aminosavak  cseréjét  okozó  variánsokat.  A ligandkötő  zseb  kialakításában  szorosan 
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illeszkedő  hidrofób  oldalláncok  mellett,  amelyek  a  szteroid  váz  apoláros  részeivel 

állnak  szoros  kapcsolatban,  a  glükokortikoidok  poláros  funkciós  csoportjaival 

hidrogénhidas  szerkezetet  kialakító  oldalláncok  is  részt  vesznek.  A zseb  szorosan 

illeszkedő aminosavainak cseréje a receptor funkció romlását okozza még nagyon kis 

szerkezet módosulás esetén is, és ez elsősorban a ligandkötő képesség csökkenésével 

magyarázható.

A  második  csoportba  azokat  az  aminosav  cseréket  soroltuk,  melyek  a  GR  LBD 

ligandkötő zseb második rétegében helyezkednek el. Ezek az aminosavak ugyan nem 

lépnek közvetlen kölcsönhatásba a liganddal, de szoros illeszkedésükkel stabil térbeli 

bázisát adják a kötő zsebet kialakító aminosavaknak. A jól definiált szoros illeszkedés 

nagyon fontos a kötő zseb pontos kialakulásában. Ebből adódóan az e területet érintő és 

a lokális szerkezetet megzavaró mutációk is a ligand kötő képesség csökkenéséhez vagy 

elvesztéséhez vezetnek.

Külön ki kell emelnünk azokat a GR LBD aminosav cseréket, amelyek a ligand által 

kiváltott  aktiváció  folyamatában  résztvevő  aminosavakat  érintik.  A ligand  kötődése 

során  a  receptorban  konformáció  változások  indukálódnak.  A  folyamat 

végeredményeként az aktivációs funkció 2 (AF2)-ként is elnevezett H12 hélix ráfekszik 

a  ligandkötő  zseb  bejáratára  és  kialakul  a  koaktivátor  kötő  receptor  felszín.  A 

folyamatban a receptor H12 hélixén kívül a H11 és H12 hélixek közötti flexibilis peptid 

szakasz és a H12 hélix utáni C-terminális peptid szakasz aminosavai is részt vesznek. 

Ezeken  a  szakaszokon  vannak  olyan  aminosavak,  melyek  az  aktiváció  során 

kölcsönhatást  alakítanak  ki  a  liganddal,  részt  vesznek  a  koaktivátor  kötőhelyének 

kialakításában vagy az újonnan kialakult konformáció stabilizálásához járulnak hozzá. 

Külön  foglalkoztunk  a  glükokortikoid  receptor  egy  splice  variánsával,  a  GRβ-val. 

Ebben  a  variánsban  éppen  az  itt  tárgyalt  fehérje  szakasz  cserélődik  ki  egy 

funkcionálisan inaktív szakaszra. A splice variánsban a ligand általi aktiválhatóságon 

kívül  az  egyéb  funkciók,  mint  például  a  DNS kötés,  a  dimerizációs  képesség  nem 

sérülnek. Így a GRβ a GRα funkcionális hatását csökkenti. A GRβ klinikai szempontból 

is  jelentős,  ugyanis  megnövekedett  expresszióját  mutatták  ki  egyes  gyulladásos 

megbetegedésekben, például asthma bronchialéban és rheumatoid arthritis-ben [86, 15].

Az utolsó csoportba azokat a GR LBD aminosav cseréket soroltuk, amelyek nem érintik 

közvetlenül  a  ligandkötést,  a  fehérje  távolabbi  részén  helyezkednek  el  és  a  domén 
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másodlagos szerkezeti elemeit, vagy a felszínét érintik. Ezeknek az aminosav cseréknek 

a funkcionális értelmezése a legnehezebb feladat,  ugyanis távoli szerkezeti  hatásukat 

illetve a domén teljes funkcionális egységét kell egyidejűleg figyelembe venni. Ezért 

ebben a csoportban olyan aminosav cserék is előfordultak, amelyek hatásait nem tudtuk 

egyértelműen magyarázni.

