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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
AA  arachidonsav 

Abl 9. kromoszómán elhelyezkedı Abelson gén terméke 

Akt=PKB protein kináz B  

AMV RT Avian Myeloblastosis Virus reverz transzkriptáz 

AR  amphiregulin  

bcl2 B sejt lymphoma protein 2 

CHX cycloheximide 

CIAP cellular inhibitor of apoptosis protein; apoptózist gátló 

fehérje 

CREB cAMP response element-binding protein; cAMP-reszponzív 

elemhez kötıdı fehérje  

DAG diacil-glicerol 

DCC  deleted in colon cancer protein 

DL-EGFR deléciós mutáns rekombináns EGFR 

DMSO dimethyl-sulfoxide 

DTT ditriothreitol 

EGFR  epidermal growth factor receptor; epidermális növekedési 

faktor receptor 

ELISA enzyme-linked immunosorbent assay; enzimhez kapcsolt 

immunszorbens vizsgálat 

Erk  extracellular regulated kinase, MAPK fehérjecsalád tagja 

FACS Fluorescence-activated cell sorting; flow citometriás módszer 

Fak focal adhesion kinase, fokális adhéziós kináz család 

FasL Fas ligand 

FGFR fibroblast growth factor receptor; fibroblaszt növekedési 

factor receptor 

GSK  Glycogen synthase kinase; glikogén szintáz kináz 

GST glutathione-S-transferase 

Grb-2 growth factor receptor bound protein 2 
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HB-EGF  Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor; 

heparint kötı EGF-szerő növekedési faktor  

HPLC High-performance liquid chromatography; nagy 

teljesítményő folyadékkromatográfia 

HRP horseradish peroxidase 

IGFR insulin-like growth factor receptor; inzulin-szerő növekedési 

faktor receptor 

IKK  IęB kinase 

IP3 inozit-trifoszfát 

IR  infravörös spektroszkópia 

IκB inhibitor ęB; NF-ęB gátló 

JAK Janus-associated tyrosine kinase 

LC-MS  tömegspektrométer 

L-MTS Low-medium throughput screening, alacsony-közepes 

áteresztı képességő tesztelés 

LR/TM-EGFR L858R és T790M mutációt hordozó rekombináns EGFR 

LR-EGFR  L858R mutációt hordozó rekombináns EGFR 

MAPK mitogen activated protein kinases; mitogénaktivált protein 

kináz 

MEK  map-erk kináz 

MEKK MEK kináz 

mTOR mammalian target of rapamycin  

MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide 

NFκB nuclear factor-kappa B 

NMR nuclear magnetic resonance; mágneses magrezonancia 

NRG-k  neuregulin, vagy neu-differentációs faktorok: NDF 

OPD ortho-phenylenediamine 

PA foszfatidsav  

PDGFR platelet derived growth factor receptor; thrombocytaeredető 

növekedési faktor-receptor 

PDK1  foszfatidil-inozitol-dependens kináz-1 
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PI3-K foszfatidil-inozitol 3-OH kináz 

PIP3 foszfatidil-inozitol-3,4,5-trifoszfát 

PKC protein kináz C 

PLCγ foszfolipáz Cγ 

PTB phosphotyrosine binding 

PTEN  phosphatase and tensin homologue 

QSAR quantitative structure-activity relationship 

Rb retinoblastoma protein 

RSK  riboszómális S6 kináz 

SDS-PAGE sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gél elektroforézis 

SH domén src
 homológ domén 

SOS son of sevenless guanine nucleotide-exchange factor  

STAT signal transducer and activator of transcription; jelátviteli 

fehérje 

T/C% treated/ control% 

TGFα  transforming growth factor-α; transzformáló növekedési 

faktor α  

TMB tetra-methyl benzidine 

WT-EGFR vad típusú rekombináns EGFR 
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2. BEVEZETÉS 
 

2.1. Jeltovábbítás gátlás és tumorterápia 
 
A daganatos megbetegedések okozta morbiditás és mortalitás napjainkban minden 

bizonnyal az orvostudomány legnagyobb kihívásai közé tartozik. Az elmúlt évtizedek 

intenzív kutatásai ellenére várat magára az igazi áttörés, amit pl. a fertızı betegségek 

kezelésében az antibiotikus éra kezdete jelentett epidemiológiai szempontból. 

Ugyanakkor a sejtciklus szabályozásával kapcsolatos ismeretanyag bıvülése és a 

szabályozás szerepének felismerése a daganatképzıdés mechanizmusában az utolsó 

évtized folyamán új távlatot nyitott a daganatkutatásban.  

 

Mai ismereteink szerint a rosszindulatú daganatsejtek kialakulása többlépcsıs folyamat, 

mely egyrészt genomiális változások sorozatára (többek között bizonyos onkogének 

aktivációjára, illetve szupressor gének inaktivációjára), másrészt az intercelluláris 

kommunikációs rendszer rendellenes mőködésére vezethetı vissza. Különbözı rákkeltı 

kémiai anyagok, radioaktív és ultraibolya sugárzás illetve egyéb környezeti ártalmak 

génkárosító hatásuk révén nagymértékben fokozzák annak valószínőségét, hogy elınyös 

sejtosztódási tulajdonságokkal rendelkezı transzformált sejtek jöjjenek létre, amit a DNS 

„repair” rendszer sérülései és a tumor szupressor gének mutációi tovább erısítenek. Az 

onkogének és tumor szupressor gének különbözı proteineket kódolnak: tirozin kinázokat 

(EGFR, Src), szerin/treonin kinázokat (Raf, MAPK), GTP-kötı fehérjéket (Ras), 

transzkripciós faktorokat (myc, fos, jun), ciklinek, ciklin dependens kinázok, foszfatázok 

és antiapoptotikus fehérjéket (bcl2, Akt).  

A jelátvitel fı mechanizmusának a fehérjék foszforilációját tekintik. A sejtfelszíni 

receptorokon keresztül érkezı jelek különbözı fehérje foszforilációs kaszkádok 

közvetítésével jutnak el a sejtmagba, így nem meglepı, hogy az onkogének jelentıs része 

protein kinázokat kódol.  

 

A szignáltranszdukciós terápia koncepciója szerint a patológiás állapotok jelentıs 

részének, így a daganatos betegségek, a neurogén gyulladások, a diabetes, de az 
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érelmeszesedés bizonyos típusainak hátterében is szignáltranszdukciós probléma áll. Az 

új gyógyszerkutatás olyan gyógyszerek kifejlesztésére irányul, melyek e betegségek 

kialakulásában és progressziójában releváns specifikus jelátviteli mechanizmusokra 

hatnak ezen belül is elsısorban a foszforilációs folyamatokban szerepet játszó protein 

kinázok gátlását célozza meg. 

Ma már az is egyértelmő, hogy terápiás szempontból nem elegendı a sejtosztódás 

gátlását elérni, a tumor sejteket el kell pusztítani. Ismeretes, hogy a normál sejtek az 

intercelluláris kommunikációs kapcsolatok sérülése esetén, pl. az integrin illetve egyéb 

extraclluláris mátrix proteinek jeleinek hiányában, apoptózis révén elpusztulnak, 

többnyire a saját maguk által termelt halálligandok közvetítésével. Ugyanakkor a súlyos 

sejtkárosító hatásoknak kitett sejtek ugyancsak programozott sejthalállal pusztulnak el, 

ezt a hatás viszont fıleg a tumor szupressor gének által kódolt regulátor fehérjék (p53, 

Rb stb.) mediálják. A legújabb eredmények bebizonyították, hogy a tumor sejtek 

szelektíven elpusztíthatók az apoptózis indukálása révén, ami szoros összefüggésben 

van a tirozin kináz enzimek gátlásával, illetve a foszforilációs-defoszforilációs 

kaszkádok bizonyos szinergikus kölcsönhatásaival. Mindezek alapján az antitumor 

hatóanyagok kutatásában világszerte elıtérbe kerültek a tirozin kináz gátló anyagok és 

ma már számos ilyen anyag klinikai fejlesztés alatt van.  

 

2.2. Receptor tirozin kinázok  
 

A tirozin kináz fehérjék az összes kináz fehérje 10%-át teszik ki. A humán genomban 

91 tirozin kináz gént azonosítottak eddig, melyek 19 kromoszómán helyezkednek el. Az 

59 receptor típusú tirozin kinázt kódoló gén mintegy 20 alcsalád között oszlik meg. Az 

ide sorolt molekulák közös jellemzıje, hogy tirozin oldalláncok foszforilációják 

katalizálják, melynek során a bekötıdött ATP molekuláról a γ-foszfát csoport a 

szubsztrát tirozin aminosavra kerül (1. ábra). 
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1. ábra. Tirozin oldalláncok foszforilációjának mechanizmusa tirozin kináz enzim 

jelenlétében. 

 

A nem-receptor tirozin kinázok a citoplazmában, és a sejtmagban lokalizálódnak vagy a 

sejtmembrán belsı felszínéhez horgonyzódnak. Közös strukturális jellemzıjük az SH 

(Src homológ) domének, melyek a fehérje-fehérje kölcsönhatásokban vesznek részt. 

Fontosabb képviselıjük a sejtnövekedésben szerepet játszó Src, a növekedés gátlásában 

részvevı Abl, vagy a sejt adhézióval összefüggésbe hozott Fak. Ide sorolhatók a STAT 

transzkripciós faktorokat foszforiláló Jak fehérjék is, melyekkel számos, citokin 

receptor szignalizációban részt vevı fehérje lép kölcsönhatásba. 

A receptor tirozin kinázok extracelluláris ligand kötı doménbıl, transzmembrán 

doménbıl és intracelluláris katalitikus doménbıl állnak. Az intracelluláris tirozin kináz 

katalitikus domén körülbelül 250 aminosav hosszúságú és szekvenciájában igen hasonló 

a különbözı családokban, ami felveti annak valószínőségét, hogy mind egy közös 

primordiális kinázból származtathatók. Ez a domén β-lemezes szerkezető  N-terminális 

részbıl és nagyobb α-hélix szerkezető C-terminális lebenybıl áll. Itt történik a 

szubsztrát fehérjék foszforilálása, melyben fontos struktúrák a két lebeny közötti ATP-

kötı zseb és a fehérje-fehérje kölcsönhatásokért felelıs helyek, pl. szubsztrát-kötı 

helyek.  Bizonyos családokra jellemzı (pl. PDGFR vagy FGFR) a katalitikus doménbe 

ékelıdı kináz inzertnek nevezett hidrofil szegmens. Az intracelluláris részt az 

úgynevezett junxtamembrán régió köti össze a receptorokat a membránhoz horgonyzó 

hidrofób transzmembrán doménnel. A glikozilált extracelluláris domén, mely a ligand-

kötı helyet tartalmazza, különbözı alcsaládokban különbözı motívumokat hordoz, mint 

pl. Immunglobulin-szerő, FNIII-szerő (III. típusú fibronektin), EGF-szerő, leucinban 
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vagy prolinban gazdag, ciszteinben gazdag, Factor VIII-szerő, cadherin, Kringle stb. 

régiókat (2. ábra).  

 

 

Receptor tirozin kináz domének (Sugen, http://www.kinase.com) 

 

2. ábra. Receptor típusú tirozin kinázok alcsaládjai. 

 

A receptorok aktiválása a ligandok kötıdésének és az ezáltal indukált receptor 

dimerizációnak következménye. Az ezt követı autofoszforiláció stabilizálja az aktív 

receptor konformációját, és dokkoló helyeket hoz létre a szubsztrátfehérjék számára, 

melyek között adaptor molekulák (Shc, Grb2, Crk) és enzimek (Ras, PI3-K, PLCγ) 

találhatók.  

 

2.3. Az EGF receptor tirozin kináz  
 

2.3.1 Az ErbB receptor család jellemzése 
 

Az epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) az ErbB (HER) receptor család 

tagja, melynek 4 képviselıje: EGFR/ErbB1 (1), HER2/ErbB2 (2), HER3/ErbB3 (3), 
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HER4/ErbB4 (4). Közülük a HER3 nem rendelkezik kináz aktivitással (5). Kivételt 

képez a HER2 is, mivel a többitıl eltérıen nincs természetes ligandja.  

Az ErbB receptor család tagjai homológiát mutatnak a kináz katalitikus domén 

tekintetében, míg az extracelluláris doménjük kevésbé konzervált, jelezve a különbözı 

ligand-kötési hajlamot. Az 

extracelluláris domén 4 

alegységbıl áll: L1, S1 (CR1), 

L2 és S2 (CR2) (egyszerőbben I, 

II, III és IV) (5). Az S1 és S2 

domének ciszteinben gazdag 

homológ régiók (innen a 

rövidítés C1 és C2), míg az L1 és 

L2 alegységek alkotják a ligand-

kötı helyet (3. ábra) (7). 

Valószínőleg egy ısi gén 

duplikációs eseményének 

eredményeként alakult ki a fenti 

struktúra. 

Emlısökben 11 ligandot 

azonosítottak, melyeket a 

receptorokhoz való affinitásuk és 

specifitásuk szerint négy 

csoportba sorolunk. Az EGF, AR 

és TGFα kizárólag az EGFR-hez 

kötıdnek. A betacellulin, az epiregulin és a HB-EGF az EGFR-hez és a HER4-hez 

egyaránt kötıdnek. Míg a HER3 és HER4 természetes ligandjai a NRG-k (8, 9, 10). Az 

NRG1 és NRG2 átfedı receptor specifitása mellett sejttípustól függıen különbözı 

biológiai sejtválaszokat indukál. Az NRG3 és NRG4 közös jellemzıje, hogy kizárólag a 

HER4-hez kötıdik (11-13). A ligandok többsége membránhoz horgonyzott glikozilált 

formában képzıdik, a szolubilis forma ezt követıen proteolitikus hasítás révén szabadul 

fel és kapcsolódik a sejtfelszíni proteoglikánokhoz. Ilyen formában a receptorok 

számára elérhetı rezervoárt képeznek (14).  

LA. Bazley and WJ. Gullick 

Endocrine-Related Cancer (2005) (6) 

 

3. ábra. Az EGFR receptor család felépítésének 

sematikus rajza 
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Ligand hiányában az ErbB család receptorai általában monomerekként, inaktív 

formában horgonyzódnak a membránba. Ligand kötıdése esetén a létrejövı 1:1 arányú 

komplexek (pl. EGF:EGFR) kialakulását a receptorok dimerizációja követi (15), mely 

monomer formájukhoz képest nagyobb stabilitást és ligand-kötı affinitást eredményez.  

A ligand kötıdést követı homo- vagy heterodimerizáció autofoszforilációhoz és 

receptor aktivációhoz vezet, melyhez az is elegendı, ha csupán az egyik receptorhoz 

kötıdik ligand (transzaktiváció/transzmoduláció). A leghatékonyabb transzaktivációt a 

ligandot nem kötı HER2 és a defektív tirozin kináz aktivitású NRG/HER3 komplex 

dimerizációja indukálja (16, 17). Ez a heterodimerizáció nemcsak a kötési affinitást 

fokozza a ligand-kötı helyeken, hanem a potenciális ligandok csoportját is kiterjeszti 

például az EGF-re és a betacellulinra, ami jellemzı számos HER2 overexpresszáló 

humán adenokarcinómára (18, 19). A kristályszerkezeti vizsgálatok alapján a HER2 

ligandkötı helyének hiányában olyan fixált konformációt mutat, mely ligand-aktivált 

állapotra emlékeztet (20). Az EGFR és a HER3 a ligand kötése után képes felvenni a 

HER2-höz hasonló aktív komformációt, mely, mely egy hosszú, ujj-szerő képletként 

írható le az extraclluláris régió S1 doménjében (15). Ebbıl következik, hogy a HER2 

overexpressziója és spontán dimerizációja sejtek transzformációjához vezethet. 

Ismeretes, hogy e receptor nemcsak a dimerizációs partnerek foszforilációs és 

aktivációs szintjét emeli, hanem azok transzfoszforilációs pool-jának degradációját is 

gátolja (21). 

A receptor komplexek degradációját szabályozó folyamat az internalizáció, melynek 

során a receptor dimerek klatrinnal bélelt árkokba győlnek össze és endocitózissal 

internalizálódnak a sejtekbe. Az internalizált receptorok szortírozását specifikus 

struktúrák szabályozzák. A HER3 esetében C-terminális domén felelıs a receptor 

membránba való visszajutásáért, míg az EGFR-nél a C-terminális oldalláncok a 

lizoszómális receptor degradációjában közremőködı ubiqitin ligáz Cbl fehérje 

toborozásáért felelısek (23, 23). A PKC-mediálta treonin foszforiláció megvédi az 

EGFR-t a poliubiqitinálástól és így a lizoszómába kerüléstıl (24). A HER2 esetében a 

C-terminális regió csak gyenge vagy teljesen ineffektív kapcsolódást tesz lehetıvé a Cbl 

fehérjéhez (25). 
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2.3.2 Az EGF receptor felépítése és mőködése 
 

Az ErbB receptor család elsı számú tagja a 165 kDa molekulatömegő EGFR 

glikoprotein, melynek 110 kb nagyságú génje a 7p12.3-q22.1 regióban lokalizálódik és 

26 exonból áll. A transzkripciós szabályozásban szerepet játszó GC-ben gazdag régió az 

1. exonban található, de pozitív transzkripciós szabályozó elemek találhatók az 5. 

exonban is. A negatív szabályozásért felelıs szekvenciák feltételezhetıen a -140 és +80 

közötti régióban helyezkednek el. Az 1186 aminosavból álló membránba ágyazott 

fehérje egy 1210 aminosav hosszúságú polipeptid prekurzorból képzıdik az N-

terminális régió proteolitikus hasításával (1). Két különbözı molekulatömegő izotípusa 

(145 kDa és 165 kDa) közül mindkettı foszforilálódhat tirozin és treonin oldalláncokon, 

de csak a nagyobb molekulatömegő formán mutatható ki foszfo-szerin (26).  

Az EGFR fı ligandkötı doménje az L2. A proteolitikus hasítást követıen keletkezı 

EGFR fragment, amely csak az L2, C1 és C2 doméneket tartalmazza, nagy affinitással 

képes kötni mind az EGF-t, mind a TGFα (27). A transzmembtán domén 622-644 

aminosavakat tartalmazó variábilis régiója számos szabályozó funkciót lát el, így 

szerepet játszik a receptor downregulációjában, ligand-függı internalizációs 

eseményekben, a membránban való bazolaterális eloszlásban és más fehérjékkel, 

például eps8-al vagy kalmodulinnal való asszociációban. (28-34). A kináz domén és a 

C-terminális foszforilációs helyek között helyezkedik el az intracelluláris dimerizációs 

domén. Az itt található Leu955-Val956-Ile957 motívum a ligand-független 

dimerizációjához szükséges. A C-terminális régióban lévı szerin/treonin foszforilációs 

helyek a receptor endocitózisában és/vagy lizoszómális lebontásában mőködnek közre. 

