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ÖSSZEFOGLALÓ  A természetes eredető termékek egyre fontosabbá válnak a 
gyógyszerészeti kutatásokban, a hagyományos gyógynövényismeret pedig új utakat mutató 
szakterületévé vált a biogyógyászatnak, mint tudománynak. Az utóbbi években folytatódott a 
hatékony, növényekbıl kivont rákellenes hatóanyagok utáni kutatás lendülete. A jelen 
kutatásnak az volt a célja, hogy az Artemisia absinthium (AA) kivonat esetében a növény föld 
feletti részeibıl származó nyers kivonatok szerepét vizsgálja a sejtközi jelátvivı mechanizmus 
szabályozásában, különösen azt a képességét, hogy gátolja a sejtburjánzást és elısegíti a 
programozott sejthalált az emberi mellrák ösztrogénra nem reagáló sejtvonalában, az MDA—
MB-231-ben és az ösztrogénra reagáló sejtvonalban, az MCF-7-ben.  

A sejteket különbözı koncentrációjú AA-val inkubálták és a burjánzás ellenes aktivitását 
MTT próbákkal [tetrazolium kolorimetriás próba], propidium jodiddal történt festést követı 
fluoreszcens mikroszkópiával, western blottal és sejtciklus elemzéssel értékelték. A sejt 
túlélési próbák azt jelezték, hogy az AA citotoxikus mind az MDA-MB-231, mind pedig az 
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MCF-7 sejtek esetében. A sejtmagfestésre tipikus morfológiai jellemzık és a G1 alfázis [1. 
növekedési fázis] csúcsok megszaporodása azt mutatta, hogy a kivonat programozott 
sejthalált idézett elı. 25 µg/ml AA-val történt kezelés a kaszpáz-7 aktiválódását és a Bad [egy 
a programozott sejthalált elısegítı fehérje] felülszabályozását eredményezte az MCF-7 
sejtekben, míg a 20 µg/ml AA hatásának történı kitettség az MDA-MB-231 sejtekben a Bcl-2 
fehérje felülszabályozását idézte elı idıfüggı válaszként. Az AA-val történt kezelést 
követıen a MEK ½, és az ERK ½ is idıfüggı módon vált inaktívvá mindkét sejtvonalban. 
Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az AA által kiváltott burjánzás elleni hatások 
lehetséges, hogy programozott sejthalált indítanak be az emberi mellrák esetében mindkét 
sejtvonalban a BCL-2 családhoz tartozó fehérjék modulációján és a MEK/ERK útvonalon 
keresztül. További kutatásokat követıen ez oda vezethet, hogy lehetségessé válik ennek 
egyfajta terápiás hatóanyagként történı kifejlesztése a mellrákra. 

 

Bevezetés 

Az Artemisia absinthium-ot (AA), a köznyelv általában ürömnek nevezi, az indiai Kashmir 
völgyben pedig a helyiek „Tethwen”-ként ismerik. A hagyományos orvoslásban 
féreghajtóként, rovarölıként, görcsoldóként, fertıtlenítıként használják, de alkalmazzák 
krónikus lázak és a májgyulladás kezelésére is. Illóolajának antimikrobális és gombaölı 
hatása van. Az AA kivonatok vegyi elemzése azt mutatta, hogy illóolaja gazdag tujonban, 
amivel kapcsolatban arról számoltak be, hogy féreghajtó hatású. A török népi gyógyászatban 
az AA-t lázcsillapítóként, fertıtlenítıként, féreghajtóként, tonizálóként, vízhajtóként 
használják, valamint a gyomorfájás kezelésére. 

