
Ь &XGQ

SZENT-GYÖRGYI ALBERT ORVOSTUDOMÁNYI
EGYETEM

A RADIORECEPTORANALITIKAI-ELJÁRÁSOK 

SZÁMÍTÓGÉPES KIÉRTÉKELÉSE

EGYETEMI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

NYÁRI TIBOR

SZEGED

1993





TARTALOM

Oldal

JELÖLÉSEK 1

1.BEVEZETÉS 2

1.1 Történeti áttekintés 2

1.2 Receptorok meghatározásának elvi alapjai....

1.3 Receptorok meghatározásának jellemzése.......... ..

3

8

1.4 Célkitűzés 10

2.A RECEPTORANALIZIS MATEMATIKAI ALAPJAI 11

2.1 Telítési analízis 11

2.1.l"Scatchard" analízis 11

2.1.2 Az n x m modell 13

2.2 Számítógépes paraméter illesztés 20

2.2.1 A Gauss-Newton módszer 20

2.2.2 Modell választás 22

2.3 Leszorítási (displacement) analízis 

3 . SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS......................

24

29

3.1 Laboratóriumunkban használt számítógépes

programok 29

3.2 Progeszteron receptor meghatározás

3.3 Az antiprogesztogén affinitásának vizsgálata 35

3.4 Adrenerg receptor meghatározás

3.5 Receptor mennyiség meghatározása kis mennyiségű 

mintából (Single point assay)

4. MEGBESZÉLÉS................................................

32

38

41

43

5.ÖSSZEFOGLALÁS 46

476. IRODALOM

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 51



1

JELÖLÉSEK

disszertációban 
jelölések, rövidítések a következők:

В a receptorhoz kötődött radioaktív ligand koncentráció 
egy ligand egy kötőhely esetén.

használtleggyakrabbanA

maximális kötési kapacitás egy ligand egy kötőhely 
esetén(^Ri)

B^j az i. ligand j. receptorhoz kötött koncentrációja

Вmax

Ej a j. üres receptor koncentrációja

Fi az i ligand "szabad" koncentrációja

I az inhibitor teljes koncentrációja

IC50 a kötött ligand 50% gátló inhibitor koncentráció

Kij az i.ligand és j. receptor reakciójára jellemző 
affinitási konstans

L a jelzett ligand teljes koncentrációja (egy ligand 
esetén)

Li az i. ligand teljes koncentrációja

R a receptor mennyiség (egy kötőhely esetén)

Rj a j. receptor teljes koncentrációja (maximális 
kötési kapacitás

SS négyzetes eltérések összege

TSS négyzetes eltérések teljes összege

m
összegzés rövidítéseSj = S

j=l

n
összegzés rövidítéseEi = S

i=l
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1.BEVEZETÉS

1.1 Történeti áttekintés

A klasszikus farmakológiai értelemben vett 

receptorelméletet Langley fogalmazta meg elsőként 
mintegy száz évvel ezelőtt. Az atropin és pilocarpin 

hatását vizsgálta 

Feltételezte, hogy kell lenni valamilyen "receptív 

substantiá"-nak a sejtekben, mely a farmakont megköti 
és a specifikus hatás kialakulásához szükséges 

mechanizmusokat elindítja. Mindezeket ma is fedi 
Ehrlich 1897-ben megfogalmazott koncepciója: "Corpora 

non agunt nisi fixata". Ma úgy fogalmazhatnánk, hogy a 

receptorok a sejtmembránban, a cytoplasmában vagy a 

sejtmagban elhelyezkedő specifikus fehérje molekulák, 

melyek felismerik és nagy affinitással megkötik a 

biológiailag aktív anyagokat. Clark és Gaddum 1926-ban 

felismerte, hogy a farmakológiai hatás erőssége 

egyenesen arányos a biológiailag aktív anyagokkal 
telitett receptor mennyiségével, és addig növekszik, 

amíg a lekötött receptormennyiség maximális lesz. A 

gyógyszer receptorhoz való kötődése az első lépés, 
aminek eredménye az a specifikus sejtválasz, amely a 

gyógyszer farmakológiai hatását reprezentálja.
1948-ban Ahlquist felismerte, hogy a receptoroknak 

lehetnek altípusai: a katekolamin receptorok két alap 

típusát, az alfa adrenerg és beta adrenerg receptorokat 

különítette el. (Alfa adrenerg receptoroknak nevezte 

azokat a receptorokat, melyeknél a katekolaminok 

hatáserőssége a következő volt: noradrenalin >
adrenalin > isoproterenol, míg beta adrenerg 

receptoroknak nevezte a fordított, az isoproterenol > 

adrenalin > noradrenalin sorrendet) .
Óriási előrelépést jelentett a 70-es évek elejétől 

az a tény , hogy in vitro biokémiai analitikai 
módszerek is csatlakoztak az izolált szerveken

macskák nyálelválasztására.a
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klasszikus farmakológiai vizsgálatokhoz. Avégzett
tudományos kutatás mellett a rutin laboratóriumi 
alkalmazásának jelentősége is gyorsan nőtt, ugyanis az
in vitro receptor analitikai módszereket a klinikai 
gyakorlatban egyre kiterjedtebben alkalmazzák az emlő

differenciálcarcinomák
hormonális

valamint corpus
diagnosztikájában 

megítélésében, ugyanis 17 ß-ösztradiol és progeszteron
kezelhetőséga

receptorok jelenléte a daganatos szövetben egy 

hatékony, viszonylag csekély mellékhatású hormonális
kezelést tesz lehetővé, melynél a betegek túlélési 
esélyei lényegesen jobbak, mint a sugárterápiás vagy 

cytostaticumokkal történt kezelés során. Érthető tehát, 

hogy mind a biokémia, mind a molekuláris farmakológia 

számára alapvetően fontos, hogy a receptor és a
interakciókatközöttibiológiailag 

vizsgálja.
aktív anyag

1.2 Receptorok meghatározásának elvi alapjai

Az utóbbi évtizedben a sejtek membránjain, 
sejtmagban illetve citoplazmában lévő biológiai 
"jelfogók" a receptorok jellemzése számos tudomány 

területén fontos eszközzé vált (endokrinológia, 
immunológia, enzimológia, neurobiológia , fehérjék 

fiziko-kémiája), és a meghatározások alapja mindenhol a 

ligand-receptor kötődés.
Ligandnak nevezzünk azokat a molekulákat, melyek 

lehetnek szteroid hormonok, peptid hormonok, 
neurotransmitterek vagy gyógyszerek és kötődnek a 

nagyobb molekulákhoz ( receptorokhoz ) .
Az in vitro biokémiai módszerek azt a folyamatot 

használják ki, hogy a jelzett ligandumok kötődése a 

vizsgált receptorokhoz jól követhető és analizálható.
A radioaktiv izotóppal vagy másképp (pl. enzimmel,

ligandjelzett
természetes hormon (pl. progeszteron, 17 ß-ösztradiol),

lehetcsoporttal)fluorescens
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de gyakran használatosak különböző származékok is ( 3H- 

Rauwolscine) . A radioligand kötési vizsgálatoknál 
mindig szem előtt kell tartani , hogy a ligand a 

receptoron kívül a sejt bármely alkotóeleméhez is 

kötődhet (úgynevezett nem-specifikus kötés). Az első 

telítési analízist Cuatrecasas és Hollenberg alkalmazta 

az inzulin receptorok identifikálására. Szerintük a 

specifikus receptor kötésnek a következő feltételeknek 

kell eleget tennie:

1. Telíthetőség,
2. Nagy affinitás,
3. Reverzibilitás,
4. Sztereospecificitás,
5. A receptorhoz való kötődés relatív affinitása 

egyezzen a farmakológiai hatás erősségei.

