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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
AT – angiotenzin 

ACE – angiotenzin-konvertáló enzim (angiotensin-converting enzyme) 

ADHD – figyelem hiányos hiperaktivitás (Attention-Deficit Hiperactivity Disorder) 

ATP – adenozin-trifoszfát 

AR – adrenoceptor 

cAMP – ciklikus adenozin-monofoszfát 

CNR – cannabinoid receptor 

CoMFA – összehasonlító molekulatér analízis (Comparative Molecular Field Analyzis) 

CT – C-terminális 

DISCO – távolság összehasonlítás (Distance Comparison) 

ECL – extracelluláris hurok (extracellular loop) 

EDG – endotélium differenciálódási gén (Endothelial differentiation gene) 

GI – gasztro-intesztinális 

GPCR – G-fehérje-kapcsolt receptor (G-Protein Coupled Receptor) 

ICL – intracelluláris hurok (intracellular loop) 

KO – génkiütés (knock-out) 

LMO / LOO – leave-multiple-out / leave-one-out 

LPA – lizofoszfatidsav (Lysophosphatidic acid) 

LPA1 – lizofoszfatidsav receptor 1 (Lysophosphatidic Acid Receptor 1) 

LR – lineáris regresszió 

MM – molekulamechanika (Molecular Mechanics) 

MD –molekuladinamika (Molecular Dinamics) 

NAEPA – N-acil-etanolamid foszforsav (N-Acyl-ethanolamide phosphoric acid) 

NASPA / NATPA – N-acil-szerin/tirozin foszforsav (N-Acyl-serine/tyrosine phosphoric acid) 

NO – nitrogénmonoxid (nitric oxid) 

NT – N-terminális 

OMPT – 1-oleoil-2-O-metil-glicerofoszfotioát (1-Oleoyl-2-O-methyl-glycerophosphorothioate) 

PLS – parciális legkisebb négyzetek (Partial Least Squares) 

PPARγ2 – peroxiszóma proliferátor-aktivált receptor 2 (Peroxisome proliferator-activated receptor γ 2) 

QSAR – kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés (Quantitative structure-activity relationship) 

q2-GRS – q2 vezérelt régió szelekció (q2 guided region selection) 

Rhd – rodopszin 

RMSD – távolságok négyzetes közepe (Root mean square deviation) 

SDEP – a becslés standard hibája (Standard Error of Prediction) 

S1P – szfingozin-1-foszfát (Sphingosine-1-phosphate) 

TM – transzmembrán régió (hélix) 

VZG-1 – ventrikuláris zóna gén 1 (Ventricular zone gene-1) 
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KÉPLETGYŰJTEMÉNY 

 

A dolgozatban előforduló α2-adrenoceptor agonisták 
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A dolgozatban előforduló lizofoszfatidsav receptor agonisták 
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1. BEVEZETÉS 

 

Már több mint harminc év telt el az α2-adrenoceptor (α2AR) altípusok felfedezése óta, 

de a mai napig nem sikerült α2-receptor altípus szelektív ligandumokat kifejleszteni. Bár 

a humán- és állatgyógyászatban régóta használnak α2-agonistákat, főként 

antihipertenzív szerkezet a jelenleg rendelkezésünkre álló hatóanyagok közül sok még 

ráadásul α1- és β-adrenoceptor affinitással is rendelkezik. Nem ritkák továbbá más, nem 

adrenerg G-fehérje-kapcsolt receptorokkal a kereszthatások, így például az imidazolin 

receptorokkal. Mindez a hatóanyagok mellékhatás profilját kedvezőtlenül 

befolyásolhatja. 

A másik általunk vizsgált receptor a humán lizofoszfatidsav (LPA) receptor 1, amelyet 

1997-ben publikáltak, szintén a G-fehérje-kapcsolt receptorok (GPCR) családjába 

tartozik. A lizofoszfatidsav receptor 1 számos, a sejtosztódással, sejtvándorlással és 

differenciálódással kapcsolatos folyamat szabályozásában, így például az obezitásban is 

szerepet játszanak. Az elmúlt tíz évben számos olyan tanulmány született, amelyben az 

lizofoszfatidsav receptorok lehetséges gyógyászati szerepét vizsgálják. 

Sem az α2-, sem a lizofoszfatidsav receptorok szerkezetéről nem áll rendelkezésre 

közvetlen, experimentális adat. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Jelen dolgozatban azt tűztük ki célul, hogy homológia modellezéssel a már 

experimentálisan meghatározott néhány GPCR szerkezetből kiindulva elkészítsük a 

három α2-adrenoceptor altípus valamint a lizofoszfatidsav receptor 1 szerkezeti 

modelljét és aktív ligandumok dokkolásával molekuláris szinten tanulmányozzuk a 

receptor-ligandum kölcsönhatásokat. 

Azt reméltük, hogy a vizsgálatok során ismereteket szerezhetünk a kötőhelyekről, a 

ligandumkötés módjáról és az így megszerzett ismeretek felhasználhatóak lesznek új, 

nagy affinitású ligandumok tervezéséhez, valamint adatbázisok in silico szűrésére. 

Célul tűztük ki továbbá az α2A-adrenoceptor farmakofór modell létrehozását az ismert 

agonisták alapján, továbbá ennek alapján olyan kvantitatív szerkezet-hatás összefüggés 

(QSAR) modell létrehozását, amely alkalmas lehet új vegyületek α2A-altípus kötési 

affinitásának becslésére. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1 A G-fehérje-kapcsolt receptorok 

 

A dolgozatban vizsgált receptorok a GPCR családba tartoznak, ezért munkám 

ismertetéséhez röviden összefoglalom a felépítűsékkel, műkösédükkel és 

modellezéssükkel kapcsolatos ismereteket. 

Az egyik legnagyobb emlős fehérje családról van szó, orvosi jelentőségüket jól jellemzi, 

hogy a jelenleg a modern medicinában használt gyógyszer hatóanyagok nagyjából fele 

GPCR-okhez kötődve fejti ki hatását.1 Valamennyi képviselője funkcionálisan a 

sejtmembránba ágyazódva helyezkedik el, nevüket onnan kapták, hogy intracelluláris 

végük egy peptid-trimerből álló effektor molekulával (G-fehérje) képeznek komplexet, 

ezen keresztül valósul meg a sejten beüli jeltovábbítás.  

 

 

3.1.1 A G-fehérje-kapcsolt receptorok csoportosítása 

 

A GPCR-ok csoportosítására több elképzelés született, jelenleg talán a legelfogadottabb 

a Kolakowski által 1994-ben bevezetett és Vriend által továbbfejlesztett rendszer, amely 

alapján hat osztályt (Class A-F) vagy típust (Type I-VI) szoktak megkülönböztetni (1. 

táblázat).2,3 

 

1. táblázat 

A GPCR osztályok (típusok) 

A osztály (vagy I típus) rodopszin-szerű receptorok 

B osztály (vagy II típus) szekretin-szerű receptorok 

C osztály (vagy III típus) metabotróp glutamát/feromon receptorok 

D osztály (vagy IV típus) gomba feromon receptorok 

E osztály (vagy V típus) cAMP receptorok 

F osztály (vagy VI típus) „Frizzled/Smoothened” receptorok 
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Az A osztály (vagy I-es típusú), úgynevezett rodopszin szerű (”rhodopsin like”) 

csoportba tartozik a GPCR-ok közel 80%-a és a gyógyászati szempontból jelentős 

receptorok többsége is. A fényérzékelésért felelős rodopszinon (Rhd) kívül számos 

neurotranszmitter, neuromodulátor és hormon receptor tartozik ebbe a családba, így 

többek között az általunk vizsgált α2AR és LPA1 is. 