Itt található az aktin számára kötıhelyet biztosító aminosav szekvencia is, mely a 

dimerizációban és oligomerizációban is fontos szegmens (35, 36). 

 

2.3.3 Az EGF receptor szignalizáció 
 

A növekedési faktorok szignalizációs mechanizmusának Gullick és mtsai. által leírt 

egyszerő modellje szerint három, egymást követı síkot különböztethetünk meg (37). Az 

elsı extracelluláris síkot a ligandok képezik, természetét azok koncentrációja és 

elérhetıségük határozza meg. A második szint a sejtmembrán szintje. Az itt található 
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receptorok dimerizálódását és aktiválódását az elızı szint tulajdonságai diktálják. A 

másodlagos messengerek alkotta harmadik, intracelluláris szinten történik az adaptor és 

effektor molekulák kötıdése a receptorok dokkoló helyeihez és indul el az adekvált 

sejtválaszt eredményezı szignál. Ezen a szinten történı kölcsönhatások alakítják ki azt a 

rendszert, mely számos bemenı és kimenı jelet képes integrálni (38).  

Az EGF receptor citoplazmatikus régiójának 3 doménje 3 különbözı szignalizációs 

lépést szabályoz. A junxtamembrán domén a PKC visszacsatoláshoz szükséges. A C-

terminális vég a transzfoszforilációs helyeket tartalmazza (6 tirozin oldalláncon), 

melyek dokkoló helyet nyújtanak az SH2 vagy PTB doménekkel rendelkezı adaptor 

vagy effektor fehérjék számára (39, 40, 41). Ebben a doménben találhatók még az 

internalizációjért és degradációjért felelıs motívumok is. A centrális tirozin kináz 

katalitikus doménben (SH1 domén) történik a 6 tirozin oldallánc transzfoszforilációja. 

Az itt található aktivációs hurok normálisan inaktív konformációt vesz fel, így sem a 

szubsztrát sem az ATP számára nem hozzáférhetı. A legtöbb protein tirozin kináz 

számára a katalitikus aktivációhoz és biológiai funkcióhoz elengedhetetlenül szükséges 

az aktivációs hurokban történı tirozin foszforilációja (42, 43). Kivételt képez az EGFR, 

melynek aktiválásához elegendı a receptor dimerizálódása (44).  

Az EGF által elindított szignalizációs útvonalak sokrétősége mellett jellemzı, hogy 

gyakran a különbözı utak funkcionálisan összekapcsolódnak, bonyolult információs 

hálózatot alkotva (45). Ennek a hálózatnak a legfontosabb kaszkádjai a RAS-RAF-

MEK-ERK (46, 47, 48), a PI3K-AKT-mTOR (49, 50, 51, 52), a PLCγ és a JAK-STAT. 

Ezzel együtt az EGF-en kívül, az EGFR egyben támadási pontja a G-fehérjékhez kötıdı 

receptorok, citokinreceptorok, integrinek felıl érkezı, a membrándepolarizáció vagy a 

sejtet érı stressz hatására kialakuló heterológ jeleknek is. Nem csoda, hogy az EGFR 

kulcsfontosságú olyan sejtfunkciók szabályozásában, mint a túlélés biztosítása, ezen 

belül a sejtproliferáció, a differenciáció és a motilitás (4. ábra).  
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N. Normanno et al. Gene (2006)(módosítva)(45)  

 

4. ábra. Az EGF által elindított szignálutak egyszerüsített ábrája. 

 

Az egyik legintenzívebben vizsgált kaszkád a Ras/Raf/MAPK útvonal, sok humán 

daganatban folyamatosan aktív, elsısorban a Ras és a Raf mutációja miatt. Például K-

Ras mutáció található a vastagbélrákok 45%-ában, a pancreasrákok 90%-ában, az 

NSCLC-k 35%-ában, míg a petefészekrákok 30%-a, a papilláris pajzsmirigyrákok 35-

70%-a, és a melanomák 66%-a B-Raf mutáns (53). Az EGF-függı Ras aktiváció 

folyamatában kulcs szerepet játszó adapter fehérje a Grb2, mely konstitutívan köti a Ras 

cserélı faktor SOS-t. A komplex normálisan a citoszólban lokalizálódik, majd a 

receptor aktiválódását követıen transzlokálódik a membránhoz és kötıdik SH2 

doménen keresztül az EGFR-hez. Ez a kapcsolódás direkt módon a Y1068 és Y1086 

oldalláncokon keresztül vagy indirekt módon az EGFR-hez asszociállt tirozin-

foszforilált Shc fehérjén keresztül történhet, mely PTB doménen keresztül kapcsolódik 
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az EGFR-hez (54, 55). Az SOS/Grb2 komplex membránhoz és a receptorhoz való 

transzlokációja teszi lehetıvé a membránhoz kötött Ras fehérje SOS-szel való 

asszociációját és eredményezi a Ras-on lévı GDP/GTP cseréjét, így a Ras aktivációját. 

A Ras célfehérjéje a Raf-1 szerin/treonin kináz, melynek aktiválódása további 

intermedier kinázokon keresztül az ERK-1 és ERK-2 fehérjék foszforilációjához és 

sejtmagba történı transzlokációjához vezet (56). Ilyen intermedier kinázok a MEK1 és 

MEK2, melyek szerin/treonin és tirozin foszforilációt is végeznek. Végeredményként 

számos transzkripciós faktor foszforilálódik és aktiválódik közvetlenül (Ets, c-myc, c-

jun) vagy közvetve (RSK-on keresztül CREB, MEKK/IKK közvetítésével NFκB) (57-

59). A MAPK-ok aktivációja negatív visszacsatolást is jelent a kaszkádban, mivel az 

SOS foszforilációját és ezzel a Grb2/SOS komplex disszociációját katalizálják (60).  

Az Src intracelluláris kinázok szintén szerepet játszanak az EGFR-rıl kiinduló szignál 

transzdukciós folyamatokban. E tirozin kinázok overexpressziója erısíti az EGF 

mediálta sejt proliferációt és transzformálja a fibroblasztokat és epitél sejteket (61). 

Valószínőleg az Src nemcsak szignál transzducer, de az EGF receptor aktivációban is 

részt vesz. Bár az Src kötıdésének pontos helye az EGFR fehérjében nem ismert, 

legvalószínőbb, hogy közvetlenül történik és nem a fı autofoszforilációs helyekhez. 

Foszforilációs targetjei az EGFR kináz domén Y891 és Y920 oldalláncai, melyek 

dokkolási lehetıséget nyújtanak további szekundereknek, így a PI-3K p85 alegységének 

(62). Az aktivált Src a PI-3K aktiválásában is szerepet játszik, melynek során direkt 

módon foszforilálja azt (63). Két másik Src-függı foszforilációs helyet is azonosítottak 

az EGF receptorban: Y845 és Y1101 (64). Az elıbbi a STAT5b aktivációhoz szükséges 

kötıhely (65).  

A STAT-okat eredetileg a citokin receptorok downstream szignál transzdureként 

azonosították. Az emlısökben 7 STAT gént ismerünk: STAT1-4, 5a, 5b, 6. Normál 

állapotban inaktív transzkripciós faktorok, melyek bizonyos receptor stimuláció esetén 

aktiválódnak és transzlokálódnak a magba. Adott tirozin oldalláncokon való 

foszforiláció (Y699: STAT5b, Y694: STAT5a, és Y701: STAT1) hatására a STAT fehérjék 

homo- és heterodimereket képeznek, melyek fontosak e folyamatokban (65). A citokin-

függı szignalizációban az aktivációt a JAK kináz család mediálja. Különösen a STAT 

1, 3 és 5 vesznek részt az EGFR jelátvitelben, azonban az aktiváció módja jelentısen 

eltér a citokin szignalizációtól. Egyrészt itt a STAT fehérjék ligand-függı 
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foszforilációjához nem szükségesek a JAK kinázok. Másrészt úgy tőnik, hogy 

konstitutívan kötıdnek az EGFR-hez, és nem feltétlenül a C-terminális foszfo-

tirozinokhoz. (66-70).  

A foszfolipid metabolizmusban (például foszfatidilinozitol turnover, foszfatidsav (PA) 

és arachidonsav (AA) elıállítása) szerepet játszó enzimek a PLCγ, PI-3K és PLD, 

aktiválásukban az EGF közvetlenül, míg a foszfolipáz A2 szabályozásában indirekt 

módon, más útvonalak aktiválásán keresztül vesz rész. A PLD a foszfatidilkolint 

hidrolizálja kolinra és a szekunder messenger PA-ra (71). A PLD2 aktivációja az 

EGFR-el való asszociációt igényel, de nincs szükség tirozin foszforilációra. Bár az Y11-

et, mint fı EGFR-függı foszforilációs helyet azonosították, mutációja nem jelenti a 

PLD2 aktiváció megszőnését (72). Ezt a fajta aktivációs mechanizmust figyelhetjük 

meg a PLCγ esetén is, mely azt sugallja, hogy ezeknek az entimeknek az aktivációja 

hasonlóan történik. A PLCγ a citoszólban található mindaddig, míg az EGFR 

aktivációja be nem következik. A membránhoz való lokalizációt követıen SH2 

doménjén keresztül a foszforilált receptorhoz kötıdik, és kapcsolatba kerül 

szubsztrátjával, a PtdIns(3,4,5)P3-al (PIP3), mely szintén a membránban található. Az 

autofoszforilált EGFR-hez az Y1173 és Y992 oldalláncokon keresztül kötıdik és Y771, 

Y1254 oldalláncokon foszforilálódik, melyet közvetlenül az EGFR katalizál (51, 73, 

74). Az aktivált PLCγ szubsztrátjának hasítása során további másodlagos messengerek 

képzıdnek, mint a Ins(1,4,5)P3 és diacilglicerol. Az IP3 kalcium felszabadulást 

eredményez az endoplazmás retikulumból, befolyásolva a kalcium-függı enzimek 

mőködését, míg a DAG a szerin/treonin kináz PKC kofaktora. A PKC többek között a 

Raf szerin-treonin kináz foszforilációját és aktivációját katalizálja, így befolyásolja a 

MAPK és a JNK útvonalakat (75, 76). Az NFκB aktiváció és IκB degradáció kalcium-

függı folyamat, melyet a PKC aktivitása nem befolyásol (77).  

A PI-3 kináz egyaránt szerepet játszik sejtproliferációban, túlélésben, adhézióban és 

migrációban. Három csoportot különböztethetünk meg alegység-struktúrája alapján és a 

preferált lipid szubsztrátok alapján (75). Ebbıl csak az Ia csoportot aktiválják tirozin 

kinázok, melyhez a receptorral való asszociáció szükséges. Normálisan a PI-3K p85 

alegységének kötıdése az EGFR/HER3 dimerhez a HER3 C-terminálisán keresztül 

történik, így lehetıvé válik annak EGFR által történı foszforilációja. Azonban 

elıfordul, hogy a p85 alegység közvetlenül az EGFR-hez kötıdik annak pY920 
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oldalláncán keresztül, mely a kináz katalitikus doménben lokalizálódik és az 

inracelluláris Src kináz foszforilálja (62). Az aktivációt követıen a PtdIns szubsztátok 

3’ pozícióban való foszforilációját katalizálják. A jeltovábbítás legjelentısebb 

downstream tagja az Akt, mely a PIP3-hoz kapcsolódva transzlokálódik a membránhoz, 

ahol a PDK-1 és más kinázok révén foszforilálódik (78).  

Az Eps15 és a Cbl, melyek specifikus EGFR szubsztrátok, képezik a további lehetséges 

szignalizációs molekulák csoportját (79, 80). Az Eps15, a klatrin adaptor fehérje 

komplex AP-2 molekulához kötıdve, az EGFR endocitózisát mediálja (81), míg az E3 

ubiquitin ligáz Cbl az EGFR lizoszómális kompartmentekbe való jutását segítik elı a 

receptor ubiquitinálásán keresztül (79).  

Az elmúlt években számos vizsgálat igazolta, hogy az EGF mitogén hatása mellett 

apoptotikus szignálutakat is indukál az EGFR receptoron keresztül. A proliferációs 

szignálok több ponton is aktiválnak halálreceptorokat és azok ligandját. 

Ras/MAPK/ERK kaszkádon keresztül olyan sejtproliferációt szabályozó gének 

expressziója fokozódik, mint a c-jun, c-myc, c-fos, melyek a FasL, TRAIL 

halálligandok expresszióját is indukálják. Másrészrıl az EGFR heterodimerizációját 

követıen a FAS receptort is foszforilálja, ezáltal elısegítve a Fas halálszignálkomplex 

(DISC) képzıdését (82, 83). Mindezek Fas mediált sejthalálhoz vezetnek. Azonban a 

daganatokban ezt a folyamatot az EGFR anti-apoptotikus szignálútjai kompenzálják. Az 

egyik ilyen menekülési útvonal a PI3K/Akt szignálút, melyen keresztül az EGFR 

gátolja a Bad-ot (84); és a Bax ill. a kaszpáz 9 aktiválódását. Hasonlóan a fentihez az 

EGFR közvetve NF-κB-t is aktivál, mely az apoptotikus protein inhibitor IAP-ok 

gátlásán keresztül segíti a sejtek túlélését. (85).  

 

2.4. Az EGF receptor mint tumorterápiás célpont 
 

2.4.1 Az EGFR mutációi és szerepe daganatok pathomechanizmusában 
 
A növekedési faktorok indukálta jelátviteli mechanizmusok szerepe a humán daganatok 

pathogenezisében már régóta ismeretes (86). Az EGF receptor család és ligandjaik 

transzformáló képességét számos vizsgálat igazolja, mely hátterében a szolid neopláziák 

többségénél overexprersszió áll. A tüdı, vastagbél és emlı tumorok 50-70%-ában 
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figyelhetı meg az EGFR és a HER3 fokozott expressziója, míg a HER2 a primer 

emlıdaganatok 30%-ában, a HER4 pedig 50%-ában mutatható ki. Ez utóbbi a primer 

colon carcinomák 22%-ában is expresszálódik (9, 87). 

Számos irodalmi adat igazolja, hogy az EGFR overexpressziója agresszív hisztológiai 

és klinikai viselkedéssel párosul. Megfelelı ligand szint jelenlétében nemcsak 

sejttranszformációt indukálhat, hanem szerepe van a daganatsejtek autonóm 

proliferációjában is. Ezt bizonyítja az is, hogy az EGFR gátlása szignifikánsan 

csökkenti a különbözı típusú human carcinoma sejtvonalak in vivo és in vitro 

növekedését (9). Az EGFR overexpressziója gyakran a gén amplifikációjával áll 

összefüggésben, mely sokszor mutáns allélt érint. A fokozott EGFR termelıdés 

eredményeként nemcsak a mitogén útvonalak aktivitása nı, hanem a PI-3K/Akt útvonal 

is aktiválódik és a magasabb Akt aktiváció érzékenyítheti a daganatsejteket az EGFR 

gátlókkal szemben.  

 

Az EGFR mutációk közül a leggyakoribb génmutáció a ∆2-7 deléció (EGFRvIII), mely 

a 2-7 exonokat érinti. Ez a mutáns fehérje konstitutívan aktív, és defektív 

downregulációt eredményez (88). Elsısorban glioblasztómákban mutatták ki (89). 

Hasonló mutációk a 14-15 exonokat érintı EGFRvII vagy a 25-27 exonokat érintı 

EGFRvIV deléciók, melyek a gén amplifikációhoz hasonlóan ligand-függı 

transzformáló képességgel rendelkeznek. A deléciós mutációk mellett az EGFR 

trunkációját vagy bizonyos exonok tandem duplikációját is kimutatták daganatokban. 

Az A431 sejtvonal például egy 105 kDa-os szolubilis fragmentet állít elı (89), míg egy 

80 kDa-os szekretált fragment figyelhetı meg a placentában és az ovárium 

daganatokban (90). 

Az utóbbi évek nagy felfedezései azok a kisebb génhibák, melyek esetében szigorú 

kapcsolat mutatható ki a daganat gátlószerekkel szembeni érzékenysége és e mutációk 

jelenléte között (5. ábra). Ez az összefüggés a nem kis-sejtes tüdırákok (NSCLC) 

esetében forradalmi áttörést jelentett. Az azonosított aktiváló mutációk pontmutációk és 

kisebb deléciók voltak, melyek mindegyike az EGFR kináz doménjének 18-21 exonjait 

érinti és ligand-függı aktivációját okozza (91). A leggyakoribb mutációk a 19 exonban 

a 747-750 közötti aminosavakat érintı in-frame deléciók (delL747-P753insS, delE746-

A750), melyek NSCLC-ben az EGFR génhibák 45%-át teszik ki. Szintén nagy 
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gyakorisággal fordul elı a 21 exon L858R szubsztitúciója (40-45%) (92, 93, 94). E 

mutációk nemcsak a receptor aktivitását fokozták EGF kezelésre hanem, ahogy 

említettük, érzékenyítették a daganatsejteket bizonyos anilinoquinazoline származék 

EGFR-gátlókra, mint a gefitinib és az erlotinib. A vad típusú és az L858R illetve 

delE746-A750 mutációt hordozó EGFR in vitro összehasonlító biokémiai vizsgálataival 

kimutatták, hogy az érzékenység hátterében a mutáns enzim ATP-vel szembeni 

csökkent affinitása (magasabb Km érték) áll, mivel a fenti gátló vegyületek az ATP 

kötıhely kompetítorai (95). A mutáns EGFR–t hordozó daganatok esetében a gefitinib 

kezelés mellett az átlagos túlélés 6 hónapról 30 hónapra emelkedett (96). Ezen belül a 

reagálók gyakran több évre tumormentes remisszióba kerültek. Bár e mutációk a tüdı 

adenokarcinómák mindössze 10%-ban fordulnak elı (97), ennek a daganatfajtának a 

rendkívüli gyakorisága miatt ez mégis jelentıs számú beteget jelent.  

A EGFR mutációk és a gátlószerek hatékonysága közötti összefüggés fontos kutatási 

modellt szolgáltat új gyógyszerek fejlesztéséhez. Erre még inkább szükség van, ha 

figyelembe vesszük, hogy a sikerrel kezelt tüdırákok egy jelentıs része a folyamatos 

EGFR-gátló kezelés ellenére egy idı után újra progrediál. Kobayashi és mtsai. egy új 

mutáció megjelenését írták le az aktiváló mutációk mellett a recidíváló daganatokban, 

amely gyógyszerrezisztenciát okozott az erlotinib és a gefitinib kezelésekkel szemben 

(98). Azonban néhány NSCLC betegben kezelés elıtt is kimutatható volt, így 

feltételezhetı, hogy szelektív elınyt biztosít a tumor növekedése számára (99-101). E 

20 exont érintı leggyakoribb mutáció a T790M szubsztitúció, mely az aktiváló mutációt 

hordozó receptor aktivitását ligand-függetlenné és így konstitutívan aktívvá teszi (102). 