A telítési analízis, más nevén equilibrium 

analízis során a gyakorlatban úgy járunk el, hogy az 

előzőleg megállapított optimális hőmérsékleten és ideig 

a vizsgálni kívánt sejtfrakciót ( citoszol , sejtmag , 
különböző membrán frakciók ) vagy intakt sejtet növekvő 

koncentrációjú jelzett hormonnal inkubáljuk. Vele 

párhuzamosan a jelzett ligand mellett legalább 100- 

szoros mennyiségű nem jelzett, ún. "hideg" hormont is 

adunk az inkubátumhoz. Abban az esetben tehát, ha a kis 

koncentráció tartományban csak jelzett hormonnal 
inkubáljuk a vizsgált sejtfrakciót, az telíti a 

receptorokat és bekötődik a nem specifikus helyekre is 

(total kötődés). Ha a rendszerhez feleslegben hideg 

hormont is adunk az izotóphoz képest jóval nagyobb 

mennyiségben, az a tömeghatás törvénye értelmében a 

reverzibilis specifikus kötőhelyekről leszorítja a
jelzett hormont. Az irreverzibilisen kötődött nem
specifikus kötőhelyeken azonban az izotóp ott marad. Az

szabad és kötött frakcióinkubáció végén 

szétválasztására többféle technika ismert (citoszol
a

receptorok vizsgálatánál az aktív-szenes adszorpciót,
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mag-,ill. membránreceptoroknál a filter technikát 

alkalmazzák a leggyakrabban). A total és nem-specifikus 

kötődés különbsége a specifikus kötődés (la.ábra) A 

specifikus kötés mérési pontjait Scatchard szerint 

ábrázoljuk (lb.ábra). Az ordinátán a kötött és szabad 

frakció hányadosát , az abszcisszán a kötött hormon 

mennyiségét. Amennyiben egyenest kapunk, az azt 

jelenti, hogy homogén rendszerről van szó és nincs a 

különböző kötőhelyek között kölcsönhatás, ill. 

kooperativitás. Az egyenes negatív meredeksége ( slope- 

ja ) az affinitási konstanst adja (Kq) . Az egyenes 

metszéspontja az abszcisszán a maximális kötési 
kapacitást ( Bmax ) jelenti, melyet 1 mg fehérjére 

szokás számolni. Sokszor előfordul, hogy a Scatchard 

szerinti ábrázolás során nem egyenest, hanem görbét 
kapunk, mely azt jelenti, hogy kettő vagy több

vizsgált
sejtfrakcióban, melyek specifikusan kötik ugyanazt a 

ligandot . Egy ilyen görbe megfelelő matematikai 
analízisével meg lehet határozni külön-külön a 

rendszerben lévő receptorok affinitási konstansát és 

receptor számát. Ez a jelenség akkor is előfordul, ha a 

telítettség növekedésével csökken 

affinitása. Ezt a jelenséget negatív kooperativitásnak
pozitív

affinitású receptorkülönböző van a

receptoroka

ellentétefolyamat
kooperativitás, amikor a receptorok telítésével nő az
nevezzük. E a

affinitás.
A leszorítási ("displacement") analízisnél az 

izotóppal jelzett anyag koncentrációja és az inkubációs 

idő állandó, míg a nem jelzett anyag (pl. gyógyszer) 

koncentrációját változtatjuk. így azt vizsgáljuk, hogy 

egy hormon, ill. annak analógjai milyen koncentrációban 

képesek leszorítani a jelzett ligandot a specifikus
(2.ábra). elsősorban 

jelentősége.
Ily módon általában az endogén hormonhoz viszonyítva 

affinitási sort lehet felállítani a vizsgált 

analógokra, melynek alapján bizonyos mértékig meg lehet

kötőhelyekről 
gyógyszerkutatási szempontból van nagy

Ennek

relatív
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kötött nM

0.6 Total
□
*

Specifikus
0.4

0.2

Nem specifikus

1 1 j. jо
0 2 4 6 8 10

(3H)-DHA (nM)
l.a ábra.Telítési analízis : a receptorhoz kötődött 
ligand mennyiséget a jelzett ligand koncentrációjának 
függvényében ábrázolva kapjuk a telítési görbéket. A 
total és nem specifikus kötések különbsége a specifikus 
kötés.

kötött/szabad
0.15

KD=2.9ól nmol/I0.12
□ Bmax=0.450 nmol/1□

0.09
□

0.06

cr0.03

x0 i
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

kötött (3H)-DHA (nM)
l.b ábra. A specifikus kötés pontjai Scatchard szerint 
ábrázolva.



Gátlás %
100 a

80

60

40

20 i

-log dózis0
8 7 6 5 4 3

gyógyszer(inhibitor)abszcisszángörbe. Az(displacement)
koncentrációjának logaritmusát, az ordinátán a gátlási %-ot ábrázoljuk.

Leszorítási a2.ábra.
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jósolni egy újonnan szintetizált vegyület várható 

hatáserősségét.

1.3 Receptorok meghatározásának jellemzése

A ligand-receptor interakciók jellemzésére számos 

eljárást dolgoztak ki. Ezekben a szerzők többnyire az 

ligand egy receptor típusú kölcsönhatásokat 
E módszerek hátránya a használhatóságuk 

korlátozottsága, de némelyik eljárás numerikus 

megvalósítása is lehetetlen. Elterjedtek grafikus 

értékelések is melyeknél az eredményt nagyban 

befolyásolja a vizsgáló szubjektivitása. A számítógépek 

széleskörű elterjedése új lehetőségeket nyitott a 

laboratóriumi vizsgálatok értékelése terén, így a 

radioreceptor-assay vizsgálatoknál is. Ma már léteznek 

olyan számítógépes programok, melyek a receptor 

analízis eredményeinek kiértékelését a megfelelő 

fiziko-kémiai modell segítségével végzik.
A következő elméleti feltevéseket kell tennünk a 

ligand-receptor reakciókra:
(1) Kezdetben két különböző reagens csoportnak kell 

jelen lennie az oldatban. Nevezetesen a ligandok 

(L) és kötő molekulák (R) csoportjának. Nincs olyan 

anyag, amely lehet mind ligand, mind kötő molekula. 
Egyéb aktív reagens nem vesz részt a folyamatban.

(2) Csak reverzibilis reakciók zajlanak a ligand és 

receptor molekulák között. Minden anyag egyértékű. 
A LR komplex nem lép további reakcióba. Nincs 

allosztérikus kötés.

egy 

vizsgálták.

(3) A kötési reakciók másodrendű kémiai folyamatok. A 

reakciók előrehaladása befolyásolja
affinitási konstanst. Nincs cooperative hatás.

(4) Az oldat komponensei a telítettség állapotában 

pontosan mérhetők. A kötött és szabad frakciók 

szétválaszthatok és ez nem befolyásolja a 

telítettségi állapot megváltozását.

nem az
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Ezen korlátozások nem annyira szigorúak, mint első 

pillantásra tűnhet. Az egyértékűség csak a matematikai 
jelölések könnyítése és egyszerűsítése érdekében 

történt, ugyanis ugyanazon matematikai összefüggés 

vonatkozik a többértékű, több kötőhelyes molekulákra 

is, ha minden kötőhely függetlennek tekinthető. 

Rendszeres hibalehetőség azoban a kötött és a szabad 

frakciók szétválasztása.
Az említett modell alapján Feldman a "tetszőleges 

számú (n) ligand kötődését tetszőleges számú (m) 
receptorhoz" folyamatot matematikai összefüggésekkel 
jellemezte. E formulák numerikus összefüggésekkel jól 
közelíthetők, így számítógépes programok készítésére 

alkalmazhatók. A radioreceptor-assay értékeléséhez 

legelterjedtebb, legismertebb software-ek a a SCATFIT, 
LIGAND, EBDA. Ezen programok aktív részvételt 

követelnek az alkalmazóktól, mivel az iterációs 

eljárások hatékony működését a felhasználó által 
megadott kezdeti paraméterek befolyásolják. A 

számítógép alkalmazásának további előnye, hogy új 
modell(eke)t illeszthetünk adatsorunkra mely(ek) a 

korábbiakkal összehasonlítható(ak). Majd statisztkai 
próbával összehasonlíthatjuk az illesztett modellek 

között az eltérés nagyságát. így nagy biztonsággal 
mondhatjuk, hogy a kapott eredmény(ek) a valóságnak 

megfelelő(ek).
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1.4 Célkitűzés

A SZOTE Női Klinika laboratóriumában radioreceptor 

analízist rutin illetve tudományos felada-tokra is 

használjuk. Nagy számú kísérlet eredményeit dolgoztuk 

fel, és megfelelő tapasztalatot szereztünk 

számítógépes kiértékelésban, melyhez elengedhetetlen 

volt az elméleti alapok pontos és mély ismerete.
Ezért célszerűnek láttuk a radioreceptor-assay 

ezen belül a telítési és displacement analízis,

a

matematikai hátterének összefoglalását, a gyakorlati 
értékelés során felmerülő problémák és

számítógépes értékelés
azok

megoldásának, valamint 

előnyeinek bemutatását. Az alkalmazott matematikai 
módszerek és statisztikai eljárások használatát 

kísérletes eredmények értékelésével szemléltetjük, 
melyeket laboratóriumunkban végeztünk.