 

3.1.2 G-fehérje-kapcsolt receptorok általános felépítése 

 

Az említett fehérjecsalád általános szerkezeti felépítése a prokarióta receptoroknak 

köszönhetően régóta ismert, de a mai napig mindössze néhány azon eukarióta GPCR-ok 

száma, amelyek pontos és részletes háromdimenziós szerkezetét ismerjük. A fehérje 

szerkezet vizsgálatára legáltalánosabban elterjedt röntgenkrisztallográfiás szerkezet 

meghatározás alkalmazása a GPCR-ok esetében számos komoly technikai nehézségbe 

ütközik. Az első problémát a receptorok normális körülmények között rendkívül kis 

koncentrációban fordulnak elő, ennek következtébe szinte lehetetlen megfelelő 

mennyiségű fehérjéhez jutni. A második nehézséget maga a kristályosítás jelenti: 

nagyon nehéz a membránba ágyazott fehérjéket úgy elválasztani és tisztítani, hogy 

közben funkcionális formájukat megőrizzék.4 

Valamennyi GPCR megőrizte a közös ősnek tekinthető fotoreceptor rodopszinra 

jellemző háromdimenziós szerkezetet. A receptor család valamennyi tagja rendelkezik 

hét, a sejtmembránba ágyazódott transzmembrán (TM) régióval, ahogyan arra a szintén 

gyakran használt hét-transzmembrán („7TM”) elnevezés is utal. A TM-ek a receptorok 

legkonzervatívabb részei (itt a legkisebb variábilitás a különböző GPCR-ok között), 

elsősorban hidrofób aminosavakból épülnek fel és az α-helikális másodlagos szerkezet 

jellemző rájuk.5 Ezeket három-három extracelluláris (ECL) és intracelluláris (ICL) 

hurok (loop) köti össze. Az N-terminális (NT) extracellulárisan, a C-terminális (CT) 

pedig intracellulárisan található. A fehérje család a nevét a vele funkcionális egységet 

alkotó, jelátvitelt közvetítő guanil nukleotid kötő „G-proteinről” kapta, amely három 

különböző alegységből (αβγ) épül fel (1. ábra). A β és γ alegység konzervatív, az α-

alegységeket a cholera (CTX) és pertussis (PTX) szenzitivitás, valamint lokalizáció és 

funkció alapján öt különböző családba soroljuk. 
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1. ábra 

A GPCR-ok sematikus felépítése 

 

3.1.3 A konzervatív aminosavak 

 

Palczewsky és munkatársai 2003-ban elvégezték rodopszin-szerű GPCR osztály 

karakterizálását és ennek során azonosították a TM-eken belül azokat az aminosavakat, 

amelyek az osztály valamennyi tagjában változatlan formában maradtak fent az 

evolúció során. Ezeket az aminosavakat nevezzük konzervatív aminosavaknak.6 Ennek 

az oka, hogy ezek az aminosavak vélhetően szükségesek a receptor funkció megőrzése 

szempontjából. A homológia modellezésben döntő jelentőségű, hogy ezek helyzete a 

TM-en belül változatlan maradjon, ezt a szekvenciák illesztésnél (lásd később) 

maximálisan figyelembe kell venni. 

A könnyebb összehasonlíthatóság, a konzervatív aminosavak azonosíthatóságának 

érdekében a GPCR-ok számozása az úgynevezett Ballesteros-Weinstein féle rendszer 

alapján történik. Eszerint minden TM-en belül kiválasztottak egyet-egyet a konzervatív 

aminosavak közül, ez kapja az 50. sorszámot, ehhez képest adjuk meg a többi aminosav 

számát (2. táblázat).7 
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2. táblázat 

A GPCR-okre jellemző konzervatív aminosavak (kiemelve) közöttük a B.-W. 

számozás alapjául szolgálóak (nyíllal megjelölve) a marha rodopszinban 

TM Marha rodopszin (P02699) számozás 

1 
  40         50         60        
FSML AAYMFLLIML GFPINFLTLY VTV 
                    ↑          

Asn1.50 

2 
      80         90        
NYILLNLA VADLFMVFGG FTTTLY 
           ↑               

Asp2.50 

3 
 110        120        130       
PGTC NLEGFFATLG GEIALWSLVV LAIERY
                               ↑ 

Arg3.50 

4 
     160        170     
AIMGVAFT WVMALACAAP PLV 
                    ↑   

Trp4.50 

5 
     210        220        
FVIYMFVV HFIIPLIVIF FCYG 
                      ↑  

Pro5.50 

6 
250        260        270      
KEV TRMVIIMVIA FLICWLPYAG VAFY 
                     ↑         

Pro6.50 

7 
 290        300        3  10 
FMTI PAFFAKTSAV YNPVIYIMMN 
                     ↑     

Pro7.50 

 

 

3.1.4 Mutagenezis vizsgálatok 

 

A génkiütéses („knock-out” vagy „gene deletion”) mutagenezis vizsgálatok lényege, 

hogy a kísérleti állat genomjában egy adott fehérjét kódoló gén kikapcsolásával olyan 

mutáns állatot hoznak létre, amely az adott gén által kódolt fehérje átíródását 

megakadályozza. Az ilyen a mutáns állatokat „knock-out” (KO) állatoknak nevezik, 

szemben a normális, úgynevezett „vad típusú” (wild type, WT) állattokkal. A KO és 

WT állatokon végzett farmakológiai vizsgálatok eredményeinek összehasonlításával 

kideríthető az adott receptor fiziológiás szerepe valamint tanulmányozható az egyes 

ligandumok altípus-szelektivitása. 

Az úgynevezett irányított („site-directed”, SD) mutagenezis vizsgálatok lényege, hogy 

az adott fehérjét kódoló génben néhány bázispár cseréjével pontmutációt idéznek elő a 

célfehérjében. 
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A KO és SD állatokból izolált receptorokat tartalmazó rendszereken végzett ligandum 

kötődési vizsgálatokkal eldönthető, hogy az adott aminosav szerepet játszik-e a 

receptor-ligandum kötődésben. Az SD mutagenezis vizsgálatokkal megszerzett 

ismeretek nélkülözhetetlenek a számítógépes modellezés során, mind a kötőhely 

azonosítása, mind a dokkolási eredmények validálása szempontjából. 

 

 

3.1.5. A receptoriális kötődés és a biológiai hatás összefüggései 

 

Az agonizmussal és antagonizmussal kapcsolatos alapfogalmakat Gyires Klára és Fürst 

Zsuzsanna farmokológia könyvük bevezetőjében foglalták össze.8 Ezek szerint, ha egy 

ligandum a receptor primer, ortosztaikus kötőhelyéhez kötődik, három alapesemény 

történhet. Az első esetében a ligandum olyan konformáció változást idéz elő a 

makromolekula kötőegységén, amely a receptorra jellemző jeltovábbítási láncok egyikét 

aktiválja. Ez a ligandum a receptor agonistája. Attól függően, hogy a ligandum a 

jeltovábbítás szempontjából „ideális” konformációt indukálja-e (ha ilyen egyáltalán 

definiálható) vagy egy átmeneti konformert, teljes („full”) vagy parciális agonistáról 

beszélünk. A másik végletet képviseli az a ligandum, amely specifikusan kötődik a 

primer kötőhelyen, de jeltovábbításhoz vezető konformáció változást nem indukál, és a 

receptor nyugalmi, referencia konformációs spektrumát sem változtatja meg (G-fehérje-

kapcsolt receptorra értelmezve). Ez a receptor neutrális antagonistája (régebbi 

terminológiával tiszta, kompetitív antagonistája). A neutrális antagonista észlelhető 

aktív biológiai választ nem eredményez, illetve kizárólag a receptor endogén 

ligandumjának leszorítása révén. Jelenlétét jelzi, hogy sajátos dinamikával antagonizálja 

a receptor agonista ligandjának hatását. A harmadik lehetőség konstitutív aktivitással 

rendelkező receptorokra értelmezhető. Ez azt jelentheti, hogy a receptor referencia 

konformációjának spontán funkciója aktív konformációs tartományba is belekerülhet, 

agonista ligandum jelenléte nélkül. Az a ligandum, amely a referncia konformációt 

inaktív tartományba kényszeríti (ezzel megakadályozva a spontán aktivációt), az a 

receptor inverz agonistája. Az inverz agonista hatása ellenkezője az agonisták 

hatásának; több, korábban tiszta, kompetitív agonistaként kategorizált ligandumról 

bebizonyosodott, hogy valójban inverz agonista.8 
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Az általunk dokkolt valamennyi α2AR és LPA1 ligandum az irodalom alapján teljes 

agonista, de könnyen lehetséges, hogy vannak közöttük inverz agonisták is. 

Gyires Klára és Fürst Zsuzsanna meghatározása alapján egy hatóanyag hatását, 

függetlenül a szerveződés módjától, alapvetően két mennyiség jellemzi. A hatáserősség 

(potencia), amely megadja, hogy az anyag az adott biológiai hatást milyen 

dózisban/koncentrációban képes létrehozni, tehát a dózis-hatás összefüggést leíró görbe 

jobb-bal pozíciója a koordinátarendszerben (azaz az x tengely mentén jellemezhető 

mutató). A másik, a hatékonyság (effektivitás, efficacy) azt adja meg, hogy az anyag 

milyen mértékben képes létrehozni egy adott biológiai hatást (azaz mi az aktuális 

hatásmaximuma), tehát valójában az y tengely mentén jellemzett mutató.8 

Valamennyi ligandum kötődésének erősségére, aviditására jellemző mutató az affinitás; 

ez az interakció egyetlen mennyiségi mutatója neutrális antagonista esetén. A konvenció 

szerint ennek jellemző paramétere az a ligandum koncentráció, amely esetén 

equilibrium állapotban a jelen lévő receptor készlet 50%-a van ligandumkötött 

formában. Ez a paraméter az equilibrium disszociációs konstans, amely a származtatás 

módjától függően KD, Ki vagy Keq szimbólumokkal írnak le.8 

Az általunk az irodalomból összegyűjtött és a dokkolásoknál használt α2-AR agonisták 

hatását ilyen equilibrium disszociációs konstanssal (Ki illetve pKi) jellemezték. Ezeket a 

közlemények szövegében mint kötési affinitás (binding affinity) vagy egyszerűen mint 

affinitás (affinity) szokták említeni, ezért a továbbiakban én is így fogok hivatkozni 

rájuk. 