Bár a legtöbb esetben e mutációt szerzett rezisztenciával hozták összefüggésben, 4 

NSCLC esetben primer rezisztencia kialakításáért tették felelıssé (103). Az elsık között 

bevezetett molekulárisan célzott kináz gátlószer, az imatinib esetében hasonló mutációk 

megjelenését írták le krónikus mieloid leukémiában, mely a Bcr/Abl (T315I), c-KIT 

(T670I) és PDGFRβ (T674I) kinázokat célozza meg (104). Ebben az esetben már 

kifejlesztettek új gátlószereket, amelyek most érik el a klinikai kipróbálás fázisát. 

Hasonló módon szükséges olyan EGFR gátlószerek kifejlesztése, amelyek sikerrel 

gálolják a T790M mutációt hordozó EGFR-t is.  
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S.V. Sharma et al. Nature Reviews (2007)(91)  

 

5. ábra. Az EGFR gefitnibre és erlotinibre érzékenyítı mutációi NSCLC-ben. 

 

2.4.2 Az EGF receptort célzó terápiával szembeni rezisztencia lehetséges 

okai 

 
Az EGFR gén 20. exonját több mutáció is érintheti (insNPG, ins SVQ stb), ezek az 

aktiváló mutációt hordozó enzimhez viszonyítva akár 100-ad részére is csökkenthetik a 

receptor érzékenységét tirozin kináz gátlókkal szemben (105). Közülük a leggyakoribb 

rezisztencia mutáció az elızı fejezetben tárgyalt T790M szubsztitúció, mely a 

recidíváló betegek 50%-ban mutatható ki. Összeségében azonban e mutációk 

gyakorisága igen alacsony, így e drog-rezisztencia kialakulásában más mechanizmusok 

elıfordulását is feltételezni kell. A T790M mutációhoz hasonlóan a MET receptor 

tirozin kináz protoonkogén amplifikációját gefitnib vagy erlotinib kezelést követıen 

tüdı adenokarcinomában mutatták ki, és szerzett rezisztenciát okoz e kináz 
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gátlószerekkel szemben. Mivel az EGFR T790M mutációjával együtt is elıfordul, így 

kialakulása valószínőleg független az EGFR mutációtól (106). 

Az EGFR aktivációhoz kötıdı szignalizáció legfontosabb útvonalai a Ras/MAPK és a 

PI-3K/Akt. E sejtproliferációban és túlélésben szerepet játszó downstream effektorok 

mutációi EGFR tirozin kináz gátlókkal szembeni rezisztenciát okozhatnak.  

Az NSCLC betegek 15-30%-a hordoz aktiváló mutációt a K-Ras onkogén 12. és 13. 

exonjában (107, 108). Ellentétben az EGFR aktiváló mutációival, ezek gyakrabban 

fordulnak elı dohányzó betegekben (109). Mivel mind az EGFR, mind a Ras fehérje a 

MAPK szignalizációs útvonal egymást követı tagja, mutációik többnyire kölcsönösen 

kizárják egymást, így nehéz meghatározni, hogy valóban a K-Ras mutáció eredményezi 

a csökkent érzékenységet, vagy ezért az EGFR aktiváló mutációjának hiánya felelıs.  

 Az Akt az EGFR aktiváció anti-apoptotikus hatásának legfıbb mediátora, így fokozott 

mőködése hozzájárul a daganatsejtek túléléséhez. Gefitinibre és erlotinibre érzékeny 

tumorok esetében kimutatható az Akt aktiváció e gátlószerek alkalmazását követı gyors 

csökkenése, míg az EGFR-független Akt aktiváció kedvezıtlenül befolyásolja a kezelés 

kimenetelét (110, 96). Az Akt foszforilációját indirekt módon a lipid foszfatáz PTEN 

szabályozza. Kimutatták, hogy PTEN-negatív prosztata rák sejtek gefitinibre kevésbé 

érzékenyek, és ez az érzékenység helyreállítható PTEN transzfekcióval vagy PI-3K 

gátló alkalmazásával (111). Bár az NSCLC-k kevesebb, mint 10%-ában mutattak ki 

PTEN mutációt, expressziójának kiesésére, pl. promoter metiláció következtében, 70%-

ban találtak bizonyítékot (112, 113). Itt említhetjük meg a PI-3K/Akt útvonal 

downstream mediátor molekuláját, az mTOR szerin/treonin kinázt is, az ellene 

kifejlesztett gátló ágensek szintén érzékenyítenek gefitinibre egyébként rezisztens 

tumorokat (114).  

A VEGF az angiogenezis fı stimulátora, expressziójának szabályozása a szöveti 

vaszkularizáció legfontosabb mediátor mechanizmusa. A legfontosabb proangiogén 

faktorok közé tartozik az EGF és a TGFα, melyek szolid tumorokban az EGFR 

aktiváción keresztül a VEGF és az angiogenezis egyéb kulcs mediátorainak (pl. IL-8, 

FGF stb.) expresszióját indukálják. Ez pedig a daganathoz kötıdı endotél sejteket új 

erek képzésére ösztökéli. Az EGFR-tıl független VEGF expresszió/overexpresszió  

EGFR gátlószerekkel szembeni rezisztenciát okozhat, mivel ezek a gátlószerek nem 

hatnak a VEGF-re (113). In vitro és in vivo vizsgálatok igazolják, hogy az EGFR gátló 
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cetuximab anti-tumor hatásáért legalább részben az angiogenezis gátlása felelıs (115, 

116). Hasonló megfigyelések történtek a gefitinib tirozin kináz gátlóval is (116). A dual 

EGFR és VEGF gátló ZD6474 bizonyos, cetuximabra és gefitinibre rezisztens tumor 

xenograft esetében hatékonynak bizonyult (117, 118).  

IGFR, Her3 vagy aktivált Her2 expresszió szintén befolyásolja a gefitinibbel szembeni 

érzékenységet (119, 120, 121). Például az EGFR mutációt nem hordozó NSCLC-k kis 

hányadában elıfordul Her2 mutáció. Azok a sejtek, melyekben a G776insVG/C 

génmutáció mutatható ki, rezisztensek erlotinibre, míg a HKI-272 EGFR és Her2 dual 

inhibitorral szemben érzékenynek bizonyultak (122).  

 

2.4.3 EGFR gátló vegyületek 
 

Az eddig engedélyezett illetve fejlesztés alatt álló tirozin kináz gátlók többsége az EGF 

receptor családot célozza meg (123). Közülük az EGFR különösen kiemelt szerepet 

kapott az elmúlt 1-2 évben a daganatterápiában, mely annak a felfedezésnek 

köszönhetı, hogy aktiváló mutációit hordozó NSCLC-k egy része rendkívüli 

érzékenységet mutat EGFR-gátló kezelésekkel szemben (124, 125). Mivel a nem kis-

sejtes tüdırák az egyik leggyakoribb halálok a fejlett országokban, így Magyarországon 

is, és a jelenleg használt kemoterápiás szerek hatékonysága igen rossz, nem csoda ez a 

rendkívüli érdeklıdés e target fehérje iránt. 

Számos e receptort és downstream szignál kaszkádját befolyásoló stratégia ismeretes, 

melyek között a monoklonális antitesteket, tirozin kináz inhibitorokat, EGFR szintézist 

gátló antisense oligonukleotidokat, és antitest-alapú immunkonjugátumokat említhetjük 

meg. Különösen a receptor extracelluláris doménjét célzó monoklonális antitestek és a 

tirozin kináz aktivitást gátló kis molekulájú vegyületek mutattak aktivitást a klinikai 

fázis I-III-ban.  

A legintenzívebben tanulmányozott anti-EGFR antitest a cetuximab (Erbitux), habár 

számos más antitest daganatterápiás hatásának vizsgálata van korai stádiumban, például 

a panitumumabé (ABX-EGF) és matuzumabé (EMD72000) (102, 127, 128, 129). A 

cetuximabot, melyet 2004-ben már engedélyeztek a metasztatizáló colorectális rákok 

esetén, még az 1980-as években fejlesztették ki, mint az EGFR extracelluláris 

doménjével szembeni gátló ágenst. Jelenleg a NSCLC betegekben vizsgálják antitumor 
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hatását. Ez a human-egér IgG1 kiméra antitest a ligand EGFR-hez való kötıdését 

gátolja, így csökkenti a receptor dimerizációt és autofoszforilációt, sıt a membránban a 

receptor számának a csökkenését is indukálja. Preklinikai vizsgálatok igazolják, hogy a 

kemoterápiás szerek és a radioterápia hatását is elısegítik (130, 131, 132), mely az 

EGFR nukleáris importjának blokkolásához és a repair mechanizmusokért felelıs DNS-

függı kináz aktivitásához köthetık (133). Mind monoterápiás, mind kemoterápiával 

való kombinációjának felhasználása ígéretes lehet, a vizsgálatok NSCLC betegekben a 

klinikai fázis I-II-nél tartanak. A panitumumab human IgG2 jelenleg a metasztatizáló 

colorectális rákok és elırehaladott szolid tumorok monoterápiás szereként áll fejlesztés 

alatt, de kemoterápiával kombinálva inoperábilis colorectális, emlı és ovárium rákokra 

is kiterjeszthetı (134). A matuzumab klinikai II. fázisban lévı humanizált anti-EGFR 

antitest, elsısorban gyomor, nyelıcsı és tüdı rákok terápiájában vélik ígéretesnek 

(135). 

A tirozin kináz inhibitorok (6. ábra) esetében az EGFR gén amplifikációja, magas 

poliszómiája és a receptor expressziója illetve mutációi szignifikáns összefüggést 

mutatnak a daganatok kezelésre történı válaszadó képességével. Az antitestekkel 

ellentétben ezek a vegyületek gyorsan hatnak, és potenciálisan jobb a tumor penetráló 

képességük. Az EGFR gátlására tervezett kis molekulák között szerepelnek a 

quinazolinok, amelyek közül a gefitinibet (Iressa) az NSCLC kezelésében 

engedélyezték (2002). Az elsı vizsgálatok a betegekben igen alacsony (10-20%) 

válaszarányt igazoltak e gátlószerre (136, 137), de a klinikai válaszadás és a betegek 

neme, dohányzási szokásaik között összefüggés volt kimutatható, melyet késıbb az 

EGFR aktiváló mutációival is kapcsolatba hoztak (138). E szomatikus mutációk 

gyakoribbak voltak nem dohányzó japán nıkben, adenocarcinoma esetén (125). Mutáns 

vagy amplifikált EGFR gén jelenlétét saját vizsgálatainkban is kimutattunk és a 

bevezetett gefitinib kezelés eredményesnek bizonyult ezekben az esetekben (139, 140). 

Érthetı, hogy a kezelendı betegek kiválasztásában rendkívül fontos e kétféle státusz 

meghatározása (141). Ugyancsak az EGFR-t gátló kis molekulák közé tartozik az 

erlotinib (Tarceva) is, melyet szintén az NSCLC betegek kezelésében engedélyeztek. 

Egyes vizsgálatok a gefitinibhez hasonló összefüggést találtak az EGFR mutációk 

tekintetében, míg mások az EGFR vagy Ras mutációk és az erlotinibbel szembeni 

érzékenység között nem tudtak szignifikáns összefüggést kimutatni (142, 143).  
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Az új terápiás megközelítés, mely az EGFR szignalizációs útvonalat célozza meg, 

javulást ígér az NSCLC kezelésben, meghosszabítva a betegek túlélését. Az anti-EGFR 

antitest cetuximabbal, a TK gátló gefitinibbel és erlotinibbel végzett vizsgálatok alapján 

a következı fontosabb eredményeket összegezhetjük: 1) A cetuximab növeli a 

vinorelbin/cisplatin hatását kemoterápia-naív, elırehaladott NSCLC betegekben. 2) A 

gefitinib és erlotinib, mint második/harmadik vonalbeli monoterápiás szerek, növelik a 

túlélést és javítják a tüneteket elırehaladott, kemoterápiára nem reagáló NSCLC 

betegekben. 3) Mind a gefitinib, mind az erlotinib hatása igazolt a bronchioloalveoláris 

carcinomás betegekben (144, 145). Az EGFR gátlószerek hatásának optimalizálása 

hatásmechanizmusuk feltárását igényli mind az NSCLC, mind más hám eredető 

daganatokban.  

 

 

 
Curr Opin Pharmacol.( 2005) (123) 

 
 

6. ábra. Néhány példa az EGF receptor családot megcélzó tirozin kináz gátlókra. 

 

 

Az NSCLC-k gefitinib és vagy erlotinib érzékenységét többek között az elızı 

fejezetekben említett T790M rezisztencia mutáció is befolyásolja. Az NSCLC 

betegekben kialakuló rezisztencia lényeges klinikai problémát vetett fel és az EGFR 
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szignalizációt célzó alternatív stratégiák kifejlesztését sürgette. Az elızı fejezetben 

tárgyalt dual-targeting megoldások (EGFR és VEGF gátlás, EGFR és PI-3K gátlás) 

mellett az elmúlt években az EGFR gátló vegyületek egy új osztálya (EKB-569, 

ZD6474, GW-572016, CI-1033) került be a klinikai vizsgálatok korai fázisába (146). 

Közülük a legígéretesebbnek az EKB-569, mely EGFR és Her2 dual gátló vegyület és 

az EGF receptor család mind a négy tagjára ható CI-1033. A reverzibilis inhibitorokkal 

ellentétben, ezek az irreverzibilis inhibitorok kovalensen kötıdnek a kináz katalitikus 

domén ATP kötıhelyében lévı specifikus cisztein oldallánchoz. Mindkét vegyület 

sejtproliferációt gátló hatása kifejezett volt L858R/T790M mutációt hordozó 

sejtvonalon, és bár a kezdeti klinikai vizsgálatok nem mutatnak kedvezıbb túlélést és 

csak minimális anti-tumor hatást találtak, a betegek szelektálása az EGFR rezisztens 

mutáció jelenléte alapján tüdı adenocarcinomában javulást ígér hatékonyság 

tekintetében (147, 148). A tényleges hatékonyság meghatározásához további 

vizsgálatokra és az eddigi, egymástól független eredmények összegzésére lenne 

szükség. 

 

 

2.5. Kutatási koncepció 
 
 
 

 
 
 
7. ábra. Kutatási koncepciónk folyamatábrája. 
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Kutatási koncepciónk alapja a ma már széleskörően elfogadott szignáltranszdukciós 

terápiára épülı racionális hatóanyagtervezés. Racionális hatóanyagtervezés alatt 

egységesen a molekuláris pathomechanizmussal alátámasztott validált célmolekula 

ellen, a szerkezeti biokémia és a kombinatorikus kémia legmodernebb módszereire 

épülı hatóanyag tervezését, illetve kiválasztását értjük (7. ábra).  

 

2.5.1 Kémiai oldal 
 
A velünk kooperációban müködı kémiai partnerünk úgynevezett validációs 

vegyülettárat állított elı. E vegyülettár felhasználásánának célja egyrészt a kémiai úton 

történı célmolekula validálása, mely a kiválasztott célmolekula kórfolyamatokban 

játszott meghatározó szerepének igazolását jelenti annak szelektiv gátlásával. Másrészt 

a vegyülettár biológiai aktivitási adatainak felhasználásával farmakofor modell 

felállítása történik, melynek alapján újabb aktív molekulák és terápiás szempontból 

hasznosítható vezetımolekulák választhatóak ki. A validációs vegyülettár tervezéséhez 

a tudományos szakirodalomból és a szabadalmi hivatalok adatbázisaiból begyőjtött 

kináz gátló hatásúként feltüntettett vegyületek szerkezeti képleteit, az anyagok 

elıállításának receptjeit és az ezekhez kapcsolt biológiai hatás adatait használták fel. A 

vegyületek szerkezetét NMR, LC-MS és IR felvételekkel igazolták, tisztaságukat 

analitikai HPLC-vel jellemezték. A validációs vezetımolekula könyvtár az ismert, 

beazonosított biológiai célmolekulák inhibitorait tartalmazza, különös tekintettel a már 

bevezetett gyógyszerekre és a preklinikai kutatási fázisban levı anyagokra. A 

vezetımolekulák optimalizálása olyan számítógépes módszerrel történik, mint a 

klasszikus QSAR vizsgálat, mely a vegyületek mérhetô és számítható fizikai-kémiai 

paramétereinek (pl. hidrofobicitás, kapacitás faktor) és az ezekkel korreláló biológiai 

hatásoknak a leírására törekszik, lehetıleg lineáris vagy szabályos (parabolikus) 

függvénykapcsolat szerint. A kvalitatív szerkezet-hatás összefüggéshez a számítások 

elvégzését farmakofor modell generálása illetve új hatékony molekula struktúrák 

predikálása követi. Így végül újabb, hatékony molekulák tervezése történhet. Az elmúlt 

évek során nagyfelbontású többdimenziós NMR és röntgendiffrakciós vizsgálatok 

segítségével számos receptor kötıhelyének térbeli szerkezetét feltérképezték. A 
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jelenleg rendelkezésre álló számítógépes kapacitás és a fejlett molekulamodellezı 

programok a receptor oldaláról történı megközelítésre is lehetıséget nyújtanak. 

A tirozin kináz gátló molekulák tervezésének korábbi stratégiájával szemben, a legújabb 

irodalmi és saját adatok alapján nem az egyes enzimek szubsztrát kötı helyeit vesszük 

célba, hanem szelektív, ATP-kötı helyen illetve az ATP és a szubsztrát kötı helyen 

egyszerre kölcsönható anyagokat keresünk. A szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata 

alapján olyan tirozin kináz gátló vegyületeket állítunk elı, melyek különbözı ATP 

analóg farmakofor struktúrákat járnak körül. 

 

2.5.2 Biológiai oldal 
 
A virtuális molekulakönyvtár felépítése és a farmakofor modellhez viszonyított 

tesztelése segítségével kiválasztott vezetımolekulák köré szintetizált kisebb fókuszált 

molekula alkönyvtárak fiziko-kémiai karakterizálása után biokémiai tirozin kináz 

assay-ben, valamint in vitro tumor sejtvonalakon sejtproliferációs assay-ben teszteljük. 