a
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2.A RECEPTORANALIZIS MATEMATIKAI ALAPJAI

2.1 Telítési analízis

2.1.l"Scatchard" analízis

A reverzibilis kötési reakciót a ligand(L) és 

kötőmolekula (receptor (R)) között

Ki
*RL (1)L + R^

K2

az (1) egyenlet szemlélteti [2,19,20], ahol RL a 

radioligand-receptor complex koncentráció, melyet a 

továbbiakban b-vel jelölünk ( b=RL ,b=bound). és K2 

az asszociáció illetve disszociáció "rate" konstansok 

(sebességi állandók). A ligand, mely lehet fém ion, 

természetes hormon, antigén vagy egyéb makromolekula , 
és a receptor, mely szintén többféle kémiai szerkezetű 

leggyakrabban fehérje 

szerkezete ellenére ezen folyamatok a másodrendű kémiai 
kinetika szerint viselkednek [16,22]. Az asszociációs - 

disszociációs reakció a telítettségi állapotnál a 

következőképpen jellemezhető a tömeghatás törvénye 

értelmében :

különböző kémiailehet

db
Kx(L-b)(R—b)-K2b,

dt

és a t=0 időpillanatban b=0 kezdeti feltétel. Legyen 

F=(L-b) és E=(R-b). A telítési állapotnál (db/dt)=0:, 

így :

F-E
(2)Kd=

b

ahol а К2/К! hányadost disszociációs konstansnak 

nevezzük és K^-vel jelöljük (K(j=K2/Ki) .Legyen Bmax a 

teljes receptor koncentrációt, azaz Bmax=R=E+b. így
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F‘(Bmax b)
(3)Kd=

В

A (3) egyenletet többféle formában használták 

illetve még ma is használják a receptoranalízis 

értékeléséhez.

i) A (3) egyenletből a következő átalakításokkal 
Kd'b = Bmax'F b-F

b-(F+Kd) = Bmax'F

В •Fmax
(За)b=

Kd +F

kapjuk az ún. Michaelis-Menten egyenlet (3a).

ii) A (3) egyenletből a
Kd * b + b*F = Bmax *F

Kd +F1 1
(3b)

b в Fmax

Lineweaver-Burkeátalakítással 
kapjuk.
iii) A (3) egyenlet Scatchard-tól származó alakja vált 

a legismertebbé és legelterjedtebbé [32]:

egyenletet(3b)a

b-FKd-b - Bmax‘F - 

Kd * (b/F) = Bmax 

b=Bmax-Kd(b/F)
b

(3c)

Jelölje H=b/F hányadost. Ekkor a (3c) egyenletből 
H=Kd—1‘(Bmax-b) 

lineáris egyenletet kapjuk. A b-H koordináta
rendszerben ábrázolva a specifikus kötés mérési 
pontjait, ahol b az abszcissza és H az ordináta 

tengely, a pontokra egyenes illeszthető, melynek 

meredeksége "slope"=-l/Kd és az abszcisszát a Bmax-nál

(3d)
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metszi. így megkapjuk,
(1/Kd) és 

lineáris 

esetén érvényes [27,29,30].
A gyakorlatban nem ritkán tapasztaljuk, hogy adott 

szöveten belül a receptorok eloszlása nem homogén. A 

következőkben a Scatchard-formula általánosítását adjuk 

tetszőleges számú (n) ligand és tetszőleges számú (m) 
receptor interakciójának leírására.

az adott receptor affinitását 

maximális kötési kapacitását (Bmax). A 

ábrázolás csak homogén receptor populáció

2.1.2 Az n x m modell

A receptorok nemhomogén eloszlása esetén az adott 

szöveten belül több kötőhely létezik, melyek 

interakcióba lépnek a radioliganddal. A matematikai
,/i=l,2,...,n/ kötődésének 

/j=l,2,...,m/ írja le
ligand

reakcióját m kötőhelyhez Rj, 
[10,11]. A reakció egyenletek:

>LiRj

modell Lin

Li + Rj<

n, j=l,2,...,m és az affinitási konstansi=l,2,.. • /

Kij = Bij / FjEj ( 4 )

ligand
koncentrációját, Ej aj. 

koncentrációját és B^j 
="Bound" ) koncentrációját jelöli.

i. ="Free" )ahol Fi szabad (az
üres ( ="Empty" ) receptor 

az i. ligandhoz kötődött ( 
Az üres receptor Ej 

meghatározható a receptorokra vonatkozó tömegmegmaradás
törvény szerint:

j=l,2,...,m ( 5 )Rj - Ej + 2iBij

ahol Rj aj. receptor total koncentrációja. A szabad 

ligand koncentráció Fi a ligand megmaradással a 

következőképpen definiálható:

i—1,2 , . . . , П ( 6 )Li - Fi + 2jBij
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ahol Lj[ az i. ligand total koncentrációja. / Li és 

hasonlóan Rj lehet még az i. ligand ill. j. receptor 

neve is / A (4) egyenletből következik, hogy

Bij ~ KijFiEj
és ( 5 )-be ill. ( 6 )-ba behelyettesítve kapjuk

j=l,2,...,m ( 7 )Rj = Ej + Sí KijFiEj

i=l,2,...,n . ( 8 )Li = Fi + Ej KijFiEj

A ( 7 ) egyenletből Ej-t kiemelve és átrendezve :

RjEj =
1 + SiKijFi

adódik, melyet ( 8 ) egyenletbe behelyettesítve kapjuk

KijRjFi
, i=l,2,...,nLi = Fi + Ej

1 + EaKajFa

Innen Fi~t kiemelve

Ki jRj i=l,2,...,n) ,Li — Fi( 1 + Ej
1 + EaKaj Fa

majd Fi~vel osztva

KijRj
), i=l,2,.. n. (9)Hi= Li/Fi- 1 = Ej • /

1 + EaKaj Fa

egyenlet rendszer leírja n ligand m 

kötőhelyhez való reakcióját, ebből levezethető az 

összes többi, független kötőhelyes reakciót leíró 

telítési egyenlet. A továbbiakban jelölje H=Hi és 

b=L1-F1, {H=(L1-F1)/F1=b/F1}.

A (9)
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Еду ligand еду kötőhely esetén (n=l, m=l) a (9) 

egyenletből adódik:

KuRi
(10)H =

i+KuFi

Innen H+KnHFi=K^Ri és átrendezve Н=Кд (R^-HF^) 

egyenletet kapjuk, mely 

miatt azonos (3d)-vei.
és HFx=bRl-Bmax

Egy ligand és két kötőhely esetén a (9) egyenlet a 

következő lakra egyszerűsödik:

K11K12(r1+r2)f1+k11r1+k12r2k12r2Khri
H = +

(1+K12F!) (1+KhFí)1+KnFi 1+K^2f1

A nevezőben elvégezve a szorzást a

K11K12(ri+r2)f1+k11r1+k12r2
H=

1+(K12+K11)F1+R11R12Fз_2

hányadost kapjuk. Ezt rendezve

H(1+(K12+K11)F1+K11K12F12)=K11K12(Ri+R2)Fi+KiiRi+K12R2 

majd mindkét oldalt H-val szorozva kapjuk, hogy

H2(1+(K12+K11)F1+K11K12F12)=H(K11K12(Ri+R2)F1+K11R1+K12R2)

A zárójelek felbontása , és az összevonások után a (11) 

egyenletet kapjuk.

