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Bevezetés 

Fehérjeszintézis és -érés az endoplazmás retikulumban 

A fehérjék egy része az endoplazmás retikulum (ER) felszínén szintetizálódik, 

és szintézis közben transzlokálódik a lumenbe vagy a membránba. Egyes 

fehérjék az ER-ben maradnak, többségük azonban vezikuláris transzporttal jut 

rendeltetési helyére (pl. Golgi, lizoszóma, plazmamembrán, extracelluláris tér). 

Az ER lumenbe került fehérjék ko-, illetve poszttranszlációs módosulások 

révén, chaperonok (pl. BiP, GRP94, kalnexin, kalretikulin) és foldázok (pl. PDI, 

ERp57) segítségével nyerik el natív konformációjukat. Az ER-ben történő 

módosulások közül kiemelendő, hogy számos fehérjéhez oligoszacharid csoport 

kapcsolódik, így N-glikoproteinek jönnek létre.  

Minőségellenőrzés 

Az ER-ben összetett rendszer ügyel arra, hogy a fehérjék ne haladhassanak 

tovább rendeltetési helyükre, amíg el nem nyerték natív konformációjukat. Az 

elsődleges minőségellenőrzés a hozzáférhető hidrofób szakaszok, a szabad 

cisztein tiolok vagy az aggregációs tendencia alapján ismeri fel az éretlen 

polipeptidláncokat. Más dajkafehérjékhez hasonlóan a BiP (GRP78) megköti és 

visszatartja az ilyen fehérjéket, amivel időt és segítséget ad nekik a konformáció 

kijavításához. 

Az egyik legjobban feltárt és részleteiben ismert minőségellenőrző rendszer 

legfontosabb szereplői a glukozidáz II, az UDP-glukóz:glikoprotein 

glukoziltranszferáz (UGGT), valamint a kalnexin és a kalretikulin (1. ábra). Az 

UGGT felismeri és glukozilálja a hibásan hajtogatott fehérjéket, vagyis az ilyen 

visszatartandó és korrigálandó fehérjék mint monoglukozilált glikoproteinek 

meg vannak jelölve a lumenben. Az ER két lektinje, a kalnexin és a kalretikulin 

az ilyen fehérjéket megköti, így megakadályozza a fehérje célbajuttatását, és 

segíti a hiba kijavítását. A glukozidáz II idővel lehasítja a jelzésként szolgáló 

glukóz egységet, és a fehérje leválik a lektinekről. Natív konformációjú fehérje 

távozhat az ER-ből, a hibás fehérjék azonban újra glukozilálódnak, és a 
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ciklusban maradnak (1. ábra). Ha a fehérje nem képes helyesen hajtogatódni, az 

ERAD („endoplasmic reticulum-associated protein degradation”) gondoskodik 

lebontásáról. 

 
1. ábra Minőségellenőrzés az endoplazmás retikulumban 

Az endoplazmás retikulum stressz 

Az ER optimális működését akadályozó tényezők, közvetve vagy közvetlenül, 

előidézik a fehérjeérés zavarát. Az ER stressz különböző okokra visszavezethető 
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eseteiben rendszerint megnő az éretlen és/vagy hibás fehérjemolekulák száma az 

organellum lumenében. Ez pedig egy speciális adaptív mechanizmus, az 

„unfolded protein response” (UPR) aktiválódását váltja ki, mely a 

fehérjeszintézis és a foldingkapacitás felborult egyensúlyát hivatott helyrehozni. 

Az UPR négy legfontosabb eleme a következő: 1) az ER foldázainak és 

chaperonjainak indukciója; 2) az ER méretének megnövelése a foszfolipidek és 

integráns fehérjék fokozott szintézisével; 3) a proteinszintézis általános gátlása 

mind transzkripciós, mind transzlációs szinten; 4) az ERAD stimulálása. E 

változások elősegítik, hogy a hibásan hajtogatott fehérjék elérjék natív 

konformációjukat a lumenben, vagy onnan kijutva megsemmisüljenek. Ha az 

egyensúly nem áll vissza, az UPR a sejt pusztulását is eredményezheti. 

