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BEVEZETÉS 
Az N-terminális aminosavak szekvenciája alapján az emlosökben két 
fajta endogén opioid peptidet különböztetünk meg. Az egyik típus  
Tyr-Gly-Gly-Phe message domaint tartalmaz, (pl. enkefalinok,  
endorfinok és a dinorfinok) míg a másik típus szekvenciája Tyr-Pro-
Trp/Phe (pl. endomorfin-1 és az endomorfin-2). 

Az endomorfin-1-t (Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2, EM-1) és az 
endomorfin-2-t (Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2, EM-2) nemrég izolálták 
marha és emberi agyból. Ezek nagy affinitást és szelektivitást 
mutattak a ?-opioid receptorok íránt, így az emlos endogén opioid 
peptidek negyedik csoportját alkotják az enkefalinok, az endorfinok 
és a dinorfinok mellett. Ez a felismerés az opioid peptidek 
kutatásában újabb irányt jelentett. A természetes endomorfinok 
vélhetoen még nem ismert prekurzorok termékei. Mivel részleges 
agonista tulajdonságaikkal kapcsolatosan is jelentek meg 
közlemények, különös figyelmet fordítottunk e kérdés további 
vizsgálatára. Az opioid hatások tesztelésére gyakran alkalmazott 
perifériás izolált szervek közül a d, ?  és ?  receptorkészlettel 
rendelkezo egér vas deferens-t (MVD) ill. a ?  és ?  receptorokat 
tartalmazó tengerimalac ileum hosszanti simaizom készítményt 
(GPI) alkalmaztuk kísérleteinkben. 

 A NTS-DVN (nucleus tractus solitarii-dorsal motor vagal 
nucleus) lokális interneuronokból és a projekciós neuronokból 
(melyben a jelzéseket a biogén aminok, az aminosavak és a 
neuroregulator peptidek adják) és ezek megfelelo receptoraiból álló 
cirkuláris komplex. A NTS-DVN jelentos mennyiségu ?-opioid 
receptort illetve endomorfinokat tartalmaz, többet, mint a középagy 
egyéb területei. E felismerések a ?-opioid receptor modulátor 
szerepére utalnak az NTS-bol történo noradrenalin 
felszabadulásban in vivo és in vitro körülmények között egyaránt. 
Ezért kiterjesztettük kutatásainkat a 3H-noradrenalin 
felszabadulásra, amelyet elektromos tér ingerelt patkány 
agyszeletekbol mértünk. 
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CÉLKITUZÉSEK 
I. Izolált szerveken vizsgáljuk új endomorfin analógok biológiai 
aktivitásának és kémiai szerkezetének összefüggéseit. 

II. Meghatározzuk: endomorfinok, ?2’, 6’-Dimetil-L-Tirozin1?- 
endomorfin-1, endomorfin-1- és –2-ol, ?D-Ser2?- és ?D-Met2?- 
endomorfin-2, morficeptin, ?D-Ala2, NMePhe4, Gly5-ol?-enkefalin 
(DAMGO), ?D-Ala2, NMePhe4, Gly5-NH2?-enkefalin (DAMGA) 
valamint a morfin és a normorfin, mint nem peptid µ-opioid 
agonisták receptor affinitását és hatékonyságát (efficacy) egér vas 
deferens készítményben. 

III. Mérjük az endomorfin-1 és endomorfin-2 hatását 3H-
noradrenalin felszabadulásra elektromos téringerelt patkány 
agyszelet készítménybol. 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

Anyagok 
 
A felhasznált vegyületek: endomorfin-1, endomorfin-2, endomorfin-1-
ol, endomorfin-2-ol, ?L-Leu4-OH?-endomorfin-2, ?L-Phe4-OH?-
endomorfin-2, ?D-Ser2?-endomorfin-2, ?D-Met2?- endomorfin-2, ?L-
Ser2?-endomorfin-2, ?D-Ser2, D-Ser4?-endomorfin-2, ?L-Ser2, L-
Ser4?-endomorfin-2, ?cicloSer2?-endomorfin-2, ?Hidroxiprolil2?-
endomorfin-2, ?Dopa1?-endomorfin-2, ?? Me-Dopa1? -endomorfin-2, 
?2’,6’-Dimetil-L-Tirozin1?-endomorfin-1, ?2’,6’-Dimetil-L-Tirozin1?-
endomorfin-2, morficeptin, ?L-Pro4-OH?-morficeptin, ?D-Ala2, 
NMePhe4, Gly5-ol?-enkefalin (DAMGO), ?D-Ala2, NMePhe4, Gly5-
NH2?-enkefalin, (DAMGA), diprotin A, Deltorfin-II, naltrexon 
hidroklorid, naloxon hidroklorid, ?-funaltrexamin hidroklorid, morfin 
szulfát, normorfin, 3H-noradrenalin (2.1 TBq= 56.3Ci/mmol), klonidin 
hidroklorid és aszkorbinsav. A vegyületeket bidesztillált vízben 
oldottuk, esetenként néhány csepp 0,1 N sósav vagy etanol 
hozzáadásával. A további hígításoknál Krebs oldatot használtunk. 
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Állatok 

