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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.  Ezeken  kívül 

hatással vannak a növekedésre, az egyedfejlődésre, a kalcium 

metabolizmusra, a csontszövetre, a pajzsmirigy és ivarmirigyek 

funkciójára. Az élettani folyamatokra és a különböző szervek 

működésére  kifejtett  hatások  miatt  a  glükokortikoid 

szabályozás viszonylag kismértékű zavarainak is nagy hatása 

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  állt.  A  glükokortikoidok  hatását 

elsősorban  a  sejtmag  receptorok  csoportjába  tartozó 

glükokortikoid receptor közvetíti. Aktiválás előtt a receptor a 

citoplazmában helyezkedik el, hormon hatására aktiválódik és 

a  sejtmagba  történő  transzlokáció  után  transzkripciós 

faktorként fejti ki fő hatását. Munkánk során (1) feltérképeztük 

az  irodalmi  forrásokban  fellelhető  glükokortikoid  receptor 

mutációkat; (2) új, eddig nem publikált mutációkat kerestünk 
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szekvenálási adatbázisokban; (3) megvizsgáltuk a mutációknak 

fehérje  szerkezetre  gyakorolt  hatását  és  (4)  megpróbáltuk 

megjósolni a receptor funkcióra gyakorolt hatásukat. 

Vizsgálataink másik fő témakörét  a szervezet kortizol 

szintézisének  zavarát  okozó  fehérje  variánsok  vizsgálata 

képezte. Hypertoniában és hypokalaemiában szenvedő betegek 

körében végzett hormon vizsgálatainkkal, két egymással rokoni 

kapcsolatban  nem  álló  betegben  a  kortizol  és  androgén 

termelés hiányával járó ritka veleszületett kórképet, a szteroid 

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

P450c17) defektusát igazoltuk. Mindkét beteg perifériás vér és 

az  egyik  beteg  mellékvese  tumor  szövetéből  származó 

mintákon az enzim gén vizsgálatával új, eddig még le nem írt 

mutációt  azonosítottunk  (Arg440Cys).  Bizonyítottuk,  hogy  a 

mutáció enzimaktivitás-vesztést okoz. 

Az  endokrin  betegségek  okainak  megismerése  sok 

beteg gyógyulási- és életkilátásait javíthatja. A glükokortikoid 

szabályozás  zavarát  okozó fehérje  variánsok megismerésével 

és betegekben történő felismerésével célzott terápia tervezhető. 
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Célkitűzések
Munkánk során célul tűztük ki, hogy 

(1)  Irodalmi  forrásokból  összegyűjtjük  a  glükokortikoid 

rezisztenciát okozó glükokortikoid receptor mutációkat.

(2)  Szekvencia  adatbázisokban  olyan  új  glükokortikoid 

receptor  mutációkat  keresünk,  amelyeket  populáció-szintű 

vizsgálatokkal még nem írtak le a nemzetközi irodalomban.

(3)  Molekulamodellezés  segítségével  elemezzük  a 

glükokortikoid rezisztenciával járó mutációk okozta szerkezet-

funkció változásokat és jóslásokat tegyünk az eddig ismeretlen 

mutációk 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-hidroxilát/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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Anyagok és módszerek
Szekvenciaanalízis
Az  adatbázis-keresést  az  amerikai  nemzeti  biotechnológiai 

informatikai  központ  (NCBI)  adatbázisain  és  szoftvereivel 

végeztük.  Keresésre  a  teljes  nukleotid  adatbázist  használtuk. 

Keresőszoftverként a BLAST keresőprogramot alkalmaztuk.

Számítógépes molekula-modellezés
Molekula-modellezésre  a  Swiss-PdbViewer  programot,  a 

glükokortikoid receptor modellezéshez az 1M2Z, 1P93, 1NHZ, 

röntgenszerkezeti  adatokat,  a P450c17 modellezéshez a  2c17 

szerkezetet használtuk.

P450c17 enzimdefektusban szenvedő  betegek
A betegek  magas  vérnyomással  és  alacsony  szérum  kálium 

szinttel  jelentkeztek.  A  plazmaszteroid  mérés  eredménye 

kombinált 17α- hidroxiláz/17,20-liáz hiányra utalt.