Az UPR mechanizmusa 

Az ER stressz érzékelésére és az UPR beindítására specializálódott fehérjék 

(„inositol-requiring enzyme 1”: IRE1, „pancreatic ER kinase (PKR)-like ER 

kinase”: PERK és „activating transcription factor 6”: ATF6) sok hasonlóságot 

mutatnak a plazmamembrán hormonreceptoraival. Ezek is integráns 

membránfehérjék, melyeknek a citoplazmába nyúló doménje továbbítja azt a 

jelet, amelyet a luminális (az extracellulárissal analóg) domén érzékel. Az IRE1-

et, a PERK-et és ATF6-ot a luminális doménjükhöz kötődő BiP chaperon tartja 

inaktív állapotban, és akkor szabadulnak fel a gátlás alól, ha a lumenben 

felhalmozódó éretlen vagy hibás konformációjú fehérjék miatt a BiP leválik 

róluk. 

Az IRE1 dimerizálódik és autofoszforilálódik, majd egy mRNS-t hasít, 

amely így az sXBP1 transzkripciós faktor szintéziséhez szolgálhat mintául. Az 

ATF6 a Golgiba jut, ahol proteolízissel szabadul fel a transzkripciós faktorként 

működő citoplazmai doménje. A PERK dimerizálódás és autofoszforilálódás 

után a transzláció egyik iniciációs faktorát (eIF2α) foszforilálja, ami a 

fehérjeszintézis általános csökkenését, ugyanakkor az ATF4 transzkripciós 

faktor fokozott transzlációját okozza. 
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 Az sXBP1, az ATF6 és az ATF4 indukálja többek között az ER 

chaperonjait (pl. BiP, PDI), az ERAD és a foszfolipidszintézis komponenseit, 

elősegítendő az adaptációt és túlélést; de indukálja a CHOP proapoptotikus 

fehérjét is, ami hozzájárulhat a sejt pusztulásához. 

Az endoplazmás retikulum stressz által indukált apoptózis 

Az elmúlt évek kutatásai kiderítették, hogy szinte mindegyik sejtorganellumból 

kiindulhat olyan jelátviteli mechanizmus, amely apoptózishoz vezethet. Az ER 

stressz éppen olyan súlyos működési zavart és vészhelyzetet jelent a sejt 

számára, mint a DNS halmozott károsodása vagy az ATP-termelés 

elégtelensége. Nem meglepő tehát, hogy az ER stressz is kiválthatja, illetve 

támogathatja az apoptózist. 

Az UPR mechanizmusánál említett CHOP transzkripciós faktor az 

apoptózis klasszikus „intrinsic” aktiválásában kulcsszerepet játszó Bax és Bak 

proapoptotikus fehérjék termelését fokozza, míg az ezeket gátló Bcl-2 

antiapoptotikus fehérje termelését csökkenti. A Bak és Bax fehérjék az ER 

membránjába transzlokálódnak, és azt átjárhatóvá teszik Ca2+ ionok számára. A 

citoplazma tartósan emelkedett kalciumkoncentrációja egyrészt a kalpain 

aktiválódásához, másrészt a mitokondriális elektrokémiai grádiens 

összeomlásához vezet. A kalpain közvetlenül a prokaszpáz-12 – illetve 

emberben valószínűleg a prokaszpáz-4 – hasítása által, míg a mitokondriális 

stressz az „intrinsic” útvonal révén indítja be az apoptotikus kaszkádot. 

A tea mint daganatellenes gyógynövény 

A zöld tea, jótékony egészségügyi hatásara az utóbbi 20-30 évben figyeltek fel. 

A távol-keleti országokban alacsony a különböző rákos megbetegedések, 

valamint szív- és érrendszeri betegségek előfordulási gyakorisága, annak 

ellenére, hogy ezekben az országokban a dohányzás mértéke nagyon magas. Ezt 

a jelenséget „Ázsia Paradoxonnak” nevezték el, és a leginkább elfogadott 

hipotézis szerint hátterében a rendszeresen fogyasztott zöld tea áll. 
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A teacserje néven ismert örökzöld növény, a Camellia sinensis szárított 

levele jelentős mennyiségben tartalmaz polifenolokat (katekineket, 

flavanolokat), melyek a növény fő hatóanyagai. Ezek közül legfontosabb az 

epigallokatekin-3-gallát (EGCG), ami a teában található összes katekin 59 %-át 

adja, de jelentős az epigallokatekin (EGC; 19 %), az epikatekin-3-gallát (ECG; 

13 %) és az epikatekin (EC; 6,5 %) is. 