Eredményeinket  összegezve,  a  GR  LBD  háromdimenziós  fehérjeszerkezetének 

modellezésével  az  aminosav  cserével  járó  mutációk  hatását  mind  szerkezeti,  mind 

funkcionális szinten követni tudtuk. Ez a megfigyelésünk lehetőséget kínál arra, hogy a 

glükokortikoidok  iránti  érzékenység  zavarában  szenvedő  betegekben  célzott  GR 

genotipizálást végezzünk. Elképzelhető, hogy ennek a lehetőségnek a birtokában a GR 

LBD  veleszületett  variánsait  hordozó  betegek  számára  a  jövőben  a  jelenlegi 

lehetőségekhez képest optimálisabb terápiát nyújtsunk, pl. olyan optimalizált ligandok 

célzott tervezésével, amelyek a mutáns receptorokon is kielégítően hatnak.

A  hormontermelés  zavarát  okozó  fehérje  mutációkra  egyes  esetekben  csak 

véletlenszerűen, más kórképek vizsgálata közben lehet rálelni. A Semmelweis Egyetem 

ÁOK. II. sz. Belgyógyászati Klinikán hipertónia és hipokalémia miatt vizsgált betegek 

körében végzett hormonvizsgálatokkal két betegben 17α-hidroxiláz/17,20-liáz defektust 

igazoltunk.  Mindkét  beteg  perifériás  vér  DNS mintáiban  a  CYP17 gén  szekvencia-

analízisével egy új, az irodalomban eddig nem közölt mutációt azonosítottunk, amely a 

440-es  pozícióban  arginin-cisztein  aminosav  cserével  járt.  A klónozott  és  eukarióta 

expressziós  rendszerben  termelt  mutáns  és  vad  típusú  enzim  aktivitás  mérésével 

igazoltuk, hogy a P450c17 enzim funkcióvesztéséért az arginin-cisztein aminosav csere 

felelős.  A P450c17  enzim  szerkezeti  modellje  segítségünkre  volt  a  mutáció  okozta 

szerkezeti  és  funkcionális  változások  elemzésében.  Az  arginin  alapvető  fontosságú 

szerepet tölt be a 440-es pozícióban, amit a cisztein aminosav nem tud helyettesíteni. Az 

arginin  legszembetűnőbb  funkciója  a  hem  propionát  csoportjának  kötése.  A  hem 

központi szerepet játszik az enzim katalízisben. A hem központi redukált Fe2+ atomja 

egyik oldalról a katalízisben közvetlenül részt vevő 306-os treonin oldallánccal, másik 

oldalról  a  442-es  cisztein  oldallánccal  áll  közvetlen  kapcsolatban.  A  hem  pontos 

pozicionálása alapvető fontosságú a katalitikus aktivitás fenntartásához. A hem negatív 

töltésű propionát oldalláncának stabilizálásához a hidrofób fehérje környezetben pozitív 

töltésű ellenionra van szükség. Az Arg440 az ionos kölcsönhatáson túl hidrogénhidas 
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szerkezettel stabilizálja a propionát oldalláncot. Az arginin oldalláncnak szerepe lehet a 

hem Fe2+ redox potenciáljának erősítésében is [89]. 

A bakteriális zsírsav hidroxiláz (P450BM-3) hem és FAM kötő doménjének komplex 

szerkezete alapján derítették fel az elektron lehetséges útját a FAM csoporttól a hem 

csoportig [50]. Ezt a szerkezetet tekinthetjük a mikroszómális P450 enzimek és a P450 

oxidoreduktázok közötti kölcsönhatás modelljének. Ez alapján feltételezhetjük, hogy az 

Arg440 részt vesz ebben az elektronszállításban is.

Mathieu  és  munkatársai  rámutattak  [88],  hogy  az  Arg440-nek  fontos  szerepe  lehet 

abban  az  aminosav  hálózatban  is,  ami  a  szubsztrát  bejutását  segíti  a  katalitikus 

centrumba.  Ebben  a  folyamatban  az  Arg440  kölcsönhatásba  kerül  a  hem  C3-OH 

csoportjával,  majd  a  szubsztrát  aktív  centrumba  való  befordulása  után  a  C20=O 

csoportot stabilizálja.