A nıknél világszerte a mellrák a leggyakrabban elıforduló onkológiai betegség, és 
elıfordulására és halálozási arányára magyarázat lehet a viszonylagos kockázat vagy a 
rizikófaktorok elıfordulásának – köztük az étrendi tényezık – eltérése. A jelenleg 
rendelkezésre álló gyógyszerek hatékonysága azonban nagyon korlátozott és minél elıbb 
szükség lenne olyan rákellenes gyógyszerekre, amelyek a szinergisztikus hatás elérése 
érdekében több pontot is meg tudnak célozni az apoptotikus kaszkádban. Klinikai vizsgálatok 
során bizonyos ráktípusok megelızésében és kezelésében jelentıs figyelmet keltettek a kínai 
gyógynövények. Sok esetben azonban a növényekbıl nyert kivonatok nem eléggé hatásosak, 
a nagyobb hatékonysági és toxicitási profil elérése érdekében klinikai módosítások 
szükségesek. Számos, a rák klinikai kemoterápiájában használt fitokemikáliát eredetileg 
gyógynövényekbıl és növényekbıl vontak ki. Ilyenek a paclitaxel, az etoposide, a 
camptothecin és a vinca alkaloidok. Így tehát a természetben elıforduló növényi alapú 
hatóanyagok új stratégiák kifejlesztéséhez vezethetnek a rák és a hasonló betegségek 
kezelésében. Bizonyos élelmiszerekben megtalálható specifikus vegyületekrıl kimutatták, 
hogy csökkentik az emberi mellrák sejtek burjánzását a programozott sejthalálon és a 
sejtciklus gátláson keresztül. Érdekes módon a különbözı kemopreventív hatóanyagok 
legújabb kutatásai során a rák kemoprevenció egyik új célpontja a programozott sejthalál 
útvonal volt. Ezt a mostani kutatást úgy tervezték meg, hogy in vitro vizsgálja az AA föld 
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feletti részeibıl készült nyers kivonatok rákellenes hatását az ösztrogénre reagáló MCF-7 és 
az ösztrogénre nem reagáló MDA-MB-231 emberi mellrák sejtvonalakra.  

 

Anyagok és módszerek 

A növényi anyag elıkészítése 

A növényeket az etnofarmakológia alapján választottuk ki és 3 kg növényi anyagot 
győjtöttünk helyben. Ezt az Osmania Egyetem Botanikai Tanszékének botanikusa 
azonosította és a herbáriumban elhelyezésre került egy minta is. Az AA föld feletti részeit 
árnyékos helyen, szabad levegın szárítottuk majd ezután ırlıgépet alkalmazva porítottuk. A 
porított növényi anyagot a korábban már leírtak szerint metanollal extraháltuk. Röviden, a 
porított növényi anyagot tömegének tízszeresét kitevı metanolban áztattuk extrahálás 
céljából. Az extrahálást háromszor ismételtük meg és minden extrahálást 24 órán keresztül 
végeztünk. A metanolos szőrletet ez után csökkentett nyomás alatt elpárologtattuk, hogy 
üledéket nyerjünk (500 g AA 29,15 g üledéket adott). Ezt követıen az üledéket forgó 
párologtatót használva szárítottuk, hogy port/masszát nyerjünk és a kívánt mennyiséget 
dimetil szulfoxidban (DMSO) oldottuk fel.  

A gyógyszer elkészítése 

Elkészítettünk egy adag növényi kivonatot 1 mg/ml koncentrációban DMSO-ban és 
autoklávban sterilizáltuk 121oC-on és 15 fontot 15 percig. Ezután a teszt gyógyszer öt 
koncentrációját (5, 20, 50 és 100 µg/ml) készítettük el az adag DMEM-ben [Dulbecco által 
módosított Eagle minimum esszenciális médium] történı hígításával. Vivıanyag kontrollként 
csak a DMEM-et használtuk.  

A sejtvonalak fenntartása 

Az MDA-MB-231 és az MCF-7 sejteket a National Centre for Cell Science-tıl [Országos 
Sejttudományi Központ] (Pune, India) szereztük be. A sejtvonalakat 10 % magzati 
szarvasmarha szérummal és 1 % penicillinnel/streptomicinnel kiegészített 90 % Dulbecco 
által módosított Eagle minimum esszenciális médiumban tartottuk és tenyésztettük (DMEM). 
A sejteket adherens egyrétegő laphámként tenyésztettük 70-80 %-os konfluenciáig és 37oC-on 
tartottuk 5 %-os CO2 párásított légkörben. A sejteket rövid tripszinizálást [a sejtek 
szétválasztása] követıen begyőjtöttük. Az összes felhasznált kémiai anyag kutatási minıségő 
volt. 