A  hormonszint  mérések  immunokemiluminometriás 

illetve radioimmunesszékkel történtek.

Molekuláris biológiai módszerek
Minden  molekuláris  biológiai  vizsgálatot  standard  protokoll 

szerint végeztünk. Teljes RNS izoláláshoz a RNeasy Mini kittet 

(Qiagen)  használtunk.  A  cDNS-t  Ready-To-Go  You-Prime 
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First-Strand  Beads  (Amersham  Pharmacia  Biotech)  kit 

felhasználásával szintetizáltunk. A PCR reakciókat Eppendorf 

Mastercycler gradient PCR készülékben végeztük. A klónozási 

lépésekhez Herculase Hotstart DNA Polymerase-t (Stratagene) 

használtunk.  A  DNS  fragmenteket  0.8%-os  agaróz  gélből 

tisztítottuk Minelute Gel Extraction Kit (Qiagen) segítségével. 

Klónozáshoz  és  fehérjeexpresszióhoz  a  pcDNA3.1_V5/His 

plazmidot  (Invitrogen)  használtuk.  A  DNS  szekvenálást 

didezoxi láncterminációs módszerrel Applied Biosystems 3100 

Genetic  Analyzer  készülékkel  a  szegedi  DNS  Szekvenáló 

Laboratóriumban  végezték  (MTA  SzBK,  Szeged)  A 

szekvenálási  adatokat  SeqScape  szoftverrel  (Applied 

Biosystems)  értékeltük.  A  rekombináns  P450c17  enzim 

termelésére  COS-1  sejteket  használtunk.  A  rekombináns 

fehérje expressziót immunfestési eljárásokkal mutattuk ki a V5 

epitóp  elleni  antitest  (Invitrogen)  felhasználásával.  A  17α-

hidroxiláz  és  17,20-liáz  aktivitásmérésekhez  a  transzfektált 

COS-1  sejteket  progeszteronnal,  illetve  17-

hidroxipregnenolonnal  kezeltük.  A  felülúszóból 

radioimmunesszével  mértük  a  termelődő  17α–

hidroxiprogeszteron és dehidroepiandroszteron mennyiségét.
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Eredmények

Glükokortikoid receptor gén in silico szekvencia 
analízise
Az  irodalomban  korábban  már  leírt  glükokortikoid  receptor 

gén  mutációkon kívül  új  mutációkat  kerestünk  a  szekvencia 

adatbázisokban.  A humán  genom  program  nyomán  gyorsan 

növekvő szekvencia adatbázisok lehetőséget adnak arra, hogy 

populáció-szintű  vizsgálatokkal  még  nem  igazolt  genetikai 

eltéréséket  keressünk.  A  gyorsan  fejlődő  bioinformatikai 

eszközökkel  gyorsabban  és  hatékonyabban  lehet  kiszűrni  a 

genetikai  eltéréseket,  mint  a  hagyományos  laboratóriumi 

módszerekkel.

A  glükokortikoid  receptor  mutációk  szűrésére 

homológia  keresést  végeztünk.  A keresést  a  glükokortikoid 

receptor  gén  szekvenciákkal  (NCBI  Accession  Numbers: 

M60597.1,  U78506.1-U78512.1,  U80946.1,  U80947.1), 

valamint  mRNS  szekvenciákkal  (GRα X03225.1;  GR  β 

X03348.1)  végeztük.  A  homológia  keresést  a  BLAST 

keresőprogrammal  az  NCBI  teljes  nukleotid  adatbázisán 

végeztük. A keresés során a következő aminosav cserét okozó 

mutációkat  találtuk:  Met646Thr,  Leu647Pro,  Ser651Tyr, 

Ile701Leu, Phe715Cys.
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Glükokortikoid receptor  mutációk számítógépes 
szerkezeti elemzése
A vizsgált  mutációkat  a  glükokortikoid  receptor  ligand-kötő 

domén  (LBD)  szerkezetében  elfoglalt  helyük  és  szerepük 

szerint a könnyebb elemzés érdekében csoportokba osztottuk. 