A kapott hatástani eredményeket visszajuttajuk a kémiai pertnernek további 

vezetımolekula optimalizáció és farmakofor modell finomítás céljából. 
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3. CÉLKITŐZÉSEK 
 
 
A kémiai partnercsoporttal együttmőködve EGFR gátló peptidomimetikus hatóanyagok 

daganatterápiás célból történı kifejlesztését tőztük ki célul. Ennek keretében egyik 

legfontosabb feladatunknak az irodalomban leírt releváns aktiváló és rezisztenciát 

okozó mutáns EGFR formákon ható, második generációs vegyületek keresését és 

hatástani karakterizálását tekintjük. Ezzel reményeink szerint hozzájárulhatunk új, 

hatékonyabb és kevesebb mellékhatással járó terápia tervezéséhez.  

 

3.1. Biokémiai assay beállítása gátló vegyületek hatástani 

karakterizálásához 

 
Az EGFR gátló vegyületek hatástani vizsgálatához egyszerően kivitelezhetı, költség-

hatékony és nagy számú minta vizsgálatára alkalmas ELISA alapú módszer beállítását 

tőztük ki célul. Elsıdleges feladatom az assay beállítása és reprodukálhatóságának 

biztosítása, melyet hosszútávú terveink megkívánnak.  

 

3.2. Rekombináns EGFR elıállítása 

 
A biokémiai assay nagy enzimigénye, mely költséghatékonyság szempontjából nem 

elhanyagolható, szükségessé tette rekombináns enzimek nagy mennyiségben 

laborunkban történı elıállítását is, melyhez Baculovírus expressziós vektor rendszer 

beállítását terveztük. Mivel munkánk során érdeklıdésünk középpontjába kerültek az 

EGFR különbözı mutációi, ezért megcéloztuk a vad típusú EGFR mellett az 

irodalomban leírt két leggyakoribb aktiváló mutáció (L858R pontmutációt és delL747-

P753insS 18-bázisos deléciót) és ezek rezisztenciát okozó mutációval (T790M) 

kombinált formáinak az elıállítását is, melyhez hely-specifikus mutagenezis PCR-t 

állítottunk be. 
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3.3. Hatóanyagok tesztelése 

 
A hatóanyagok tesztelését két szinten végeztük: a fent említett ELISA alapú biokémiai 

módszerrel és ezzel párhuzamosan laborunkban már beállított sejtes alapú szőrı-

rendszerrel (MTT, MB). Célunk a kapott hatástani eredmények a kémiai 

partnercsoporthoz való visszajuttatása farmacofor modell finomításához és 

vezetımolekula optimalizáláshoz. A fenti adatok egyben az assay-rendszerünk 

reprodukálhatóságának és érzékenységének mérésére is alkalmasak. Mivel a 

laborunkban korábban beállított sejtes tesztelési rendszer csak a vad típusú EGFR 

esetében nyújt gátlási adatokat ezért célul tőztük ki egy tüdı tumor modell rendszer 

beállítását is, melyben különbözı EGFR státuszú tüdıtumor sejtvonal EGFR gátlószerre 

adott válaszát vizsgálhatjuk. Ez a rendszer alkalmas a jövıben a válaszreakciók mögött 

meghúzódó különbözı mechanizmusok feltárására és a különbözı szignalizációs utakon 

ható vegyületek sejtes assay-ben mérhetı hatásának vizsgálatára is.  
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4. MÓDSZEREK 
 

4.1. Protein tirozin kináz assay 
 
A tirozin kináz gátló vegyületek tesztelését a laborunkban optimalizált, módosított 

Sigma kit (PTK-101) segítségével végeztük.  Elsı lépésben 125 µl/well Poly (Glu, 

Tyr)1:4 (Sigma) szintetikus szubsztrátot (rekombináns EGFR esetén 30 µg/well 

szubsztrát) 96-lyukú plate (Costar) aljára kikötöttünk PBS pufferben (0,14 M NaCl; 

8,98 mM Na2HPO4; 1,28 mM NaH2PO4; pH 7,2-7,4). Éjszakán át 37ºC-on inkubáltuk, 

majd PBS-0,05% Tween 20 mosópufferrel mostuk a plate-et. Két órás 37ºC-on történı 

szárítás után hozzáadtuk az enzimet és 0,3 mM/well  ATP-t (Sigma), melyeket tirozin 

kináz reakció pufferben (50 mM Hepes, pH 7,4; 20 mM MgCl2; 0.1 mM MnCl2; 0.2 

mM Na3VO4) frissen hígítottunk törzsoldatunkból. Harminc percig 37ºC-on rázatva 

inkubáltuk a plate-et, ezalatt megtörténik az enzimreakció, majd leöntöttük a 

reakcióelegyet és PBS-0,05% Tween 20 mosópufferrel lemostuk a plate-et. Hozzáadtuk 

a monoklonális egér HRP-konjugált anti-foszfotirozin antitestet (13 mg/ml, 1:1000) 

(HRP-AB, Sigma, Clone PT-66) és a plate-t újabb 30 percig inkubáltuk 37 ºC-on. A 

fenti mosást újból ismételve eltávolítottuk az antitest fölöslegét. A kimutatási 

reakcióhoz 4 mg OPD (Sigma) és 30% (w/w) H2O2 oldat (Sigma) elegyét mértünk a 

platre-re, melyeket foszfát/citrát pufferben (0,05 M Na3C6H5O7, 0,1M NaH2PO4; pH 

5,0) vettünk fel (4mg OPD-hez 4,6 µl H2O2). Sötétkamrában, szobahımérsékleten 

inkubáltuk a plate-t 7 percig, majd reakciót 2,5 N H2SO4 segítségével állítottuk le. A 

reakció során az antitesthez kötött peroxidáz enzim jelenlétében sárga színő termék 

keletkezik, melynek abszorbanciája ELISA reader-el 495 nm-en mérhetı és korrelál a 

foszforilált szubsztrát mennyiségével, így az enzim aktivitásával. A módszer 

kivitelezése negatív kontroll (szubsztrát nélküli) és autofoszforilációs kontroll (enzim 

nélküli) jelenlétében történt. 

A vegyületek gátló hatásának vizsgálatát pozitív kontrol jelenlétében végeztük, mely 

olyan inhibitort tartalmaz, melynek tirozin kináz gátló hatását irodalmi adatok támasztják 

alá és a mi rendszerünkben legalább 80-90%-os gátlást mutat. A PD153035 és az 

gefitinib EGFR gátló vegyületek bizonyultak a legalkalmasabbnak. A vegyülettesztelés 

kivitelezése a következıképpen történt: az inhibitorokat közvetlenül az enzim és az ATP 
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hozzáadása elıtt raktuk a plate-re. A vegyületeket DMSO-ban oldottuk úgy, hogy a plate-

en a DMSO mennyisége az 1%-ot ne haladja meg. Az autofoszforilációs (enzim nélküli) 

kontrol mellett 1% DMSO-t tartalmazó negatív kontrolt és a fent említett pozitív kontrolt 

is alkalmaztunk. A méréseket duplikátumban, 4 inhibitor koncentrációban (50-10-2-0,4 

µM) végeztük el. Az alkalmazott végkoncentrációkat a koncentráció-függı gátlás 

eredményeit befolyásoló „tight binding” hatás figyelembevételével az enzim 

koncemtrációja közelében határoztuk meg és tartottuk (151).  

  

4.1.1 Enzimkinetikai paraméterek meghatározása 
 
A tirozin kináz enzimreakció paramétereinek (Km és vmax) meghatározásához a 

szintetikus peptid szubsztrát poly(Glu, Tyr)1:4 különbözı koncentrációját (1,6-250 

µg/ml) és különbözı inkubációs idıt (30-180 min) alkalmaztunk. A kapott abszorbancia 

értékeket a Michaelis-Menten egyenlet szerint illesztettük, majd a kapott görbét a 

Lineweaver-Burk féle kettıs reciprok ábrázolással linearizáltuk (1/v vs. 1/[S]). A 

Michaelis-Menten kinetika alapján Vmax/2 értéknél a Km=[S], ahol [S] a szubsztrát 

koncentrációja.  

 

4.1.2 Lizátum készítése  
 
Az A431 sejteket 24 órás éheztetése után 50 ng/ml EGF-el kezeltük 10 percig. PBS-sel 

történı mosás és centrifugálást követıen homogenizáló pufferben (pH 7,4; 50mM Tris-

HCl, 50mM MgCl2, 10uM NaVO3, 50mg/ml Aprotinin, 1mM EDTA, 1mM PMSF) 

homogenizátorban homogenizáltuk. 10000xg-vel történı centrifugálás után az enzim 

frakció a felülúszóban található. Az enzim stabilitásának fokozásához glicerolt adtunk a 

lizátumhoz és -80ºC-on tároltuk.  

 

4.1.3 Dokkolási szimuláció 
 
A dokkolási szimulációt Kiss Róbert végezte a Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi 

Kémiai Intézetében. Mivel csak a vad típusú EGFR esetén állt rendelkezésünkre 3D 

struktúra, így a dokkolási szimulációt a vad típusú enzim esetén végeztük el. Az enzim 
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3D koordinátáit Zhang és mtsai. (149) által alkotott kristályszerkezetbıl (PDB kód: 

2GS7) nyertük. Az inhibitorokat MOE-ben (Molecular Operating Environment, version 

2005.06; Chemical Computing Group, Inc.: Montreal, Canada, 2005.) mosva alakítottuk 

ki a megfelelı protonáltsági szintet és Concord 4.0 programmal generáltuk a vegyületek 

3D kordinátáit (Sybyl, version 7.2; Tripos Associates: St. Louis, MO). A dokkolási 

szimulációt FlexX 1.13.5 programmal végeztük el (150). A rendelkezésünkre álló ko-

kristályosított EGFR struktúrák alapján a Met769 aminosav alakítja ki a kritikus 

kölcsönhatásokat az inhibitor kapcsolódásakor, ezért a fehérje aktív helyét a Met769 

körüli 15Å átmérıjő körben határoztuk meg. A farmakofor megszorítások 

alkalmazásakor csak ennek az aminosavnak a fıláncán lévı NH-csoporttal történı 

kölcsönhatásokat engedtük meg. A dokkolási eredményeket a FlexX ötpontozó 

függvénnyel pontoztuk és ez alapján határoztuk meg a kötési szabadenergiát.  

 

4.1.4 Vegyületek minıségellenırzése 
 
A vegyületeket a Vichem Chemie Kft. dolgozói szintetizálták illetve re-szintetizálták. A 

termékek szerkezetének igazolása spektroszkópiás módszerekkel (HPLC-MS, UV, IR, 

NMR) történt. A vegyületek tisztaságát vékonyréteg-kromatográfiával (TLC), HPLC-vel, 

HPLC-MS-el és kapilláris elektroforézissel határozták meg.  

 

4.2. Antiproliferatív hatás vizsgálata sejtproliferációs assay-ben 
 

Két sejtvonalon, két proliferációs technikával - MTT (152) és Metilénkék (153) - 

vizsgáltuk a sejtek viabilitását 6 órás és 48 órás kezelést követıen. Olyan vegyületeket 

kerestünk, melyek 6 órás inkubáció során nem, de 48 óra elteltével hatékonyan gátolják 

a sejt-proliferációt.  

A fenti vizsgálatot A431 (human epidermoid) sejteken és Panc-1 (human pancreas) 

sejtvonalon végeztük el. A sejteket DMEM 10% FCS, 200 mM L-glutamine, 10 000 

U/ml penicillin and 10 mg/ml streptomycin kiegészített médiumban növesztettük 

(Gibco Life Sci) 37˚C-on CO2-inkubátorban. A 6 órás inkubációhoz 4x104, a 48 órás 

inkubációhoz pedig 1x104 számú sejtet raktunk ki 96-lyukú plate-re, melyeket a kezelés 

elıtt 16 óráig inkubáltunk 37˚C-on CO2-inkubátorban.  
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A sejtek éheztetése szérum megvonásával történt a letapadást követıen és a kezelés 

során. EGF-el történı indukálás esetén a letapadást követıen 100 ng/ml EGF (Sigma) 

jelenlétében végeztük a kezelés, ahol a médium szintén nem tartalmazott szérumot.  

Az anyagokat DMSO-ban oldottuk és 4 koncentrációban vizsgáltuk, hasonlóan a fenti 

biokémiai assay-ben leírtakhoz. Pozitív kontrolként cikloheximidet (CHX) használtunk 

50-10-2 µM kondentrációban.  

A sejtek túlélésének vizsgálatát metilénkék és MTT teszt segítségével végeztük el. A 

metilénkék teszt a sejtek viabilitástól és integritástól független kimutatására szolgál. 

Ennek során a sejteket pufferolt formalinnal (10% formaldehid - 0,9 % NaCl) 30 percig 

37°C-os CO2 inkubátorban fixáltuk. Majd 1%-os metilénkék oldattal (0,01M bórsav 

pufferben, pH  8,5) megfestettük a preparált sejteket 30 percig 37°C-os CO2 

inkubátorban. Bórsav pufferes mosás után a festéket etanol-HCl oldatban 

szolubilizáltuk (100% etanol: 0,1M HCl = 1:1) és ELISA reader-en 570 nm-en lemértük 

az abszorbanciát, mely a sejtek számával arányos.  

A tetrazolium só, MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide), 

a mitokondrium dehidrogenáz enzime hatására redukálódik és formazán kristályokat 

képez élı, metabolizáló sejtekben, így a sejtek viabilitásának kimutatására alkalmas.  

Ehhez 5 mg/ml MTT oldatot alkalmaztunk, melyet 2 óráig inkubáltunk a sejteken 37°C-

os CO2 inkubátorban. A formazán kristályok feloldására MTT oldószert (10% Triton X-

100, 0,1 N HCL  isopropanolban) használtunk 30-60 percig, majd ELISA reader-en 570 

és 640 nm-en mértük le az abszorbanciát és a két érték különbségét néztük.  

 

4.2.1 Sejtvonalak 
 
A sejtproliferációs assay-ben a vegyületek teszteléséhez az EGFR-t magas szinten 

expresszáló A431 (human epithelial carcinoma) (Sigma) sejtvonalat használtuk.  

A különbözı EGFR státuszú humán tüdı tumor sejtvonalakat (ATCC) használtunk 

tumor modell rendszerünkben. A sejtvonalak EGFR mutációit szekvenálással igazoltuk. 

A H1650 jelő vonal (adenocarcinoma, bronchoalveolar carcinoma) az EGFR 19 

exonjában található delE746-A750 aktiváló in-frame mutációt hordozza. Érdekessége, 

hogy bár ez alapján gefitinib érzékeny sejtvonalnak tekinthetjük, a PTEN elvesztése 

miatt ez a tulajdonsága kérdéses (154). A H1975 sejvonalat (adenocarcinoma; non-
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small cell lung cancer), ami a 21 exonban pontmutációt (L858R, Leu->Arg) és a 20 

exonban rezisztencia mutációt (T790M, Tre->Met) hordozó EGFR-t expresszál, 

korábban mint aktiváló mutációt hordozó sejtvonalat írták le, csak késıbb, a 

rezisztencia mutáció felfedezése után derült fény qinazolin származékokkal szembeni 

rezisztenciájára (154). A H1666 (adenocarcinoma, bronchoaalveolar carcinoma) vad 

típusú EGFR-t expresszáló sejtvonal, szemben más hasonló sejtvonallal, kis mértékő 

érzékenységet mutat gefitinib kezelésre, mely G1-S fázis gátlást okoz (156, 125). 

Azonban Raf mutáció jelenlétének igazolása e sejtvonalban, ezeket az irodalmi adatokat 

is megkérdıjelezheti. A H358 (Human Caucasian bronchioalveolar carcinoma), a 12 

kodonban Ras mutációt ill. teljes p53 deléciót hordozó sejtvonal, gefitinib érzékenysége 

hasonló a vad típusú EGFR-t expresszáló sejtvonalakéhoz (157).  

Mind az A431 sejtvonal, mind a tüdı tumor sejtvonalak esetében ellenıriztük a  

EGFR/Her2 amplifikációt (fluorescens in situ hibridizáció) és az EGFR expressziót 

(áramlis citormetriás mérés) is.  

 

4.3. Eredmények kiértékelés 
 
A vegyületek tesztelését duplikátumban vagy triplikátumban végeztük. A független 

mérések számát (n) az ábrák magyarázatában külön feltüntettem. A kapott adatok 

kiértékelése az inhibitort nem tartalmazó kontrollhoz viszonyított százalékos formában 

történt (T/C%). A vegyületek tirozin kináz gátló hatását IC50 értékkel jellemeztük, 

melynek kalkulálásához GraphPad Prism software segítségével nem-lineáris regressziót 

alkalmaztunk. Az eredményeket átlaguk és szórásuk (SD) feltüntetésével ábrázoltuk. A 

statisztikai szignifikanciát standard Student t-próbával határoztuk meg és a külömbséget 

szignifikánsnak p<0,05 esetén fogadtuk el.  

A biokémiai assay uniformitását és az assay által produkált szignál zajtól való megfelelı 

mértékő elválását az SW (signal window) érték kalkulálásával határoztuk meg a 

következı egyenlet alapján. SW=(AVGmax-3SDmax/√n)-

(AVGmin+3SDmin/√n)]/(AVGmax-AVGmin), ahol AVGmax a enzim jelenlétében kapott 

abszorbanciaértékek átlaga, AVGmin az enzim nélküli kontroll abszorbanciaértékeinek 

átlaga, SD a szórás és n az ismételt well-ek száma. Az SW≥2 esetén az assay jel-zaj 

aránya megfelelı. Az assay reprodukálhatóságát (MSR) 4 független mérés vizsgálatával 
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jellemeztük, ahol MSR=102√2s. Az MSR≤7,5 értéknél az assay-t jól reprodukálhatónak 

tekintettük (151). 

 

4.4. Rekombináns EGFR kináz domén elıállítása 
 
A baculovírus expressziós vektor rendszer (BEVS, Pharmingen) az egyik 

leghatékonyabb és legsokoldalúbb eukarióta fehérje expressziós rendszer. Helper-

független vírus rendszerrıl van szó, mely számos különbözı fajból származó, változatos 

gének nagy mennyiségben, rovar sejtekben történı expresszáltatására alkalmas. A 

Baculovírus DNS nagy duplaszálú DNA vírusból az Autographa californica nuclear 

polyhedrosis vírusból (AcNPV) származik, melyben számos gén nélkülözhetı a vírus 

életciklusában, így ezek nagymérető target génnel kicserélhetık. Gazdasejtként a 

Spodoptera frugiperda lárva ovárium szövetébıl létrehozott Sf9 sejtvonal alkalmazása a 

legelterjedtebb, melyben a rekombináns célfehérje a teljes rovar fehérjének akár 50%-át 

is kiteheti. 