Számos támadáspontot azonosítottak, ahol a katekinek megelőzhetik a 

daganatképződést, vagy akadályozhatják a tumornövekedést és áttétképződést. 

Antioxidáns hatásuk mellett, gátolják a migrációt, a proliferációt és az 

angiogenezist, valamint fokozzák az apoptózist. Az EGCG sokrétű tumorellenes 

hatásai közül az apoptózis fokozása különösen fontos, hiszen ez a már létrejött 

daganatsejtek pusztulását idézheti elő. A proapoptotikus aktivitás mechanizmusa 

még nem teljesen tisztázott, és nem zárható ki a szubcelluláris organellumokból 

kiinduló jelpályák meghatározó jelentősége sem. 

Célkitűzések 

A teaflavanolok tumorellenes hatásai több mechanizmus révén, és feltehetőleg 

több támadásponton keresztül érvényesülnek. A daganatsejtek fokozott 

apoptózisának hátterében az ER funkciózavara is állhat, amennyiben az éretlen 

fehérjék luminális akkumulációja aktiválja az UPR-nek nevezett komplex 

jelátviteli hálózatot. Hipotézisünk szerint a teaflavanolok az ER fehérjeérési és 

minőségellenőrzési folyamatait befolyásolva, ER stresszt okoznak, és az 

organellumból kiinduló proapoptotikus mechanizmusok hozzájárulnak a 

daganatsejtek pusztulásához. 

A kutatás célja tehát annak kiderítése volt, hogy az ER-ben zajló 

fehérjeérés zavara, illetve az UPR szerepet játszhat-e a teaflavanolok 

tumorellenes hatásában. Miután az alapkérdésre választ kaptunk, további 

vizsgálatokat folytattunk, hogy azonosítsuk a flavanolok támadáspontját az ER-

ben. Az alábbi kérdéseket kívántuk megválaszolni. 
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- Kimutathatók-e az ER stressz és az UPR jelei az EGCG-vel kezelt 

tumorsejteken? Aktiválódnak-e az UPR stresszválasz proapoptotikus 

komponensei? 

Miután a tervezett kísérletekhez kiválasztott hepatóma sejtekben 

megbizonyosodtunk az EGCG apoptózisindukáló hatása felől, 

megvizsgáltuk az ER chaperonjainak és foldázainak expresszióját, az eIF2 

foszforilációját és az ER morfológiai változásait mint az UPR jellegzetes 

összetevőit. Ezek mellett a proapoptotikus komponenseket, vagyis a 

CHOP indukcióját, a prokaszpáz-12 hasítását, valamint az ER 

kalciumraktárainak deplécióját tanulmányoztuk, melyek a hipotézis 

szempontjából döntő jelentőséggel bírnak.  

- Gátolja-e az EGCG – illetve egyéb teaflavanolok – az ER-ben zajló 

fehérjeérés és minőségellenőrzés kulcsszereplőjét, a glukozidáz II 

enzimet? 

A glukozidáz II aktivitását mesterséges szubsztrátok alkalmazásával 

mértük a hepatóma sejtekben és patkány máj mikroszómán. Miután az 

EGCG glukozidáz II enzimre gyakorolt gátló hatását hepatóma sejteken 

kimutattuk, a hatást máj mikroszómában jellemeztük. Megvizsgáltuk 

annak koncentrációfüggését és a kinetikai paraméterek változása alapján 

azonosítottuk a gátlás típusát. Végül méréseket végeztünk, hogy 

kiszámítsuk a legfontosabb teaflavanolok, illetve egy szintetikus gallát-

származék glukozidáz II gátló hatásának IC50 és Ki értékeit, majd ezeket 

összehasonlítottuk a glukozidáz enzimek ismert gátlószerére vonatkozó 

adatokkal, hogy képet kapjunk a polifenolok hatékonyságáról.  