Sejt toxicitási és életképességi próbák 

Az MDA-MB-231 és az MCF-7 sejteket DMEM-ben tenyésztettük 37oC-on 5 %-os CO2-ben, 
párásított inkubátorban. A sejteket begyőjtöttük, megszámoltuk és 96 lyukú lemezekre 
helyeztük és a teszt vegyületek hozzáadását megelızıen 24 órán keresztül inkubáltuk. Az 
extrahált vegyületeket kezeltük és különbözı koncentrációkban alkalmaztuk és a kezelt 
sejteket 72 órán keresztül inkubáltuk. MTT-t (3-[4,5-dimetiltiazol-2-yl]-2,5-difeniltetrazolium 



Artemisia absinthium és a mellrák 

4 

 

bromid) (5 mg) oldottunk fel 1 ml foszfát puffer sóoldatban (PBS – phosphate buffer saline) 
és 25 µl MTT oldatot tettünk minden egyes lyukba. A lemezeket alumínium fóliába 
csomagoltuk és 4 órás idıtartamon keresztül 37 oC-on inkubáltuk. A táptalajt, a meg nem 
kötött MTT-t és az elpusztult sejteket tartalmazó oldatot szívással távolítottuk el és 200 µl 
DMSO-t tettünk a helyükre. A lemezeket ezután felráztuk és az optikai sőrőséget mikrolemez 
olvasóval mértük 575 nm-en. Három külön kísérletet végeztünk minden egyes kutatáshoz és 
minden mérést háromszor végeztünk el. Az eredményeket a burjánzás százalékos arányában 
fejeztük ki, a vivıanyaggal kezelt sejtek figyelembe vételével. A sejtek kezelését IC50-es [a 
maximális gátló koncentráció fele] koncentrációjú AA-val (25 µg/ml az MCF-7 sejtekre és 20 
µg/ml az MDA-MB-231 sejtekre) vagy vivıanyaggal (0,1 %) 24, 48 vagy 72 óráig folytattuk. 

Apoptotikus próbák 

Az AA MDA-MB-231 és MCF-7 sejtekre gyakorolt apoptotikus hatásait sejtmag DNS festési 
próbákkal elemeztük. Az AA-val kezelt, illetve nem kezelt sejteket 4 %-os 
paraformaldehidben PBS-ben fixáltuk 20 percig és kétszer átmostuk PBS-sel, és 1 µg/mL 
propidium jodiddal (PI) (Sigma) festettük 15 percig. A festett sejteket aztán kétszer átmostuk 
PBS-sel. A sejtmagban bekövetkezett változásokat ibolyán túli fluoreszcens mikroszkóppal 
(Carl Zeiss) figyeltük meg. 

Áramlásos citometriás elemzés 

A növekedés exponenciális fázisában levı MDA-MB-231 és MCF-7 sejteket AA kivonattal 
kezeltük (20 µg/ml az MDA-MB-231 sejtek esetében és 25 µg/ml az MCF-7 sejteknél) 24, 
illetve 48 órán keresztül és azután tripszinizálással győjtöttük be, kétszer átmostuk jéghideg 
PBS-sel és 70 %-os etanollal fixáltuk -20oC-on legalább 30 percig. A fixált sejteket ezután 
kétszer átmostuk jéghideg PBS-sel és 50 µg/ml PI-vel festettük 30 percig. A sejtciklus 
eloszlást FACSCaliburral [áramlásos citométer] (Becton-Dickinson, USA) használatával 
elemeztük. Mintánként 10.000 sejtbıl származó adatot győjtöttünk és elemeztünk a Cell Fit 
Cell elemzı program alkalmazásával.  