Az LPA agonisták esetében az agonisták hatását EC50 értékekkel jellemzik. Ez nem 

más, mint az agonista azon (moláris) koncentrációja, amely az agonistára jellemző 

maximális lehetséges hatás 50%-át fejti ki. 

A ligandumok hatását radioaktív izotóppal jelzett ligandumokkal (radiligandumok) 

segítségével, úgynevezett leszorítási kísérlettekkel szokták meghatározni. Ezen mérések 

lényeg, hogy egy választott jelzett ligandum koncentráció mellett a receptor más, nem 

jelzett ligandumjai emelkedő koncentrációinak jelenlétében meghatározzák a specifikus 

kötésben maradt jelzett ligandum koncentrációt. A „hideg” ligandumok leszorítási 

görbéiből meghatározzuk az 50%-os leszorításhoz szükséges koncentrációt (EC50 vagy 

IC50), amelyből a Cheng-Prusoff-egyenlet alapján kiszámítható a hideg ligandum 

leszorítási (vagy gátlási) konstansa (Ki). 
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Cheng-Prusoff-egyenlet: 
xK][L

xKEC
K

D
x

D 50
i 
  

Amelyben a [Lx] a jelzett ligandum koncentráció, KDx a jelzett ligandum disszociációs 

konstansa.8 

Tehát EC50 számítható Ki alapján, azonban LPA1 receptor esetében sajnos nem adták 

meg az ehhez szükséges ligandum koncentrációt és a disszociációs konstanst. 

 

A molekuláris szintű felismerés minden biológiai folyamat alapja. Az orvosi kémiában 

lejátszódó folyamatok megértésének kulcsát a biomakromolekula (a receptor) és a 

kisméretű ligandum (a hatóanyag) közötti nem kovalens kölcsönhatások jelentik. 

Egyensúlyi körülmények között a kötési affinitást leírhatjuk a szabad és a kötött 

állapotok szabadenergia (ΔG°) különbségeivel vagy az egyensúlyi állandó (Ki) 

függvényében, amely experimentális méréssel meghatározható. A Gibbs-van’t Hoff 

egyenlet ezek összefüggését írja le. 

 

Gibbs-van’t Hoff egyenlet: ΔG° = –RTlnKi 

Amelyben R az egyetemes gázállandó (8,314 J / K mol) és T a hőmérséklet. 

 

ΔG° értéke mindig negatív és minél negatívabb ΔG° értéke annál nagyobb a ligandum 

affinitása a receptorhoz. 

Mivel a saját közleményeinkben a ΔG° jelölés helyett a ΔGb jelölést használtuk, ezért a 

dolgozatban is ezt használom az alábbiak szerint: az Autodock program által számított 

kötési szabadenergia a ΔGb
(calc), a kötési affinitásból a A Gibbs-van’t Hoff egyenlet 

alapján kiszámított számított kötési szabadenergia pedig a ΔGb
(exp).9 
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3.2. AZ α2-ADRENOCEPTOROK 

 

Az adrenalint, a noradrenalint és a dopamint katekolaminoknak nevezzük. Az első kettő 

az adrenoceptorokhoz (vagy adrenerg receptorokhoz) kötődik, a harmadik pedig a 

kizárólag a központi idegrendszerben megtalálható dopamin receptorokhoz. 

A központi és a perifériás idegrendszer neuronjaiban található adrenoceptorokhoz 

kötődő adrenalin és noradrenalin neurotranszmitterként, míg a mellékvesékből 

felszabaduló adrenalin és noradrenalin a véráramba jutva hormonként vesznek részt a 

különböző szabályozási folyamatokban. 

 

 

3.2.1. Az α2-adrenoceptor altípusok 

 

Az α2-adrenoceptor családon belül három altípust különböztetünk meg, ezeket Bylund 

és munkatársai azonosították 1994-ben.10 

Korábban megjelent közleményekben szerepelt még egy α2D altípus is, erről azonban 

utóbb kiderült, hogy nem önálló altípusról van szó, hanem ez csupán a humán α2A 

altípus species homológjának tekinthető, amely rágcsálókban fordul elő.11 

Emberben a három altípust kódoló gén három különböző kromoszómán helyezkedik el: 

az A altípust kódoló gén (ADRA2A) a 10-es, a B altípust kódoló gén (ADRA2B) a 2-es, 

a C altípust kódoló gén (ADRA2C) pedig 4-es kromoszómán a található (3. táblázat). 

12,13,14 

 

3. táblázat 

A három humán α2 adrenoceptor altípus 

altípus 
fehérje 
szám 

gén neve kromoszóma
aminosav 

szám 
szekvenálás 

éve 
α2A P08913 ADRA2A 10. 450 198912 

α2B P18089 ADRA2B 2. 450 199013 

α2C P18825 ADRA2C 4. 462 199714 

16 



3.2.2. Az altípusok összehasonlítása az aminosav szekvencia alapján 

 

Az UniProt fehérje-adatbázis15,16 alapján az α2A és α2B azonos számú aminosavból épül 

fel, az α2C valamivel hosszabb. A TM-ek és általában az azokat összekötő ICL-ek és 

ECL-ek, valamint a CT hosszúsága megegyezik. Jelentős különbségek figyelhetőek 

meg azonban az NT és az ICL3 esetében (4. táblázat). 

 
4. táblázat 

A három humán α2 adrenoceptor altípus felépítése 

Humán α2A (450) Humán α2B (450) Humán α2C (462) 
 

szám hossz szám hossz szám hossz 

NT 1-33 33 1-12 12 1-51 51 

TM1 34-59 26 13-38 26 52-76 25 

ICL1 60-70 11 39-49 11 77-88 12 

TM2 71-96 26 50-75 26 89-114 26 

ECL1 97-106 10 76-86 10 115-124 10 

TM3 107-129 23 86-108 23 125-147 23 

ICL2 130-149 20 109-130 22 148-168 21 

TM4 150-173 24 131-153 23 169-191 23 

ECL2 174-192 19 154-169 16 192-207 16 

TM5 193-217 25 170-193 24 208-231 24 

ICL3 218-374 157 194-372 179 232-379 148 

TM6 375-399 25 373-396 24 380-407 28 

ECL3 400-406 7 397-405 9 408-420 13 

TM7 407-430 24 406-429 24 421-441 21 

CT 431-450 20 430-450 21 442-462 21 
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A katekolamin receptorok és a rodopszin szekvenciáinak összehasonlítását Xhaard és 

munkatársai végezték el 2006-ban. Az egyes receptor családokon belül az altípusok 

között 50% körüli aminosav szekvencia azonosság a teljes szekvenciára nézve. A 

konzervatív, helikális szerkezetű TM-ek esetében uganyez az érték 77-79% között 

mozog. Különböző katekolamin receptorok között általában 40% körüli az azonosság, a 

leggyakrabban templátként használt rodopszin esetében (Rhd) azonban ez csak 20-25% 

(5. táblázat).17 

 

5. táblázat 

A katekolamin kötő receptorok és a rodopszin szekvencia azonossága a TM 

régiókra számítva 

 Rhd α1A α1B α1D β1 β2 β3 D1A D1B α2A α2B α2C D2 D3 D4 

Rhd 100 24 24 25 21 21 24 20 21 22 22 21 25 25 26 

α1A 24 100 75 66 43 40 41 42 41 43 43 43 42 41 42 

α1B 25 75 100 73 44 43 44 42 42 43 46 44 45 43 43 

α1D 25 66 73 100 44 43 43 41 42 43 46 42 43 42 45 

β1 21 43 44 44 100 70 67 47 48 43 40 39 38 37 39 

β2 21 40 43 43 70 100 62 44 44 37 36 37 38 37 34 

β3 24 41 44 43 67 62 100 41 43 37 39 38 37 38 40 

D1A 20 42 42 41 47 44 41 100 79 42 38 39 39 38 37 

D1B 21 41 42 42 48 44 43 79 100 42 38 40 41 38 39 

α2A 22 43 43 43 43 37 37 42 42 100 77 78 46 42 44 

α2B 22 43 46 46 40 36 39 38 38 77 100 79 44 43 46 

α2C 22 43 44 42 39 37 38 39 40 78 79 100 43 42 46 

D2 25 42 45 43 38 38 37 39 41 46 44 43 100 73 49 

D3 25 41 43 42 37 37 38 38 38 42 43 42 73 100 50 

D4 26 42 43 45 39 34 40 37 39 44 46 46 49 50 100
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A három α2-adrenoceptor altípus esetében a hasonlóság igen szembeötlő, ha elvégezzük 

a szekvencia illesztést az UniProt fehérje-adatbázis „Align” eszközének segítségével, 

amely ClustalW algoritmus használ (2. ábra).18 

 