Módszerek 

Sejtkultúra tenyésztése: A Hepa1c1c7 egér hepatóma sejtvonal tenyésztése 10 % 

FBS-t, 1 % antibiotikum/antimikotikum oldatot és 2mM L-glutamint tartalmazó 

α-MEM médiumban történt 37°C-on, 5 % CO2 koncenráció mellett, 10 cm 
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átmérőjű szövettenyésztő flaskákban. Az EGCG-t a tenyésztő médiumban 

oldottuk fel, és 100-szoros hígulással adtuk a 70-80 %-os konfluenciát elért 

tenyészethez. 

Az apoptózis vizsgálata: A sejteket Bürker-kamrára illeszthető steril 

fedőlemezeken tenyésztettük. 70 %-os konfluencia elérése után a fedőlemezeken 

lévő sejtekre rámértük a 2 % annexin V-FITC-et és 2 % propidium-jodidot 

tartalmazó festéket (Annexin-V-FLUOS Staining Kit, Roche). 15 perces, 

szobahőn történt inkubálás után az így megfestett sejteket tartalmazó fedőlemezt 

Bürker-kamrára illesztettük, és az annexinnel zöldre festődött apoptotikus, 

valamint a propidium-jodiddal pirosra festődött nekrotikus sejteket fluoreszcens 

mikroszkóp alatt megszámoltuk. Meghatároztuk az apoptózis indexet, vagyis a 

100 sejtre jutó apoptotikus sejtek/testek számát. 

Sejtlizátum készítése: A sejtekről eltávolítottuk a médiumot, majd egyszeri PBS-

sel történő mosást követően 200 µl lizáló puffert (250 mM NaCl, 50 mM 

HEPES-Na pH 7,4, 1 mM EDTA-Na, 1 mM EGTA-Na, 1,5 mM MgCl2, 0,1 % 

Nonidet-P-40, 1 % proteáz-inhibitor koktél, 1 mM PMSF, 10 mM benzamidin, 

20 mM NaF, 1 mM para-nitrofenil-foszfát) oszlattunk el rajtuk. A sejteket a lízis 

során végig jégen tartottuk. 1-2 perces inkubációt követően a sejteket „scraper”-

rel begyűjtöttük, majd szuszpendálás és ultrahangos sejtfeltárás után a lizátumot 

centrifugáltuk (10 perc, 10000 x g, 4 °C). A felülúszót felhasználásig 

fagyasztóban tároltuk. A fehérjekoncentrációt Bio-Rad reagenssel határoztuk 

meg. 

Western blot analízis: A mintákat β-merkaptoetanolt tartalmazó mintapufferben 

10 perces 95°C-on történő inkubálással állítottuk elő. Egyenlő mennyiségű (20 

μg) fehérjét vittünk fel a 9 %-os redukáló SDS poliakrilamid gélre. 

Elektroforézis után a fehérjéket nitrocellulóz vagy PVDF membránra 

transzferáltuk (60 perc, 100 V). Az egyes minták fehérjemennyiségét Ponceau-

vörös festéssel is ellenőriztük. A kaszpáz-12 és CHOP detektálásához 
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monoklonális, a többi vizsgált fehérjéhez poliklonális elsődleges antitestet és 

megfelelő tormaperoxidáz-konjugált másodlagos antitestet használtunk. 

 Az ER morfológiájának vizsgálata: Az ER-t fluoreszcens (0,1 μM BODIPY® 

FL tapszigargin) jelöléssel tettük láthatóvá, és Nikon S Fluor40X vagy 

Planapo100X objektívvel, a FITC-szűrőkészlettel és Photometrics Cool SNAP 

HQ CCD kamerával felszerelt Nikon Eclipse TE300 mikroszkóppal 

tanulmányoztuk. A készüléket MetaMorph, Meta Imaging SeriesTM program 

segítségével vezéreltük.  

