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Rolul receptorilor intracelulari hormonali în medierea efectului
unor substanţe nutritive şi al unor poluanţi

The role of intracellular hormone receptors in the mediation of the
effect of certain nutrients and pollutants

În ultimele decenii cercetările ştiinţifice evidenţiază faptul că o serie de
substanţe chimice de sinteză, poluanţii antropogeni şi unele substanţe
de origine vegetală generează efecte dăunătoare semnificative asupra
sănătăţii umane, prin perturbarea funcţiilor sistemului endocrin, precum şi asupra mediului înconjurător. Substanţele cu potenţial de disruptor endocrin (EDCs -Endocrine Disruptive Chemicals) interferează cu
receptorii nucleari, care sunt factori de transcripţie şi se găsesc în citosol
şi în nucleu. Acţiunea xenobioticelor disruptoare endocrine este foarte
complexă. Acestea intervin la diferite nivele în interacţiunea receptor
nuclear – ligand, şi modifică efectele naturale hormonale, care menţin
homeostaza organismului şi reglează procesele de dezvoltare.

In the last decades, scientific research has revealed that several synthetic
chemical substances, pollutants and certain plant derived substances
generate significant harmful effects on human health by disturbing the
function of the endocrine system and on the environment, respectively.
Endocrine Disruptive Chemicals (EDC) interfere with the function of
the nuclear receptors, which are transcription factors and can be found
in the cytosol and the nucleus. The effect of the endocrine disruptive
xenobiotics is very complex. They may intervene at different levels of
the nuclear receptor ligand, interacting and thus modifying the normal
hormone function responsible for maintaining homeostasis in the body
and controlling processes of development.
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Az utóbbi években derült ki, hogy számos exogén eredetű
természetes (növényi) és szintetikus anyag képes befolyásolni – megszakítani – az endokrin szabályozás köreit, és
ezáltal súlyos zavarokat idézhet elő az érintett egyén szervezetében, a leszármazottaiban illetve egy egész populációban.
Gyűjtőnéven ezeket az anyagokat endokrin diszruptoroknak
(ED) nevezik. Egyre több endokrin diszruptor hatással rendelkező környezetszennyező anyag (Endocrine Disruptive
Chemicals – EDCs) kerül a természetbe és onnan az emberi
szervezetbe. Ezek az anyagok származhatnak az iparból, a
mezőgazdaságból, a közlekedésből, a hulladékok tárolásából és megsemmmisítéséből [8, 11, 19, 24, 25].
Az endokrin diszruptorok kémiai szerkezetüket tekintve
kismolekulájú, mono- illetve policiklusos vegyületek, valamint organikus fémvegyületek. Nagy lipofilitású, nagy stabilitású és kumulatív anyagok (POPs – Persistent Organic
Pollutants), amelyek a környezetben és az élő szervezetekben (zsírszövetben) koncentrálódhatnak, felhalmozódhatnak, és a táplálékláncban feldúsulnak. Az emlősöknél
könnyen áthatolnak a placentán, kiválasztódnak a tejben,
és így toxikus hatásukat kifejthetik a magzatban és az újszülöttben-csecsemőben is [6, 18, 19].
A XX. század közepétől a tudósok felfigyeltek arra is,
hogy az étrendünk részét képező számos növényi vegyület
is rendelkezik endokrin diszruptor hatással. Ezek a vegyületek képezik a fitoösztrogének csoportját [14].
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Az endokrin diszruptorok által kifejtett
hatás a nukleáris receptorokon
A receptorok elhelyezkedésük és működésük alapján négy
csoportba sorolhatók: ionotrop (ioncsatorna alkotó) receptorok, G-protein-kapcsolt receptorok, enzim-kapcsolt receptorok és sejtmag receptorok (nukleáris receptorok, RN) [3,19].
A négy receptor nagycsalád közül három a sejtmembránban
és egy a sejt belsejében helyezkedik el. A sejtfelszíni plazmamembrán receptorokhoz a hidrofil ligandumok kötődnek,
míg a hidrofób ligandumok átdiffundálnak a plazmamembránon és a citoplazmában vagy a sejtmagban lévő intracelluláris
receptorokhoz kötődnek [21].
Az endokrin diszruptorok hatásukat a magreceptorok
nagy családjába tartozó intracelluláris receptorokon fejtik
ki. A magreceptorok a citoszólban vagy a sejtmagban inaktív formában található ligand-aktivált transzkripciós faktorok (TF), amelyeket kismolekulájú liposzolubilis anyagok
aktiválnak. Ezek lehetnek a sejten belül keletkező endogén
ligandumok – hormonok, egyes metabolitok (1. ábra), valamint egyes exogén eredetű xenobiotikumok [1, 2, 21].
Az emlősökben közel 50 féle magreceptort írtak le, amelyek életfontosságú funkciókban játszanak szerepet. Endogén
ligandumaik egy részét már azonosították, másrésze azonban még ismeretlen (Orphan Nuclear Receptors – árva
magreceptorok), [4, 22], (1. táblázat). Amennyiben később
felfedezik az árva receptor ligandját, a receptort „adoptáltörökbe fogadott árva” receptor névvel illetik.
A nukleáris receptorok 400-1000 aminosavból álló
monomerek, amelyek jól körülhatárolt funkciójú szerkezeti
elemeket tartalmaznak (2. ábra) [10].
A magreceptorok részei és funkciójuk [10, 13, 23]:
• A ligandkötő egység – E domain (ligand binding domain,
LBD) a centrumtól a C terminális felé helyezkedik el.
• A DNS kötő egység – C domain (DNA binding domain,
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1. ábra. Endogén hidrofób ligandok