 

4.4.1 Vad típusú EGFR elıállítása 
 
A humán EGFR génjét EGFR-overexpresszáló A431 sejtvonalból nyertük. Az 

expresszióra kerülı target DNS az EGFR intracelluláris kináz katalitikus doménje (aa. 

696-1212), mely tartalmazza az ATP-kötıhelyet. Az mRNS-t Trizol reagenssel 

izoláltunk, melybıl cDNS-t szintetizáltunk (Cloned AMV First-Strand cDNA Synthesis 

Kit, Invitrogen), melyhez AMV RT-t és Oligo(dt)20 primereket használtunk. PCR 

reakció során Platinum Pfx DNS polimeráz alkalmazásával (Invitrogen) amplifikáltuk a 

kapott cDNS-bıl az EGFR intracelluláris doménjét. A PCR reakcióhoz használt 

primerekbe Not1 hasítóhelyet építettünk be a késıbbi Baculovírus vektorba történı 

szubklónozáshoz (forward: 5' GCGGCCGC GGAGAAGCTCCCAACCAAGCTCTC 

3', reverse: 5' GCGGCCGC TCATGCTCCAATAAATTCACTGCTTTG 3'). A kapott 

1564 bp hosszúságú teméket elsıként pCR-Blunt II-TOPO vektorba építettük és 

kompetens E. coli sejtekben növesztettük fel (Zero Blunt PCR TOPO Cloning kit, 

TOP10 chemically competent cells, Invitrogen) Kanamycin tartalmú (50 µg/ml) 

szelektív LB táptalajon. Restrikciós analízis és szekvenálás során ellenıriztük az inzert 
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beépülését és szekvenciájának épségét. Ehhez a plazmid DNS-t S.N.A.P MiniPrep kit 

(Invitrogen) segítségével izoláltuk. A korábban beépített Not I restrikciós hasítóhelyek 

felhasználásával, az inzertet innen átépítettük a Baculovírus transzfer vektorba (pAc-

GHLT). A restrikciós emésztés és ligálás során a vektor DNS-t CIAP-pal kezeltük, 

hogy eltávolítsuk az 5’ foszfát csoportot és gátoljuk a vektor összezáródását. S.N.A.P. 

UV-Free Gel Purification Kit (Invitrogen) segítségével tisztítottuk és izoláltuk a NotI 

restrikciós enzimmel emésztett vektort és inzert DNS-t. Az inzert:vektor 3:1 moláris  

arányának megfelelı mennyiségő DNS felhasználásával ligáltuk az EGFR kináz domént 

a transzfer vektorba, melyhez T4 DNS ligázt (Pharmingen) használtunk. Az így készült 

konstrukciót az elızıekben leírt módon kompetens E. coli sejtekben növesztettük fel. 

Az inzert megfelelı orientációját és a megfelelı ORF-be történt beépülését újabb 

restrikciós analízissel és szekvenálással ellenıriztük. 

 

 

 

 

8. ábra. A Baculovírusexpressziós vektor klónozó helyének felépítése az inzert beépülése 

után. 

 

A rekombináns fehérje termeléséhez a fenti vektor konstrukciót linearizált BaculoGold 

DNS-sel (Pharmingen) együtt juttattuk az Sf9 rovar sejtekbe co-transzfekció révén, 

melyek a sejtmagban rekombinálódtak, létrehozva a fertızı rekombináns AcNPV DNS-

t (8. ábra). Ehhez 5 µg tisztított (The S.N.A.P.™MidiPrep Kit, Invitrogen) vektor 

konstrukciót alkalmaztunk, az Sf9 rovar sejteket 4 óra inkubálás után növesztettük és 4-

5 napot követıen tisztítottuk a keletkezett rekombináns vírusokat. Ezeket a sejtek újbóli 

infekciójával amplifikáltuk, magas titerő vírus stock létrehozása céljából. Az infekció 

alacsony MOI-val (<3) történt, hogy elkerüljük a sejtek több vírus partikulummal 

történı fertızését és így azok egymással való rekombinálódását. A vírus titer 

meghatározása vég-pont hígítási assay-vel történt ismert titerő vírus-stock 

felhasználásával. A sejtek morfológiáját fertızést követı 3. napon vizsgáltuk és 

határoztuk meg a fertızött (azaz megnagyobbodott és felúszott) sejtek %-os arányát. 

Mivel minden sejtet 1 vírus partikulum fertız meg, így a sejtek eredeti számának 
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ismeretében meghatározható a vírus körülbelüli titer. A rekombináns fehérje 

expresszáltatásához a sejteket magas MOI-val (>3) fertıztük, melyhez a létrehozott 

magas titerő vírus törzseket használtuk. Négy-öt napi inkubációt követıen a fehérjét 

glutation agaróz gyöngyök segítségével tisztítottuk ki (GST Expression and Purification 

kit, Pharmingen), felhasználva a keletkezı fúziós fehérjében lévı GST-tagot. Az izolált 

rekombináns fehérje koncentrációját Bradford reagenssel (BioRad) határoztuk meg, 

tisztaságát és homogenitását SDS-PAGE gélelektroforézissel és Western blottal  

ellenıriztük. Végül mőködését a már beállított biokémiai assay-ben ellenıriztük. 

 

4.4.2 A mutáns EGFR molekulák elıállítása hely-specifikus in vitro 

mutagenezissel   

 
A vad típusú EGFR intracelluláris domént hordozó rekombináns pCR-Blunt II-TOPO 

vektor konstrukciót használva templátként, PCR alapú mutagenezis rendszer 

segítségével hoztuk létre a kétféle aktiváló mutációt (L858R pontmutáció és delL747-

P753insS 18-bázisos deléció) és ezek reziszencia mutációval (T790M) kombinált 

formáit hely-specifikusan.  

A deléció esetében ExSite PCR-based site-directed mutagenesis kit (Invitrogen) 

segítségével egy PCR reakciót állítottunk be a fenti teljes duplaszáló plazmid DNS 

amplifikálásához olyan un. mutagenezis primerekkel (forward: 5’-P-

CGAAAGCCAACAAGGAAATCC-3’, reverse: 5’- 

ATTCCTTGATAGCGACGGGAATT -3’), melyek a tervezett mutációt úgy alakították 

ki, hogy a megfelelı 18 bázis a PCR termékbıl kiesett.  A vad-típusú szülıi plazmid 

DNS-t Dpn I restrikciós endonukleázzal emésztettük, mely metilált és hemimetilált 

DNS-re specifikus, így a PCR terméket nem hasítja. A keletkezı lineáris termék újbóli 

összezárása elıtt a 3’ túlnyúló végeket Pfu DNS polimerázzal leemésztettük, majd a 

terméket T4 ligázzal újra cirkularizáltuk. Az így elıállított mutációt hordozó plazmid 

konstrukció E. coli sejtekben felnöveszthetı. 

Az L858R pontmutáció létrehozásához szintén egy PCR reakciót állítottunk be, mellyel 

3 lépésben amplifikáltuk az inzertet. Két külön reakcióban történt a mutáció beépítése 

olyan primerekkel, melyek egymással komplementerek és a pontmutációt hordozzák 

(forward: 5’-CAGATTTTGGGCGGGCCAAACTGCTGGGTG-3’, reverse: 5’-
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AGCAGTTTGGCCCGCCCAAAATCTGTGATC-3’,. A két reakció során a mutációs 

helytıl egyik ill. másik irányba amplifikáltuk az inzertet, a fenti primereket és a vad 

típusú EGFR intracelluláris doménhez korábban már megtervezett, NotI hasítóhelyet 

tartalmazó szélsı primereket megfelelıen összepárosítva. A harmadik PCR reakcióban 

a fenti két fragmentet, melyek az átfedı részeikkel hibridizáltak, lánchosszabbítással 

kiegészítettük mindkét irányba, és a szélsı primerek hozzáadásával a teljes inzertet 

amplifikáltuk. A végsı termék így tartalmazta a teljes EGFR intracelluláris domén 

szekvenciáját és hordozta a pontmutációt is. A termék pCR-Blunt II-TOPO vektorba 

történı klónozása után a plazmid konstrukció E. coli sejtekben felnöveszthetı. 

A mutációk jelenlétét és az ezen felüli szekvencia épségét szekvenálással ellenıriztük, 

majd a továbbiakban a mutáns fehérjék expresszáltatásához a vad-típusú rekombináns 

enzim esetében korábban ismertetett protokolt követtük. 

A rezisztencia mutációt mindkét aktiváló mutációval kombinációban állítottuk elı, 

templátként a már elıállított egyszeres, csak aktiváló mutációt hordozó EGFR 

szekvenciákat használtuk, és az L858R pontmutáció elıállításának megfelelı 

mutagenezis módszerét alkalmaztuk (forward primer: 5’-

GTGCAACTCATCATGCAGCTCATGCCCTTCG-3’, reverse primer: 5’- 

GGGCATGAGCTGCATGATGAGTTGCACGGTG-3’). 

 

4.4.3 Restrikciós fragmenthossz analízis 
 
BamH1 és/vagy EcoRI restrikciós enzim (Invitrogen) segítségével ellenıriztük az inzert 

beépülését és orientáltságát a pCR-Blunt II-TOPO vektorba és a Baculovírus transzfer 

vektorba. 1 ug plazmid DNS-t emésztettünk 20 U enzimmel 37 ºC-on 30 percig. Agaróz 

gél elektroforézissel ellenıriztük a kapott fragmentek hosszát, melyhez 1 kb DNS létrát 

(Invitrogen) használtunk standardként és etidiumbromiddal vizualizáltuk a gélt. A vad 

típusú és pontmutációt hordozó EGFR esetében az EcoRI az inzertünket a 46-os és 814-

es pozícióban, a pCR-Blunt TOPO vektort pedig 11 nukleotiddal a beépülési hely elıtt 

és 7 nukleotiddal az beépülési hely után hasította. A kapott fragmentek hossza tehát 57, 

768 és 757 bp vagy 53, 768 és 761 bp hosszúságú az inzert orientációjától függıen. 

BamHI emésztés esetén, mivel ez az enzim 107-es és 646-os pozícióban hasítja az 

EGFR kináz domént és 49 nukleotiddal az inzert beépülési helye elıtt a plazmidot, így 

ebben az esetben 539 és 146 illetve 539 és 960 bp hosszúságú fragmentek megjelenését 
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vártuk. A deléciós mutáns EGFR esetében a muációt hordozó fragment csak 18 bp-ral 

rövidül meg, így lényegében véve a gélképet nem befolyásolta érdemileg.  

Hasonlóan jártunk el a Bakulovírus transzfer vektorba épített inzert ellenırzése esetén 

is. A vektort a BamHI restrikciós enzim a NotI hasítóhelytıl, azaz az inzert 

beépülésének helyétıl, 136 nukleotiddal korábban hasítja, míg EcoRI 24 bp-ral 

ugyanebben az irányban. Mivel itt az inzert orientációja is fontos ezért a BamHI esetén 

az 539 és 243 bp hosszúságú fragmentek, az EcoRI esetén pedig a 70 és 768 bp 

hosszúságú fragmentek gélen való megjelenése jelent elfogadható klónokat. 

 

4.4.4 Szekvenálás 
 
A szekvenáláshoz körülbelül 100 ng mintát készítettünk elı. Fluorescens dNTP-ket 

használó PCR reakciót állítottunk be a BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit 

(Applied Biosystem) protokolja szerint, melyet a termékünk hossza miatt három 

primerrel (10 µM) végeztük  el. A pCR-Blunt II-TOPO vektor esetében M13 szélsı 

primereket és egy külön a szekvenáláshoz Primer3 programmal tervezett primert (5' 

GGAAGGAGAAGGGCCAGTGTTG 3'); a Baculovírus transzfer vektor esetében 

szélsı primerként a Not1 hasítóhelyet tartalmazó két korábban tervezett primerünket és 

a fenti szekvenáló primert alkalmaztunk külön PCR reakcióban.  A steril ultra tiszta 

desztillált vízzel körülbelül negyedére hígított PCR terméket NucleoSeq oszlopon 

(Macherey-Nagel) tisztítottuk. Az eluenshez 20 µl formamidot adtunk és 1 percig 95ºC-

on történı denaturálást követıen ABI 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) 

segítségével szekvenáltuk. A kiértékelés ABI Prism 310 Collection software-el történt. 

 

4.4.5 Fehérje tisztítás 
 
A rekombináns Bakulovírussal transzfektált sejteket 2500xg-n 5 percig történı 

centrifugálással győjtöttük össze a fertızést követı 4. napon. GST Expression and 

Purification kit (Pharmingen) segítségével jégen tisztítottuk az általuk termelt GST-

fúziós fehérjét ügyelve a fehérje enzim aktivitásának megtartására. Jégen 45 percig 

lizáltuk a sejteket lízis pufferrel (2x107 sejthez 1ml lízis puffer), melyhez mililiterenként 

20 µl proteáz inhibitor koktélt adtunk (800 µg/ml benzamidine HCl, 500 µg/ml 

phenanthroline, 500 µg/ml aprotinin, 500 µg/ml leupeptin, 500 µg/ml pepstatin A, 50 
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mM PMSF). Az inkubálást követıen centrifugálással (15000xg, 10 perc) távolítottuk el 

a sejttörmeléket. A felülúszóban lévı fehérjét glutation agaróz gyöngyökhöz kötöttük 

(lizátum:gyöngy 10:1 arányban), melyeket PBS-el történı hátomszori mosással 

készítettünk elı és 2 óráig billegtettük a lizátummal (1 ml gyöngy körülbelül 5 mg 

rekombináns fehérje megkötésére képes). Ezt követıen a gyöngyöket PBS-el újból 3x 

mostuk, melyhez a gyöngyöket Handee Spin Cup (Pierce) oszlopokra aplikáltuk. Végül 

a gyöngyök térfogatával egyezı redukált glutationt tartalmazó elúciós pufferrel (pH 8.0; 

50 mM Tris-HCl, 15 mM glutathione, 100mM NaCl) háromszor eluáltuk az GST-EGFR 

fúziós fehérjét. Három elúciós frakciót kaptunk, melyekhez az enzim aktivitásának 

megörzése érdekében és stabilitásának növeléséhez 5 mM DTT-t és 20% glicerolt 

adtunk. A fehérjénket -80ºC-on tároltuk.  

 

4.4.6 SDS-PAGE és Western blot 
 
A glutation gyöngyökhöz kötött és onnan eluált GST-taggal fúzionált fehérje 

tisztaságának ellenırzéséhez, 200 ng (csak SDS-PAGE esetén) vagy 2 µg (SDS-PAGE 

és Western blot) mintát 4-20%-os grádiens gélen futtatuk meg (Tris-HCl Gel 4-20% 

Linear Gradient, BioRad) SDS-PAGE standard jelenlétében (low range, Biorad) 200V-

on 1,5 óráig. A mintákat 20 µl Laemmli pufferben vettük fel és ugyanennyi 5%-os 

merkaptoetanolt adtunk hozzájuk, majd 5 percig forralva denaturáltuk a gélbe való 

felvitel elıtt. A blottolás nitrocellulóz membránra semi-dry blottoló készülékkel 

(BioRad) történt 15 percig 15 V-on. Ezt követıen a membránt 2%-os 

Blocking/Antibody Diluent oldattal (BioRad) blokkoltuk 1 órán át.  A membrán 0,1%-

os PBS-TWEEN 20 mosó pufferrel mostuk, majd anti-EGFR vagy anti-GST antitestet 

tel(1:500, Sigma-Aldrich) inkubáltuk egy éjszakán át 4 ºC-on. Kétszeri mosó pufferrel 

történı mosást követıen az elsıdleges antitesthez kötöttük a HRP-linked anti-rabit IgG-

t (1:4000, Amersham Bioscience) 1 órán át. Végül többszöri mosást követıen ECL 

Advanced Western Blotting Detection kit (Amersham Biosciences) protokolja szerint 

detektáltuk a jelölt fehérjét. Az elıhívás autoradiográfiás filmen történt.  

A gélt blottolás után 30% metanolt és 10% ecetsavat tartalmazó oldatban fixáltuk egy 

éjszakán át, majd Coomassie Blue R-250 oldattal (BioRad) festettük 10-30 percig. A 

fenti fixáló oldattal történı mosást követıen fotóztuk a gélt. 



 42 

5. EREDMÉNYEK 

 
 

5.1. Biokémiai assay beállítása 
 
Egy egyszerően kivitelezhetı, költség-hatékony és nagyszámú minta vizsgálatára 

alkalmas ELISA alapú módszer beállítását tőztük ki célul EGFR gátló vegyületek 

hatástani karakterizálásához. 

A módszer beállítása során a Sigma cég által forgalmazott PTK kit protokolját követtük 

és adaptáltuk saját, laborunkban elıállított reagenseinkre. Az assay optimalizálása során 

két gyakran használatos festékmolekula, az OPD és TMB mőködését, az anti-

foszfotirozin antitest különbözı hígításait, és a különbözı reakcióhımérésklet illetve 

reakcióidı hatását vizsgáltuk az abszorbanciaértékekre. A maximum és minimum 

szignál megfelelı mértékő szétválását a háttérérték (enzim nélküli kontroll) 

abszorbanciaértékének leszorításával értük el, melyhez laborunkban készített reagensek 

mellett az OPD festékmolekula, az antitest 1:1000 hígítása és a szobahımérsékleten 

történı 7 perces inkubációs idı alkalmazását találtuk optimálisnak (9A és B ábra). 

Három független mérés alapján határoztuk meg az assay SW (Signal Window) értékét 

az 1U Sigma által forgalmazott, A431 sejtekbıl tisztított enzim jelenlétében kapott 

abszorbanciértékek és az enzim nélküli kontroll abszorbanciaértékei alapján. Az assay-

nkben mért maximum és minimum szignálok elkülönülését és az assay uniformitását 

megfelelınek találtuk (SW=2,79).   