Az ER kalciumtartalmának vizsgálata: Az ER-ben tárolt kalcium mennyiségét 

indirekt módon, a citoplazma szabad kalciumkoncentrációjának változását 

detektálva tanulmányoztuk. Azt vizsgáltuk, mennyi kalciumot tudunk 

felszabadítani tapszigarginnal az ER-ből. A sejteket 3 µM Fluo-3 acetoximetil 

észterrel inkubáltuk 30 percig 37 °C-on. Az így Fluo-3-mal feltöltött sejteket 25 

°C-on Krebs pufferben (140 mM NaCl, 5,4 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mM 

CaCl2, 15 mM HEPES pH 7,4) tartottuk. Az intracelluláris Fluo-3 

kiszivárgásának megelőzésére 100 µM szulfinpirazont adtunk az oldathoz, 

miután ellenőriztük, hogy a szulfinpirazon nem befolyásolja a mérési 

eredményeket. A sejtekhez tapszigargint (1 μM) vagy EGCG-t (10-100 μM) 

adtunk, majd fluoreszcens mikroszkópiával (készülék leírását ld. az előző 

fejezetben) MetaFluor, Meta Imaging SeriesTM program felhasználásával 

követtük a citoplazmatikus kalciumszintek változását. Minden mérés végén a 

legnagyobb és legkisebb fluoreszcencia kalibrálásához ionomicint (10 μM) és 

CaCl2-t (10 mM), majd EGTA-t (20 mM) adtunk az elegyhez. 

Glukozidáz II aktivitásának mérése hepatóma sejteken: A konfluens 

sejteket tripszinnel választottuk le a flaskáról, majd a szuszpenziót (107 sejt/ml) 

két aliquotra osztottuk. Az egyiket pórusképző antibiotikummal, alameticinnel 

inkubáltuk (0,2 mg/ml, 37 ºC, 5 perc), így permeabilizálva a sejtek membránjait. 

A másikat ugyanilyen körülmények között alameticin nélkül tartottuk. Ezután 

centrifugáltuk (250 x g, 4 perc) és PBS-sel mostuk a sejteket. Végül 

szérummentes α-MEM médiumban 5 x 106 sejt/ml sejtsűrűségű szuszpenziókat 
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hoztunk létre, melyeket 0-12 óráig előinkubáltunk EGCG (100 μM) jelenlétében 

vagy anélkül. A reakciót 50 μM koncentrációjú metilumbelliferil-glukozid 

(MUG) hozzáadásával indítottuk, és a 0, 15, 30, illetve 45 perc elteltével levett 

mintákat kétszeres térfogatnyi jéghideg metanolhoz kevertük, majd -20 ºC-on 

tároltuk. Később a mintákat felolvasztottuk, majd lecentrifugáltuk (10 percig 

4°C-on 20000 × g) és a fehérjementes felülúszó metil-umbelliferon-tartalmát 

HPLC-vel határoztuk meg. 

Mikroszómapreparálás: A mikroszómát egy éjszakán át éheztetett hím Wistar 

patkányok (180-230 g) májából differenciál-centrifugálással preparáltuk, és 

MOPS pufferben (100 mM KCl, 20 mM NaCl, 1 mM MgCl2, 20 mM MOPS, 

pH 7,20) szuszpendáltuk a fehérjekoncentrációt kb. 60 mg/ml-re beállítva. Az 

elkészült mikroszómát rögtön lefagyasztottuk és felhasználásig (max. 6 hónap) 

folyékony nitrogénben tároltuk. A mikroszomális fehérjekoncentrációt Bio-Rad 

reagenssel határoztuk meg. A preparátum „tisztaságáról” marker enzimek 

(mitokondrium: citokróm-c-oxidáz, ER: glukóz-6-foszfatáz és citoplazma: 5’-

nukleotidáz) segítségével bizonyosodtunk meg. A membrán integritásának 

ellenőrzésére a mannóz-6-foszfát latencia tesztet alkalmaztuk. A latencia 

minden esetben 95 %-os, vagy annál nagyobb volt. 