2. ábra 

A három humán α2 adrenoceptor altípus, a TM régiók zölden kiemelve 

 

 

3.2.3. Jeltovábbítás 

 

A G-fehérjével történő kölcsönhatásban, azaz a jeltovábbításban és a funkcionális 

válaszokban az ICL2, az ICL3 és a CT egyaránt részt vesz, ahogy azt a génkiütéses 

mutagenezis vizsgálatok kimutatták.19 Az α2AR-ek Gi/G0-típusú (pertussis-toxin 

érzékeny) G-fehérjékhez kapcsolódnak, amelyek az adenozin-trifoszfát (ATP) ciklikus 

adenozin-monofoszfáttá (cAMP) történő átalakulását gátolják.20 Ugyanakkor leírtak 

más Gs-fehérjéhez kapcsolódó α2AR-okat is, ebben az esetben az adenil-cikláz aktivitás 

fokozásán keresztül valósul meg a jeltovábbítás. Az elképzelések szerint alacsony 

agonista koncentráció esetében a cAMP gátlás, magas agonista koncentráció esetében 

viszont a cAMP aktiválás dominál.21 Bizonyos prejunkcionális α2A és α2C altípusok 

esetében a kalcium csatornák gátlása szitén a second messenger szabályozás részét 

képzi.22
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3.2.4. A receptor-aminosavak kémiai módosulásai 

 

Sok más GPCR-hez hasonlóan az AR-ok is kémiai módosulásokon eshetnek át. Leírták 

például az α2A- és α2C altípusok amino-terminális extracelluláris részének 

glikolizálódását. Úgy tűnik, hogy bár ez a glikolizáció nem esszenciális sem a ligandum 

kötés sem egyéb funkció szempontjából, azonban fontos lehet a membránon való 

eloszlásban, valamint az expresszióban és a szállításban. Az α2B altípus nem 

glikolizálódik.23 Tömegspektrometriás mérésekkel igazolták, hogy α2A altípus esetében 

az ICL3 szerinjein foszforiláció következhet be, míg másik két altípus esetében erről 

nincsen tudomásunk.24 Mindhárom típusra egyaránt jellemző azonban az, hogy az 

ECL1-et (Cys2.43) és az ECL2-t (Cys5.23) diszulfid híd köti össze, ami feltehetően 

esszenciális a teljes fehérje szerkezet megfelelő hajtogatódás (folding) szempontjából.25 

 

 

3.2.5. Az α2-altípusok jellemzése farmakológiai eszközökkel 

 

Az adrenerg receptorok karakterizálását farmakológiai eszközökkel Bylund és 

munkatársai végezték el 1988 és 1994 között.10 Az eredeti karakterizálás elsősorban 

antagonisták segítségével történt, és az elmúlt évek során is számos farmakológiai 

vizsgálat folyt altípus szelektív agonista vegyületek azonosítására. Ezek a kísérletek 

azonban – ahogyan arról már a bevezetőben is szó volt – nem hoztak meggyőző 

eredményeket. Az alábbi táblázatban láthatjuk az egyik legteljesebb, az irodalomban 

elérhető α2-agonista altípus összehasonlítást (6. táblázat). 

A pEC50 és Emax értékeket [35S]GTPγS radioligandummal, a pKi értékeket 

[3H]RX821001 radioligandummal határozták meg, kínai hörcsög ovárium (CHO) 

sejtekben expresszált klónozott humán receptorokon.26 Ebből a táblázatból is látható, 

hogy legfeljebb egy nagyságrend eltérés figyelhető meg az egyes vegyületek különböző 

altípusokon mért aktivitás és affinitás értékeiben, és a sok ismert agonista kimondottan 

gyengén kötődik (pKi < 6) egy vagy több altípushoz, de általánosságban is ritka az 

erősen kötődő ligandum (pKi > 8). 
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6. táblázat 

Az α2-adrenoceptor altípusok farmakológiai karakterizálása26 

α2A α2B α2C 
Vegyület 

pEC50 Emax pKi pEC50 Emax pKi pEC50 Emax pKi

(-)-noradrenalin 6,37 100 6,71 6,5 100 6,74 6,32 100 7,01
(-)-adrenalin 6,77 114 7,1 5,52 114 6,67 5,96 115 7,22

klonidin 7,43 40 7,79 8,4 23 7,44 6,57 21 7,23
oximetazolin 7,85 20 8,47 6,15 69 < 6 n.sz.* 11 6,97

p-aminoklonidin 7,29 40 7,8 6,94 25 7,48 6,99 32 7,21
brimonidin (UK14304) 7,71 111 7,98 6,92 45 6,76 6,91 68 7,06

xilazin 5,62 40 < 6 5,63 26 < 6 n.sz.* n.sz.* < 6 
tizanidin 6,47 37 7,59 6,34 9 6,95 n.sz.* n.sz.* 6,26

dexmedetomidin 8,74 58 8,84 7,8 125 8,68 7,81 87 8,64
guanfacin 7,72 21 7,61 6,46 79 6,51 6,66 46 < 6 
guanabenz 8,07 33 8,27 6,54 67 6,95 7,11 21 6,7 
moxonidin 6,09 97 7,41 5,4 35 < 6 5,04 32 < 6 
rilmenidin 6,64 50 6,98 6,84 24 6,65 6,14 12 6,33

*n.sz.: nem számítható 

 

 

3.2.6. Az α2-adrenoceptorok előfordulási helye a szervezetben 

 

Mikor az α2-adrenoceptorokat felfedezték 1974-ben, úgy gondolták, hogy kizárólag az 

adrenerg neuronokban találhatóak és feladatuk a neurotranszmitter felszabadulás gátlása 

preszinaptikusan, tehát egyfajta visszacsatolás („feed-back”) és ezért „autoreceptornak” 

tartották őket.27,28 Később kiderült, hogy az adrenoceptorok más neurotranszmitterek, 

így például a dopamin és szerotonin felszabadulásának gátlásában is szerepet játszanak 

(„heteroreceptor”).29 

A legelsőnek azonosított α2A altípust eredetileg vérlemezkékből izolálták, ahol is nagy 

mennyiségben fordul elő.30 

A biotechnológiai módszerek, elsősorban az mRNS expressziós vizsgálati módszerek 

fejlődésével lehetségessé vált az egyes altípusok eloszlásának meghatározása. A 

központi idegrendszerben és elsősorban az agyban egyértelmű α2A dominancia van, bár 

az egyes agyi régiók között itt is nagy különbségek figyelhetőek meg. Génexpressziós 

vizsgálatok során monitorozták az α2AR-eket kódoló mRNS mennyiségét, és 

megállapították, hogy a legtöbb α2A a locus coeruleusban található, de 

21 



nagy számban jelen vannak az hypofizisben, a cortexben, a septumban, a 

hypothalamusban, a hyppocampusban és az amigdalában is. Jelentősebb α2B expressziót 

azonban csak a thalamusban tudtak kimutatni. Az α2C expresszió a bazális 

ganglionokban különösen jelentős, de kisebb mértékben előfordul még a 

hyppocampusban és a cortexben is.31,32 

Gerincvelőben ezzel szemben az α2C altípus mRNS van túlsúlyban (~80%), ezt követi 

az α2A altípus (~20%), míg az α2B altípus előfordulása csekély. 

A perifériákon található altípus megoszlásról nagy általánosságban az mondható el, 

hogy az α2A és α2B mRNS predomináns, a α2C mRNS mennyisége általában 

elhanyagolható, de természetesen vannak kivételek is. A vesében mind a három altípus 

megtalálható. Az aortákban és a hasnyálmirigyben csak az α2A-, míg a szívben és a 

májban kizárólag az α2B altípus fordul elő.33 A gyomor nyálkahártyájában, bár mind a 

három altípus kimutatható, egyértelmű az α2A altípus túlsúlya.34 

Összességében tehát elmondható, hogy az egyes altípusok megoszlásának arányaiban 

megfigyelhetőek bizonyos eltérések. Ez esélyt jelenthet arra, hogy a megfelelő altípus 

szelektív ligandum alkalmazásával csökkentsünk egyes mellékhatásokat. 