A ligand kötésében közvetlenül  résztvevő,  azzal  kölcsönható 

aminosav cserék: Met646Thr, Ile747Met, Leu753Phe. A ligand 

kötőzsebét  körülvevő  hidrofób  rétegben  elhelyezkedő 

aminosav  cserék:  Ile559Asp,  Leu647Pro,  Val729Ile, 

Leu647Pro.  A  kötőzseb  kialakításába  közvetlenül  nem 

résztvevő  aminosav  cserék,  melyek  a  fehérje  másodlagos 

szerkezeti elemeinek (Leu647Pro, Gly679Ser), vagy a fehérje 

felszínének  kialakulását  befolyásolhatják  (Asp641Val, 

Ser651Tyr, Phe715Cys). 

A ligand kötésében közvetlenül résztvevő, azzal 
kölcsönható aminosav cserék
A ligand kötésben 23 aminosav vesz közvetlenül részt, azaz a 

kötött  dexametazonnal  van  der  Walls  közelségben  vannak. 

Ezek  az  aminosavak  jól  definiált  kötőzsebet  képeznek.  A 

dexametazont  főleg  hidrofób  oldalláncok  veszik  körül,  de  a 

poláros részeket kiterjedt hidrogénkötés-hálózat stabilizálja.
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Met646Thr mutáció

Ezt a mutációt számítógépes homológia kereséssel találtuk. A 

646-os metionin közvetlen kontaktusban van a dexametazon 7-

es és 15-ös szénatomjával. 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.  Ezenkívül  poláros 

kölcsönhatásban  lehet  a  Gln642  oldalláncával,  ami 

stabilizálhatja a dexametazon 17OH kötését. A treonin kisebb 

oldallánca nem tölti ki teljesen a rendelkezésre álló teret. Ez a 

kisebb  sztérikus  komplementaritás  gyengébb  ligandkötési 

képességet eredményezhet.

Ile747Met mutáció

Vottero  és  munkatársai  írták  le  ezt  a  mutációt  egy 

glükokortikoid  rezisztencia  szindrómás  családban.  Az  Ile747 

oldallánca  szoros  illeszkedésben  van  a  liganddal  és  hét 

környező  aminosav  oldallánccal  (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.  Molekulamodellezéssel  találtunk 

olyan  metionin  konformációt,  ami  jó  illeszkedést  mutat  a 

rendelkezésre álló helyhez. Azonban a metionin oldallánc többi 

rotációs  konformációja  ütközik  mind  a  liganddal,  mind  a 
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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  felére  csökkent,  transzkripciós  aktivitása  azonban 

sokkal  nagyobb  mértékben,  mintegy  harmincad  részére 

csökkent.

Leu753Phe mutáció

A  Leu753Phe  mutációt  elsőként  egy  humán  leukémia 

sejtvonalból mutatták ki. Később a mutáció jelenlétét betegben 

is igazolták. A beteg nem reagált a szteroid terápiára. A 753-as 

leucin  a  H12  hélix  tagja.  Az  agonista  kötése  konformáció 

változást indukál a receptor szerkezetében 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 és 

így a transzkripciós aktivitás kialakulását. Az aktiváció során a 

Leu753 egy viszonylag szűk, hidrofób zsebbe illeszkedik. Ezt a 

hidrofób  zsebet  a  Val571,  Trp600  és  Pro750  aminosav 

oldalláncok és az Asn564, Gly567 peptid lánca alkotja. A 753 

leucin  korrekt  pozíciója  elfoglalása  után  a  liganddal  is 
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kölcsönhatásba  kerül.  Ezek  a  kölcsönhatások  nagyban 

hozzájárulnak  a  H12  hélix  aktív  konformációjának 

stabilizációjában. A fenilalanin jóval nagyobb oldallánca nem 

tud  illeszkedni  ebbe  a  hidrofób  zsebbe,  akadályozza  a  H12 

hélix  aktív  konformációjának  kialakulását  és  ezzel  gátolja  a 

transzkripciós  aktivitást.  Bár  a  ligand  kötődése  létrejön,  a 

komplex  stabilizációjának  hiányában  a  ligand  disszociációs 

sebessége növekszik, mint ezt a kinetikai kísérletek is mutatják.