Glukozidáz II aktivitásának mérése mikroszómában: Két specifikus mesterséges 

szubsztrátot használtuk: MUG és 4-nitrofenil-glukozid (NPG). A 

metilumbelliferont Cary-Varian spektrofluoriméterrel detektáltuk, a 4-nitrofenol 

mennyiségét pedig HPLC-s méréssel határoztuk meg. Egyes méréseknél a 

mikroszóma membránját alameticinnel (0,1 mg/mg mikroszomális fehérje) 

permeabilizáltuk. Az inhibitort 1-2 perccel a szubsztrát (MUG vagy NPG) előtt 

hozzáadtuk a mikroszóma-szuszpenzióhoz. 

Számítási módszerek: A enzimaktivitást pmol/perc/millió sejt, illetve 

nmol/perc/mg egységben fejeztük ki. A kapott adatok alapján a diagramok 

készítéséhez, a statisztikai számításokhoz (ANOVA) és a derivált paraméterek 

(Km, vmax, IC50 és Ki) számításához GraphPad Prism 4.01 programot 

használtunk.  
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Eredmények 

EGCG hatására aktiválódó, ER eredetű proapoptotikus mechanizmusok  

 Az apoptózis aktiválódása: A hepatóma sejtek apoptózis indexe az EGCG 

hozzáadása után 12 órával progresszíven emelkedett, és 24 órás kezelés hatására 

a kiindulási alapérték ötszörösére nőtt. 

A CHOP indukciója és a prokaszpáz-12 hasítása: Mind a CHOP indukciója, 

mind a prokaszpáz-12 hasítása (2. ábra) bekövetkezett EGCG hatására. A 

CHOP fehérje mennyisége 6 órás kezelés alatt elérte maximumát, amely 6-7-

szerese volt a kiinduló értéknek, és ez az indukált állapot fennmaradt még 

legalább 24 órával az EGCG-kezelés megkezdése után is. A prokaszpáz-12 

fehérje mennyisége enyhén (nem szignifikáns mértékben) emelkedett, 

ugyanakkor az aktiválódást jelző hasítási termékek szintje az apoptózis index-

szel párhuzamosan emelkedett: 12 óra elteltével a változás szignifikáns volt, és 

tovább folytatódott a következő 12 órában is. 

  

2. ábra A CHOP indukciója és a prokaszpáz-12 hasítása 

Az ER reprezentatív chaperonjainak expressziója: Western blot vizsgálataink 

azt mutatták, hogy – várakozásunkkal ellentétben – az öt vizsgált fehérje 

(GRP94, BiP, kalnexin, PDI és ERP72) egyikének sem változott a mennyisége, 

vagyis a kialakuló stresszválasz nem volt teljes. 
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Az eIF2α foszforilációjának fokozódása: Azonos mintákból kétféle antitesttel 

végeztünk Western blot analízist: az egyik a foszforilált eIF2α fehérjére 

specifikus, a másik viszont foszforilációtól függetlenül kötődik az eIF2α 

fehérjéhez. Az utóbbi antitest a kezelés különböző időpontjaiban vett mintákban 

azonos – a kezeletlen mintánál észlelttel megegyező – intenzitású jelet adott, 

vagyis az eIF2α mennyisége nem változott. Ugyanakkor a foszforilált eIF2α 

mennyisége nagyon rövid időn belül jelentős emelkedést mutatott (3. ábra). Egy 

órával az EGCG adása után a mért denzitás már mintegy ötszöröse volt a 

kiindulási értéknek. A foszforiláltság mértéke tovább emelkedett, és a 12 órás 

mintákban érte el maximumát (nagyjából a kiindulási érték 12-szeresét), majd a 

kezelés 24. órájára visszaesett a kontroll 3-4-szeresére. 

 

3. ábra Az eIF2α fokozott foszforilációja EGCG-kezelés hatására 

Az ER kalciumraktárainak depléciója: EGCG (100 µM) adása nem váltott ki 

azonnali kalciumkiáramlást a hepatóma sejtekben, vagyis a citoplazmatikus 

szabad Ca2+-szint emelkedése nem volt észlelhető a vizsgált 5 perces 

periódusban. Az EGCG-kezelés által az ER kalciumraktáraira kifejtett hosszabb 

távú hatás vizsgálatához a tapszigarginnal kiüríthető Ca2+ mennyiségét 

hasonlítottuk össze a kezelt és kontroll sejtekben. Az EGCG (10 - 100 µM; 18 

órán át, illetve 100 µM 0-4 órán át) koncentráció- (4. ábra A) és időfüggő (4. 