Western blot elemzés 

MDA-MB-231 és MCF-7 sejteket tenyésztettünk 6 lyukú lemezekben, és amikor a sejtsőrőség 
elérte a 80-90 %-os konfluenciát, a sejteket AA-val kezeltük (20 µg/ml az MDA-MB-231 
sejtek esetében és 25 µg/ml az MCF-7 sejtek esetében) 24, 48 és 72 órán keresztül. A kezelés 
után a sejteket összegyőjtöttük és kétszer átmostuk hideg PBS-sel. Ezután lízis pufferben (50 
mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM, NaCl, 1%  Nonidet P-40 [Octyl fenoxi polietoxi etanol], 2 
mM EDTA [etilén-diamin-tetraecetsav], 1 mM EGTA [etilén-glikol-tetraecetsav] 1 mM 
NaVO3 [nátrium metavanadát], 10 mM NaF, 1 mM DTT [ditiotetriol], 1 mM PMSF 
[fenilmetán szulfonil fluorid], 25 µg/Ml aprotinin, és 25 µg/mL leupeptin) lebontottuk a 
sejteket, és 30 percig jégen tartottuk. A lizátumokat [a lebontott sejtfalú sejtek tartalmát 
tartalmazó folyadék] ezután 12.000 x g-n centrifugáltuk 4oC-on 20 percig és a felülúszókat a 
felhasználásukig – 70 oC-on tároltuk. A fehérjekoncentrációt Bradford módszerrel határoztuk 
meg. A lizátumok alikvotjait (30 µg fehérje) 12 %-os SDS-PAGE-vel [nátrium-dodecil-
szulfát poliakrilamid gél elektroforézis] szeparáltuk és átvivı puffer (192 mM glicin, 25 mM 
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Tris-HCL, pH 8,8 és 20 %-os metanol [v/v]) alkalmazásával egy nitrocellulóz membránra 
helyeztük át. 5 %-os zsírmentes tejporral történı blokkolást követıen a membránokat a 
késıbbiek folyamán inkubáltuk a neki megfelelı elsıdleges antitestekkel, az alábbiak szerint: 
nyúl PARP [poli (ADP-ribóz polimeráz)] p85 fragment antitest, ERK ½ [sejten kívüli 
jelszabályozta kináz] antitest, MEK ½ [metil etil keton] antitest és MEK ½ policiklikus 
antitest, egér kaszpáz-7 antitest, Bcl-2 [B sejt limfóma 2] antitest és Bad [Bcl-2 sejthalál 
elısegítı] monoklonális antitest, nyúl ERK ½ poliklon antitest (Abcam Inc., USA). Az 
antitest felismerést a nekik megfelelı másodlagos antitestekkel, egér torma peroxidázhoz 
(Abcam Inc., USA) kapcsolódó IgG [immunoglobulin G] antitesttel mutatták ki. Az 
elsıdleges antitesteket 1:1.000 hígításban használtuk, míg a torma peroxidáz konjugált 
lovakban elıállított nyúl IgG-t [immunoglobulin G] (Sigma Chemicals, USA) 1:5000-es 
hígításban használtuk másodlagos antitestként. A membránt ezután megvilágítottuk és fehérje 
sávokat mutattunk ki fokozott kemilumineszcenciát (Abcam Inc., USA) alkalmazva.  

Statisztikai elemzés 

Az adatokat középértékként (±SD - standard deviáció] fejeztük ki. A csoportok közötti 
összehasonlításokat Student-féle t-teszttel és egytényezıs varianciaanalízissel (ANOVA) 
végeztük el. Az összes statisztikai elemzést a PASW 18.0 statisztikai szoftverrel hajtottuk 
végre. Statisztikailag szignifikánsnak a <0,05 P értékeket tekintettük. 

Eredmények 

A sejtburjánzás gátlása az AA-val kezelt MCF-7 és MDA-MB-231 sejtekben 

Ahhoz, hogy meg tudjuk vizsgálni az AA metanolos kivonatának hatásait az MDA-MB-231 
és az MCF-7 sejtek burjánzására, a sejteket különbözı koncentrációjú AA-val kezeltük 72 
órán keresztül. A 25 µg/mL AA a sejtburjánzás csaknem 50 %-os gátlását idézte elı az MCF-
7 sejtekben a kontrollokkal összehasonlítva, míg a 20 µg/mL 50 %-os gátlást idézett elı (1., 
2a. és b. ábrák). A burjánzás elleni hatás mindkét sejttípus esetében idıfüggı volt. Ezért a 
megfelelı koncentrációkat alkalmaztuk, hogy elvégezhessük a követı kísérleteket. 
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1. ábra. A sejt életképességét (cell viability) MTT próbával határoztuk meg. A sejteket különbözı 
koncentrációjú AA-val kezeltük és az eredményeket a burjánzás százalékos arányaként fejeztük ki és 
összehasonlítottuk a nem kezelt kontrollokkal (középérték ± SD, n = 3)  

 

 

 