 

 

3.2.7. α2-Altípusok szerepének vizsgálata génkiütéssel 

 

Megfelelő altípus szelektivitással rendelkező ligandumok hiányában az egyes altípusok 

karakterizálása pusztán farmakológiai eszközökkel nem lehetséges, ezért az egyes 

altípusok szerepének vizsgálatára génkiütéssel létrehozott KO egereken végeztek 

kísérleteket. Az elsőként létrehozott mutáns az α2C-KO egér volt (Link et al., 1995),35 

ezt követték az α2B-KO (Link et al., 1996),36 majd az α2A-KO egerek (Altman et al., 

1999).37 Egyetlen altípus kiütése esetében az egerek normálisan fejlődtek, bár az α2B 

altípus esetében alacsonyabb volt a születések száma a vártnál (7. táblázat). A 

génkiütéses egér kísérletekkel felderített receptor funkciókat Hein és munkatársai 2007-

ben foglalták össze (3.ábra).38 
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7. táblázat 

Az első α2 génkiütés vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

 

α2A Az α2 agonisták hipotenzív hatása 
megszűnik, megnövekedett noradrenalin 
kibocsátás 

Altman és munkatársai, 199937 

α2B Nincs hipertenzív válasz az 
intravaszkuláris α2 agonistákra, nincs 
analgetikus hatása a nitrogén oxidoknak 

Link és munkatársai, 199636 

α2C Megnövekedett adrenalin szekréció, 
fokozott agresszivitás és módosult 
viselkedés 

Link és munkatársai, 199535 

α2ABC Letalitás embrionális korban, a placenta 
érhálózatának defektusa 

Philipp és munkatársai, 200241,42 

 

 

3. ábra 

Az α2-adrenoceptor altípus-specifikus funkcióinak áttekintése a génmódosított egér 

modellek alapján (Lutz Hein és munkatársai, 2007)38 
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A két altípus deficiens egerek szintén nem mutattak fejlődési rendellenességet (α2AC-KO 

Hein et al, 199939; α2AB-KO Paris et al., 200340). 

Mindhárom altípus együttes kiütése következtében az egyedek magzati korban 

elpusztulnak, ami az embriózsák és a placenta érhálózatának rendellenes fejlődésére 

vezethető vissza.41,42 Mivel a csak α2A
  és α2C

  altípussal nem rendelkező példányok 

normásian fejlődtek, kézenfekvőnek tűnik a magyarázat, hogy α2B altípus az, amely 

nélkülözhetetlen az embrionális angiogenezisben. Felmerül azonban a kérdés: a csak α2B 

altípussal nem rendelkező példányok mitől fejlődtek normálisan? Erre a kérdésre a mai 

napig nem sikerült kielégítő választ adni. 

 

 

3.2.8. Az α2-adrenoceptor altípusok farmakológiája 

 

A α2AR altípusok fiziológiai és farmakológiai hatásait Gyires Klára és munkatársai egy 

2009 megjelent közleményükben tekintették át.43 Az egyes altípusokhoz rendelhető 

hatásokat a fejezet végén táblázatban is összefoglaltam (8. táblázat). 

 

3.2.8.1. Az α2A altípus által közvetített hatások 

A legtöbb „klasszikus” α2-agonista hatás közvetítésében az α2A altípus vesz részt. Úgy 

tűnik, hogy klonidin, dexmedetomidin, moxonidin és rilmenidin α2-agonisták 

antihipertenzív és bradikardiás hatása kizárólag ehhez az altípushoz kötött.44 Az α2A-KO 

állatokra jellemző a magasabb vérnyomás és pulzusszám, valamint a szív hipertrófia és 

szívelégtelenség kialakulására való hajlam.45,46 Úgy tűnik továbbá, hogy az α2-agonisták 

részben az α2A-adrenoceptoron keresztül fejtik ki vazokonstriktor hatásukat.47 

Az α2A altípus játszik elsődleges (de nem kizárolagos) szerepet a neurotranszmitter 

felszabadulás preszinaptikus gátlásban: az α2A-KO egerekben a brimonidin noradrenalin 

felszabadulást gátló hatása jelentősen csökkent ugyan, de nem szűnt meg teljesen.37,39,48 

Az α2A-KO egerekben a dexmedetomidin nem fejtett ki antinociceptív hatást és a 

klonidin adjuvánsként adva nem befolyásolta az opíátok analgetikus hatását.49,50 

Ugyancsak hiányoznak α2-agonistákra jellemző ér-összehúzó és hipotermikus hatások.49 
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Az α2A-adrenoceptor fontos szerepet játszik a thrombus stabilizálásában, α2A-KO 

egerekben a kialakuló thrombusok embolizálódnak.51 A posztszinaptikus α2A-

adrenoceptorok növelik a prefrontális agykéreg vérellátását, ezáltal javítva bizonyos 

memória funkciókat.52 

Szintén posztszinaptikus α2A-adrenoceptor felelős bizonyos a gasztro-intesztinális (GI) 

traktushoz köthető szabályozási folyamatokért. Ilyenek például a gyomor 

szekréciójának és részben motilitásának a szabályozása.53,54,55,56,57 Leírták továbbá, hogy 

patkányban az α2A-adrenoceptorok részt vesznek a vékonybélben az iontranszporttal és 

szekrécióval kapcsolatos folyamatok szabályozásában.58,59 Az irritábilis bél 

szindrómának nevezett állapotért feltehetően az α2A- (és α2C-) adrenoceptorok 

polimorfizmusa tehető felelőssé.60 Az α2A-adrenoceptor expressziójának növekedését 

írták le patkányok vékony- és vastagbelében, a gyulladt és a gyulladástól távol eső 

területeken egyaránt.61,62 

Az α2A- és (α2C) adrenoceptoroknak a méh motorikus aktivitását szabályzó funkcióját 

patkányban Falkay és munkatársai vizsgálták. 

 

3.2.8.2. Az α2B altípus által közvetített hatások 

Az α2A altípushoz viszonylag kevesebb funkció társítható. Ellentétben az α2A altípussal, 

az α2B-adrenoceptorok elsősorban posztszinaptikusan találhatóak, bár periférikus 

szövetekben mind a három altípus is részt vesz a preszinaptikus szabályozásban. 

Alapvető szerepet játszanak a vazokostriktor válasz kiváltásában és a só-indukálta 

hipertenzióban.36,64 

A periférikus érellenállás szabályozásában α2B- és (α2C) adrenoceptorok vesznek részt, 

az α2B altípus deficiens egerekre jellemző a tranziens hipertenzív válasz hiánya.36,65 

Míg lokálisan elsősorban az α2A altípus vesz részt a GI folyamatok szabályozásában, 

addig központi idegrendszerben az α2B (és α2C) altípusokon ható stimulánsok 

rendelkeznek gasztroprotektív hatással.34 

Az α2B a humán tropoblaszt sejtekben is expresszálódnak, ezek szerepét ugyancsak 

Falkay és munkatársai vizsgálták.66,67 
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3.2.8.3. Az α2C altípus által közvetített hatások 

Az α2C-adrenoceptorok elsősorban a központi idegrendszerben találhatóak és az α2A-

adrenoceptorral együtt részt vesznek a neurotranszmitter felszabadulás posztszinaptikus 

gátlásában.39 Ezen kívül ehhez az altípushoz köthető számos komplex, a viselkedéssel 

összefüggő funkció. A stressz által kiváltott depresszióban való érintettségük (α2C-

adrenoceptor expresszió hiánya) miatt ez az altípus lehet a kulcs egy sor 

neuropszichiátriai betegség (skizofrénia, poszt-traumás stressz, kábítószer elvonás stb.) 

kezelésében.68,69 Az α2A altípus mellett az α2C-adrenoceptorok is szerepet játszhatnak az 

emlékezésben.70 A figyelemhiányos hiperaktivitást (attention deficit hiperactivity 

disease, ADHD) α2C-adrenoceptorok polimorfizmusával hozták összefüggésbe.71 

Kizárólag az α2C-adrenoceptorok vesznek részt az opioidok felszabadulásának 

gátlásában a gerincvelőben.72 Az endogén opiodok mellett, szintén a gerincvelőben, a 

leszálló noradrenerg neuronokban ezek a receptorok közvetítik a nitrogén monoxid 

(NO) analgetikus hatását is.73 

Leírták továbbá, hogy α2C-adrenoceptorok szintén szerepet játszanak a testhőmérséklet 

szabályozásában.74 Felerősítik a hideg által kiváltott artéria kontrakciót és a vénák 

kontrakciójának szabályozásában is részt vesznek.72,75 

Az α2C altípus felelős a mellékvese kromaffin sejtjeiben a katekolamin felszabadulás 

visszacsatolásos gátlásáért.76,77 
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8. táblázat 

Az α2-adrenoceptor altípusok által mediált fiziológiás és farmakológiai hatások 

összefoglalása (Gyires és munkatársai, 2009)43 

Hatás Altípus Irodalom 
Hipotenzió, bradikardia α2A Altman és munkatársai, 199937 

MacMillan és munkatársai, 199647 
Szedáció α2A Hunter és munkatársai, 199749 
Artériás vazokonstrikció α2A, α2B Link és munkatársai, 199636 