DBD) – a receptorfehérje központi része, tetrahedron formába rendeződő cink ionokat kötő kilenc cisztein egységet
tartalmaz. Ezek a cink ujjak képezik azt az alapstruktúrát,
amellyel a receptor specifikusan felismeri a hormonválaszért felelős nukleinsav szekvenciát (hormon-responsive
elements, HRE), és kialakítja a kötődést. A Zn ujjaknak a
receptor dimerizációban is szerepe van. A Zn-ujjas DNSkötő domén az evolúció során konzerválódott (3. ábra).
• A csukló egység – D domain (Hinge domain) – a ligandkötő
és DNS kötő egység között található változékony zsanér,
amely a receptor konformáció változásáért valamint nuk-
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2.ábra. A magreceptorok szerkezeti elemei
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leáris lokalizációjáért felel.
• A modulátor egység – A/B domain – a gén átíródását szabályozó régió, az N terminális vég felé helyezkedik el, és
növeli a receptor specificitását.
• A receptor két átíródást aktiváló funkciója a C és N terminális részen található AF-1 és AF-2 részhez köthető.
A magreceptorok hatásmechanizmusukat tekintve lehetnek:
• I. típusú receptorok – klasszikus szteroid hormon receptorok, a citoszólban találhatók, és a megfelelő ligandummal
kötődve komplex formában, transzlokáció révén jutnak a magba. Az aktiváló ligandjaiknak megfelelően
osztályozhatók: GR – Glükokortikoid receptor, MR –
Mineralokortikoid receptor, ER – Ösztrogén receptor,
PR – Progeszteron receptor, AR – Androgén receptor pl.
Tesztoszteron receptor, AhR – aromás szénhidrogén receptor (Aryl Hydrocarbon Receptors).
• II. típusú receptorok – nem szteroid hormon receptorok,
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1. táblázat. Endokrin receptorok családja (Drug Discovery Today)
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a sejtmagban találhatók. Ligandumaik citoszól receptorhoz történő kötődés nélkül, közvetlenül jutnak a magba.
Ide sorolhatók a TR – Tiroxin receptor, VDR – D-vitamin
receptor, RAR – Retinsav receptor, RXR – Retinoid X
receptor, PPAR – Peroxiszóma sokszorozódását aktiváló
receptor, LXR – Máj X receptor.
Az I. típusú klasszikus szteroid hormonreceptorokhoz
nyugalmi állapotban dajkafehérjék (chaperon molekulák: imunophilin, hsp56, hsp70, hsp90; hsp – heat shock
protein) kötődnek, amelyek meggátolják a receptor aktív
konfigurációjának kialakulását. A ligandum kapcsolódása
pillanatában fellépő konformációváltozás következtében a
hsp disszociál. A ligandum-receptor komplex aktivációját
homodimer képződés jellemzi. Az aktív homodimer komp-

Modulátor

3.ábra. Nukleáris receptorok funkcionális alegységei
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lex képes bejutni a magba, ahol a DNS hormon-reszponzív
elemeihez (HRE) kötődik, amely elindítja a hormonhatásért
felelős gén transzkripcióját (4. ábra) [3, 14, 15, 16, 17].
A II. típusú nukleáris receptorok esetében a ligandumok
a sejtmagban található receptorokhoz kötődnek. A receptorligand komplexek transzkripciós faktorokkal heterodimert
képeznek, és a DNS szekvenciához, a megfelelő hormonreszponzív elemhez kötődnek, majd elindítják a génexpressziót
(5. ábra). Az aktivált receptor kötődése a hormon-reszponzív
elemhez lehet közvetlen, vagy közvetett protein-protein interakció [5].
A hormonválaszért felelős DNS szekvenciák (HRE)
ligandspecifikusak (pl. ösztrogén-reszponzív elem – ERE,
tiroxin-reszponzív elem – TRE, xenobiotikum-reszponzív
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4.ábra. I. típusú magreceptorok működési elve
elemek – XRE, dioxin-reszponzív elemek – DRE).
A genomiális szabályozás mechanizmusában szerepet
játszhat még a receptoroknak különböző transzkripciós
koregulátorokkal (koaktivátorokkal illetve korepresszorokkal)
történő együttműködése. A transzkripció eredményeként
képződő mRNS a citoplazmában – a riboszómában – beindítja a hormonválaszt létrehozó protein szintézisét.