н2+(к12+к11>н2р1+к11к12р12Н2=НК11К12(Ri+R2)F1+HK11R1+HK12R2

K2^K^2íd2+( Kh+Ki2 ) Hb+H2-K^ 1^12 (F1+R2 ) b— (]^1+К12р2 ) R—0 (11)

(11) egyenlet kvadratikus alakú : 

Ax2 +Bxy+Cy2 +Dx+Ey+F=0
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ahol
x=b

А=КцК12
B~Kii+Ki2
C=1
d=_k11k12(r1+r2) 
e=_k11r1+k12r2
F=0

Grafikusan ábrázolva (b-H) koordináta rendszerben 

a görbe képe hiperbola , ugyanis a diszkrimináns : 
В2—4AC= (Кц-К]_2) 2 pozitív. A hiperbola aszimptotáit a 

következő egyenesek jellemzik: Н=-Кц (b-R^) és H=- 

r12(b-R2) A hiperbola az ordinátát
értéknél metszi, mely b=0 esetén helyetesítéssel adódik 

(11)-bői. Az egyik aszimptota az ordinátát a , az
abszcisszát az R^ pontban, a másik aszimptota az 

ordinátát a Ki2R2' az abszcisszát az R2 pontban metszi 
(3a.ábra). Kaptuk tehát, hogy a hiperbola ordináta

aszimptotái ordináta 

metszéspontjainak összegével. Ezt Berson és Yalow [4] 
geometriai ábrázolással használta a kísérleti görbe 

aszimptotáinak és a vizsgált receptormennyiség 

meghatározására.
Mivel (11) kvadratikus H-ra nézve, egyszerű dolog 

b-vel kifejezni H értékét:

a K11R1+K12R2

metszéspontja egyenlő az

H= 1/2 (KU (Ri-b) +K12 (R2-b) +

+ V (Кц (Ri“b) -K12 (R2~b) ) 2+4K11K12RiR2

azaz H kifejezhető a b függvényeként: így egy explicit 

formulát kapunk az elméleti görbe kifejezésére.

Két ligand egy kötőhely (n=2, m=l) esetén a (9) 

egyenletből adódik:

K11R1
H

(12)
I+K11F1+K21F2
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kötött/szabad

J

kötött (nM)
З.а ábra. Az elméleti telítési analízis egy ligand két 
kötőhely esetén.

kötött/szabad
0.12

0.1 У
0.08

0.06

0.04

0.02

R,Кио
о 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

kötött (nM)

ábra Az elméleti telítési analízis két ligand egy3 .b
kötőhely esetén.
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K21R1
(12а)Н2 =

I+K11F1+K21F2

А (12) és (12а) egyenletekből kapjuk

K21
(13)Н = Н2/

Кц

azaz Н és Н2 nem függetlenek. Mivel

l2
H2 = - 1

f2
és (13) -bői következik, hogy:

K2i l2
H = 1

F2Кц
Átrendezéssel

F2(K11+K2iH) = KUL2 

K2iHF2 = Кц (L2-F2 ) (14)

ésátrendezve(12) egyenletet (14)-etA
behelyettesítve:

H(1+KhF1+K2iF2) = KiiR]_

H+HKÍÍFX+HK21F2 = KnRj

H+HK11F1+K11(L2-F2) = KnR!

k11l2
H+K11HF1+K11(L2 - ) - KnR! - 0

Кц+К2 iH

L2K2iH+K11L2-K11L2
) - KuRi = 0Н+КцЬ+Кц (

КцН+Кц

k21l2h+k11l2-k11l2
) - KUR! = 0Н+КцЬ+Кц (

K2 lH+Кц
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K2iL2H
Ы+кцЬ+ - KnR! = О

(K2 l/Кц) H+l

(K2l/Kll)H2+H+K21Hb+Kllb+K21L2H-K21RlH_KllRl = 0

K21Hb+(K21/K11)H2+H+K11b+K21H(L2-R1) =0
(16)

(16) egyenlet kvadratikus alakú : 

Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+F=0

ahol
x=b
y=H
A=0
B=K21
С=К21/Кц
D=Kn
E=1+K21(L2-R1)
F=-KhRi

Mivel a diszkrimináns B2-4AC=(K2i)2>0, ezért a (16) 

egyenlet képe szintén hiperbola (3b.ábra).

H-t kifejezve b függvényeként (16)-bél adódik :

Н=(Кц/2К21) { (-1-K21(b+L2-R1)+

+ V[1-K21(b+L2-Ri)]2-4K2iL2}
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2.2 Számítógépes paraméter illesztés

A számítógépek széleskörű elterjedése 

eredmények feldolgozásában új lehetőségeket teremtett. 

Különböző programok készültek, melyek közül 
legismertebb és legelterjedtebb a P.J Munson és D. 
Rodbard által kifejlesztett LIGAND program [23,24]. 

Laboratóriumunkban e program McPherson által módosított 

verzióját használjuk.
A program a fentebb bemutatott, Feldmann által 

kifejlesztett modellen alapszik. A paraméter illesztés 

"legkisebb négyzetes eltérés" Gauss-Newton 

módszerével történik.

az

a

a

2.2.1 A Gauss-Newton módszer

A módszer egyik alkalmazási területe az adatillesztés 

[13]. Adott u adatunk d]_, d2 , • • • , du értékei , melyek 

valamely független t változó t^,t2,...,tu értékeire 

vett minták. Ekkor szeretnénk egy $(t,x) függvényt
"igazítható" 

/ van, melyek 

legjobban

illeszteni a pontokra, amelynek s darab
komponenseiparamétere

változtathatóak úgy,hogy a függvény a 

illeszkedjen az adatokra. Ezért a maradékokat 
"residual" / a következőképpen adjuk meg:

/ x

/

(17)rk(x) = *(tk,x)-dk
és a legjobb legkisebb négyzetes megoldást az 

f(x) = Zk[rk(x)]2 = rTr , 
ahol r = r(x) függvény minimalizálásával keressük.

k=l,2,...,u

(18)

Jelölje
Vrk(x) = [ drk/dx1,drk/dx2,...,drk/dxs ]T , (19)

s x 1 vektort, melynek elemei az rk parciális 

deriváltjai, és jelölje
j = J(x) = [ Vr!,Vr2,...,Vru ] 

azt az s x u
(20)

Jacobi-mátrixot, melynek oszlopai az rk 

vektorok első parciális deriváltjai. így (18)-ból f(x)- 

et deriválva
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f'(x)=g(x) = 2Jr
és még egyszer deriválva

f"(x)=G(x) = 2JJT + 2 SkrkV2rk
Mivel r(x)-et minimalizáljuk legkisebb négyzetes 

értelemben, gyakori eset, hogy az rk komponensek 

kicsik. Ez azt sugallja,hogy az G(x) jó közelítése 

kapható az utolsó tag elhagyásával, azaz
G(x) = 2JJT

Az effajta közelítés előnye, hogy csak az első 

deriváltakat kell meghatározni. Ezek után az algoritmus 

a következő:
x^0) kezdeti érték adási)

a 1. iterációs lépés:
ü) J(1)jT(1)c(1) = j(l)r(!)

cd) = (j(l) jT(l) )“lJ(l)r(l) 
x(l+l) = X(D (1)iii) + c

Egy ligand egy kötőhely esetén adatpontjaink a 

mérésből adódó kötött és az ehhez tartozó kötött/szabad 

hányados értékeink (4i > Я.2 > • • • > <3u) • Az illesztendő 
paramétereink legyenek а Кц és R]_, azaz x elemei. (10) 

és (17) egyenletekből:
rk(x) = KníRi-BkJ-qk 

paraméter értékadással kapjuk, hogy:
rk(0)=rk(x(°) ) = Kn(°) (Rl(0)-Bk)-qk k=l, 2 , . .
(19) egyenletből adódik:
Vrk(x) = [R1-Bk , Kn]T k=l, 2 , . . . ,u.

(20) -ból :

u. így a kezdetik=l,2,. . • /

. ,u.

Rl-Bl r1-b2 ••• Rl-Bu
J =

Кц . . . КцКц

s x u Jacobi mátrix és transzponáltja

R1~B1 Кц

r1-b2 k11
JT =

Rl_Bu K11
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Az iterációs lépések ekkor:
0.) Legyen z=0.
1. ) Meghatározzuk az r(z)(x) u x 1-es vektort és a j(z) 
s x u Jacobi mátrixot.
2. ) Számoljuk az

SS(z)= r(z)rT(z) = Skrk(z)rk(z) 2 (z) négyzet= 2krk
összeget.
3.) Az algoritmus szerint számítjuk a c 

majd az x(z+1) vektor elemeit. Ezután növeljük eggyel a

(z+1) vektor ,

z értékét (z:=z+l) és kezdjük újra az 1.) lépésnél.
A számolásokat addig végezzük, míg

eltérés abszolút értéke egy adott 

Ha a kezdeti paramétereket 
az SS(z+1)-SS

az
(z)SS(z+1)

érték(m) alá nem csökken, 
nem jól választjuk meg, akkor 

különbség nem csökken. Ez esetben új kezdeti értékekkel 
kell az iterációt végezni.