Makaritsis et al, 199964 
Vénás vazokonstrikció α2C Gavin et al, 199775 
Só indukált hipertenzió α2B Hunter és munkatársai, 199749 

Lakhlani és munkatársai, 199750 
Antinociceptív hatás α2A, α2B, α2C Hunter és munkatársai, 199749 

Lakhlani és munkatársai, 199750 
Transzmitter felszabadulás gátlása 
perifériásan 

α2A, α2B, α2C Altman és munkatársai, 199937 
Hein és munkatársai, 199939 
Trendelenburg és munkatársai, 
200348 

Anesztetikus hatás (opiáttal) α2A Lakhlani és munkatársai, 199750 
A tájékozódással kapcsolatos 
memória funkciók javulása 

α2A Avery és munkatársai, 200052 

Trombus stabilizáció α2A Pozgajova és munkatársai, 200651 
Hipotermia α2A, α2C Hunter és munkatársai, 199749 

Sallinen és munkatársai, 199768 
Gyomor szekréció gátlás α2A Blandizzi és munkatársai, 199553 

Mullner és munkatársai, 200154 
Gyomor motilitás gátlás α2A Fulop és munkatársai, 200556 

Zadori és munkatársai, 200757 
Gyomor nyálkahártya védelem α2B Gyires és munkatársai, 200734 
Vékonybél ion transzport és 
nedvszekréció fokozása 

α2A Hildebrand és munkatársai, 199358

Liu and Coupar, 199759 
Figyelemhiányos hiperaktivitás 
tüneteinek mérséklése 

α2A, α2C Cho és munkatársai, 200871 
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3.2.9. Az α2-adrenoceptor agonisták szerkezete és biológiai-hatás 

összefüggései 

 

Az α2-adrenoceptor agonisták körében két nagy kémiai csoportról beszélhetünk, ezek a 

feniletilaminok és az arilamino-imidazolinok. A két legfontosabb farmakofór csoport a 

hidrofób csoport (amely általában aromás) és a fiziológiás pH-n protonálódni képes, 

ezért kationos nitrogén. A feniletilamin csoportba tartozó vegyületek a kationos 

nitrogént primer- vagy szekunder aminként tartalmazzák. Ezeknél a vegyületeknél a két 

farmakofór csoport általában három kötés távolságra vannak egymástól. Az arilamino-

imidazolin vegyületek a kationos nitrogént imidazolin- vagy egyéb gyűrűrendszerben 

tartalmazzák. A hidrofób csoport és a kationos gyűrűrendszer ezekben a vegyületekben 

általában egy nitrogén- vagy szénatomon keresztül kapcsolódik egymáshoz. 

Röntgenkrisztallográfiás vizsgálatok feltárták a noradrenalin (katekolamin) és a klonidin 

(szintetikus agonista) energetikailag legkedvezőbb szerkezetű konformerei közötti 

hasonlóságokat. Ezekben a két kritikus farmakofór csoport, azaz az aromás gyűrű és a 

kationos nitrogén helyzete és távolsága közelítőleg megegyezik (4.ábra).78 

 

OH

OH H

OH

N
+

H

H

H

5,1-5,2 A

1,
2-

1,
4 

A

N

H

N

H
Cl

Cl
N

H

+

5,0-5,1 A

1,
28

-1
,3

6 
A

4. ábra 

Az adrenalin és a klonidin röntgenkrisztallográfiás szerkezetének összehasonlítása 

 

A katekolaminok bioaktív konformereiben a kationos nitrogén nem a benzol síkjában, 

hanem valamivel felette helyezkedik el. A kolnidin bioaktív konformerében a két gyűrű 

csaknem merőleges egymásra.79 A klonidin és a hasonló arilamino-imidozolinok 

esetében az orto-helyzetű klóratomok sztérikus gátlása az, amely erőteljesen lecsökkenti 

a C-N kötések körüli rotációs szabadságot.80 
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3.2.9.1. Feniletilaminok 

Az endogén ligandum katekolaminokon kívül ide sorolhatunk még számos szintetikus 

analógot is, azonban ezek a vegyületek nem rendelkeznek számottevő α2-altípus 

szelektivitással. Az adrenalinban és noradrenalinban található β-hidroxilcsoport az 

adrenoceptor affinitást növeli a dopamin receptor affinitással szemben. A királis 

feniletilaminok esetében az enantiomerek aktivitása eltérő: D (R) konfigurációjú 

sztereoizomer aktivitása (az adrenalin és noradrenalin esetében ez a természetes 

módosulat) általában egy nagyságrenddel nagyobb az L (S) izomerénél, ennek oka a β-

hidroxilcsoport által létesített hidrogénhíd kötés (lásd később). 

A főleg α1 agonista hatású fenilefrint nazális dekongesztánskét és kardiotonikumként, a 

metildopát antihipertenzív szerként alkalmazták. A főleg β-agonista izoprenalint 

bronhodilatátorként és szív-stimulánsként használják (5. ábra). 
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5. ábra 

Feniletilamin származékok 

 

3.2.9.2. Gyűrűbe foglalt feniletilaminok 

Ahogy azt a bevezetőben is láthattuk, a klonidin esetében a biofarmakológiai profil és a 

konformáció közötti szoros összefüggés valószínűsíthető, ezért számos tanulmány 

született arra vonatkozóan, hogyan lehetne a feniletilaminok körében az aktív 

csoportokat merev gyűrűkbe, gyűrűrendszerekbe ágyazva növelni a szelektivitást. Ilyen 

gyűrűrk lehetnek például a morfolin,81 a piperidin,82 a tetrahidronaftalin83 vagy az 

izokromán84 (6. ábra). A morfolin-gyűrűs vegyületek körében nagy α2 szelektivitással,85 

a tetrahidronaftalin-származékok körében pedig közepes α2 szelektivitással rendelkező 

agonistákat állítottak elő.86 
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Ciklizált feniletilamin származékok 

 

3.2.9.3. Arilamino-imidazolin származékok (klonidin és analógjai) 

A klonidin a legismertebb α2-agonista imidazolin származék, 1965-ben szintetizálták és 

a mai napig a gyógyszerkincs részét képzi. Számos próbálkozás volt további α2 

affinitással rendelkező imidazolin-amin analógok kifejlesztésére. A módosítások egy 

része az aromás gyűrű szubsztituenseit érintette. Az orto helyzetű halogén- és alkil 

szubsztituensek általában erősítik az α2 affinitást (Cl > Br > CF3 >> F), léteznek 

azonban para szubsztituált származékok is (7. ábra).87 
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7. ábra 

Orto és para szubsztituált klonidin analógok 

 

A fenilgyűrű heteroaromás gyűrűvel történő helyettesítésével (moxonidin) valamint a 

gyűrű tagszám növelésével is sikeresen állítottak elő aktív vegyületeket, például a 

tramazolin,88 a brimonidin,89 és a tizanidin,90 (8. ábra). 
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8. ábra 

Összetett gyűrűrendszerű klonidin analógok 
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Több, a tizanidinhez hasonló, többek között benzoxazol és benzotiazol gyűrűt 

tartalmazó imidazolin-amin származékkal folytattak sikeres klinikai vizsgálatokat 

fejfájás, migrén és izomfájdalom enyhítésére (9. ábra).91 
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9. ábra 

Összetett gyűrűrendszert tartalmazó klonidin analógok 

 

3.2.9.4. Egyéb imidazolin analógok 

A további szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok azt is igazolták, hogy a hatás az 

összekötő aminocsoport nitrogénjének szénatomra történő cseréje mellett is megmaradt. 