Az endokrin diszruptorok támadáspontjai
Az endokrin diszruptorok molekuláris szinten a következőképpen fejthetik ki hatásukat [12, 16]:
• közvetlenül a hormonreceptorral való kapcsolódás útján
(agonista, antagonista vagy szelektív moduláló hatás).
• közvetett úton:
• a hormon metabolizmusának módosításával (pl.
Citokróm P450 enzimek indukciója révén, amely

mind a hormon mind a xenobiotikum metabolizmusát befolyásolhatja),
• a hormonreceptorok számának befolyásolásával,
• a hormon kinetikájának módosítása révén (szintézis,
leadás, szállítás, raktározás és kiürülés),
• a transzport fehérjék valamint a korepresszorok/
koaktivátorok (pl. ARNT – AhR Nuclear Transporter)
kompetitív gátlásával.
A magreceptorokon ható xenobiotikumok endokrin rendszert befolyásoló hatása összetett, interferálnak a szervezet
homeosztázisát fenntartó, valamint a fejlődési folyamatokat
szabályozó természetes hormonhatásokkal (6. ábra) [9].
A magreceptorok eloszlása a szervekben változó, ennek
megfelelően az endokrin diszruptor hatás is különböző
erősségű. A 2. táblázatban az ösztrogén receptorok szervi
lokalizációját mutatjuk be.
Az endokrin diszruptorok a magreceptor-ligand kölcsönhatásokba illetve a hormonhatás kialakulásába több
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5.ábra. II. típusú magreceptorok működési elve (R – receptor; T₃, T₄ –pajzsmirigy hormonok; F – kofaktorok; PP – promoterhez kötődő fehérje)
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2. táblázat. Az ERα és ERβ receptorok lokalizációja
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6.ábra. A neuroendokrin szabályozás szintjei
helyen is beavatkozhatnak, módosítva a válaszreakciót, a 7.
ábrán bemutatott vázlat szerint.
A magreceptorokon ható exogén ligandumok – endokrin diszruptorok – főleg a környezetszennyező anyagok
csoportjából (peszticidek, fenolszármazékok, poliklórozott
difenilek/PCB, ftalátok) [7] valamint a fitoösztrogének [14]
köréből származnak. Jellemző rájuk, hogy mint ligandaktivált receptorok – serkentő és gátló hatású koregulátor
molekulák közreműködésével – szabályozzák a génátírás
folyamatát (megváltoztatják a fehérjeszintézist, módosítják
az enzimműködést).
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A környezetszennyező szintetikus anyagok fontosabb
aktív endokrin hatásai a reproduktív rendszerben (androgén,
ösztrogén agonista/antagonista) a pajzsmirigy működésében (hipotireózis), a metabolikus folyamatok egyensúlyának
megbomlásában (elhízás, diszlipidemia, magas vérnyomás, II.
típusú cukorbetegség), az immun- és idegrendszer zavaraiban jelentkeznek [20].
A fitoösztrogének (izoflavonok, kumesztrolok, lignánok,
mikoösztrogének) elsősorban az ERβ receptorokon fejtenek ki agonista/antagonista hatást. Számos kutatási eredmény valószínűsíti kedvező befolyásukat rákos, valamint
7.ábra. Endokrin diszruptorok lehetséges támadáspontjai
androgén célsejtekben:
1. Kompetitív kapcsolódás a receptorhoz. 2. A receptor
konformációváltozása. 3. A receptor-ligand komplex
transzlokációja a magba. 4. Kötődés a DNS-hez és a transzkripció
aktiválása
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degeneratív megbetegedésekben (pl. érelmeszesedés), csontritkulásban, allergiában. Nem szabad megfeledkeznünk
azonban arról, hogy az exogén fitoösztrogének módosítják
az endogén hormonok hatását (receptor szinten versengenek az endogén ösztrogénekkel, mennyiségük függvényében gátolják vagy fokozzák a hormonhatást), és ezáltal
felboríthatják az egészséges szervezet homeosztázisát.
Számos megbetegedés incidenciájának nagymértékű
növekedése az utóbbi évtizedekben, főleg a fejlett ipari
államokban, statisztikailag kimutatható összefüggést mutat
a környezetben felszaporodó endokrin diszruptor hatású
kemikáliák jelenlétével (pl. hormon-dependens rákok,
malformációk, reproduktív zavarok, a termékenység csökkenése állatoknál és embernél).
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