-SS

2.2.2 Modell választás

Amikor új modellt illesztünk adatsorunkra, pl.: 

egy ligand egy kötőhelyes modell után két kötőhelyes 

modellt választunk, és az új modellben a maradékok 

négyzetöszszege kisebb, mint az előzőben, akkor az 

eltérések négyzetösszegének összehasonlítására is van
A következő statisztikai teszttellehetőségünk

megvizsgálható, hogy a modellre alkalmazott "illesztés 

jóságának" növekedése a hozzávett új paraméterekkel
szignifikánsan nagyobb, mint azt várhatnánk a véletlen 

alapján:

(SS1-SS2)/(df1-df2)
F

SS2/df2

Itt SSi az eredeti, SS2 az újabb paraméterekkel 
bővített modellben a pontoknak az illesztett görbétől 
való eltérésének négyzetösszege, df^ és df2 a megfelelő 

szabadságfokok (="degree of freedom",df=az adatpontok
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száma mínusz a paraméterek száma). A számított F 

hányadost összevetjük a táblázatbeli értékével (df^- 

df2) és dÍ2 szabadságfoknál, így megállapítható, hogy a 

régi és az új illesztés eltérése szignifikáns-e. [28]
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2.3 Leszorítási (displacement) analízis

inkubációs 

radioligand
koncentráció állandó, míg a jelzetlen ligand (cold) 

vagy inhibitor (drug) koncentráció változik. Amikor az 

inhibitor koncentráció (1=0) 0, akkor a receptor csak a 

radioligandhoz kötődik. Az inhibitor koncentrációt 

növelve az inhibitor a radioligandot (L) leszorítja a 

receptor kötőhelyeiről, ezáltal csökkenti a szabad 

receptor (E) valamint a receptor-radioligand vegyület 
koncentrációt.[5,8]

A displacement analízis alapegyenlete [5,6,12] a 

következő.:

Displacement 
időtartam alatt

analízisnél állandó
receptor ésa a

R+L+I <■ * RL+RI

A következő folyamatok zajlanak le ekkor:

db
Ki(R-b)(L-b)-K2b,

dt

ahol b=RL . Jelölje E az (R-b) és F az (L-b) 

különbségeket. Telített állapotnál (egyensúlyi állapot) 

(db/dt)=0 . így Ki=K2/Ki miatt

E-F^Kx'b (21a)

dbi
Ki'(R-bi)(IT-bi)-K2'bi,

dt

ahol bi=RI. Jelölje I az (I«p-b) különbségeket. A 

telített állapotnál (dbi/dt)=0 és Ki=K2'/Ki' miatt

E-I=Ki’bi , (21b)

ahol F a szabad radioligand , E a szabad receptor , D a 

szabad inhibitor, b=RL a kötött receptor-radioligand és 

bi=RI a kötött receptor inhibitor koncentráció. a 

radioligandra inhibitorra vonatkozóés Ki az
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disszociációs konstans. Legyen В 

= (E+b+k>i) a teljes receptor koncentráció. így (21a) és 

(21b)-bői kapjuk :

(E+RL+RI)max

(22a)(Bmax - b - bi)F = Kxb 

(Bmax - b - bj.)I = Kibi (22b)

Fejezzük ki bi-t (22b)-bői:

1-ЫВmax
(23)bi =

Ki+I

Ezután (22a)-t (22b)-vei osztva kapjuk:

b KiF
(24)=

bi K]+I

(23) és (24)-bői

KiFBiKiF В I-BImax
(25)В

Ki + I KilKi+I

(25)-bői átrendezéssel b-t kifejezve adódik:

ВmaxF
(26)B=

F+Kí+IKí/Kí

Legyen B0 а В értéke inhibitor hiánya esetén azaz

maxFВ
B0= vagy

Ki +F

(27)BmaxF - Bo(Kl + F) 

Behelyettesítve (27)-t (26)-ba:

B0(Ki+F)
(28)B=

Ki(1+I/Ki)+F
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(28)-at átrendezve kapjuk :

BKi + BKil/Ki +BF =B0(Ki+F)

B(K!+F) + BKíI/Kí =B0(K1+F)

- BIK]_
+ Bqв =

Ki(Kx+F)

vagy

1
(29)В = -BI + Bq

Ki (1+F/K]_)

IC50 jelölje az inhibitor koncentrációt amely а Во a 

kötött ligand mennyiség 50 %-át gátolja

így (28)-ból

B0(Ki + F)B0
2 Ki(l+IC50/Ki)+F

Kl+IC50Kl/Ki+F=2Kl+2F
ic50k1/kí=k1+f

IC50=Ki(1+F/Ki) (30)

(29) és (30)-ból adódik:

-BI
(31)+ BqВ =

ic50

E formulát ábrázolva a (BI-B) koordináta rendszerben 

kapjuk, hogy az egyenes meredeksége(slope)= -I/IC50 és
az abszcisszát a B0 pontban metszi. Az inhibitor

érték jellemzi(gyógyszer) hatáserősségét az 

azonos ligand esetén : Ezen érték alapján hasonlítjuk
IC50

ligandra specifikus inhibitorokadottössze az
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hatáserősségét. 
számolható az IC50 érték.

egyenletből egyszerűen(30)A

Két vagy több független kötőhelyre a (30) egyenlet 
könnyen kiterjeszthető.

B= Bi+B2+. . +Вэд=: Et — + Bot
Ic50t

Ki=Ki esetén , azaz az inhibitor és a radioligand 

ugyanazon affinitású, a (26) egyenlet a következő 

alakra egyszerűsödik:.

ВmaxF
B=

Ki+I+F

Ezt átalakítva:

BK1+BI+BF=BmaxF=B0+(Ki+F) 

В(Ki+F)+BI=B0+(Ki+F)

1
В = - BI + B0

Ki+F

Ez közvetlenül adódik (31)-bői, ugyanis (30) 

egyenletből Ki=K^ miatt IC50=Ki+F
Az egyik leggyakoribb ábrázolási mód displacement 

analízisnél a Hofstee plot [18]. Jelölje P a

B0-B
hányadostP=

Bq

Ebből átrendezve adódik

(32)B=B0-PB0=B0(1-P)

(32)-t (26)-ba heltyettesítve adódik
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ВmaxF
B0(l-P)=- (33)

Ki(1+I/Ki)+F

(33) és (27) egyenletekből adódik

B0(Ki+F)
(34)B0(l-P)=-

K]_ (1+I/Ki) +F

Bg-lal osztva és átrendezve kapjuk:

Ki+KiI/Ki+F-PKi(1+I/Ki)-pf=k1+f

K1I-PK1Kí-PK1I-PFKí=0

Osztva Kil-vel

PKi PKi
1 P- = 0

I IKl

Átrendezve

P
P=------- Ki(1+F/Ki)+1,

I

majd (30) egyenletből adódik

P
(35)P=- IC50+1

I

A (35) egyenletet (P/I)-P koordináta rendszerben
ábrázolva egyenest kapunk, melynek meredeksége -IC50.

A displacement analízisnél elterjedt az inhibitor
logaritmusának függvényébenkoncentráció (dózis)

ábrázolni a gátlási %-ot. Ez egy szigmoid görbét
határoz meg. Az IC50 érték számolására azonban a fent 

leírt módokat célszerű használni, mert könnyebb és 

pontosabb a számolás menete. Az IC50 értékből az 

inhibitor affinitásának meghatározási módja az ún. 
Cheng-Prusoff [7] korrekció: 1/Ki=(IC50/(1+L‘Ki)

A következő fejezetben a telítési és displacement 
analízist kísérletekkel szemléltetjük.
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3. SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS

3.1 Laboratóriumunkban használt számítógépes programok

A SZOTE Női klinika laboratóriumában évtizedek óta
folynak tudományos célú radioanalítikai kísérletek. Az 

eredmények feldolgozása eleinte grafikusan
történt. Az efajta feldolgozás hátránya a

kézzel
végezve
szubjektivitás, ugyanis az értékelést az egyén 

nagymértékben befolyásolja. A számítógép megjelenésével
fej lesztettek kikulonbozo 

radioanalítikai
programokat a

eredményeinek
kiértékelésére. E programok között a legtöbb csak az 

ligand egy receptor kötőhelyes modellre volt
a pontokra regressziós egyenest 

illesztve számolja a receptor affinitását és kötési 
kapacitását. A 80-as évek elején az Egyesült Államokban 

kifejlesztettek egy sokoldalúan használható programot a 

ligand-receptor reakciók analízisére, mely gyorsan 

eltejedt a világ laboratóriumaiban. Laboratóriumunk is 

renmdelkezik e program továbbfejlesztett változatával, 

melyet ajándékba kaptunk a new orleansi Tulan 

egyetemtől.
A program két fő részből áll. a) Az EBDA 

(Equilibrium Binding Data Analysis) az adatbevitelt és 

alapfeldolgozást , b) a LIGAND a pontos matematikai 
illesztést végzi.