Kísérleteinkben 35-45g súlyú hím CFLP egereket, 400-500g 
súlyú, nem-albínó hím tengeri malacokat és 180-260g súlyú hím 
Wistar/Wistar patkányokat használtunk. Az állattartásra és 
állatkísérletekre vonatkozóan a Semmelweis Egyetem Etikai 
Kódexét vettük figyelembe, mely a 86/609/EEC-n alapul.  
 
MÓDSZEREK 

 I.) Izolált szervek 
      A.) Egér vas deferens A preparátumot 31oC-os Mg2+-mentes 
Krebs oldatban függesztettük fel. A kísérletben azt vizsgáltuk, hogy 
hogyan befolyásolják a különbözo anyagok az elektromos téringerlés 
okozta kontrakciókat. Az ingerlési paraméterek: két négyszög-
impulzus (100 ms-al követve egymást, az inger idotartama 1 ms, az 
intenzitása 9 V/cm) és ez 10 s-ként ismétlodött automatikusan. 
 
      B.) Tengerimalac ileum hosszanti simaizom-ideg készítmény. 
A preparátumot 36o-os Krebs oldatban függesztettük fel. A Krebs 
oldat összetétele (mM/l): NaCl, 118.0; NaHCO3, 25.0; KCl, 4.7; 
KH2PO4, 1.2; glukóz, 11.0; CaCl2, 2.5; MgSO4, 1.2. Az ingerlési 
paraméterek: az inger idotartama 1 ms, az impulzusok frekvenciája 
0,1 Hz, az inger intenzitása az elozohöz hasonlóan 9 V/cm volt. 

 
      C.) Értékelés 

            Az opioid agonista aktivitást az 50%-os gátló hatást okozó 
koncentrációval fejeztük ki (IC50), melyet az egyes logaritmikus dózis-
hatás görbékbol határoztunk meg.  
A dózis arányt (DR) kétféleképpen határoztuk meg. Egyrészt a 
naltrexon jelenlétében illetve távollétében kapott dózis hatásgörbékbol 
számoltunk (MVD), másrészt az un. "single dose" módszerrel 
határoztuk meg (GPI). A naltrexon disszociációs egyensúlyi állandóját 
(Ke) a dózis arányból (DR-1) és a naltrexon koncentrációjából 
számoltuk ki. 
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            Az agonista affinitást (KA), a MVD készítményen 
Furchgott és Bursztyn (1967) alapján, az agonista dózis 
hatásgörbéibol adódó koncentrációpárok reciprokait ábrázolva, a 
pontokra egyenest illesztve a meredekségbol és a tengelymetszetbol a 
következoképpen határoztuk meg :  
                 KA = (meredekség -1)/y-tengelymetszet 

Az aktív receptor frakció (q) pedig az egyenes meredekségének a 
reciproka. A drog hatékonysága (efficacy) a KA/IC50 hányadosból 
adódik. 
 
II.) NTS-DVN szeletek 
 

A patkányból vett NTS-DVN agyszeleteket 30 percig Krebs 
oldatban equilibráltuk, majd hozzáadtuk a jelzett noradrenalint és azt 
15 percig az oldatban hagytuk. Ezután a készítményt Krebs oldattal 
eloször 50 percig 1 ml/perc áramlási sebességgel, ezt követoen 10 
percig 0,5 ml/perc sebességgel átmostuk, majd az áramló Krebs 
oldatból 3 perces frakciókat gyujtöttünk. A 7. és a 17. frakció elején 
történt a 3 perces elektromos ingerlés. Az ingerlési paraméterek: az 
impulzusok frekvenciája 2 Hz, az inger intenzitása 25 mA. Az 
anyagokat a 12 frakció gyujtésének kezdetén adtuk, kivéve az 
enzimgátló diprotin A-t, mely néhány kísérletben már az átmosás 
utolsó 10 percében jelen volt. A szövetben visszamaradó 
rádióaktivitást a kísérlet végén 1 ml 0,1 N HCl-oldattal extraháltuk. 