2. ábra. Az AA tipikus hatásai az MCF-7 (a) és az MDA-MB-231 (b) sejtek életképességének csökkentésében. 
A sejteket 25 µg/ml AA-val kezeltük 24, 48 és 72 órán keresztül (középérték ±SD, n = 3) 
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A programozott sejthalál mikroszkopikus jelei az AA-val kezelt sejtekben 

Az AA képességét a rákos sejtvonalakban a programozott sejthalált jelzı sejt morfológiájának 
megváltoztatására PI festéssel értékeltük (3. ábra). AA-val történı 48 órás inkubálást 
követıen a sejtek megjelenésükben kör alakúak lettek, sejtmag kondenzációt és jelentıs 
mértékő sejtmag töredezettséget mutattak, ami programozott sejthalált jelez. 

 

3. ábra. Az apoptotikus morfológiai változások kimutatása az AA-val 72 órán keresztül kezelt MDA-MB-231 és 
az MCF-7 sejtekben. A sejtmagokat PI-vel festettük és fluoreszcens mikroszkópiával vizsgáltuk. Nem kezelt 
MCF-7 sejtek (bal oldal) és 25 µg/ml AA-val kezelt sejtek (jobb oldal), nem kezelt MDA-MB-231 sejtek (bal 
oldal) és 25 µg/ml AA-val kezelt sejtek (jobb oldal). 

Áramlásos citometriás elemzés 

Áramlásos citometriával történı sejtciklus elemzést használtunk, hogy megerısítsük az AA 
által elıidézett sejthalált az MDA-MB-231 és az MCF-7 sejtekben. És csakugyan mindkét 
sejtvonal fokozatosan felhalmozódott a G1 alfázisban [G1 – elsı növekedési fázis] az AA-val 
történı kezelést követı 24-72 óra alatt, míg a sejtek száma a G2/M fázisban [a második 
növekedési fázisból a sejtosztódás (mitózis) állapotába való átmenet] hasonló módon 
csökkent. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy a programozott sejthalál beindult az MDA-
MB-231 (4a. ábra) és az MCF-7 sejtekben (4b. ábra). 
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4. ábra. MDA-MB-231 (a) és MCF-7 (b) sejteket 20, illetve 25 µg/mL AA-val kezeltük 24, 48 és 72 órán 
keresztül. A sejtciklus megoszlást propidium jodiddal megfestett mintákban határoztuk meg és áramlásos 
citometriával mértük; ezt követıen számítottuk ki a G1, G1/S és a G2/M alfázisban levı sejtek százalékos 
arányát. Az ismertetett adatok egy háromszor megismételt reprezentatív kísérletbıl származnak. 

 

Az AA hatásai a PARP hasadásra és a kaszpáz-7 dependencia 

Az MDA-MB-231 és MCF-7 sejteket 25, illetve 20 µg/ml AA-val kezeltük és az AA 
hatásának történı kitevést követı 24, 48 és 72 óra elteltével begyőjtöttük ıket. A kaszpáz-7 
hasítást 24 órával az AA hatásának való kitevés után mutattuk ki és a PARP-ot mindkét 
sejtvonalban az aktív 85 kDa [kilodalton] formára hasítottuk (5a. és b. ábra). Ezek az 
eredmények igazolták, hogy az AA programozott sejthalált idézett elı a PARP hasítása révén, 
ami számos interleukin-1ß-átalakító enzimhez hasonló proteáz szubsztrátuma.  

A Bad és a Bcl-2 szabályozó apoptotikus fehérjék modulációja 

A sejtvonalakat a nekik megfelelı IC50 koncentrációjú AA-val kezeltük, a hatásnak való 
kitevést követıen 24, 48 és 72 órával begyőjtöttük és elemeztük, ahogyan azt a fentiekben 
bemutattuk. A programozott sejthalált elısegítı Bad felülszabályozott volt a 24 órán keresztül 
kezelt MCF-7 sejtekben (5c. ábra), míg a kezelést követıen az MDA-MB-231 sejtekben 



Artemisia absinthium és a mellrák 

9 

 

csökkent a programozott sejthalál ellen ható Bcl-2 fehérje (5d. ábra). A kezelést követıen 
nem tapasztaltunk változást az MCF-7 sejtek Bcl-2 fehérje szintjeiben, és a MDA-MB-231 
sejtek Bad fehérje szintjeiben (az adatokat ide nem vettük fel). Az eredmények arra utalnak, 
lehetséges, hogy az emberi mellrák sejtekben a Bcl-2/Bad útvonalak modulációja közvetíti az 
AA által elıidézett programozott sejthalált. 