ábra B) módon jelentősen depletálta az ER-ben tárolt kalciumot. 
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4. ábra Az ER kalciumdepléciójának koncentráció- és időfüggése 

Az ER morfológiai változásai: Az EGCG – a kalciumraktárak lassú kiürítése 

mellett – az ER morfológiájának jelentős változását is kiváltotta. Az ER 

membránjából vakólumok képződtek, valamint az organellum hálózata 

visszahúzódott a plazmamembrántól. 

Teaflavanolok hatása az ER glukozidáz II enzimére  

Eredményeink azt valószínűsítik, hogy a hepatóma sejtekben EGCG-kezelés 

hatására kialakult a fehérjeérés zavara, és hibásan hajtogatott – vagy ilyennek 

ítélt – fehérjék rekedtek az ER lumenében. Mivel a glukozidáz II enzim ismert 

gátlószerei – a flavanolokhoz hasonlóan – polihidroxilált vegyületek, 

feltételeztük, hogy az EGCG által kiváltott ER stressz ezen enzim gátlása révén 

alakulhat ki. 

A glukozidáz II enzim gátlása hepatóma sejtekben: A MUG glukozidáz általi 

hasítását mértük intakt és permeabilizált hepatóma sejtekben. EGCG-kezelés 

mindkét esetben szignifikánsan (több mint 80 %-kal) csökkentette az aktivitást. 

A gátlás támadáspontja és koncentrációfüggése: Az EGCG hatását MUG (40 

μM) felhasználásával tanulmányoztuk patkány máj mikroszomán. EGCG (10-

300 μM) jelenlétében koncentrációfüggő gátlást észleltünk mind intakt, mind 

permeabilizált mikroszóma esetén (IC50 = 50,9 μM; Ki = 29,5 μM). Emelkedő 
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EGCG-koncentrációval a MUG hidrolízisének latenciája egyre csökkent; sőt, 

150 µM gátlószer-koncentráció felett latencia gyakorlatilag nem volt 

kimutatható. Megfigyeléseink alapján az EGCG valóban közvetlenül a 

glukozidáz II enzim aktivitását gátolja. 

A gátlás kinetikája: A permeabilizált mikroszómát 100 μM EGCG-vel kezeltük, 

majd MUG (5-300 μM), illetve NPG (0,05-10 mM) felhasználásával detektáltuk 

az enzimaktivitást (5. ábra). EGCG-kezelés a vmax mintegy 4-szeres csökkenését 

eredményezte, miközben a Km értékek nem változtak számottevő mértékben. 
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5. ábra A glukozidáz II gátlásának kinetikája 

Különböző teaflavanolok hatékonyságának összehasonlítása: Megvizsgáltuk, 

hogy az enzim gátolható-e más természetes teakatekinnel, epikatekin-galláttal 

(ECG), gallokatekinnel (GC), epigallokatekinnel (EGC), valamint gallokatekin-

galláttal (GCG). A permeabilizált mikroszómán MUG és PNG felhasználásával 

kapott eredmények alapján az észlelt gátlások hatékonyságát összehasonlítottuk 

az N-butil-dezoxi-nojirimicinével (NBDJ). Az összes vizsgált vegyület gátolta 

az enzim aktivitását, de jelentősen eltérő mértékben (1. táblázat). A többi 

vizsgált vegyülettel összehasonlítva az EGCG hatékonysága közepesnek 

minősíthető. A GCG és az ECG magasabb koncentrációkban alkalmazva – az 

NBDJ-hez hasonlóan – szinte teljesen blokkolta az enzimaktivitást. Még a 
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legkevésbé hatékony teaflavanolok (GC és EGC) is közel 30 %-kal 

csökkentették az aktivitást 200 μM-os koncentráció esetén. 