A tirozin kináz enzimreakció optimalizálása során a megfelelı reakciókörülmények 

kiválasztásának fontos kritériuma volt az assay linearitása és, hogy laborunkban jól 

standardizálható, megvalósítható legyen. Ezen feltételeknek a 37°C-os inkubációt és a 

30 perces idıtartamot találtuk megfelelınek, melyen mind a Sigma által forgalmazott, 

A431 sejtekbıl tisztítot EGFR, mind a ProQinase cég által forgalmazott rekombináns 

enzim jól mőködött. A 9.C ábra az A431-bıl tisztított fehérje (10-0,9 U) enzimaktivitási 

görbéjét mutatja  
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5.1.1 A tirozin kináz enzimreakció kinetikai paramétereinek 

meghatározása különbözı eredető enzimek esetén 

 
A kináz enzimreakció kinetikai vizsgálatának egyik legfontosabb célja a reakció lineáris 

tartományban tartása, ahol a szubsztrát koncentráció csökkenése a produktumhoz képest 

és a reverz reakciók nem befolyásolják a sebességi rátát. Ennek értelmében a keletkezett 

termék koncentrációja a teljes szubsztrát koncentrációjának 10%-át nem haladhatja 

A 

 

B 

 

C 

 

 

9. ábra. Biokémia assay optimalizálás: A) A Sigma cég által forgalmazott PTK-101 kit 

protokoljának adaptálása saját reagenseinkre. A kétféle eredető reagensek vizsgálata 1 

U A431-bıl tisztított EGFR jelenlétében, 1:1000 anti-foszfotirozin antitesthígítás 

mellett. B) A különbözı reakcióhımérésklet illetve reakció idıtartam hatásának 

vizsgálata 1 és 2 U A431-bıl tisztított EGFR esetében saját, laborunkban elıállított 

reagensekkel és 1:1000 anti-foszfotirozin antitest hígítás mellett. C) Enzimaktivitás 

vizsgálata A431 sejtekbıl tisztított EGFR tirálásával (10-0,09 U) 1:1000 anti-

foszfotirozin antitest hígítás mellett, saját reagenseink alkalmazásával (mean ± SD, 

n=2). 
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meg, azaz az assay-ben használt enzimszubsztrát mennyisége a Km értéknek megfelelı 

koncentrációnak legalább 10-szerese kell, hogy legyen (151). 

Két különbözı eredető EGFR tirozin kináz enzim alkalmazásával határoztuk meg és 

hasonlítottuk össze az enzimreakció kinetikai paramétereit. Az assay-ben alkalmazott 

enzimek a korábban már vizsgált A431 sejtekbıl tisztított EGFR (Sigma) és 

rekombináns EGFR (ProQinase). Az enzimaktivitás vizsgálata az enzim titrálásával 

történt 6–0,047 U/well koncentrációtartományban a gyártó által tisztított EGFR 

esetében, míg 200–6,25 ng/well koncentrációtartományban a rekombináns EGFR 

esetében. Az enzimaktivitás mindkét esetben exponenciális növekedést mutatott 1,5 

abszorbanciaérték felett értve el a platót.  

Az enzimreakció kinetikai vizsgálatához az enzimszubsztrát poly(Glu, Tyr)1:4 

koncentrációját (1,6-250 µg/ml) és az enzimreakció idıtartamát (30-180 perc) 

változtattuk és határoztuk meg a vmax és Km értékeket az enzimek 2-2 különbözı 

koncentrációját alkalmazva. Az adatokat a Michaelis-Menten egyenlet szerint 

illesztettük, majd a kapott görbét a Lineweaver-Burk féle kettıs reciprok ábrázolással 

linearizáltuk. Enzimreakcióink a normális Michaelin-Menten kinetikát követte a 

következı értékekkel: Km = 1,064 ± 0,1 µg/ml, vmax = 0,0045 ± 7,81e-005 1 U A431-

bıl tisztított EGFR esetén; és Km = 23,9 ± 6,98 µg/ml, vmax = 0,0074 ± 0,0006 50 ng 

rekombináns EGFR alkalmazása esetén (10A és B ábra). A kapott értékekek alapján 

kalkuláltuk az enzimreakcióban használható szubsztrát koncentrációt, melyet a Km 

értékek 10x-ében határoztunk meg (10 µg/ml a tisztított EGFR esetén és 240 µg/ml a 

rekombináns enzim esetén). 
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A B 

 
10. ábra. EGFR enzimreakció kinetikai paramétereinek Lineweaver-Burk-féle 

kettıs reciprok ábrázolása, A) A431 sejtekbıl tisztított EGFR (Sigma) és B) 

rekombináns EGFR (ProQinase) esetén. (mean ± SD, n=2).  

 
 

5.1.2 Referencia inhibitorok gátló hatásának vizsgálata 
 
A kináz assay beállítása során olyan referencia inhibitorokat kerestünk és teszteltünk, 

melyeknek tirozin kináz gátló hatását irodalmi adatok támasztják alá. A fenti célból a 

dimetoxiquinalozin származék PD153035 (David W. Fry et al, 1994), a gefitinib 

szubsztituált anilinquinazolin származék (ZD1839; Wakeling et al, 2002) és az 

izoflavon Genistein (Tetsu Akiyama et al, 1987) nem szelektív tirozin kináz gátló 

vegyületek gátló hatását vizsgáltuk (158-160). A vegyületeket 50-0,08 µM 

koncentrációtartományban 1U A431 sejtekbıl tisztított EGFR (Sigma) jelenlétében 

vizsgáltuk. Mindhárom vegyület koncentráció-függı módon gátolta a poly(Glu, Tyr)1:4 

szubsztrát foszforilációját. Közülük a PD153035 és a gefitinib az adott 

koncentrációtartományban elérte a 90%-os gátló hatást (p<0,05), így a késıbbiekben 

ezek az inhibítorok pozitív kontrollként jól alkalmazhatók.  

A PD153035 és gefitinib gátló hatását két független kísérletben ismételve vizsgáltuk 

tovább a kereskedelmi forgalomban lévı rekombináns EGFR-en is, 50-0,00064 µM 

koncentrácóban (11A és B ábra). A kapott IC50 értékeket az 1. táblázat foglalja össze.  
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5.2. Rekombináns EGFR elıállítása és vizsgálata biokémiai assay-ben 

 
Laborunkban beállítottunk egy Baculovírus expressziós vektor rendszert Sf9 

rovarsejteken, mely lehetıvé teszi nagy tisztaságú rekombináns target fehérjék nagy 

mennyiségben történı elıállítását. E rendszerben nemcsak a vad típusú EGFR kináz 

doménjét, hanem a receptor irodalomban leírt két leggyakoribb aktiváló mutáns 

formáját (delL747-P753insS és L858R), és ezek T790M rezisztencia mutációval 

kombinált, un. kettıs mutáns formáit is elıállítottuk. A fehérjék expresszáltatása és 

tisztítása elıtt minden esetben ellenıriztük a létrehozott rekombináns plazmid illetve 

vektor konstrukciókat. Restrikciós analízissel és szekvenálással igazoltuk az inzert DNS 

A 

 

B 

 

11. ábra: A PD153035 és a gefitinib referencia inhibitorok gátló hatásának 

összehasonlító vizsgálata, A) 1 U A431-bıl tisztított EGFR esetén, a vegyületek 50-0,08 

µM koncentrációtartományában és B) 50 ng rekombináns EGFR esetén a vegyületek 

50-0,00064 µM koncentrációtartományában (mean ± SD, n=2).  

1. táblázat. Három referencia inhibitor IC50 értékeinek összehasonlítása 1U A431 

sejtekbıl tisztított EGFR és 50 ng rekombináns EGFR esetén, 50-0,08 µM és 50-

0,00064 µM koncentrációtartományokban az enzimek fenti sorrendjében. (ND: nem 

vizsgáltuk a gátló hatást.) 
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épségét vagy a kívánt mutációk jelenlétét és az inzert megfelelı beépülését. A 

rekombináns pCR-Blunt II-TOPO vektor BamHI restrikciós enzimmel történı 

emésztése esetén 146 és 539 vagy 539 és 960 bp hosszúságú fragmentek megjelenése, 

Baculovírus transzfer vektor emésztése esetén pedig, ahol már az inzert orientációja is 

fontos, az 539 és 243 bp hosszúságú fragmentek gélképen való jelenléte mutatta az 

inzert megfelelı beépülését (12A és B ábra). A három mutáció szekvenálással történı 

ellenırzését a 13A, B és C. ábrák mutatják. 

 

 

 

Az ellenırzött konstrukciók felhasználásával végül EGFR-GST fúziós fehérjéket 

expresszáltattunk, melyeket GST taguk segítségével tisztítottunk. A körülbelül 86 kDa 

mérető fehérjék jelenlétét, tisztaságát és homogenitását az eluált frakciókban SDS-

PAGE-el és Western blottal igazoltuk (14A és B ábrák). A fehérjék aktivitását tirozin 

kináz assay-ben ellenıriztük, minden sarzs esetén külön-külön, és összehasonlítottuk a 

korábban használt ProQinase által gyártott rekombináns enzimmel is, melyhez a 

fehérjéket 100-0,78 ng koncentrációtartományban vizsgáltuk (15A és B ábrák). 

 

A 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ábra. Restrikciós fragmenthossz analízis. A rekombináns vektorok BamHI 

restrikciós enzimmel történı hasítása A) a pCR-Blunt II-TOPO vektorba épült vad 

típusú EGFR inzert és B) a pAC-GHLT Baculovírus transzfer vektorba épült L858R 

mutáns EGFR inzert jelenlétének és megfelelı orientáltságának ellenırzése céljából. 

 

─ 539bp

─ 243bp

500bp –

200bp –

1000bp – 

500bp – 

220bp – 

─ 539bp 

─ 146bp 

Hasított 
plazmid 
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A 
 

B 
 

C 
 
 

13. ábra. A hely-specifikus mutagenezissel létrehozott A) delL747-P753insS deléció, 

B) L858R pontmutáció és C) T790M rezisztencia mutáció kimutatása szekvenálással. 

A B 

 

14. ábra. Vad típusú EGFR-GST fúziós fehérje (2 µg) tisztaságának és 

homogenitásának vizsgálata A) anti-EGFR antitesttel Western blot analízisben és B) 

SDS-PAGE gélelektroforézissel Coomassie Blue festést követıen. 

 

Tisztított 
EGFR-GST 

Sejt  
lizátum 

L858R (T<G)Wild-type L858R (T<G)Wild-type

delL747-P753insSWild-type delL747-P753insSWild-type

T790M (C>T)Wild-type T790M (C>T)Wild-type

kDs

101 –

79 –

50.1 –

34.7 –

28.4 –

20.8 –

EGFR-GST

kDs

101 –

79 –

50.1 –

34.7 –

28.4 –

20.8 –

EGFR-GST
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Eredményeink alapján a deléciós mutáns és a kettıs mutáns enzimek aktivitása 

alacsonyabbnak bizonyult, mint a pontmutáns és a vad típusú enzimeké, így ezeket a 

fehérjéket a tesztelések során magasabb koncentrációban alkalmaztuk (50-50 ng/well az 

LR-EGFR és a WT-EGFR esetén, 100-100 ng/well a DL-EGFR és az LR/TM-EGFR 

esetén). A sarzsok közötti reprodukálhatóságot a vad típusú és L858R mutáns EGFR 4-

4 sarzsának vizsgálatával határoztuk meg (MSRvad=5,21; MSRL858R=1,47) és az MSR 

értékek alapján megfelelınek találtuk. 

 

A B 

15. ábra. Enzimaktivitás vizsgálata laborunkban elıállított különbözı státuszú EGFR 

100-0,78 ng koncentrációtartományban történı titrálásával biokémiai assay-ben. A) 

vad típusú, L858R mutáns és L858R/T790M kettıs mutáns rekombináns EGFR enzim 

titrálása és B) a vad típusú és delL747-P753insS mutáns rekombináns EGFR 

aktivitásának vizsgálata és összehasonlítása a vásárolt (ProQinase) rekombináns enzim 

aktivitásával (mean ± SD, n=2). 
 

 

5.3. Vegyületek tesztelése  
 

A tirozin kináz assay beállításával lehetıség nyílt laborunkban L/MTS (low-medium 

throughput screening) keretében a velünk kooperációban mőködı kémiai munkacsoport 

által szintetizált vegyületek gátló hatásának vizsgálatára. A vegyületek gátló hatását a 

biokémiai tesztek mellett, attól függetlenül laborunkban korábban beállított sejtes assay-

kben (MTT, metilénkék) A431 sejtvonalon is vizsgáltuk.  
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5.3.1 Vegyületek gátló hatásának vizsgálata tirozin kináz biokémiai assay-

ben 

 
Hetvennégy vegyület EGFR gátló hatását vizsgálatuk 50-10-2-0,4 µM 

koncentrációkban a fenti optimalizált biokémiai tesztelı rendszerben 50 ng ProQinase 

által forgalmazott rekombináns vad típusú enzim jelenlétében. Referencia inhibitorként 

a PD153035 gátló vegyületet alkalmaztuk (50-2-0,4 µM). Tizenegy vegyületet találtunk 

hatásosnak, azaz a vizsgált koncentrációtartományban elérték az 50%-os gátló hatást, 

IC50 értéküket a 2. táblázat foglalja össze. A 16. ábra egy hatásos (a táblázatban 1. 

sorszámmal szereplı) vegyület és egy nem hatásos vegyület hatástani görbéjét mutatja a 

fenti assay-ben.  

Az assay reprodukálhatóságát az MSR érték meghatározásával jellemeztük 4 független 

mérésben a referencia gátlószer 50 µM-nál kifejtett gátló hatása (T/C%) alapján 

(MSR=4,6), és ennek megfelelıen az assay-t jól reprodukálhatónak találtuk.  

 

 

 

16. ábra. Egy hatásos és egy hatástalan vegyület vizsgálata biokémiai kináz assay-

ben. A vegyületek gátló hatását 50-0,4µM koncentrációtartományban vizsgáltuk 50 

ng rekombináns EGFR mellett. A referencia inhibitor a PD153035 (mean ± SD, n=2) 
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2. táblázat. Tirozin kináz assay-ben tesztelt hatásos vegyületek IC50 értékei. A 

vegyületeket 10-0,4 µM koncentrációtartományban vizsgáltuk 50 ng rekombináns 

EGFR (ProQinase) mellett. 

 

 

 

5.3.2 Vegyületek kináz gátló hatásának összehasonlítása az EGFR 

különbözı mutáns formáin 

 
A Bakulovírus expressziós vektor rendszerrel elıállított rekombináns fehérjék 

lehetıséget nyújtottak arra, hogy tirozin kináz assay-ben vizsgáljuk a kémiai csoport 

által szintetizált vegyületek EGFR gátló hatását hatóanyagokkal szemben érzékenyítı és 

rezisztenciát okozó mutációt hordozó enzimen. 

Huszonkét kináz gátló vegyület hatását vizsgáltuk 50-0,08 µM 

koncentrációtartományban a laborunkban elıállított rekombináns EGFR vad típusú (50 

ng), delL747-P753insS (100 ng), L858R (50 ng) és L858R/T790M kettıs mutáns  

formáin (100 ng) biokémiai assay-ben. Hét olyan hatásos anyagot találtunk, melyek 

legalább az egyik enzimtípus kináz aktivitását gátolták legalább 50%-ban. Közülük egy 

az NSCLC-ben gefitinib/erlotinib rezisztenciáért felelıs T790M mutációt hordozó 

EGFR-en is hatott (17. ábra). A hatásos vegyületek IC50 értékeit a különbözı enzimek 

esetében a 3. táblázat foglalja össze. 
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17. ábra. A 3. táblázatban felsorolt 1 sorszámú vegyület gátló hatásának vizsgálata 

biokémiai assay-be, 50-0,08µM koncentrációtartományban nég,y laborunkban 

elıállított különbözı státuszú rekombináns EGFR-re (mean ± SD, n=3). 

 

 

 

5.3.3 Az EGFR különbözı mutáns formáin ható klinikailag releváns kináz 

gátló vegyületek összehasonlító vizsgálata biokémiai assay-ben 

 
Hat irodalmi adatokkal igazolt kináz gátló vegyület hatását vizsgáltunk meg biokémiai 

assay-ben a laborunkban elıállított vad típusú (WT-EGFR), deléciós mutáns (DL-

EGFR), L858R pont mutáns (LR-EGFR) és L858R/T790M rezisztencia mutáns 

(LR/TM-EGFR) rekombináns EGFR enzimen. Az NSCLC-ben releváns gefitinib és 

3. táblázat. Biokémiai assay-ben különbözı státuszú rekombináns EGFR-rel szemben 

hatásosnak ítélt vegyületek IC50 értékei. A kihúzott cellák (-) a vegyületek maximális 

(50 µM) koncentrációjánál nagyobb IC50  értékeket jelentik. 

 



 53 

erlotinib mellett két preklinikai (PD153035 és AG1478) és két irreverzibilis klinikai 

(CI-1033 és EKB-569) EGFR gátló vegyület hatástani karakterizálását illetve az 

enzimek közötti szelektivitásuk meghatározását céloztuk meg. A vegyületeket 7 

koncentrációban (10-0,00064 µM) 3 független kísérletben vizsgáltuk.  

Eredményeink alapján mind a hat vegyület jól gátolta a vad típusú és a két aktiváló 

mutáns EGFR enzimeket. A rezisztencia mutációt (T790M) hordozó EGFR viszont csak 

a CI-1033 és az EKB-569 vegyületekkel szemben volt érzékeny, ami különösen 

kifejezett volt a CI-1033 vegyületnél. A két vegyület gátló hatása közötti különbség 

szignifikánsnak mondható e tekintetben (p<0,01). A hat vizsgált vegyület közül a CI-

1033 bizonyult a leghatékonyabbnak. Az AG1478 kivételével mindegyik vegyület 

erısebben gátolta a két aktiváló mutáns EGFR aktivitását, mint a vad típusúét és a két 

aktiváló mutáció közül a deléciós mutáció esetében bizonyultak hatékonyabbnak. Az 

IC50 értékeket a 4. táblázat foglalja össze. 

 

4. táblázat. Négy klinikai és két preklinikai vegyület IC50 értékeinek meghatározása 

biokémiai assay-ben, 50-0,00064 µM koncentrációtartományban, 4 különbözı státuszú 

laborunkban elıállított rekombináns EGFR-en. A kihúzott cellák (-) a vegyületek 

maximális vizsgált (50 µM) koncentrációjánál nagyobb IC50  értékeket jelölnek.  

 

 

 

 

Vizsgálatainkban mind a gefitinib, mind az erlotinib gátló hatása nagyobb volt a 

deléciós mutáns esetében, mint az L858R pontmutáns EGFR-nél (p<0,001). A gefitinib 

mind a vad típusú, mind az aktiváló mutáns EGFR-t jobban gátolta az erlotinibnél 

(p<0,001) és szelektívebbnek is bizonyult a két aktiváló mutáns EGFR között, mely 

megfigyelésünk egybecseng a klinikai adatokkal és saját klinikai vizsgálatainkkal is. Az 

IC50 érték gefitinib esetében 4,84-szer magasabb volt az L858R pont mutációra, mint a 
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deléciós mutációra, míg ez az arány az erlotinib esetében csak 2,08-szoros (18A és B 

ábrák). 

 

A B 

18. ábra. Laborunkban elıállított vad típusú és mutáns rekombináns EGFR enzimek 

érzékenységének vizsgálata biokémiai assay-ben az A) gefitinib és B) erlotinib gátló 

hatásával szemben, a vegyületek 50-0,00064 µM koncentrációtartományában (mean ± 

SD, n=3). 