Számos  klinikai  esetből,  így  a  mi  tanulmányunkból  is  kitűnik,  hogy  az  endokrin 

szabályozási  rendszert  egyetlen  mutáció  is  felboríthatja.  A  betegek  megfelelő 

kezeléséhez  elengedhetetlen,  hogy  felderítsük  a  kóros  patobiokémiai  folyamatok 

molekuláris  hátterét.  Ez  lehetővé  teszi  a  kezelés  új  molekuláris  célpontjainak 

meghatározását és megnyithatja az utat a célzott gyógyszertervezés felé.
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VII. Következtetések

A nemzetközi irodalomban közölt esetek szisztematikus elemzésével megállapítottuk, 

hogy  a  glükokortikoid  rezisztencia  szindróma  klinikai  eseteinek  nagy  részének 

molekuláris hátterében a glükokortikoid receptor mutációi állnak.  A variánsok döntő 

többsége a receptor ligand kötő szakaszán lokalizálható. 

A gyorsan bővülő szekvencia adatbázisokban homológiakereső-programok segítségével 

populáció-szintű  vizsgálatokkal  eddig  le  nem  írt,  új  glükokortikoid  receptor  gén 

variánsokat találtunk, melyeknek a klinikai gyakorlatban is szerepük lehet.

Megállapítottuk, hogy a glükokortikoid receptor gén variánsok okozta fehérjeszerkezet 

változás  funkcionális  következményei  molekula-modellezés  segítségével  jól 

követhetők. Az  in silico módszerrel újonnan felderített variánsok hatását a populáció-

szintű vizsgálatok előtt jósolni lehet. 

Hipertóniában és hipokalémiában szenvedő betegek körében végzett  vizsgálatainkkal 

kimutattuk,  hogy  a  tünetek  hátterében  felnőttkorban  diagnosztizált  17α-

hidroxiláz/17,20-liáz defektus is előfordulhat. A felnőttkorban diagnosztizált, kezeletlen 

esetekhez mellékvesekéreg hiperplázia vagy daganat társul. 

Kimutattuk, hogy két betegben a 17α-hidroxiláz/17,20-liáz defektust a CYP17 gén új, a 

nemzetközi szakirodalomban korábban még nem ismertetett mutációja okozza, amely a 

440-es arginin aminosavat érinti, és cisztein cserét eredményez.

A rekombináns úton kifejezett P450c17 mutáns és vad típusú enzim aktivitásmérésével 

igazoltuk, hogy az Arg440Cys mutáció a 17α-hidroxiláz és 17,20-liáz aktivitás csaknem 

teljes hiányát okozza.

Megállapítottuk,  hogy  a  molekula-modellezés  hasznos  segítséget  jelent  a  P450c17 

enzim 440-es pozíciójában elhelyezkedő arginin szerepének értelmezésében, amelyet a 
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cisztein nem tud helyettesíteni. A 440-es pozícióban elhelyezkedő arginin részt vesz a 

hem pozicionálásában,  a  FAD és  a  hem közötti  elektronszállításban  és  a  szubsztrát 

pozicionálásában is.
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VIII. Összefoglalás

A  nemzetközi  irodalomban  közölt  glükokortikoid  rezisztencia  szindróma  esetek 

extenzív vizsgálata alapján a betegséget az esetek döntő többségében a glükokortikoid 

receptor gén ligand-kötő domén mutációi okozzák. A glükokortikoid receptor ligand-

kötő  domén  háromdimenziós  fehérjeszerkezetét  a  közelmúltban  fedezték  fel,  ezért 

munkánkban  összehasonlító  fehérje  modellezéssel  tanulmányoztuk  a  glükokortikoid 

rezisztencia szindrómában szenvedő betegek genetikai vizsgálata során a glükokortikoid 

receptor  ligand-kötő  doménen  leírt  aminosav  cserével  járó  variánsok  (Ile559Asp, 

Asp641Val,  Gly679Ser,  Val729Ile,  Ile747Met,  Leu753Phe)  funkcionális 

következményeit  és  ugyanezzel  a  módszerrel  elemeztük  a  saját  in  silico módszerrel 

felfedezett  új,  a  nemzetközi  irodalomban  még  nem  közölt  szekvencia  variánsok 

lehetséges  jelentőségét  (Met646Thr,  Leu647Pro,  Ser651Tyr,  Ile701Leu,  Phe715Cys). 

Kimutattuk, hogy glükokortikoid receptor ligand-kötő doménen aminosav cserével járó 

variánsok  háromdimenziós  fehérjeszerkezet  modellezése  kiválóan  alkalmazható  az 

aminosav  cserék  glükokortikoid  receptor  funkcióra  gyakorolt  hatásának,  valamint  a 

receptor fehérje szerkezet és a klinikai megfigyelések közötti összefüggések elemzésére. 