A frakciókban lévo rádióaktivitást a szövettartalom izotóp 
aktivitásának arányában adtuk meg. Az ingerlés hatására történo 
izotóp felszabadulást az S1 és S2 ingereket követo görbe alatti 
területtel határoztuk meg (S1 és S2). A drog hatását az S2/S1 arány 
változásával jellemeztük. 
  
III.) STATISZTIKA 

A variancia-analízist (ANOVA) követoen az LSD tesztet 
alkalmaztuk. Az eloszlás normalitását úgy biztosítottuk, hogy néhány 
esetben az eredményeket logaritmikus skálára transzformáltuk. 
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 A mérési eredményeket a geometriai középértékkel és a 95%-os 
konfidencia intervallummal adtuk meg. A minták összehasonlításá-nál 
a t-tesztet használtuk. 

EREDMÉNYEK, MEGBESZÉLÉS 
 
Kísérleteinkben kétféle in vitro technikát alkalmaztunk:  

? Izolált szervek – egér vas deferens (MVD), amely d, µ és ? 
valamint tengerimalac ileum (GPI), amely µ és ? opioid 
receptorokat tartalmaz.  

? Nucleus tractus solitarii-dorsal motor vagal nucleus 
komplexet (NTS-DVN) tartalmazó patkány agyszeletek. 

 
Az opioidok általánosan ismert hatása, hogy preszinaptikus 
membránon elhelyezkedo opioid recetorokhoz való kötodésükön 
keresztül gátolják az elektromos téringerlés hatására bekövetkezo 
transzmitter felszabadulást. A gátló hatás - az opioid agonista 
aktivitás jele. Mértékét az 50%-os gátló hatást okozó drog 
koncentrációjával (IC50) fejezhetjük ki. Munkánk egyik fo célja, 
annak vizsgálata, hogy az új peptidek szerkezeti sajátosságai és opioid 
aktivitásuk között milyen összefüggések ismerhetok fel. Vizsgáljuk 
ezen peptidek opioid receptor szelektivitását naltrexon segítségével, 
amely közismerten olyan µ és d opioid antagonista, melynek affinitása 
a µ-opioid receptorokhoz 20-30-szor nagyobb, mint a d-
receptorokhoz. 
Mivel a naltrexon disszociációs egyensúlyi állandója (Ke) 0,2 és 0,6 
nM közé esik (MVD, GPI), ez arra utal,.hogy a természetes 
endomorfinok és új származékaik hatása a µ-opioid receptorokon 
keresztül közvetítodik, kivéve a szabad karboxil-csoportot tartalmazó 
endomorfin-2 származékot. Ez a megfigyelésünk, jó összhangban van 
mások korábbi eredményeivel, melyek szerint a szabad karboxil-
csoportot tartalmazó enkefalinok a d-opioid receptort preferálják. Az 
opioid hatások szempontjából kedvezobb, ha a peptidlánc 4-es 
pozíciójában aromás szubsztituens (Phe) van, mint ha alifás (Leu, Ser, 
D-Ser) vagy prolin. A C-terminálison alkoholos funkciós csoportot 
tartalmazó származékok – összhangban az enkefalin analógokra 
vonatkozó korábbi kísérleti eredményekkel – csaknem azonos 
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mértéku µ-opioid aktivitást és szelektivitást mutatnak, mint a C-
terminálison amin-csoportot tartalmazók. 
Az endomorfin-2-esetében hidroxil-csoport bevitele az N-terminális 
helyzetu tirozin gyuru 3’ pozíciójába, mérsékelten csökkenti az MVD-
ben mért agonista aktivitást. Ha emellett az ? -helyzetu szénatomhoz 
metil-csoportot is szubsztituálunk, akkor a peptid agonista aktivitása 
drámai módon csökken. Az endomorfin-2 tirozin gyurujében a 2’, 6’-
dimetiláció viszont jelentos mértékben növeli az agonista aktivitását. 
Feltételezheto, hogy az ? -metiláció kedvezotlenül változtatja meg 
valamelyik fenolos hidroxil-csoport térbeli helyzetét az aromás 
gyuruben. A tirozin 2’, 6’-dimetilizációjánál az agonista aktivitás 
jelentosen megno. Lehetséges, hogy egyrészt a hidrofób sajátosság 
növekedése, másrészt pedig az oldallánc konformáció változása e 
szubsztitució következtében, több opioid receptor irányába is 
megnöveli az affinitást. 
Amennyiben a Pro2-t helyettesítjük hidroxiprolinnal vagy szerinnel 
akkor a hatáserosség két nagyságrenddel csökken. Másrészt, ha a 
Pro2-t cikloszerinnel, D-szerinnel vagy D-metioninnal helyettesítjük, 
akkor nem vagy csak kis mértékben csökken a hatás erossége. 
Eredményeink alapján az alifás, 2-es pozícióban D-aminosavat 
tartalmazó tetrapeptideket szigorú értelemben nem nevezhetjük 
endomorfin analógoknak, mivel opioid szerkezetük közelebb áll a 
kétéltuek borébol izolált opioid peptidekhez.  
 