 MUG-áz NPG-áz 

gátlószer IC50 (μM) Ki (μM) IC50 (μM) Ki (μM) 

GCG 3,502 2,027 3,702 2,545 

ECG 15,14 8,763 19,06 13,10 

EGCG 50,92 29,48 47,72 32,81 

EGC 117,7 68,15 110,5 75,99 

GC 136,3 78,93 102,7 70,62 

NBDJ 8,965 5,190 3,268 2,247 

1. táblázat A glukozidáz II különböző gátlószereinek IC50 és Ki értékei 

Összefoglalva, kimutattuk, hogy EGCG hatására valóban ER stressz és 

részleges UPR alakul ki az általunk vizsgált hepatóma sejtekben. A jelenség 

hátterében lévő mechanizmusok még tisztázásra várnak. Korábbi megfigyelések 

a GRP78/BiP chaperon közvetlen gátlásának lehetőségét vetik fel, de az ER 

funkciózavara más célfehérjéken keresztül is kialakulhat. Méréseink szerint az 

EGCG és más teaflavanolok hatékonyan gátolják az ER fehérjeérési és 

minőségellenőrzési rendszerének kulcsenzimét, a glukozidáz II-t. A közvetlen 

támadásponttól függetlenül azonban az UPR apoptózist indukáló elemeinek 

aktiválódása hozzájárulhat a katekinek in vitro és in vivo megfigyelt 

tumorellenes aktivitásához. Eredményeink alapján felvetődik a fehérjeérési és 

minőségellenőrzési rendszert befolyásoló szerek terápiás alkalmazásának 

lehetősége is. 
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Következtetések 

Munkánk során a teaflavanolok – elsősorban az EGCG – tumorellenes 

aktivitásnak egyik legfontosabb elemét, az apoptózis-indukáló hatást 

tanulmányoztuk. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az EGCG kivált-e 

proapoptotikus szignálokat az ER-ből, és ha igen, milyen támadásponton 

keresztül váltja ki az organellum stresszreakcióját. Eredményeinkből a 

következő következtetésekre jutottunk: 

1. EGCG hatására a Hepa1c1c7 hepatóma sejtek apoptózisa fokozódik. A 

programozott sejtpusztulás aktiválódásával szinkronban az ER-ből 

kiinduló proapoptotikus szignálok (CHOP-indukció, kaszpáz-12 

hasítása, az ER kalciumraktárainak lassú kiürülése) észlelhetők, tehát 

az apoptózis – legalább részben – ER eredetűnek tekinthető. 

2. A tanulmányozott sejtekben az EGCG-kezelés ER stresszt vált ki, amit 

az organellum morfológiai változásai is jól mutatnak. Ennek 

következtében részleges UPR mechanizmus indul be, amely nem 

foglalja ugyan magában az ER chaperonjainak és foldázainak 

indukcióját, de a fent említett jellegzetes proapoptotikus elemek 

mellett kimutatható az eIF2α foszforilációja is. 

3. Az észlelt organellum-stresszt kiváltó funkciózavar magyarázatául 

szolgálhat, hogy az EGCG (és egyéb teaflavanolok) hatására 

hatékonyan gátlódik az ER lumenében elhelyezkedő glukozidáz II 

enzim, amely kulcsszerepet játszik a glikoproteinek érésében és 

minőségellenőrzésében.  

4. A glukozidáz II gátlása hepatóma sejteken és máj mikroszómán 

egyaránt kimutatható. Az enzimre gyakorolt gátló hatáshoz szükséges 

a gallát molekularész jelenléte és a gallo-csoport megfelelő 

konfigurációja. A leghatékonyabb teaflavanol (GCG) IC50 és Ki értékei 

az ismert glukozidázgátló NBDJ-éhez hasonlók. 
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Összességében tehát arra utalnak eredményeink, hogy az EGCG a 

glukozidáz II enzim gátlásával megzavarja az ER lumenében zajló fehérjeérést 

és minőségellenőrzést, ami az organellumban stresszt okoz, és az ennek hatására 

aktiválódó részleges UPR hozzájárul a sejtek apoptotikus pusztulásához. Az 

általunk észlelt jelenség egyrészt jelentős szerepet játszhat a polifenolok ismert 

daganatellenes hatásaiban, másrészt felveti a tumorterápia újszerű lehetőségét, 

és támadáspontként kínálja az ER-t, illetve az itt zajló „fehérje-processzálásban” 

résztvevő komponenseket. 
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