A módszer alkalmasnak bizonyult az in silico módszerünkkel felfedezett, a nemzetközi 

irodalomban korábban még nem közölt új nukleotid szekvencia variánsok lehetséges 

jelentőségének elemzésére is, bár ezeknek a szekvencia variánsoknak a validálásához 

populáció-szintű vizsgálatok szükségesek. 

Hipertóniában  és  hipokalémiában  szenvedő  betegek  körében  végzett 

hormonvizsgálatokkal kimutattuk, hogy a korábban fel nem ismert veleszületett 17α-

hidroxiláz/17,20-liáz defektus felnőttkorban is előfordulhat. Megállapítottuk, hogy két, 

egymással rokoni kapcsolatban nem álló betegben a veleszületett 17α-hidroxiláz/17,20-

liáz defektust a CYP17 gén új, korábban még nem közölt mutációja okozta, amely a 

P450c17  enzim  440.  aminosav  pozicióban  arginin–cisztein  cserével  járt.  Az  új 

mutációnak  a  P450c17  aktivitásra  gyakorolt  hatását  rekombináns  úton  kifejezett 

P450c17 mutáns és vad típusú enzim aktivitás méréssel határoztuk meg. Kimutattuk, 

hogy a  mutáció  az  enzim 17α-hidroxiláz  és  17,20-liáz  aktivitásának csaknem teljes 

hiányát  okozza.  Megállapítottuk,  hogy  a  P450c17  hem-kötő  részének  térszerkezet 

elemzése kiválósan alkalmas a 440. poziciójú arginin szerepének vizsgálatára. 
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IX. Summary
Structure-function analysis of protein variants causing disturbances in 

glucocorticoid regulation
An  extensive  review  of  reported  clinical  cases  of  the  glucocorticoid  resistance  syndrome 

indicated, that the majority of the reported mutations are located in the ligand-binding domain 

of the glucocorticoid receptor gene. Since the three-dimensional structure of the ligand-binding 

domain  of  the  glucocorticoid  receptor  gene  has  been  recently  elucidated,  we  applied  a 

comparative protein modelling technique to predict the functional consequences of nucleotide 

sequence variants of  the ligand-binding domain of the glucocorticoid receptor gene causing 

glucocorticoid resistance syndrome (Ile559Asp, Asp641Val, Gly679Ser, Val729Ile, Ile747Met, 

Leu753Phe) and to study the potential significance of novel nucleotide sequence variants of the 

same  domain  discovered  by  our  in  silico approach  (Met646Thr,  Leu647Pro,  Ser651Tyr, 

Ile701Leu, Phe715Cys). We showed that three-dimensional comparative protein modelling of 

mutations located in  the the ligand-binding domain of the glucocorticoid receptor offers an 

excellent technique to analyse the effect of amino acid replacements on glucocorticoid receptor 

function  and  to  correlate  structural  abnormalities  to  clinical  findings.  Also,  this  protein 

modelling may be of great value to examine the potential significance of previously undescribed 

sequence variants discovered by our in silico approach, although these should be validated by 

population-based studies.

With the use of plasma hormone measurements we showed that previously undiagnosed 

congenital  17α-hydroxylase/17,20-lyase  deficiency  may  occur  in  adult  patients  with 

hypertension  and  hypokalemia.  We  found  that  congenital  17α-hydroxylase/17,20-lyase 

deficiency in two unrelated adult  patients was due to a novel mutation of the CYP17 gene, 

which resulted in a change of arginine to cytein at amino acid postion 440 of the P450c17 

enzyme.  The  effect  of  this  novel  mutation  on  17α-hydroxylase/17,20-lyase  activity  was 

assessed by  in vitro studies on the mutant and wild-type P450c17 enzyme generated by site-

directed  mutagenesis  and  expressed  in  nonsteroidogenic  eukaryotic  cell  line.  These  studies 

showed that the mutant enzyme had negligible 17α-hydroxylase and 17,20-lyase activities. In 

addition, we showed that three-dimensional comparative protein modeling of the heme-binding 

site of the P450c17 enzyme provides a useful tool for the evaluation of the role of arginine at 

position 440, and that replacement of arginine by cystein predicts a loss of the catalytic activity 

of the enzyme. 
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