McPherson 1983-ban készítette az EBDA programot, 
mellyel célja egyrészt a már létező LIGAND program 

számára az adatbevitel egyszerűsítése és meggyorsítása, 

másrészt a iterációs kezdeti érték adás megkönnyítése 

volt. Telítési analízis esetén a Scatchard 

egyenlet alapján illeszt egyenest és számolja az 

affinitási konstanst és a maximális kötési kapacitást. 

Displacement analízis esetén a Hofstee képlet alapján 

határozza meg az IC50 értéket. Mind a telítési, mind a 

displacement analízisnél mérési pontjaink grafikusan is 

ábrázolva vannak. A 4. ábrán a diagramm bemutatja a
kapcsolatot az EBDA és bIGÁÍÍtí programok között.AvIn <?>., o-И

kísérletek

egy
alkalmazható, mert

(3c)

V/
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DPM

DisplacementTelítési
EBDA

analízisanalízis

Adatmódosítás

Displacemeent
görbe,

Hofstee plot

Scatchard

analízis

LIGAND

analízis

Végső
paraméter
becslés

4. ábra. Kapcsolat az EBDA és LIGAND programok között. 

Az EBDA adatfeldolgozásra és közelítő grafikus 

becslésre használható. A LIGAND program a paraméterek 

finomítására, pontosabb becslésre alkalmas.
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A LIGAND programot Munson és Rodbard készítette 

1980-ban. Céljuk egy sokoldalú, tetszőleges számú 

ligand-tetszőleges számú receptor között lezajló 

reakciót analizáló program kidolgozása volt. A program 

matematikai alapja a Feldmann által kifejlesztett n x m 

modell. A program legfontosabb előnyei, melyek segítik 

a felhasználót a pontos analízis elvégzésében a 

következők:
- Lehetőség van többféle jelzett (radioaktív) 

liganddal végzett kísérlet analizálására.
- Egyidejűleg több displacement görbe analízisét 

végezhetjük, így a különböző inhibitorokat azonnal 
összehasonlíthatjuk.

- A statisztikai teszttel jellemzi az illesztett 

modellt. Új modell esetén az illesztést összehasonlítja 

az előzővel.
- A grafikus illesztés alapján, vizuálisan is 

meggyőződhetünk az illesztés jóságáról.
Az iteráció során bármikor megszakítható a 

program futása és a pillanatnyi paraméterekkel grafikus 

illesztés készíthető.
A programok egyszerűen kezelhetők, az interaktív 

kommunikáció a számítógéppel könnyen végezhető. A 

minimális hardware konfiguráció, amely a program 

működtetéséhez szükséges a következő:
IBM vagy IBM kompatibilis XT számítógép

- 256 Kbyte-os memóriával
- 1 mágneslemez meghajtóval
- Grafikus adapterrel

Ajánlott azonban a merev lemezes tárolása a programnak. 
Az analízis lépései nyomtathatók vagy lemezen file-ban 

tárolhatók. A programok használatát, 
fejezetben leírt matematikai összefüggések gyakorlati 
alkalmazását, a továbbiakban laboratóriumunkban végzett 
kísérletek eredményeinek kiértékelésén keresztül 
mutatjuk be. Röviden vázoljuk a kísérleteket is.

előzőaz
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3.2 Progeszteron receptor meghatározás

Műtéti úton eltávolított postmenopausaban levő nők 

uterusát használtuk a citoszol frakció preparálásához. 
A citoszol progeszteron receptor tartalmának 

meghatározására telítési analízist végeztünk. A módszer 

a specifikus receptor kötés tulajdonságain alapszik, 

melyeket, már korábban leírtunk. Először a citoszol 
maximális kötőkapacitását határoztuk meg úgy, hogy 

felező hígítással készült különböző koncentrációjú 

(0,313—lOnM) 3H-ORG-2058 izotópot inkubáltunk a 

citoszollal. Az inkubáció alatt a jelzett ligand 

hozzákötődik a specifikus progeszteron receptorokhoz, 
de emellett számos más helyre is bekötődhet, melyeket 
összefoglaló néven nem specifikus kötőhelynek (NSB) 
nevezzük. A specifikus és nem specifikus kötések 

együttesen az ún. total (T) kötés. Az NSB meghatározása 

rendszerint párhuzamosan zajlik a total kötéssel. Ehhez 

a 3H—ORG—2058 izotópot a citoszollal és a ligandhoz 

képest 100-szoros (1/iM) koncentrációjú nem jelzett (ún. 
"hideg") ORG-2058 jelenlétében inkubáltuk. A nem 

jelzett ORG-2058 a tömeghatás törvénye szerint a 

reverzibilis specifikus kötőhelyekről leszorítja az 

izotópot, azonban az irreverzibilis, nem specifikus 

kötőhelyeken a ligand ott marad.
A mintákat 24 órán át 4°C-on inkubáltuk. A 

receptorhoz kötött és a szabad frakció elválasztását, 

dextránnal fedett aktív szenes kezeléssel végeztük. A 

hideg szuszpenzióból, mágneses keverés közben 500 jil-t
adtunk minden mintához, majd a csöveket vortex keverést 

20 percig 4°C-on inkubáltuk. Ezt követően akövetően,
mintákat hűthető centrifugában 3000 x g-vel 4°C-on 10
percig centrifugáltuk. A felülúszó radioaktivitását, 

kötött izotóp mennyiségével arányos,mely
liquidscintillációs spektrométerben 2 percig mértünk,

a

melyet a készülék hatásfokát is figyelembe véve DPM 

egységben kaptunk.
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Az adatbevitelt az EBDA programmal végeztük. A 

különböző radioligand koncentrációkhoz (0.313 nM, 0.625 

nM, 1.25 nM, 2.5 nM, 5 nM, 10 nM) duplikátban végezve a 

meghatározást pontonként három DPM értékpár tarozott: 2 

total, 2 NSB és 2 tracer. Ezekből a kötött és szabad 

frakciók specifikus aktivitását meghatározva 

Scatchard-szerinti ábrázolás látható az 5. ábrán. A 

illesztett egyenes meredekségéből
és az egyenes abszcissza

metszéspontjából pedig a maximális kötési kapacitásra 

kaptuk az első becslést. A két paraméter értékének 

további finomítását a LIGAND programmal végeztük. 
Először modellt választottunk (egy kötőhelyes) majd az 

iterációhoz megadtuk a kapott paraméter értékeket. Az 

iterációs lépések számát 10-re állítottuk. A 4. 
iterációs lépésben a négyzetes különbségek eltérése 

kisebb lett, mint /i=0.0001, ezért az iterálás itt 

befejeződött, és megkaptuk az új affinitást és
maximális kötési kapacitást. Ha a 10. lépésig nem
csökken a ß alá az eltérések értéke, akkor újabb lépés 

számot kell megadnunk. A grafikus kép és az utolsó 

lépésben kapott négyzetes eltérések összege (TSS) 
alapján kimondhatjuk, hogy homogén rendszerről van szó 

esetünkben. Eredményeinket az I. táblázatban foglaltuk 

össze. A táblázat az affinitási konstanst (Ki;l) , a 

maximális kötési kapacitást (R]_) és a TSS értékét
tartalmazza. A fenti kísérletet és értékelést még 17 

esetben végeztük el. A kapott eredmények minden esetben 

egykötóhelyes modellre utaltak.

a

pontokra 

affinitási konstansra
az

(Rl) TSSВКц max
(nM)(nM)

1.98EBDA 2.88

LIGAND 4.iteráció 2.18 372.98
I.táblázat.