A ligand kötőzsebét körülvevő hidrofób rétegben 
elhelyezkedő aminosav cserék
A  glükokortikoid  receptor  ligandkötő  zsebet  szorosan 

illeszkedő,  főleg  hidrofób  aminosav  oldalláncok  alkotják.  A 

kötőzseb  kialakulásában  nem  csak  a  liganddal  közvetlen 

kölcsönhatásba  kerülő  aminosavak  vesznek  részt,  hanem  az 

őket körülvevő aminosavak is.  Ez a réteg rendkívül fontos a 

kötőzseb térszerkezetének kialakításában és stabilizálásában. A 

réteget szorosan illeszkedő hidrofób aminosavak alkotják. Az 

itt fellépő mutációk megzavarhatják a réteg finomszerkezetét, 

és  ezzel  a  kötőzseb  alakját  befolyásolják.  Ebbe  a  csoportba 

tartoznak a Ile559Asp, a Val729Ile és a Leu647Pro mutációk. 

Ezek a mutációk különböző mértékben befolyásolják az enzim 

szerkezetét.  Legkisebb  a  hatása  a  Val729Ile  mutációnak, 

melyben  csak  egy  metilcsoporttal  nagyobb  az  izoleucin 
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oldallánc,  de  már  ez  is  csökkent  ligand  kötő  képességet  és 

transzkripciós  aktivitást  okoz.  Az  Ile559Asp  mutáció  során 

nem csak  szterikus  változás,  hanem a  hidrofób  környezetbe 

bekerülő ionos aszpartát oldallánc okozza a lokális szerkezet 

felbomlását a receptor aktivitás vesztését és a glükokortikoid 

rezisztencia kialakulását. Mivel a Leu647 a H7 hélix tagja, a 

Leu647Pro  mutáció  során,  a  prolin  hélixtörő  tulajdonsága 

miatt, a H7 hélix és ezzel a receptor teljes szerkezet sérül, ami 

valószínűleg teljes funkcióvesztéshez vezet.

Mutációk  a  glükokortikoid  receptor  ligand-kötő 
szakaszának más részein
A ligandkötéstől távolabbi mutációk szerepét a fehérjeszerkezet 

és  aktivitás  kialakulásában nehezebb elemezni.  A Gly679Ser 

mutáció során a H9 hélix utáni hajtű szerkezet módosul.  Az 

Asp641Val mutáció során a valin hidrofób oldallánca kerül a 

felszíni  poláros  környezetbe.  Ser651Tyr  csere  esetén  a 

lényegesen nagyobb tirozin oldallánca kerül a felszínre, de nem 

feltételezzük, hogy ez a szerkezetet hátrányosan befolyásolja. 

Az Ile701Leu és a Phe715Cys mutáció együtt fordul elő. Az 

egymás  közelében  elhelyezkedő  mutációk  a  hidrofób 

oldalláncok lazább pakolódását idézik elő a H9 és a H10 hélix 

között.  A ligandkötéstől  és  az  egyéb  funkcionális  elemektől 
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való nagy távolság miatt  a receptorfunkcióra gyakorolt  hatás 

nem jósolható.

Glükokortikoid receptor β izoforma
A glükokortikoid receptor gén elemzése és a szekvenciaadatok 

arra mutatnak, hogy a glükokortikoid receptor két variánsa, a 

glükokortikoid receptor  α  és  β alternatív  RNS-szerkesztéssel 

(splicing)  jön  létre.  A  két  variáns  szekvenciája  a  727-es 

aminosavig  teljesen  megegyezik,  ezen  túl  az  α  izoforma 

további 50, a β izoforma további 15 eltérő aminosavat hordoz. 

Az  eltérő  részeket  két  külön  exon  (9a  és  9b)  kódolja.  A  β 

variánsból a H11 hélix egy része, a teljes H12 hélix, és az azt 

követő  C-terminális  peptidrész  hiányzik.  A  hiányzó 

fehérjeszakasz alapvető funkciójú részeket hordoz. Közvetlen 

ligandkötésben vesz részt  a  H11 hélixből  a  Leu732, Tyr735, 

Cys736  és  Thr739,  a  H12  helixből  a  Leu753  és  a  kettőt 

összekötő  hurokból  az  Ile747  és  Phe749  aminosav.  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 

szekvenciarésszel.  Ennek  a  szakasznak  mesterséges 
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eltávolításával  a  receptor  elveszti  transzkripciós  aktiváló 

képességét.  A  β izoforma  a  vázolt  fehérjeszakasz  hiányával 

elveszti a ligand-, és koaktivátor-kötési képességét, amit a 15 

aminosavas peptid szakasza nem tud pótolni. Meglepő módon 

a  β izoforma nem veszti el feltekeredési képességét (folding), 

korrekt  fehérjeszerkezete  van,  ami  képessé  teszi  a 

dimerizációra,  DNS  kötésre  és  magi  transzlokációra. 