 

 

5. ábra. Az AA hatásai a hasított PARP és kaszpáz-7 fehérjére. Az MCF-7 sejteket 25 µg/ml AA-val (a) és az 
MDA-MB-231 sejteket 20 µg/ml AA-val (b) kezeltük a jelzett idıtartamban. A teljes sejt lizátumokat 
preparáltuk és western blot-ot végeztünk el rajtuk olyan antitestekkel, amelyek sepcifikusak a nekik megfelelı 
fehérjékre. Az AA hatásai a Bad fehérjére: az MCF-7 sejteket 25 µg/ml AA-val kezeltük a megadott ideig (c). 
Az AA hatásai a Bcl-2 fehérjére: az MDA-MB-231 sejteket 20 µg/ml AA-val kezeltük a megadott ideig (d). 

(GAPDH= glyceraldehide-3-phospahate-dehydrogenase - glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz) 

 

Az AA hatásai a MEK/ERK útvonalra 

A mitogén aktiválta fehérje kinázok (MAPK-ok) részvételét az AA által az MCF-7 és az 
MDA-MB-231 sejtekben elıidézett programozott sejthalálban az ERK ½ MAPK útvonalra 
gyakorolt idıfüggı hatás értékelésével elemeztük. Ahogyan azt a 6a. ábrán bemutatjuk, az 
ERK ½ AA által elıidézett inaktiválódása 48 óra elteltével kezdıdött és 72 óráig tartott az 
MCF-7 sejtekben. Ezzel ellentétben a foszfo-ERK 1/2-t az AA 72 óra elteltével az MDA-MB-
231 sejtekben lassan alulszabályozta (6b. ábra). Ezeket a sávokat ezt követıen eltávolítottuk 
és új sávokat hoztunk létre egy olyan antitesttel, amely felismerte az összes ERK-t, hogy 
igazoljuk, hogy a fehérje egyenlı mennyiségben van jelen a különbözı mintákban. A MEK ½ 
foszforiláció idıfüggı módon csökkent az AA-val történt kezelést követıen ugyanolyan 
idıkeretben, mint amit a foszforizált ERK ½-nél láttunk (6c. és d. ábra). Miután adott, hogy 
az ERK ½ aktiválódást meghatározó tényezınek tekintjük a sejtek túlélésében és a 
programozott sejthalálban, ezek az eredmények felvetik azt, hogy az emberi mellrák sejtekben 
az AA által elıidézett programozott sejthalál lehet, hogy kapcsolatban áll a MEK/ERK 
útvonal aktiválódásával. 
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6. ábra. Az AA hatásai az ERK 1/2, pERK 1/2 , MEK ½, és pMEK ½ szintekre az MCF-7 (a,  c) és az MDA-
MB-231 (b, d) sejtekben. A sejteket az „Anyagok és módszerek” címő szakaszban leírtak szerint tenyésztettük. 
Az MCF-7 és az MDA-MB-231 sejteket 25, illetve 20 µg/ml AA-val kezeltük 24, 48 és 72 órán keresztül. A 
sejteket begyőjtöttük és a lizátumokat preparáltuk. Western blot-ot végeztünk a megfelelı fehérjékre specifikus 
antitestekkel. A kísérleteket háromszor ismételtük meg, hasonló eredménnyel.   

Összegzés 

  A gyógyszerkutatás folyamata egyre összetettebbé és tıkeigényesebbé válik és a teljes 
folyamatra irányuló módszerek és megközelítések szisztematikus és kritikai áttekintése 
szükséges ahhoz, hogy újra felfedezzük a kutatási folyamatot. A gyógynövények szőrése a 
lehetséges rákellenes tulajdonságaikat illetıen jelentıs mértékben megnıtt az elmúlt 
évtizedek során. Az U.S. National Cancer Institute [USA Rákkutató Intézete] például egy 
nagyszabású projektet hajtott végre a világ különbözı régióiból származó gyógynövényekbıl 
izolált vegyületek begyőjtésére és szőrésére. Ezeket a gyógynövényeket etnofarmakológiai, 
kemoszisztémás és ökológiai információk alapján azonosították. A jelen kutatásban 
koncentrációtól és idıtıl függı visszafordíthatatlan burjánzásgátlást figyeltünk meg az AA-
val kezelt mellrák sejtekben. Így tehát világos, hogy az AA a programozott sejthalálon 
keresztül gátolja a sejtburjánzást, ahogyan az látható a sejtmag széttörésbıl és 
cseppfolyósodásból, valamint a meghosszabbodott G1 al-fázisból. 