A progeszteron receptor EBDA és LIGAND programokkal 
meghatározott affinitás és maximális kötési kapacitás

értékei
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A myometrium citoszol progeszteron receptorainak telítési analízise, a specifikus.5.ábra
kötések Scatchard szerinti transzformációja.
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3.3 Az antiprogesztogén affinitásának vizsgálata

A specifikus receptorkötés egyik fontos feltétele, 

hogy a receptorhoz való kötődés relatív affinitása 

egyezzen a farmakológiai hatás erősségével. A
displacement analízis során azt vizsgáljuk, hogy

szintetikus származékaivalamely hormon, 
(kompetitor), 
leszorítani 
kötőhelyekről.

vagy
milyen
jelzett

koncentrációban 

ligandot
képesek

specifikusa a

analízis kivitelezéséhez vizsgálandó
szteroidokból 10~10-10-4 M koncentráció tartományban 

higítási sort készítettünk. Ezek aliquotjait inkubáltuk 

24 órán át 4°C-on a citoszollal és 5 nM 3H-ORG-2058 

izotóppal. Általános gyakorlat szerint, a leszorítási 
analízishez használt izotóp koncentrációja a telítési 
analízissel meghatározott érték kétszerese. Az
inkubáció, majd dextránnal fedett aktív szenes
szeparáció után a mért radioaktivitások alapján , a 

különböző kompetitor koncentrációk esetén, a radioaktív 

ligand 

kifejezhető.
koncentrációihoz tartozó gátlási százalékokat a dózis 

logaritmusának függvényében ábrázolva kapjuk az ún. 
displacement görbét.

Adataink

Az a

specifikus kötődésének
vizsgált

gátlása
szteroidok

%-ban
A egyes

6a.ábrán
displacement görbét kaptuk. A 6b.ábra a Hofstee 

ábrázolást mutatja.
Különböző szteroidokkal végeztük el a displacement

értékelésekor látható

analízist a fentiek szerint (az izotóp minden esetben 

3H—ORG-2058 Eredményeinket a II. táblázatban 

foglaltuk össze. A vizsgált vegyületekre nézve relatív 

affinitási sort állíthatunk fel az IC5Q koncentráció 

értékek alapján . Minél kisebb az IC50 koncentráció, 

annál nagyobb affinitással kötődik egy vegyület az 

adott receptorhoz. A 7.ábra a vizsgált szteroidok

)

displacement görbéit mutatja.
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7.ábra A 3H-ORG-2058 specifikus kötődésének gátlása progesztogének és antiprogesztogének 
hatására, human myometrium citoszol progeszteron receptorain.
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Ha különböző jelzett ligandot 

displacement analíziseknél, akkor 

vegyületeket affinitási konstansaik alapján 

hasonlíthatjuk össze.

használunk a 

vizsgálta
(Ki)

RBA %IC50 (mol/L)

-88.42x10PROGESZTERON 100

-81.57x10 540ORG-2058

-8 92RU—486 9.10x10

2.64X10“7 32ZK-98734

II. táblázat.
A vizsgált progesztogének és antiprogesztogének 
IC50 értékei és relatív kötődési affinitása(RBA) 
human myometrium citoszol progeszteron receptorain. 
(A progeszteron affinitását 100 %-nak tekintettük.

3.4 Adrenerg receptor meghatározás

Terminusban levő tengeri malac foetus máj
szövetekből először membrán preparálást végeztünk. A 

finoman összedarabolt májat 20 szoros mennyiségű 

jéghideg pufferba vettük fel. A szuszpenziót háromszor 

15 s-ig homogenizáltuk, majd 10 percig 500 x g-vel 
centrifugáltuk. A felülúszót ultracentrifugában 105000 

x g-vel újra centrifugáltuk 20 percig, majd a felülúszó 

leöntése után a pelletet (nyers membrán frakció) 

pufferban reszuszpendáltuk. A fehérjemeghatározás után 

az 1-2 mg/ml fehérje koncentrációra beállított nyers 

membrán frakciót inkubáltuk 0.312-20 nM 3H-prazosinnel 
10 jUM phentolamin jelenlétében (NSB) és nélkül (T) 30
°C-on 30 percig. A kötött és a szabad frakciót 

membránszűréssel választottuk el. A kötött frakció

a
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radioaktivitását scintillációs koktél hozzáadása után 

DPM egységben mértük. Mivel a "hidegként" használt 

phentolamin nem altípus szelektív, így alfa-1 receptor
altípusaitilletve 

vizsgáltuk a szövetben.
Az értékelésnél először az egykötőhelyes, majd a 

kétkötőhelyes modellt illesztettük. A III. táblázatban 

összefoglaltuk az értékelés eredményeit. Az első sor az 

EBDA , a második sor a LIGAND programmal számított, 

egykötőhelyes modellt jellemző paraméter értékeket 

tartalmazza. A harmadik sor a LIGAND programmal, 
iterálással kapott kétkötőhelyes modell Кц, К^2 /
R2 és TSS értékeit tartalmazza. Iterálásnál a kezdeti 
paraméterek egykötőhelyes modell esetén az EBDA-val 
számított értékek voltak, míg kétkötőhelyes illesztés 

esetén a hiperbola aszimptotáinak meredékségét és 

metszéspontját

alfa-lB együttesenalfa-lA

Rl,

becsülniabszcissza 

egykötőhelyes 

meredekségéből 
várható meredekségére.
A 8.ábrán a specifikus kötés pontjai hiperbolát 

határoznak meg. Az illesztett modellek TSS értékeinek 

statisztikai összevetése alapján is a kétkötőhelyes 

illesztés szignifikánsan jobb közelítést adott (F

kellett. Az
illesztésnél

következtethetünk
kapott egyenes

aszimptotákaz

értéke p<0.05).
Az F teszt ereménye azonban nem minden esetben 

szignifikáns. Matematikailag, ekkor a kisebb TSS értékű 

modell eredményeit kell elfogadni.
Kísérleteknél a telítési analízist célszerű 

többször megismételni, a kapott eredményeket egyéb 

statisztikai próbával (pl. egymintás t-próba) 

összehasonlítani. így megbizonyosodhatunk eredményeink 

"valódiságáról".
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8.ábra Tengeri malac máj alfa-1 receptorainak telítési analízise. A Scatchard 
transzformációval a specifikus kötés pontjai hiperbolát határoznak meg.
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*2 TSS FКц Ri Kl2
(nM) (nM) (nM) (nM)

1.55 0.043EBDA

LIGAND(1-1 modell) 1.34 0.046 288.2

LIGAND(1-2 modell) 0.71 0.56 30.36.91 0.018 p<0.05

III.táblázat
Alfa-1 adrenerg receptor paraméterei egykötőhelyes (1-1 

modell) illetve kétkötőhelyes (1-2 modell) illesztés
esetén

3.5 Receptor mennyiség meghatározása kis mennyiségű 

mintából (Single point assay)

A telítési analízis többpontos vizsgálata kis 

mennyiségű szövet esetén nem végezhető el. Emlő 

carcinoma esetén a tű-biopsia-val vett mintából 
progeszteron és ösztrogén receptorok mennyiségének 

meghatározása ezért egypontos ún "single point" 

módszerrel történik [17,21].( Hicks és Walsh prosztata 

rákos szövetekben androgen receptor meghatározására 

használta ezt a módszert. )
Először a single point assay eredményeit 

összevetettük a telítési analízissel kapott receptor 

mennyiségekkel. 
carcinomás szövetekből telítési analízissel (egy 

ligand, egy kötőhely) meghatároztuk a progeszteron ill. 

17-ß-ösztradiol receptor mennyiséget. Progeszteron 

receptornál a 3H-ORG-2058 izotópot ( "hidegként" 1дМ
ösztrogén receptornál 17-ß-ösztradiol 

izotópot ("hidegként 1дМ DES) használtunk. Az eljárást 

a korábban leírt progeszteron meghatározás alapján 

végeztük.

műtétileg emlőeltávolítottA

ORG-2058)

magas izotópAz egypontos módszerhez a 

koncentrációt (10 nM) , ahol a telítődés a legjobb,
választottuk a receptor koncentráció meghatározásához.