A katekolaminokkal ellentétben ezeknél a vegyületeknél a fenolos hidroxicsoport 

bevezetése csökkenti az affinitást, ugyanakkor még olyan viszonylag nagy térigényű 

csoportokkal rendelkező származékok is hatásosak, mint például az oximetazolin 

esetében a terc-butil csoport (10. ábra).92,93,94 
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10. ábra 

Metilimidazolin származékok 

 

Az oximetilén (-OCH2-) hidas származékok (pl. cirazolin) általában erős α1- és gyenge 

α2 affinitással rendelkeznek, egy további metil szubsztituens és egy kiralitáscentrum 

bevezetésével azonban (levlofexidin) α2 szelektívvé tehetőek (11. ábra).95,96 
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Oximetilén származékok
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3.2.9.5. Imidazol származékok (medetomidin és analógjai) 

A metilimidazol származékok közül a medetomidin az, amelyet a legelterjedtebben 

használnak a gyógyászatban. Két izomere, az S-(+) forma (dexmedetomidin) és az R-(-) 

forma (levomedetimidin) közül az előbbi az aktív és ez rendelkezik nagyobb α2 

szelektivitással (12. ábra).97 
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12. ábra 

A medetomidin és izomerjei és a szintén α2-szelektív naftil-analóg 

 

Történtek kísérletek α2 szelektivitás növelésére a fenol gyűrűt érintő szerkezeti 

módosításokkal, ez azonban a naftil-analóg kivételével inkább a hatás csökkenéséhez 

vezettek (13. ábra).98 
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13. ábra 

Fenil- és naftilgyűrűs medetomidin analógok 

 

A benzolgyűrű helyén tiazol és oxazol gyűrűket tartalmazó medetomidin analógok 

kötődnek az α2 adrenoceptorokhoz és rendelkeznek analgetikus hatással (14. ábra).99 
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14. ábra 

Tiazol- és oxazol gyűrűs medetomidin analógok 

 

Általában a tiazolok affinitása magasabb az oxazoloknál, a tiazol gyűrű orientációja 

kevésbé meghatározó, de a metilén híd szubsztitúciója, vagy gyűrűbe történő zárása, 

valamint az imidazolin gyűrű szubsztitúciója az analgetikus hatás elvesztéséhez 

vezet.100 

Kivételt jelentenek ez alól a dihidrobenzotiofén vegyületek, mivel ezek erős α2 

affinitással és nociceptív hatással rendelkeznek, igaz – a dimetil származékot leszámítva 

– α2 / α1 szelektivitásuk csekély (15. ábra).101 
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15. ábra 

Dihidró-benzotiofén-gyűrűs medetomidin analógok 

 

3.2.9.6. Oxazolin-, tiaozolin- és egyéb heteroaromás analógok 

Az imidazolin-gyűrű oxazolinra (rilmenidin)102 vagy [1,3]-tiazinra (xilazin)103 történő 

cseréje aktív α2-agonistákhoz vezetett (16. ábra). 
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A rilmenidin és xilazin 
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A heterokondenzált azepinek atípusos szerkezetű α2-agonistáknak tekinthetők. Ilyen 

például az általunk is vizsgált B-HT 920 és tiazolin analógja, a B-HT 933 (17. ábra).104 
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17. ábra 

Heterokondenzált oxazolin- és tiazolin származékok 

 

3.2.9.7. Guanidin- és tiokarbamid-származékok 

A gyógyászatban számos egyéb területen alkalmazott guanidinek „nyitott gyűrűs” 

imidazolin származékoknak tekinthetőek. Két tipikus, a kísérleteinkben is szereplő 

képviselőjük guanfacin105 és a guanabenz.106 A klonidinnel összehasonlítva hatásuk 

hosszabban tart és az α2-szelektivitásuk is nagyobb. Ráadásul a guanfacin bizonyos α2A 

altípus szelektivitással is rendelkezik.107 Két további származék, a guanoxabenz és a 

guanethidin érdemes még említésre (18. ábra).108 
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18. ábra 

α2-Agonista hatású guanidin származékok 

 

A tiokarbamid egységet tartalmazó vegyületek jelentik a másik nyitott imidazol analóg 

csoportot. Az irodalomban leírták ezek alkalmazását mind az orális 

fájdalomcsillapítóként, egyesek közülük α2B altípus szelektivitással is rendelkeznek (19. 

ábra).109,110,111 
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19. ábra 

α2-Agonista hatású tiourea-származékok 
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3.2.10. Az α2-adrenoceptor agonisták terápiás alkalmazásának 

lehetőségei 

 

Az irodalomban α2-agonisták terápiás alkalmazási területeit két nagyobb csoportra 

szokták felosztani. Az első csoportot „műtét körüli” (perioperatív) állapotokként 

szokták összefoglalni és ide sorolják mind a műtétet megelőző érzéstelenítést és altatást, 

valamint a műtét alatti, majd az azt követő fájdalomcsillapítást. A második nagyobb 

csoport a különféle hátterű krónikus betegségekben történő alkalmazhatósági területeket 

foglalja magába, mint például a magas vérnyomás, a krónikus fájdalom, az izomgörcs 

vagy glaukóma és az intraokuláris hipertenzió kezelése, de sikeresen alkalmazhatóak 

például a figyelemhiányos hiperaktivitás, valamint az ópiát- és alkohol megvonás 

tüneteinek csökkentésére is (9. táblázat). 

 

9. táblázat 

Az α2-agonisták terápiás alkalmazásainak összefoglalása 

perioperatív alkalmazások krónikus betegségek kezelése 

- nyugtató 
- altató 
- fájdalomcsillapító 
- reszketést csökkentő 
- miokardiális ischaemia kezelése 

- magas vérnyomás 
- krónikus fájdalom 
- izomgörcs 
- figyelemhiány/hiperaktivitás 
- opiát- és alkohol megvonás 
- glaukóma 
- intra-okuláris hipertenzió 

 

3.2.10.1 Perioperatív állapotok 

Az α2-agonistákat széles körben alkalmazzák az állatorvosi gyakorlatban altatáshoz, 

érzéstelenítéshez, a leggyakrabban alkalmazott szerek a xilazin, detonidin és a 

romifidin. A humán gyógyászatban a klonidint, a dexmedetomidint és a tizanidint 

alkalmazzák kiterjedtebben.112 

Bár leírtak már olyan eseteket, amikor az α2-agonisták önmagukban alkalmaztak a teljes 

intravénás anaszteziológiában, ezeket mégis elsősorban a hagyományos műtéti 

narkotikumok adása mellett, adjuvásként használják, ez utóbbiak hatását fokozandó és 

kiegészítendő.113
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Hagyományos (opiát származék) érzéstelenítő és α2-agonista együttes adásával az 

előbbiből kisebb mennyiség szükséges a kívánt hatás eléréséhez. Mivel az α2-agonisták 

részben kompenzálják az ópiátok kedvezőtlen mellékhatásait, az együttes alkalmazás 

biztonságosabbá teheti a beavatkozást. Legfőbb előnyük az opiátokkal szemben, hogy 

nem okoznak légzésbénulást, sőt, épp ellenkezőleg: csökkentik az apnoés/hipnoés 

indexet.114,115 Szimpatikus tónust fokozó hatásuknak következtében a keringési 

funkciókat is javítják.116,117 Az α2-agonisták által kiváltott altatás több szempontból 

jobban hasonlít a természetes alváshoz, leírták például, hogy a dexmedetomidinnel 

altatott betegek hang- és érintés útján felébreszthetőek.118,119 

Epidurális érzéstelenítésben klonidint alkalmazva adjuvánsként megnöveli az 

érzéstelenítés időtartamát és fokozza a motoros funkciók blokkolását.120,121,122 

Leírták továbbá, hogy helyi érzéstelenítésben lidokain és α2-agonista együttes adása 

csökkenti a beteg nyugtalanságát a beavatkozás alatt.123 

Az α2-agonisták további előnye a posztoperatív fájdalomcsillapításban, hogy 

alkalmazásukkal csökkenthető az émelygés, hányinger.124 Számos tanulmány született 

arról, hogy eredményesen alkalmaztak klonidint a posztoperatív állapotban gyakran 

fellépő reszketés mérséklésére.125 Több olyan klinikai vizsgálatot írnak le az 

irodalomban, amelyekben elsősorban a klonidin és dexmedetomidin adásával 

igyekeztek javítani miokoardiális ischeamiás betegek állapotát a műtétet követően. Bár 

az eredmények nem minden esetben egyértelműen pozitívak, több tanulmány is 

megerősíti, hogy az α2-agonisták általában jótékonyan hatnak az ezt nem sokkal 

megelőző infarktuson átesett betegek állapotára, mivel javítják a szívizom oxigén 

ellátásának állapotát és stressz csökkentő hatásuknak köszönhetően megelőzhetik egy 

esetleges újabb roham kialakulását.126,127,128 

 

3.2.10.2 Krónikus betegségek 

Az α2-agonisták vérnyomáscsökkentőként történő alkalmazása hosszú múltra tekint 

vissza (klonidin, guanfacin, vagy metildopa), alkalmazhatóságukat azonban erősen 

behatárolja jelentős szedatív mellékhatásuk, ezért erről a terápiás területről kiszorították 

őket a korszerűbbnek számító angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és az 

angiotenzin 1 (AT1) antagonisták. 
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Bár α2-agonisták esetében történtek kísérletek a terápiás hatás és a mellékhatás 

különválasztására, ez hiába való próbálkozás volt, mert mindkettő ugyanahhoz a 

receptor altípushoz köthető, ahogy az később a transzgenikus kísérletekből kiderült. 