 

 

A CI-1033 és az EKB-569 mind a négy EGFR enzim aktivitását jól gátolták, a 

különbség a vad típusú enzim esetén a két vegyület között nem volt szignifikáns. A két 

aktiváló mutáció esetén az IC50 értékeket nem tudtuk meghatározni, mivel jóval az 

assay-ben alkalmazott vegyület-koncentrációk alatt maradtak. Figyelembevéve az 

alkalmazott enzimkoncentrációra és vegyület koncentrációra vonatkozó megszorítások, 

miszerint e két komponens moláris koncentrációja nem eshet nagyságrendekkel 

messzire egymástól (tight binding), így a vegyület további titrálásával sem tudtuk a 

gátló hatás mértékét számszerően meghatározni (151). (19A és B ábrák).  

A két preklinikai vegyület (PD153035 és AG1478) szintén jó gátlószerei mind a vad 

típusú, mind az aktiváló mutáns EGFR-nek. Az AG1478, ellentétben a többi 

vegyülettel, a pontmutáns EGFR-en jobban hatott, mint a deléciós mutáns enzimformán 

(p<0,001) és alacsonyabb koncentrációban gátolta a vad típusú enzimet, mint a 

gefitinib, erlotinib, EKB-566 és PD153035 gátlószerek (p<0,001) (19C és D ábrák). 
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Dokkolási szimulációval vizsgáltuk az EGFR és a gátló vegyületek közötti kötési 

kölcsönhatásokat. Mivel nem állt rendelkezésre kísérletes úron meghatározott 3D 

struktúra a mutáns EGFR-ek esetében, ezért csak a vad típusú enzimen végeztük el a 

szimulációt. Öt vegyületet sikerült bedokkolni az enzim kötıhelyére, ahol a vegyületek 

H-hidat hoztak létre a Met767 oldallánccal. A gefitinib, az erlotinib, a PD153035 és az 

AG1478 a H-hidat a kinazolin győrő nitrogénjével alkotta, míg az EKB-569 a kinazolin 

győrőhöz kapcsolódó cianid csoportjával. A CI-1033 dokkolása csak farmakofor 

A

 

B

 

C

 

D

 

19. ábra. Két klinikai és két preklinikai EGFR gátló vegyület gátló hatásainak 

összehasonlítása a vad típusú és a mutáns EGFR-en biokémiai assay-ben. A) A CI-1033 

klinikai fázisban lévı irreverzibilis inhibitor gátló hatásának vizsgálata, B) az EKB-569 

irreverzibilis inhibitor hatásának összehasonlító vizsgálata, C) a PD153035 preklinikai 

vegyület  hatástani karakterizálása és D) az AG1478 preklinikai vegyület gátló 

hatásának vizsgálata. A vegyületeket 50-0,00064 µM koncentrációtartományban 

vizsgáltuk (átlag ± SD, n=3).  
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megszorítások elhagyásával sikerült, de így számos erıs kölcsönhatást hozott létre az 

enzimmel. E két utolsó inhibitor esetében szoros kölcsönhatás jött létre a Cys773 

maradékkal, amirıl úgy gondolják, hogy irreverzibilis inhibitorokkal alkilálható. A 

legerısebb kötıdést a CI-1033 hozta létre, míg a leggyengébbet az erlotinib. A kapott 

dokkolási eredmények igen szoros összefüggést mutattak az ln(IC50) értékekkel 

(R2=0,94). Dokkolási eredményeink a következık voltak: -18.629 gefitinibre, -15.21 

erlotinibre, -26.025 CI-1033-ra, -20.221 EKB-569-ra, -22.202 PD153035-re és -22.307 

AG1478-ra (20. ábra). 

 

 

20. ábra. A dokkolási szimuláció alapján FlexX programmal végzett pontozás és a 

gátlási eredmények (ln(IC50)) közötti korreláció vizsgálata vad típusú EGFR-el. 

 
 

5.3.4 Vegyületek antiproliferatív hatásának vizsgálata sejtes alapú assay-

ben 

 

A vegyületek biokémiai assay-ben történı tesztelésével párhuzamosan illetve az assay 

beállítását megelızıen 143 vegyületet vizsgáltunk laborunkban korábban beállított 

metilénkék és MTT sejtes assay-ben A431 sejtvonalon. A vegyületek közül 58-at 

hatásosnak találtunk, azaz 48 óránál elérte az 50%-os sejtproliferáció gátlást a vizsgált 

koncentrációtartományban (50-0,4 µM), míg  6 vegyület már 6 óránál sejtpusztulást 

okozott, ezeket toxikusnak ítéltünk meg (21A és B ábrák).  
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A vegyületek hatástani karakterizálása 46 inhibitor molekula esetén a két tesztelı 

rendszerben átfedtek, azaz mind biokémiai, mind sejtes assay-ben vizsgáltuk gátló 

hatásukat. Közülük sejtproliferációs assay-ben 3 vegyületet toxikusnak, 3 vegyületet 

hatásosnak találtunk. A hat vegyület közül három biokémiai assay-ben is hatásosnak 

bizonyult, ezek 13,86, 26,35 és 25,35 µM IC50 értékek mellett gátolták az EGFR kináz 

aktivitását.  

 

 

A

 

B

21. ábra. Vegyületek (50-0,04 µM) sejtproliferációt gátló hatásának vizsgálata sejtes 

assay-ben A431 sejtvonalon. Referencia inhibitor a cikloheximid (CHX) (mean ± SD, 

n=2). A) Egy hatásos vegyület gátló hatásának kimutatása Metilénkék és MTT assay-

ben. B) Egy hatástalan vegyület hatástani karakterizálása metilénkék tesztben. C) Egy 

toxikus vegyület hatástani görbéje metilénkék teszt alapján. 
 

 

Költségkímélı célzattal felmerült a párhuzamosan futtatott tesztek közül az egyik assay 

elhagyása, ezért a tesztelések során vizsgáltuk a cikloheximid gátló hatásának 

reprodukálhatóságát a két assay-ben. Hat független kísérletben, 10 µM-ban vizsgálva a 

cikloheximid %-os gátló hatását (T/C%), az MSR értékek az MTT és metilénkék 

módszerre 5,89 és 2,39 voltak. Összehasonlítottuk a két assay-ben 50 vizsgált vegyület 

esetében a kapott %-os gátló értékeket ugyanebben a koncentrációban és azt 

tapasztaltuk, hogy eredményeink a két független tesztelési módszerben jól korreláltak 

(R2=0,9) (22. ábra). 
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22. ábra. MTT és metilénkék sejtes assay-kben A431 sejteken mért százalékos gátló 

hatások (T/C%; 10 µM) korrelációs vizsgálata (n=50). 

 

5.3.5 A gefitinib gátló hatásának vizsgálata tüdı tumor modell rendszerben  

 
A laborunkban beállítottunk egy tumor modell rendszert, mellyel a jövıben négy 

különbözı EGFR státuszú tüdı tumor sejtvonalon vizsgálhatjuk a vegyületek 

sejtproliferációt gátló hatását: a H1975 az EGFR L858R és T790M mutáns formáját 

expresszálja, a H1650 deléciós EGFR mutáns sejtvonal, de PTEN funkció kiesése is 

jellemzi, a H1666 vad típusú EGFR-t és mutáns Raf-ot expresszál és a H358 Ras és p53 

mutáns sejtvonal. A fenti sejtek gefitinibbel szembeni érzékenységét különbözı 

elıkezelési eljárások mellett a vegyület 20-0,002 µM koncentrációtartományában 

vizsgáltuk MTT módszerrel. A sejteket kezelés során a letapadást követıen a) normál 

tenyésztési körülmények között (szérumot tartalmazó tápoldatban) növesztettük, b) 

szérum megvonásával éheztettük és c) 100 ng/ml EGF-el kezeltük. A kapott IC50 

értékek alapján, melyeket az 5. táblázat foglal össze, a fenti elıkezelési eljárások a 

H1650 és H1975 sejtek gefitinibbel szembeni érzékenységét erısen befolyásolták (23A 

és B ábrák). A H1975 sejtvonalat az éheztetés érzékenyítette gefitinibre, míg EGF 

kezelés hatására vagy szérum melletti tenyésztés esetén rezisztenssé vált e hatóanyagra. 

A H1650 sejtek ezzel ellentétben EGF kezelést követıen érzékenyebbek voltak a 

gefitinibre (IC50=2,06 µM), míg éheztetés esetén a gefitinib csak gyengén gátolta a 

sejtproliferációt (p<0,001). Mind a H358, mind a H1666 sejtvonal érzékenynek 
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bizonyult az EGFR-t célzó kezelésre és érzékenységüket nem befolyásolták ilyen 

nagymértékben a fenti elıkezelési protokolok.  

 

A 

 

B 

23. ábra. Gefitinib gátló hatásának vizsgálata A) H1650 és B) H1975 tumor 

sejtvonalakon MTT assay-ben a) a sejtek szérummal történı növesztése, b) a sejtek 

éheztetése és c) a sejtek éheztetése után történı indukákása 100 ng/ml EGF-fel a 

kezelést megelızıen (átlag ± SD, n=2). 

 

 

5. táblázat. Különbözı EGFR státuszú tüdı tumor sejtvonalak gefitinib érzékenységének 

összehasonlítása a) normál sejttenyésztési protokol mellett (szérumot tartalmazó 

médiumban), b) szérum megvonásakor és c) 100 ng/ml EGF kezelést követıen. A 

gefitinib sejtproliferációt gátló hatását 20-0,002 µM koncentrációban vizsgáltuk MTT 

módszerrel. A kihúzott cellák (-) a vegyület maximális vizsgált (20 µM) 

koncentrációjánál nagyobb IC50  értékeket jelölnek. 
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6. MEGBESZÉLÉS 
 
 
Kutatócsoportunk a szintetikus kémia, biológiai hatásvizsgálat és virtuális modellezés 

eszközeit használva racionális hatóanyagtervezéssel foglalkozik. A szignáltranszdukciós 

targeteket célzó hatóanyagok tervezésének korai stádiumában elengedhetetlen a HTS 

(high throughput screening)-kompatibilis assay-k alkalmazása. Ennek a szükségnek a 

kielégítésére elınyös megoldásnak bizonyulnak a szolid-fázis technikák, melyekben a 

reagensek hordozó mátrixhoz kötöttek. Ezeknek a technikáknak számos elınye van más 

módszerekkel szemben (pl. radioaktív assay-k): jól reprodukálhatóak, nagy a 

szenzitivitásuk és kis térfogatban is kivitelezhetık.  

 

Munkám során a kémiai munkacsoporttal szoros együttmőködésben, az általuk 

szintetizált EGFR gátló vegyületek in vitro biokémiai assay-ben történı hatástani 

karakterizálását végeztem. Ehhez egy nagyszámú minta szőrésére alkalmas ELISA 

alapú enzimatikus assay-t állítottunk be. Ezzel a fenti célunk mellett azt az igény is 

szeretnénk kielégíteni, hogy low-medium-througput screening (L/MTS) keretében 

gyógyszergyári cégek megbízásából hatóanyag teszteléseket vállaljunk fel. Ennek a 

tesztelési rendszernek a beállítása révén lehetıségünk nyílik arra, hogy a piaci 

igényeknek megfelelıen is bıvítsük kináz panelünket. 

Az assay beállítása hosszú távú terveinket tekintve reprodukálhatóság viszonylatában 

nagy körültekintést és prospektív tervezést igényelt. Emellett fontos szempont volt a 

költséghatékonyság és egyszerő kivitelezhetıség is. Az assay beállítás kiinduló 

protokoljának alapja a Sigma cég által forgalmazott PTK kit metodikája volt, melynek 

adaptálása laborunkban elıállított reagenseinkre a költségek tekintetében 

elengedhetetlennek bizonyult. Bár saját reagenseinkkel alacsonyabb abszorbancia 

értékeket tudtunk elérni, amit a kitben alkalmazott speciális plate-nek tulajdonítunk, 

ezek a lineáris összefüggéssel leírható tartományba estek és az 1:1000 anti-foszfotirozin 

antitest hígítása illetve az enzimreakció 37°C-on történı 30 perces inkubációja mellett, 

mely reakciókörülményeik laborunkban egyszerően kivitelezhetık és jól 

standardizálhatók, megfelelı jel-zaj arányt tudtunk elérni (SW=2,6). Az enzimreakció 

kinetikai paramétereit két különbözı eredető enzim (1. A431 sejtekbıl tisztított EGFR 



 61 

és 2. Sf9 sejtekben termeltetett rekombináns EGFR) esetén is meghatároztuk. A kapott 

Km érték az A431 sejtekbıl izolált EGFR-nél 20-szor alacsonyabb volt, mint a 

rekombináns enzimnél, ami a két enzim különbözı struktúrájára visszavezethetı eltérı 

szubsztrát affinitással magyarázható. A rekombináns enzimet csak az intracelluláris 

kináz katalitikus domén alkotja, mely eltérı fehérje „folding”-ot eredményezhet és így a 

szubsztráttal szembeni affinitást is befolyásolhatja.  

Az assay optimalizálását követıen három, irodalomból ismert kináz gátló hatású 

vegyület (PD153035, Gefitinib és Genistein) hatástani vizsgálata alapján a PD153035 és 

a gefitinib hatóanyagokat találtuk alkalmasnak a teszteléseknél alkalmazott pozitív 

kontrollhoz. Mindkét referencia inhibitor esetén összehasonlítottuk gátló hatásukat 

A431 sejtekbıl tisztított EGFR-en és rekombináns EGFR-en. Az IC50 értékeket 

vizsgálva szignifikáns különbséget találtunk mindkét vegyület esetében a két különbözı 

eredető fehérje között p<0,001). Nagyobb gátló hatást tapasztaltunk mindkét 

vegyületnél a rekombináns enzim esetében, melyek az irodalmi adatokhoz is közelebb 

állnak (158, 159). Ennek oka a két fehérje eltérı struktúrából és konformációból adódó 

különbözı ATP-vel szembeni affinitás lehet, mely a kompetitív gátlószerek 

hatékonyságát befolyásolhatja. A vegyületek teszteléséhez végsı soron (de nem 

kizárólagosan) a PD153035 vegyületet választottuk referencia inhibitornak és a pozitív 

kontrollhoz 10-2-0,4 µM koncentrációtartományban alkalmaztuk. A pozitív kontroll 

arra is módot adott, hogy ellenırizzük assay-nk reprodukálhatóságát, melyet 4 független 

mérés alapján megfelelınek találtunk (MSR=4,6). 

Vizsgálataink és az assay beállítás során szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy az 

enzimek eredete, a detektáláshoz alkalmazott peroxidáz szubsztrátok, vagy a nem 

optimalizált reakciókörülmények erısen befolyásolják az assay variabilitását és a gátló 

hatásokat jellemzı IC50 értékeket is. Ez oka lehet a különbözı laboratóriumokból 

kikerülı adatok gyenge összehasonlíthatóságának és a laboron belüli eredmények rossz 

longitudinális reprodukálhatóságának. Mivel a rekombináns enzim esetében a kapott 

gátló hatások közelebb állnak az irodalmi adatokhoz és a magasabb Km érték szélesebb 

abszorbanciatartományban való mozgást tesz lehetıvé az assay linearitásának 

megtartása mellett, ezért a módszert végsısoron a rekombináns enzimre adaptáltuk. 

Ezen döntésünket az is befolyásolta, hogy a rekombináns technika lehetıvé teszi 

különbözı EGFR mutációk laborunkban történı elıállítását is.  
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A biokémiai tesztek méretbeli korlátja elsısorban az enzim nagy költsége, ezért célul 

tőztük ki a hatóanyagok teszteléséhez szükséges EGFR laborunkban történı elıállítását 

is. A munkám során beállított rovarsejt-alapú Baculovírus expressziós vektor rendszer 

alkalmas nagy tisztaságú rekombináns fehérjék nagy mennyiségben történı 

elıállítására. A fehérjénk az EGFR tirozin kináz katalitikus domént tartalmazó GST 

taggal fuzionált fehérje, glutation agaróz gyöngyökkel egyszerően tisztítható és jól 

alkalmazható a beállított assay-rendszerünkben.  

Az utóbbi idıben nagyszámú ATP analóg heterociklikus vegyület került kifejlesztésre 

szelektív EGFR gátló hatással, azonban számos klinikai kísérlet sikertelennek bizonyult 

ezen inhibitorok daganatellenes hatásának igazolásában. Ugyanakkor bizonyos inhibitor 

molekulák esetében ezt a hatást bizonyították olyan NSCLC daganatokban, ahol az 

EGFR molekula aktiváló mutációi voltak jelen. Számos irodalmi adat igazolta ezen 

mutációk EGFR gátló vegyületekkel szemben érzékenyítı tulajdonságát (96, 124, 125). 

A második generációs inhibitorok kifejlesztésében a mutáns enzimet célzó megközelítés 

egy igen izgalmas, új perspektívát jelent. A daganatellenes gátló vegyületek tervezése, 

kifejlesztése szempontjából nem elhanyagolható tény, hogy ezek a mutációk a fehérje 

ATP-vel szembeni affinitását befolyásolják (95). Szintén fontos tényezı az NSCLC 

kezelésében az EGFR fehérje tirozin kináz katalitikus doménjében kialakuló 

érzékenyítı mutációk melletti rezisztencia mutációk megjelenése a kezelést követıen, 

mely az EGFR ligand-független aktivációja mellett felelıs azért a tényért is (98), hogy 

az NSCLC betegekben az EGFR gátlók hatékonysága átmeneti. A rezisztencia 

kialakulásának lehetısége kiküszöbölhetı egy esetleges új gátlószerrel, mely az ezért 

felelıs mutációt hordozó EGFR molekulán hat. Éppen ezért ma már nem elegendı a vad 

típusú EGFR-rel szemben gátlóvegyületeket kifejleszteni, vizsgálnunk kell azok 

hatékonyságát a többi EGFR formára is olyan gátló vegyületek keresése céljából, 

melyek esetleg a rezisztencia mutáció jelenlétében is hatnak. 

A fenti célok érdekében létrehoztuk az EGFR irodalomban leírt két leggyakoribb 

aktiváló mutációt hordozó és ezek rezisztencia mutációval kombinált kettıs mutáns 

formáit is. A 18 bázispár kiesését okozó delL747-P753insS deléciót és L858R 

szubsztitúciót okozó mutációkat és ezek mellett a T790M mutációt kétféle PCR alapú 

hely-specifikus mutagenezis módszerével állítottuk elı. Minden egyes sarzs esetén 

biokémiai assay-ben ellenıriztük az enzimek aktivitását. Az sarzsok közötti 
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reprodukálhatóságot a vad típusú és az L858R enzimek esetén 4-4 sarzs aktivitásának 

független mérésével tudtuk vizsgálni (mivel ezek esetében volt elég nagyszámú mintánk 

a kiértékeléshez) és a kalkulált MSR értékek alapján mindkét esetben megfelelınek 

találtuk (MSRvad=5,21; MSRL858R=1,47).  