Az apoptózis aktív fiziológiai folyamat, amely specifikus morfológiai és biokémiai 
változásokat idéz elı a sejtmagban és a citoplazmában. Azok a hatóanyagok, amelyek 
programozott sejthalált elıidézve elnyomják a burjánzást a rosszindulatú sejtekben, hasznos 
mechanisztikus megközelítést képviselhetnek mind a rák kemoprevenciójában, mind pedig a 
kemoterápiájában. Miközben sok rákellenes hatóanyag került kifejlesztésre, komoly 
problémát jelentenek a kedvezıtlen mellékhatások valamint a rezisztencia. Így tehát egyre 
növekszik az érdeklıdés a növényi anyagok felhasználására a különbözı rákfajták 
kezelésében, valamint a biztonságosabb és hatékonyabb terápiás hatóanyagok 
kifejlesztésében. Az AA-t számos betegség kezelésére úgy használták népi gyógymódként, 
hogy megértették volna a mögöttes mechanizmusokat. Ezért választottuk az AA szerepének 
kutatását a burjánzás gátlásában és a programozott sejthalál elımozdításában az emberi 
mellrák MDA-MB-231 és MCF-7 sejtekben. Az AA kezelés ezekben a sejtvonalakban 



Artemisia absinthium és a mellrák 

11 

 

beindította a kaszpáz-7 aktiválódását. Egy inaktív kaszpáz-7 prekurzort hasítottunk, hogy 
aktív proteázt hozzunk létre a programozott sejthalál során, ami PARP lebomlást eredményez. 

A programozott sejthalált általában a Bcl-2 család szabályozó fehérjéi közötti összetett 
kölcsönhatás szabályozza. A programozott sejthalált elısegítı és gátló fehérjék a belsı 
programozott sejthalál útvonal kulcs szabályozói, amelyek ellenırzik a 
visszafordíthatatlansági pontot és meghatározzák a sejthalál mechanizmus beindulásának 
küszöbét. Korábbi beszámolók igazolták, hogy részben a Bax-nak [Bcl-2-höz kapcsolódó X 
fehérje] a Bcl-2-höz viszonyított aránya határozza meg a sejtek fogékonyságát a sejthalál 
jelzésekre. Ezért merültek fel a Bcl-2 fehérjék, mint vonzó célpontok egy új rákellenes 
gyógyszer kifejlesztésében. A Bcl-2/Bax arányban bekövetkezett változásokat illetıen arról 
számoltak be, hogy azokat a következık idézik elı: a Bcl-2 alulszabályozódása és a Bax 
enyhe alulszabályozódása, a Bcl-2 alulszabályozódása és a Bax felülszabályozódása, valamint 
a Bcl-2 alulszabályozódása a Bax szintek változása nélkül. Azonban a Bcl-2 család többi 
tagja, a Bax, a Bad, a Bak [Bcl-2 homológ antagonista ölı], Bik [Bcl-2 egymásra ható ölı 
fehérje] és a Bid [BH3 egymásra ható domén halál antagonista] elımozdítja a programozott 
sejthalált. A programozott sejthalált gátló Bcl-2 kifejezıdés jelentısen alulszabályozottá vált 
az AA hatásának 48 órán keresztül történı kitevés után az MDA-MB-231 sejtekben. 
Eredményeink azonban egyértelmően igazolták a Bad felülszabályozódását az MCF-7 24 órán 
keresztül történı kezelését követıen. Így tehát ésszerő az a következtetés, hogy az AA kezelés 
programozott sejthalált idézhet elı a Bcl-2 család szabályozása révén. 