Egér vas deferensben az agonista affinitás (KA) és reziduális receptor 
frakció (q) meghatározását a Furchgott és Bursztyn (1967) által leírt 
módszerrel végeztük, egy irreverzibilisen inaktiváló ágens 
felhasználásával a receptorkészlet frakcionális inaktivációját 
eloidézve. E célra a naltrexon fumarátszármazékát, a ?-
funaltrexamint használtuk, amelyrol korábban leírták, hogy 
irreverzibilis antagonista a ?- receptoron, sokkal gyengébb 
antagonista a d-receptoron és reverzibilis agonista a ?-opioid 
receptoron. Miután kiszámoltuk a receptor állandókat (KA és q), a KA 
és az IC50 hányadosából meghatároztuk a vizsgált anyagok 
hatékonyságát (efficacy). A ?D-Ser2?-EM-2 igen nagy hatékonyságot 
és alacsony affinitást mutatott, ez arra késztetett bennünket, hogy ezt 
a peptidet tovább vizsgáljuk patkány vas deferensen (RVD) (Al-
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Khrasani és Rónai, elokészületben), mert ebben a szervben csak a 
teljes agonisták lehetnek hatásosak. Az RVD-ben a peptid részleges 
agonistaként viselkedett. A fenti bizonytalanság miatt a ?D-Ser2?-EM-
2-t nem soroltuk be sem a teljes, sem a parciális agonista 
alcsoportokba. A fennmaradó 11 peptid és nem peptid közül a 
DAMGO és amidja, a DAMGA bizonyult tisztán teljes (full) 
agonistának, és ide sorolhatjuk a morficeptint is. Valószínu, hogy a 
?D-Met2?-EM-2 és a normorfin is teljes agonisták, de ennek a biztos 
eldöntéséhez további vizsgálatokra van szükség. Az EM-1, az EM-1-
ol, a Dmt1-EM-1, az EM-2 és az EM-2-ol és a morfin is a részleges 
agonisták csoportjába tartoznak. Úgy tunik, hogy a részleges 
agonistákon belül további differenciálásra van lehetoség. A parciális 
agonista karakterrel rendelkezo endomorfin származékok között 
vannak olyanok, melyek esetében a receptor inaktiváció után is 
jelentos aktív receptorfrakció marad. Elképzelheto , hogy ?-opioid 
agonisták különbözo csoportjai különbözo „köto zsebek”-et vagy 
különbözo kötohelyek kombinációit használják az opioid receptor 
molekulán. Néhány endomorfin származéknál is ez az eset fordulhat 
elo. 
A patkány NTS közismerten számos endogén opioid peptidet 
(enkefalinokat, dinorfinokat, ?-endorfint és endomorfinokat) 
tartalmaz, és rendelkezik mindhárom fo opioid receptor típussal. E 
preparatumon két elektromos ingert (S1 és S2) alkalmaztunk 30 perc 
különbséggel. A kontrol helyzetben az S2/S1 arány 1,05 volt. A két 
elektromos ingerlés között az oldatba adott gátló hatású anyagoknál, 
az S2/S1 arány megváltozott. A 10-6 M koncentrációban a következo 
értékeket kaptuk: klonidin 0,34; DAMGO- 0,73; EM-1- 0,81 és EM-
2- 0,71, míg a 10-5 M koncentrációban DAMGO- 0,48; EM-1 0,64 és 
az EM-2 0,59. A két különbözo koncentrációnál mért S2/S1 arány 
eltérése a DAMGO-nál statisztikailag szignifikáns (p<0,05), az 
endomorfinoknál viszont nem. Így megállapítottuk, hogy a DAMGO 
hatása dózisfüggo, míg az endomorfinoké nem. A 10-4 M-os 
dipeptidyl-aminopeptidaz IV (DAP-IV, EC 3. 4. 14. 5) gátló diprotin 
A adása enyhén, de nem szignifikánsan fokozta az endomorfin 
hatását a 10-6 M koncentrációnál, míg a 10-5 M-nál nem növelte. A 
diprotin A magában nem okoz változást az S2/S1 arányban. A 
legutóbbi kutatási eredmények alapján úgy tunik, hogy az 
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endomorfinok jelentos rezisztenciát mutatnak a különbözo 
peptidázokkal szemben. A jelenség egyik lehetséges magyarázata az, 
hogy az endomorfinok részleges agonistaként viselkednek az NTS-
DVN komplexben is. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
      Kísérleteinkben az endomorfinokat illetve azoknak az 1, 2 és 4 
helyzetben módosított analógjait használtuk. 
 