 

A biokémiai assay beállításával teljessé vált tesztelı rendszerünkben 74, a kémiai 

partnecsoport által szintetizált vegyület EGFR gátló hatását vizsgálatuk vásárolt 

rekombináns EGFR (ProQinase) 50 ng/well koncentrációja mellett és 11 vegyületet 

találtunk hatásosnak a vizsgált koncentrációtartományban.  

A különbözı státuszú rekombináns EGFR fehérjék laborunkban történı elıállítása 

lehetıvé tette, hogy ezek vegyületeinkkel szembeni érzékenységét is vizsgálhassuk 

biokémiai assay-ben. Huszonkét vegyület gátló hatását vizsgáltuk meg a vad típusú, 

delL747-P753insS mutáns, L858R mutáns és L858R/T790M kettıs mutáns EGFR-en. 

Hét vegyület érte el az 50%-os gátló hatást a kétféle aktiváló mutáns enzim formán, míg 

1 vegyületet találtunk, mely a rezisztencia mutáció T790M jelenlétében is gátolta az 

EGFR kináz aktivitását. Ez a reverzibilis qinazolin származék sikeresen felülkerekedett 

a „gatekeeper” aminosavat érintı szubsztitúción, mely sztérikusan gátolja a gefitinib és 

az erlotinib bekötıdését az ATP-kötı helyre és így fontos kiinduló struktúrát szolgáltat 

hatékonyabb és jobb farmakofor tulajdonságokkal rendelkezı vegyületek 

kifejlesztéséhez a rezisztencia mutáció ellen.  

A négy, különbözı státuszú rekombináns EGFR 6 ismert hatású vegyülettel szembeni 

érzékenységét is vizsgáltuk biokémiai tesztrendszerünkben. E vegyületek (gefitinib, 

erlotinib, CI-1033, EKB569, PD153035 és AG1478) EGFR gátló képességét irodalmi 

adatok igazolják (147, 158, 161, 162), ám eltérı gátló hatásukat az EGFR különbözı 

mutációi esetében biokémiai assay-ben még nem vizsgálták, míg a sejtes alapú 

szelektivitási eredmények tekintetében, a sejtek igen változatos és kevéssé ismert 

genetikai státusza miatt, ellentmondásos az irodalom. A gefitinib és erlotinib klinikai 

hatékonyságának imeretében lehetıségünk nyílt arra is, hogy megbecsüljük, mennyire 

összevethetıek a tesztelési eredmények a klinikai vizsgálatok eredményeivel, milyen 

mértékben jósolható a biokémiai assay-ben kapott gátlási adatok alapján a vegyületek 

terápiás viselkedése, hatékonysága. Vizsgálataink mind a hat vegyület esetében 

igazolták a különbözı státuszú EGFR enzimek eltérı érzékenységét. A gefitinib gátló 
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képessége az erlotinibéhez viszonyítva mind a vad típusú, mind az aktiváló mutáns 

enzimmel szemben szignifikánsan nagyobb volt (p<0,001). A pontmutáns és vad típusú 

EGFR-nél több mint 10-szeres, a deléciós mutáció esetében közel 30-szoros 

különbséget tapasztaltunk az IC50 értékek között a gefitinib javára. Mindkét vegyülettel 

szemben az EGFR enzim az aktiváló mutációk jelenlétében érzékenyebb volt, mint azok 

hiányában, ami egybeesik az irodalmi adatokkal, miszerint a mutáns EGFR gátlásához 

szükséges gefitinib koncentráció legalább 10-szer alacsonyabb, mint a vad típus 

gátlásához szükséges mennyiség (163, 160). Az aktiváló mutációk közötti szelektivitás 

a gefitinib esetében szintén kifejezettebb, mint az erlotinib esetében. Biokémiai assay-

nkben mindkét vegyület a deléciós mutáns enzimet gátolta jobban (p<0,001), amit a 

klinikai vizsgálatok eredményei is tükröznek (92, 164, 165). Hasonló terápiás 

eredményeket találtunk saját betegmintákon történt vizsgálatainkban is (166). E 

megfigyelés alapján úgy tőnik, a tirozin kináz assay-nk jól predikálja a klinikai 

vizsgálatok várható eredményeit. A gefitinib és az erlotinib aktiváló mutáns EGFR-t 

expresszáló NSCLC daganatokban kifejtett drámai hatását az az elképzelés magyarázza, 

hogy a mutáns EGFR erıs szubsztrát preferenciája tumornövekedés szempontjából 

lényeges szelektív elınyt biztosít, mely szignál kiesése érzékenyen érinti az adott 

tumorsejtet. Számos irodalmi adatot találunk arra, hogy a mutáns EGFR 

transzaktivációs helyeinek a foszforilációs mintázata a vad típusú receptortól eltérı, az 

Erk és Akt foszforilációs szint magasabb a mutáns EGFR-t expresszáló sejtvonalakban 

(92, 125, 157). Ezeknek a downstream szignalizációs molekuláknak a foszforilációs 

szintje drámai csökkenést mutat gefitinib kezelésre, szemben a vad típusú EGFR-t 

expresszáló sejtvonalakkal, mely azt mutatja, hogy a mutáns EGFR jobb hajtóereje 

ezeknek a szignálutaknak, mint a vad típus és a tumor növekedést gátló hatás is ezeknek 

az utaknak a gátlásához köthetı. Az eredményeink, melyek azt mutatják, hogy mindkét 

vegyület kiváló szelektív gátlószere az aktiváló mutáns EGFR-nek, azt sugallják, hogy e 

gátlószerek EGFR aktiváló mutációt hordozó NSCLC betegekben használt dózisát 

csökkenteni lehet olyan esetekben, ahol komolyabb mellékhatások lépnek fel, anélkül, 

hogy elveszítenénk a kezelés jótékony hatását.  

További négy ismert klinikai és preklinikai vegyület vizsgálata során kapott 

eredményeket összegezve megállapítottuk, hogy a leghatásosabb szer a CI-1033 volt 

mind a négy EGFR enzimmel szemben. A vad típusú enzimet 1000-szer kisebb 
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koncentrációban gátolta, mint a gefitinib. Mind a CI-1033, mind az EKB-569 alacsony 

koncentrációban gátolta az EGFR aktiváló mutáns formáit és mindkét vegyület gátolta a 

rezisztens mutáns enzimet is, a CI-1033 ebben a tekintetben hatásosabb volt, mint az 

EKB-569 (p<0,01). A drámai hatást, melyet e vegyületek a vad típusú EGFR enzimen is 

produkálnak biokémiai assay-ben, a kezdeti klinikai vizsgálatok nem tükrözik. Azonban 

hasonlóan a gefitnib és erlotinib esetéhez, a betegek szelektálása az EGFR rezisztens 

mutáció jelenléte alapján tüdı adenocarcinomában javulást ígér hatékonyság 

tekintetében, bár errıl még csak kezdetleges adatokat ismerünk (147, 148). Ez azzal az 

elképzeléssel magyarázható, mely szerint a vad típusú EGFR-t expresszáló daganatok 

esetében a hatás hiánya az onkogén dependencia hiányára vezethetı vissza, azaz a vad 

típusú EGFR-t expresszáló daganatsejtek túlélése, sejtproliferációja nem kizárólag az 

EGFR-tıl függ, hanem más alternatív növekedési faktor jelútpályák helyettesíthetik azt. 

A target fehérje jelenléte a daganatban tehát nem feltétlenül jelent dependenciát, így a 

cél nem a target fehérje gátlása, hanem a megfelelı szignálút gátlása, melynek lehet 

hajtóereje a targetmolekula, mint az NSCLC betegekben a mutáns EGFR. 

 

Dokkolási szimuláció segítségével, melyeket csak a vad típusú EGFR molekulán 

tudtunk elvégezni a fenti vegyületek gátló hatásai és a különbözı fehérje-inhibitor 

kölcsönhatások közötti összefüggést is vizsgáltuk. A CI-1033 kivételével minden 

vegyület hidrogén hidat hozott létre az enzim Met769 aminosav egységével. A CI-1033 

a dokkolási megszorítások elhagyásával tudott csak erıs kölcsönhatásokat kialakítani a 

fehérjével, mely felveti annak lehetıségét, hogy a CI-1033 esetleg más módon kötıdik 

az EGFR ATP-kötı helyébe, mely részben átfed a többi gátló vegyület kötıdésével, 

vagy esetleg a fehérje rigid formája a dokkolási folyamat során nem engedi a fenti 

típusú kölcsönhatás létrehozását. Mindenesetre ezek az erıs kölcsönhatások korrelálnak 

a CI-1033 kiemelkedı gátló hatásával. Vele szemben a tengely másik pólusát az 

erlotinib képezi, ez a vegyület illeszkedett a leggyengébben. A dokkolási értékek és a 

vegyületek gátló hatékonysága (ln(IC50)) között erıs korrelációt találtunk, mely azt is 

igazolja, hogy rekombináns enzim-alapú biokémiai assay-nk jó tesztelési modell 

hatásos gátló vegyületek kiválasztására.  
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A kémiai partnercsoport által szintetizált vegyületek biokémiai assay-ben történı 

tesztelése mellett illetve azt megelızıen 143 vegyület sejtproliferációt gátló hatását 

vizsgáltuk meg laborunkban korábban beállított két független sejtes assay-ben (MTT és 

metilénkék). A kapott gátlási eredmények alapján 58 vegyületet találtunk hatásosnak 

A431 sejteken. Költséghatékonyság szempontjából felmerült a jövıben a kétféle sejtes 

protokolból az MTT assay elhagyása, mivel a metilénkék módszer a dózis-hatás 

összefüggések vonatkozásában pontosabb és reprodukálhatóbb technikának tőnt 

(MSR=2,39). Korrelációs vizsgálataink is azt mutatták, hogy a két assay legalábbis a 

vegyülettesztelésben jól helyettesítheti egymást (R2=0,9). Az adatok specificitási és 

szenzitivitás-vizsgálataihoz a vegyületek több, független módszerrel történı specifikus 

analizálása szükséges a sejtproliferációt gátló hatás „gold-standard” módszerekkel 

történı validálása során. Jelenleg ezek a vizsgálatok folynak.  

Mind a biokémiai assay-ben, mind a sejtproliferációs tesztekben kapott eredményeket 

visszajuttattuk a kémiai munkacsoporthoz vezetı molekula optimalizáció és farmakofor 

modell finomítása céljából.  

 

A vegyületek biokémiai assay-ben történı tesztelésének a mutáns EGFR-re való 

kiterjesztésével párhuzamosan beállítottunk egy tüdı tumor modell rendszert, melyben 

különbözı EGFR státuszú tüdı tumor sejtvonal EGFR inhibitorra adott válaszát 

vizsgálhatjuk. A sejtes assay-nkben történı EGFR gátló vegyületek tesztelésének 

kiterjesztése e tüdı tumor sejtvonalakra szintén logikusnak látszik legalább azoknak az 

inhibitoroknak az esetén, melyek biokémiai assay-ben ígéretesnek bizonyulnak 

valamelyik mutáns EGFR formára.  

A gefitinib antiproliferatív hatásának vizsgálata a fenti modell rendszerben igazolta, 

hogy a gátlószerrel való kezelést megelızıen a sejtek éheztetése vagy EGF-fel történı 

kezelése befolyásolják a sejtek hatóanyaggal szembeni érzékenységét, mely 

magyarázhatja az irodalomi adatok összevethetıségének nehézségeit a sejtes assay-kben 

történı vizsgálatok esetén. Bár az alacsonyabb IC50 értékeik alapján a H358 és H1666 

sejtvonalaink érzékenyebbnek tőntek a H1975 és H1650 EGFR mutáns sejtvonalakhoz 

képest, figyelembe véve genetikai státuszukat (Raf és Ras mutáció), melyek EGFR 

gátlással szembeni rezisztenciát okoznak, ezt a magasabb sejtproliferációs rátájukkal 

magyarázzuk, melyet laborunkban normál tenyésztési körülmények között 
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tapasztaltunk. A H1650 sejtek éheztetést és EGF kezelést követı különbözı 

viselkedésének hátterében az onkogén stressz mechanizmusát feltételezzük. Eszerint a 

szérum megvonásakor lecsökken a mutáns EGFR aktiválta proliferációs szignál 

(MAPK/Erk kaszkád), míg a PTEN funkció vesztése miatt az Akt aktivitás magas 

szinten marad és növekedési faktor receptortól függetlenül gátolja a sejtek pusztulását. 

Mivel az EGFR mutáció miatt ligand-függı módon aktiválódik a receptor és a 

proliferációs szignál (124, 157), mely c-myc-en keresztül fokozza a sejtek apoptózissal 

szembeni érzékenységét, szérum vagy méginkább EGF jelenlétében a megnövekedett 

proliferációs szignálok és túlélési utak (Akt, NFκB) gefitinib kezelést követı 

inaktiválódása (elıször az antiapoptotikus szignálok, majd a sejtproliferációs szignálok 

csökkennek) eredményezi a sejtvonal relatív érzékenységének emelkedését. A H1975 

sejtek EGFR mutációjuk révén rezisztensek a gefitnibre, érzékenységük relatív 

emelkedését a vegyület „off-target” hatásával magyarázhatjuk. Összeségében mind a 

négy sejtvonalunk gefitinibbel szemben rezisztensnek tekinthetı, melyet a sejtvonalak 

genetikai státuszával kapcsolatos, utóbbi évek során folyamatosan bıvülı irodalmi 

adatok is lassan igazolnak (154, 155, 156, 157, 163). Így a fenti rendszer alkalmas 

vegyületek EGFR gátlókkal szemben rezisztens sejtvonalakon való tesztelésére, a 

válaszreakciók mögött meghúzódó különbözı mechanizmusok feltárására és 

downstream targetek keresésére is. A sejtproliferációs teszteket e sejtvonalakon az 

A431 sejtek kezeléséhez hasonlóan szérum mellett végezzük, mely legjobban modellezi 

az in vivo körülményeket, azonban kutatási célból a kísérletek megtervezése és az 

eredmények konklúziója óvatosságot és odafigyelést igényel.  
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
Kutatási koncepciónk alapja a ma már széles körben elfogadott szignáltranszdukciós 

terápiára épülı racionális hatóanyagtervezés. Elsıdleges célmolekulánk az EGFR 

tirozin kináz, melynek esetében szigorú összefüggés mutatható ki a kináz katalitikus 

domént érintı kisebb génhibák jelenléte és a nem kis-sejtes tüdırákok (NSCLC) 

anilinoquinazolin EGFR gátló szerekkel (pl. gefitinib, erlotinib) szembeni érzékenysége 

között. Célunk ezen ismeretek figyelembevételével ATP analóg EGFR kináz gátlók 

kifejlesztése.  

Munkám során beállítottunk egy jól reprodukálható, költséghatékony ELISA-alapú 

biokémiai módszert vegyületek hatástani szőréséhez és egy Baculovirus expressziós 

vektor rendszert, mellyel a tesztelés számára laborunkban állítjuk elı az EGFR vad 

típusú és 4 féle mutáns formáját. Hat ismert EGFR gátló vegyülettel végzett dokkolási 

szimulációnk alapján ez a rekombináns enzim-alapú assay alkalmas tesztelı modell 

hatásos gátló vegyületek kiválasztására. A tesztelések során 96 vegyületet vizsgáltunk a 

fenti biokémiai assay-ben, melyek között egy rezisztencia mutációt hordozó EGFR-t 

gáltó vegyületet is találtunk, és 143 vegyület sejtproliferációt gátló hatását vizsgáltuk 

meg a laborunkban korábban beállított MTT és metilénkék tesztekben A431 

sejtvonalon. A tesztelések során kapott eredményeket a kémiai munkacsoport 

vezetımolekula optimalizálásra és farmakofor modell finomítására használja. A 

sejtproliferációs tesztjeink kibıvítése céljából 4 különbözı EGFR státuszú tüdıtumor 

sejtvonalból álló modell rendszert is beállítottunk. Ismert EGFR gátló vegyület hatástani 

karakterizálásával elsıként igazoltuk biokémiai assay-ben a vad típusú és mutáns EGFR 

fehérjék gefitinibbel és erlotinibbel továbbá két klinikai és két preklinikai vegyülettel 

szembeni érzékenysége közötti különbséget.  

Vizsgálataim eredményei tudományos realitást nyújtanak a különbözı EGFR 

inhibitorok optimalizált terápiás alkalmazására, és alapot szolgáltatnak új templát 

struktúrák felfedezésére, melyekbıl második generációs inhibitorok fejleszthetık az 

érzékenyítı és fıképp a rezisztenciát okozó EGFR mutációkat hordozó betegek számára 

is. 
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8. ABSTRACT 
 
 
According to the conception of signaltransduction therapy, distinct signalling molecules 

play roles in some important aspects of cancer and other diseases’ development and are 

promising targets for modern drug design. One of the relevant validated target 

molecules is EGFR small mutations of that has been linked to the sensitivity of non-

small cell lung cancer (NSCLC) patients to some anilinoquinazoline inhibitors (e.g. 

gefitinib or erlotinib). The major focus of our research program is to develop ATP-

analogues that inhibit EGFR tyrosine kinase with consideration of these observations.  

For this purpose we established a simple, rapid and cost-effective ELISA-based 

enzymatic bioassays to characterise the efficacy of inhibitory compounds, and a 

Baculovirus expression vector system to produce wild type and four mutant 

recombinant proteins of EGFR in our laboratory for the screening. On the basis of 

docking simulation of 6 well-known compounds, this recombinant protein-based assay 

seems to be suitable testing model for selecting effective compounds. We invetigated 96 

compounds in our biochemical assay system, one of them inhibited the resistance 

mutant form, and anti-proliferation effect of 143 compounds on A431 cells in 

Methylene blue and MTT test set up earlier in our laboratory. Screening data will be 

used in the refinement of the original pharmacophore model and in the optimization of 

virtual lead molecules. To extend our cell-based assay system we also established a 

cancer model system involving 4 lung cancer cell lines with different status of EGFR. In 

efficacy characterization of 6 well-known compounds, we confirmed first the difference 

in sensitivity of different forms of EGFR to gefitinib, erlotinib and other two clinical 

and two preclinical compounds in biochemical assay.  

Our results may provide scientific reality for an optimized therapeutic application of 

various EGFR inhibitors and may provide basis to find new template structures for the 

development of 2nd generation drugs for patients with mutant EGFR, principally with 

resistance to the first generation EGFR-targeted therapy.  
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