Ezen felül a MAPK kaszkádok átviszik és felerısítik a sejtek burjánzásában és 
programozott sejthalálában szerepet játszó jeleket. Az emberi szövetekben három fı MAPK 
útvonal létezik, de a mellrák vonatkozásában az ERK ½ kaszkád a legrelevánsabb, mert 
amennyiben a megfelelı receptorok jelen vannak, ezeknek a ráktípusoknak az esetében a 
ligandok felülszabályozódása lehet a felelıs a megnövekedett MAPK-okért. Az MDA-MB-
231 és a MCF-7 sejtek AA hatásnak történı kitétele a MEK és az ERK ½ nagyon szignifikáns 
gátlását idézte elı. Sok rákellenes gyógyszer hatásmechanizmusa azon a képességén alapul, 
hogy beindítja a programozott sejthalált. Ezért érdekelt bennünket annak meghatározása, hogy 
az AA metanolos kivonatával kezelt rákos sejtek a programozott sejthalált alkalmazták-e a 
sejthalál módjaként. Ehhez azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy meghatározott morfológiai 
jellemzıket (sejtmag kromatikus kondenzáció, a sejtmag anyag széttöredezıdése) és a 
molekuláris jellemzıket (bizonyos fontos gének kifejezıdése) kutattuk. 

A MAPK útvonal a foszforiláció események kaszkádját képviseli, beleértve a három 
kulcsfontosságú kinázt, nevezetesen a Raf-ot [hirtelen felgyorsuló fibroszarkóma] a MEK-et 
és az ERK-et; az aktivált MEK ½ aktiválhatja az ERK ½-et. Ez egybeesik Agarwal és mások 
megfigyelésével, akik kimutatták, hogy a szılımagból izolált polifenolos frakció a mell 
MDA-MB-468 ráksejtek növekedésének gátlását idézik elı a MAPK aktiválódásának gátlása 
révén. Mindent egybevetve ezért mondjuk azt, hogy az AA kritikus szerepet játszik az 
apoptotikus és a MAPK útvonalakban. A gyógynövény fızetek jótékony hatása az, hogy a 
szervezetet, mint egészet tudják táplálni azzal, hogy a különbözı szervrendszereket 
támogatják. Még fontosabb, hogy mivel nem tartalmaznak szintetikus elemeket, nagyon kicsi 
a valószínősége egy váratlan és nem kívánt káros hatásnak.  
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Összefoglalásként: az AA gátolja az MDA-MB-231 és MCF-7 emberi mellrák sejtek 
burjánzását a programozott sejthalál beindítása révén, azáltal, hogy szabályozza a Bcl-2 
családba tartozó fehérjéket és a MEK/MAPK jelátvitelt. Ebben a kutatásban azt is találtuk, 
hogy az AA által elıidézett p53-független sejthalál egy MEK-ERK-mitokondrium-kaszpáz 
kaszkádon keresztül kerül szabályozásra, ami kritikus a klinikai eredmények javítása 
szempontjából (7. ábra). Ez arra utal, hogy az AA kivonatnak rákellenes hatása van, amely a 
programozott sejthalál útvonalon keresztül kerül közvetítésre az emberi mellrák 
sejtvonalakban. Ahhoz azonban, hogy meg tudjuk határozni ennek az anyagnak a terápiás 
hatékonyságát és toxicitását, a hatékony kivonatokat még számos egyéb rákos sejtvonalon 
vizsgálni kell, valamint állatkísérleteket is el kell végezni. A kivonatokat HPLC [nagy 
teljesítményő folyadék kromatográfia] és GC-MS [gáz kromatográfia – tömegspektrometria] 
elemzésnek is alá kell vetni, hogy azonosítsuk és jellemezzük az AA-ban levı hatékony 
fitoterápiás és/vagy bioaktív vegyület(ek)et.  

 

 

 

 

7. ábra. Felfedezéseink sematikus összefoglalása. A jelen tanulmány eredményeinek alapján felvetjük azt, hogy 
az AA kezelés a MEK/ERK útvonal aktiválódását indítja be, ami viszont beindítja a kaszpáz aktiválódás 
mitokondriális útvonalát és szabályozza a Bad és a Bcl-2 fehérje családokat, ami az MCF-7 és az MDA-MB-231 
sejtek programozott sejthalálában csúcsosodik ki. 

         