Ш *$ e\ъ e'A
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Megmértük a 10 nM koncentrációhoz tartozó total és NSB 

radioaktivitását (DPM értékek), majd ebből a kötött 

mennyiség radioaktivitását és ezt a 10 nM-os ligand 

összradioaktivitással arányosítottuk. így megkaptuk a 

kötött receptor koncentrációját, melyet fmol/mg 

fehérjére számítottunk. Az egypontos módszerrel 
meghatározott receptor koncentrációk és a telítési 
analízissel kapott maximális kötési kapacitások között 

korrelációs és lineáris regressziós vizsgálatot 

végeztünk. A korrelációs együttható értéke (r=0.89) 

alapján az egypontos módszer alkalmas a progeszteron és 

17-ß-ösztradiol receptor koncentrációk meghatározására 

emlő carcinomás szövetben.
Progeszteron receptornál 10-15 fmol/mg fehérje, 

17-ß-ösztradiol receptornál 5-10 fmol/mg fehérje 

koncentráció értéknél kisebb mennyiség esetén receptor 

hiányról beszélünk, míg ennél nagyobb értékek esetén a 

hormonális kezelés sikeresen alkalmazható.
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4. MEGBESZÉLÉS

Évtizedeken át az enzimológiában és még inkább a 

hormon receptor kutatásokban csaknem kizárólag 

hagyományosan, grafikus módszerekkel analizáltak 

[4,14,31]. A mini, mikro és különösen a személyi 
számítógépek széleskörű elterjedése megteremtette a

számítógépes 

programok készültek 

analitikai vizsgálatok kiértékeléséhez [1,3,19,20,33], 

de a grafikus analízist továbbra sem lehetet elvetni. 

Az ideális analízis tehát a statisztikai és a grafikus 

módszerek ötvözete. Ezen feltételnek eleget tesz a 

Munson és Rodbard által kifejlesztett program [23,24], 

melyet laboratóriumunkban a radioreceptor analitikai 
eljárások ( a telítési és a leszoritási (displacement) 

analízis) kiértékelésére használunk. A ligand-receptor 

reakciók a másodrendű kémiai kinetika szerint zajlanak 

le.

adatfeldolgozáshoz.
radioreceptor

lehetőséget
Különböző

a
a

A telítési analízis matematikai alapja a 

tetszőleges számú (n) ligand tetszőleges számú (m) 
receptorhoz való kötődését leíró egyenletrendszer, az 

ún. "nxm" modell [10,11]. Az általános összefüggésekből 
levezettük a leggyakoribb (egy ligand-egy kötőhely, egy 

ligand-két kötőhely) és az elméleti jelentőségű (két 

ligand-egy
Ismertettünk az egy ligand-egy kötőhelyes és az egy 

ligand-két kötőhelyes modellre egy-egy reprezentatív 

telítési analízis metodikáját és adatfeldolgozást. A 

telítési analízis metodikájáról részletes leírás [8,9] 

közleményekben található.
Általános stratégia az adatfeldolgozásnál, hogy 

minden esetben az egy kötőhelyes illesztést kell 
először elvégezni. A Scatchard féle ábrázolás, az 

abszcisszán a kötött és az ordinátán, kötött/szabad
szemlélteti

alapegyenleteit.kötőhely) modellek

frakció adatpontokhányadosa, az
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elhelyezkedését. Ha a pontok nem egyenest határoznak 

meg, akkor a következő lépésben hiperbolát illesztünk 

(két kötőhelyes modell).
A gyakorlatban a legnagyobb problémát a hiperbola 

aszimptotáit jellemző paraméterek (Кц, K12r Rl/ r2 )
kezdeti értékeinek megadása jelenti. A gyakorlatban az

illesztés meredekségéből 
következtethetünk (az egyenesek abszcissza tengellyel

kötőhelyesegy

bezárt szögeinek tangensét figyelembe véve)
aszimptoták meredekségére (Кц, 

abszcissza metszéspontját a koordináta rendszer alapján 

becsüljük. Az iterációs lépések számát célszerű 

alacsonynak választani ( 5-10 lépés ) . Ha az egymást
követő illesztések négyzetes eltérés összegeinek
különbsége (SS (z + 1) -SS (z) ) kisebb, mint /jl (/jl-0.0001), 
akkor az iterálás itt befejeződik. Egyébként az 5-10.

van a pillanatnyi paraméter
ábrázolást készíteni. Újra 

paramétereket, majd

az
Az aszimptotákKl2) •

lépésnél lehetőség 

értékekkel grafikus 

definiálhatjuk 

folytathatjuk az iterálást.
Az iterációs eljárás a Gauss-Newton féle módszer, 

melynek legfőbb alkalmazási területe az adatillesztés. 

Az iterálási eljárást (algoritmus) a 2.2.1 fejezetben 

bemutattuk.
A modell illesztéseket az F statisztikai próbával 

hasonlítjuk össze. Nem szignifikáns eltérés esetén a 

kisebb négyzetes eltérés összeggel jellemzett modell a 

jobb illesztés. Ajánlott a kísérleteket többször 

megismételni, a kapott affinitás és kötési kapacitás 

értékeket egymintás t-próbával tovább vizsgálni.
A telítési analízis rutin diagnosztikai 

alkalmazása az egypontos (single point) módszer. 
(Laboratóriumunkban emlő valamint corpus és cervix 

carcinomás szövetekből progeszteron és 17-ß—ösztradiol 
receptor meghatározást végzünk). Ezt a módszert abban 

az esetben alkalmazzuk, amikor kis mennyiségű szövet 
áll rendelkezésre a receptor meghatározáshoz [17,21].

egypontos módszer

továbba

Rutin alkalmazás előtt, az
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össze kell hasonlítani a telítésieredményeit
analízissel meghatározott kötési kapacitásokkal. Szoros
korrelációs összefüggés esetén az egypontos eljárás 

alkalmas diagnosztikai felhasználásra.
A leszorítási (displacement) analízisnél 

folyamatot leíró reakció egyenletekből átalakításokkal 
kifejeztünk IC50 érték számítására alkalmas képleteket: 
Az általános esetre, amikor az inhibitor és a jelzett 

ligand affinitása megegyezik, ennek egy speciális 

változatára, amikor az inhibitor és a jelzett ligand 

megegyezik,
transzformáció esetére [18]. A Cheng és Prusoff 

korrekcióval [7] az 

inhibitor affinitása(Ki).
Szteroid vegyületek hatáserősségét displacement 

analízissel határoztuk meg. Esetünkben a hatáserősségek 

összehasonlítását az IC50 értékek alapján végeztük, 
mert jelzett ligandnak minden esetben 

koncentrációban (5nM) 3H-ORG-2058 izotópot és ugyanazt
citoszolt használtunk (Ki=állandó volt). A 

hatáserősség vizsgálatának óriási jelentősége van új 
gyógyszerek kifejlesztésénél [15], hiszen a tesztelni 
kívánt vegyület affinitását összehasonlítva az adott 

receptor endogén hormonjának affinitásával, meg lehet 

becsülni az illető vegyület várható hatását
A radionalítikai eljárások kiértékelésére a 90-es 

években is készültek speciális programok [26,34]. Az 

adott problémára, pl. azonos affinitású ligand és 

inhibitorral végzett displacement analízis [34], a 

bemutatott program természetesen jobban alkalmazható, 
de általános esetben nem használható. Matematikai 
alapja az általunk leírttal megegyezett. Eltérés a 

numerikus megvalósításban volt.
Laboratóriumunkban az egy ligand egy kötőhelyes 

modellre kifejlesztettünk egy programot, mely a LIGAND 

program speciális változata.
A disszertáció témájából 1992-ben a XVI.Neumann 

Kollokvium kiadványában közlemény jelent meg [25].

a

valamintaffinitása Hofsteea

értékből számolható azIC50

azonos

a
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5.ÖSSZEFOGLALÁS

Munkánk során a telítési és displacement analízis 

elméleti alapját vázoltuk. Bemutattuk a legáltalánosabb 

matematikai összefüggéseket, ezekből levezettük a 

leggyakoribb modellek alapegyenleteit.

Bemutattuk a numerikus megvalósításhoz szükséges
modellillesztésekeljárást

összehasonlítását végző F statisztikai próbát.
ésGauss-Newton a

Az adatok értékeléséhez a hazánkban is elterjedt 

EBDA, LIGAND programokat használtuk.

kiértékeléséveleredmények
szemléltettük a számítógépes feldolgozás menetét. A 

modellillesztés legproblematikusabb részének a kezdeti 
paraméterbecslést találtuk.

Kísérletes

Bemutattuk a telítési analízis rutin diagnosztikai 
alkalmazhatóságának a lehetőségét, az egypontos (single 

point) módszert.

disszertációban számítógépes
programok mindennapos rutin felhasználásra kerülnek az 

emlő és corpus carcinomák differenciál-diagnosztikájá-

bemutatottA

a klinikán folyó ETT és OTKA által támogatott
ahol a kísérleti eredmények

ban,
kutatási programokban, 
értékelését és interpretálását segítik .
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