Megnövekedett  β izoforma  expressziót  figyeltek  rheumatoid 

arthritis  egyes  eseteiben  és  szteroid  rezisztens  asthma 

bronchialeban szenvedő betegekben. Megfigyelések szerint a β 

izoforma  gátló  hatást  fejt  ki  az  α  izoforma  transzkripciós 

aktivitására.
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CYP17 gén mutáció vizsgálata

 A Semmelweis Egyetem ÁOK. II. sz. Belgyógyászati Klinikán 

hipertónia  és  hipokalémia  miatt  vizsgált  betegek  hormon-

adatainak  elemzésekor  két,  egymással  rokoni  kapcsolatban 

nem  álló  betegben  igen  magas,  (a  normálist  több  mint 

tízszeresen meghaladó) plazma kortikoszteron szintet  mértek. 

A  betegeknél  a  klinikai  tünetek  (primer  amenorrhoea, 

hypogonadismus,  hypertonia  és  hypokalaemia),  valamint  a 

részletes hormonvizsgálatok veleszületett 17-hidroxiláz/17,20-

liáz  defektust  valószínűsítettek.  A betegek  perifériás  véréből 

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

irodalomban  eddig  még  nem  közölt  mutációt  igazolt 

(Arg440Cys).

Bizonyítani kívántuk, hogy az Arg440Cys csere okozza 

a  betegeknél  az  enzim  defektust.  Ezért  a  mellékvese  tumor 

miatt  operált  beteg  daganat  szövet  mintájából  klónoztuk  a 

P450c17 fehérjét kódoló gént, majd létrehoztuk a vad típusú 

enzimet  kódoló  plazmidot  is.  A  vad  típusú  és  mutáns 

vektorokkal  COS-1  sejteket  transzfektáltunk.  A tenyészetből 

Western blottal és immuncitokémiával követtük a rekombináns 

fehérje expresszióját. A P450c17-V5His fúziós fehérjét antiV5 

antitest segítségével mutattuk ki.
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A tranziensen transzfektált sejttenyészetekben P450c17 

aktivitást mértünk. A sejttenyészetet a 17α–hidroxiláz aktivitás 

meghatározására  progeszteronnal,  a  17,20-liáz  aktivitás 

felmérésére  17-hidroxipregnenolonnal  kezeltük.  A  felülúszó 

folyadékból  mértük  a  17α–hidroxiprogeszteron  és 

dehidroepiandroszteron  termelődését.  A  tranziensen 

transzfektált  sejtekben a  transzfekció  hatékonyságát  áramlási 

citometriával  követtük,  és  az  aktivitás  eredményeket  a 

transzfektált sejtek arányával korrigáltuk.

Az aktivitásmérésekből a mutáns enzim 17α–hidroxiláz 

és 17,20-liáz aktivitásának súlyos defektusát állapítottuk meg. 

Az aktivitás vesztésért a 440 arginin hiánya tehető felelőssé. A 

cisztein  aminosav  nem tudja  funkcionálisan  helyettesíteni  az 

arginint ebben a pozícióban. 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.
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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 mutációk  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 

mutációkat  találtunk,  melyeknek  a  klinikai  gyakorlatban  is 

szerepük lehet.

Megállapítottuk,  hogy  a  glükokortikoid  receptor  gén 

mutációk  okozta  fehérjeszerkezet  változás  funkcionális 

következményei  molekula-modellezés  segítségével  jól 

követhetők.  Az  in  silico módszerrel  újonnan  felderített 

mutációk  hatását  a  populáció-szintű  vizsgálatok  előtt  jósolni 

lehet. 

Hypertoniában  és  hipokalémiában  szenvedő  betegek 

körében  végzett  vizsgálatainkkal  kimutattuk,  hogy  a  tünetek 
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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  irodalomban 

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 

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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