1.) Megállapítottuk, hogy  
 

? Az elso két analóg, ahol a Tyr1 gyuru 3’ helyén csak 
hidroxilcsoport van illetve még egy a-helyzetu metilcsoport is 
található gyenge agonistának bizonyult, ugyanakkor a 2’, 6’-
dimetil szubsztitúció (Dmt) eros agonista hatást eredményezett 
az MVD-ben mérve. Ha a Pro2-t helyettesítjük D-Met-el, D-
Ser-el vagy cycloSer-el, akkor az így tapasztalt aktivitás az 
eredeti peptidéhez hasonló.  

? Ha Pro2-t helyettesítjük L-Ser-nel vagy Hyp-al akkor az így 
kapott analógok aktivitása sokkal kisebb, mint az eredeti 
peptidé.  

? Ha a D- vagy L-Ser2 analógoknál a 4 helyzetben D-vagy L-
Ser-t szubsztituálunk, akkor tovább csökken az agonista 
aktivitása. 

? A C-terminális helyen a szabad karboxilcsoport csökkenti, 
viszont az alkohol- vagy amidcsoport megorzi az agonista 
aktivitását.  

? Az általunk használt vegyületek a C-terminális szabad 
karboxilcsoportot tartalmazók kivételével az MVD-ben és GPI-
ben lévo µ-receptorokon keresztül fejtették ki hatásukat. 
Hasonló tendencia figyelheto meg a morficeptinnél és annak C-
terminális karboxilcsoportot tartalmazó analógjánál is. 
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2.) A részleges µ-opioid receptor inaktivációs stratégiához a ß-
funaltrexamint (ß-FNA) alkalmaztuk MVD-en és azt találtuk, 
hogy: 

? Az endomorfinok és azok alkohol származékai, a ?Dmt?1 -EM-
1, részleges agonisták, míg statisztikailag lehetséges hogy a ?D-
Met?2-EM-2 teljes agonista. 

? A DAMGO, DAMGA és a morficeptin teljes agonisták, a 
normorfin lehetséges hogy teljes, míg a morfin csak részleges 
µ-opioid receptor agonista. 

 
? A ß-FNA kezelés után az agonisták többsége számára csupán 

11-18 % aktív receptor maradt. Néhány agonista esetében 
viszont ennél szignifikánsan több, míg egyetlen agonista 
esetében ennél kevesebb aktív receptort tudtunk kimutatni. 

 
3.) Megállapitottuk, hogy a NTS-DVNt tartalmazó agyszeletekbol a 

DAMGO és mindkét endomorfin gátolja 3H-nor-adrenalinnak 
az elektromos téringerlés hatására bekövetkezo 
felszabadulását 10-6 M és 10-5 M koncentrációnál. 

? Eredményeink alapján a DAMGO dózistól függoen gátolta a 
felszabadulást, míg az endomorfinok nem, még a dipeptidil-
aminopeptidaz IV-et gátló diprotin A jelenlétében sem.  
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