Bizonyos esetekben, például ha azonnali és jelentős vérnyomáscsökkentésre van 

szükség, a mai napig alkalmazzák.129,130 

A posztoperatív fájdalomcsillapításon kívül az α2-agonisták alkalmasak lehetnek a 

súlyos neuropátiás fájdalom kezelésére rákos betegek esetében, ezen a területen a 

klonidin megközelítőleg a betegek 50%-ánál volt hatékony az epidurális ópiátokkal 

összehasonlítva.131 Az α2-agonisták további hátránya, hogy személyre szabott 

adagolásra van szükség, de a felhasználhatóságnak elsősorban a súlyos mellékhatások 

szabnak határt. Ráadásul a klonidin tartós, infuzióban történő adását követően, a kezelés 

abbahágyása után a vérnyomás jelentős növekedésé figyelhető meg (ez az úgynevezett 

„rebound” hatás).132,133 

A klonidint epidurálisan sikeresen használták arachnoiditis okozta krónikus hátfájásban 

és kiegészítésként herpeszes fájdalomban.134,135 

Egy további lehetséges alkalmazási terület az izomgörcs oldása. Az α2-agonisták ezt a 

hatásukat elsősorban a gerincvelőben a reflexek interneuron szintű gátlásával fejtik ki, 

de locus coeruleus neuronjai, valamint a leszálló monoaminerg idegrostok is érintettek 

lehetnek.136,137 Leírták a tizanidin sikeres alkalmazását alkalmazását olyan esetekben, 

ahol az izomgörcsöt az agy- vagy gerincvelői sérülést ischaemiás/hemorrágiás stroke, 

trauma vagy betegség okozta.138,139,140,141 

A glaukóma kezelésében a jelenleg leggyakrabban alkalmazott szerek a β-blokkolók és 

karbonanhidráz-inhibitorok, de alkalmaznak még kolinomimetikumokat és 

prosztaglandinokat is. Az α2-agonisták glaukóma kezelésében történő alkalmazása a 

többi indikációhoz képest jóval veszélytelenebb, mivel a lokális alkalmazásnak 

(szemcsepp) köszönhetően a kardiovaszkuláris mellékhatások minimálisak.142 A 

brimonidin és p-aminoklonidin a leggyakrabban alkalmazott szerek, ez utóbbi tartós 

használata allergiás reakcióhoz vezethet, ezért hosszabb távon történő alkalmazása nem 

javasolt. Olyan esetekben azonban, amikor azonnali és erős szemnyomás csökkentésre 

van szükség, (például lézeres szemműtétet megelőzően) ez utóbbi alkalmazása indokolt 

lehet. A brimonidin azonban biztonságosan használható akár hosszú távú terápiában is a 

szem belnyomásának csökkentésére.143,144 
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Külön érdekessége továbbá a brimonidinnek, hogy patkányokban neuroprotektív hatást 

is leírtak: csökkentette a retina ganglion sejtjeinek pusztulását és így a látóideg 

degenerációját.144,145 Ez utóbbi hatását a klinikai vizsgálatok emberben még nem 

igazolták. 

Bár a figyelemhiányos hiperaktivitás (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) 

kezelésére jelenleg elsősorban központi idegrendszeri stimulánsokat (mint amilyen 

például az amfetamin és a metilfenidát) használnak, sok esetben valószínűleg 

indokolatlanul. Ezekre a kezelésekre azonban a betegek 10-30 %-a vagy nem reagál 

megfelelően, vagy nem képesek tolerálni a mellékhatásokat. Ilyen esetekben 

alternatívaként a dopaminerg rendszereket érintő triciklusos antidepresszánsok mellett a 

preszinaptikus noradrenalin reuptake gátló hatással is rendelkező α2-agonisták jöhetnek 

még számításba.146 A fájdalomcsillapító hatáshoz hasonlóan itt is inkább az 

adjuvánsként történő alkalmazás tűnik igazán hatékonynak: klonidin adásával a 

stimuláns dózisa csökkenthető, ráadásul kedvezően befolyásolja annak mellékhatásait 

is.147,148 A klonidin mellett a guanfacin a másik olyan α2-agonista, amelynek ADHD-ban 

történő alkalmazására eredményes kísérletek folytak. Ez a vegyület a hosszabb felezési 

idejének, valamint a relatív α2A-altípus szelektivitásának köszönhetően hatékonyabb és 

biztonságosabb a klonidinnél, ráadásul ritkábban léptek fel kardiovaszkuláris 

mellékhatások.149,150,151 

Az ópiát kábítószerek elvonása igen súlyos tünetek kialakulásához vezethet, ezek közé 

tartozik a hányinger, a GI fájdalmak, a reszketés, az izomfájás, verítékezés, álmatlanság, 

idegesség és viselkedési zavarok. Az elvonási szindróma kialakulásának elsődleges oka 

a locus coeruleus és az autonóm idegrendszer megnövekedett aktivitása. Ezek megfelelő 

gyógyszeres terápiát és egyéb kisegítő kezelést igényelnek. A gyógyszeres terápiában 

jelenleg vagy ópiát származékokat (metalon vagy buprenorfin) adnak egyre kisebb 

dózisban, vagy α2-agonistákat (kloridint vagy lofexidint) alkalmaznak.152,153,154 Számos 

olyan tanulmány született, amelyben ezt a két elvonási protokollt hasonlították össze. 

Az általános következetés az volt, hogy bár az ópiát-származékokkal történő elvonás 

tovább tart és nagyobb az abúzus veszélye, az α2-agonistákkal történő elvonás esetében 

a mellékhatások (szedáció, magas vérnyomás) súlyosabbak.  
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Az elvonásban leggyakrabban használt α2-agonista szer a lofexidin, mivel ennek 

mellékhatás profilja jóval kedvezőbb a klonidinénál, bár az elvonási tüneteket ez sem 

képes teljesen megszüntetni, ezért további kísérő gyógyszerek adása szükséges.155,156 

Létezik egy úgynevezett gyors opiát detoxikációnak („rapid opiate detoxification”) 

nevezett eljárás is, melynek lényege, hogy ópiát-antagonistákat és klonidint szimultán 

alkalmaznak, miközben a beteget altatásban tartják.157 Bár kétségtelen, hogy a 

hagyományos terápiákhoz képest ez az eljárás a beteg számára sokkal kevesebb 

kellemetlenséggel jár, hatékonysága és biztonságossága azonban még kérdéses.158 

Születtek tanulmányok a klonidin alkohol elvonási tünetek kezelésére enyhe és közepes 

és közepes függőség esetén, azonban úgy tűnik, hogy ez legfeljebb kiegészítő 

terápiaként alkalmazható, benzoidiazepin származékok adása mellett, mivel a delíriumra 

és a rohamok kialakulására a klonidin nincs hatással.159 
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3.3. A lizofoszfatidsavak és receptoraik 

 

Dolgozatom másik fő témája a lizofoszfatidsav receptor 1 (LPA1) és agonistái. Ezt a 

fehérjét, mint az LPA celluláris kötőhelyét előszőr 1997-ban azonosították,160 tehát 

összehasonlítva az α2-adrenoceptorokkal viszonylag új célpontnak számít. Ebből 

adódóan a rajta elvégzett farmakológiai vizsgálatok száma is jóval kisebb, azonban 

génkiütéses vizsgálatok tanúsága alapján több érdekes terápiás alkalmazási lehetőséget 

rejthet magában. A lizofoszfatidsav (lysophosphatidic acid, LPA) alatt olyan 

„kisméretű”, a szervezetben szinte mindenütt előforduló foszfolipid szignál molekulákat 

értünk, amelyek kötődnek az LPA receptorokhoz. Az LPA tehát egy gyűjtőnév és a 1-

acil-LPA mellett ide sorolhatóak például az 1-alkil- és 2-acil-LPA vegyületek is.161,162 

Bár a szervezetben több különböző szintetikus úton keletkezhetnek lizofoszfatidsavak, a 

bioszintézisben mégis az autotaxin (ATX) nevű enzim játszik főszerepet, amelyet 

szintén mint lehetséges farmakológiai célpont tartanak számon. 

Az alkillánc hosszúsága és telítettsége szintén változatos lehet, attól függően, hogy 

milyen foszfolipid-prekurzorból történik a szintézis. A kettős kötések száma és helyzete 

alapján humán plazmában a „16:0-LPA” a leggyakoribb forma, de a „18:1”, a „18:0”, ás 

a „20:4” LPA vegyületek is nagyobb mennyiségben vannak jelen (20. ábra).163 
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20. ábra 
A humán plazmában leggyakrabban előforduló LPA vegyületek 
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A lizofoszfatidsavak királis vegyületek, és a természetben kizárólag az R módosulat 

létezik, ennek ellenére a két izomer között nincs jelentős aktivitásbeli eltérés.164 Ennek 

ellenére bizonyos szintetikus ligandumok esetében leírták, hogy a sztereokémia 

befolyásolja a receptor affinitást.165,166,167 

Mindezen szerkezeti sokféleség ellenére az LPA név alatt a továbbiakban kizárólag a 

„18:1-LPA” vegyületet értjük. Általában ezt a vegyületet használják a biokémiai- és 

farmakológiai- laboratóriumi kísérletekben, valamint a számítógépes kémiai 

modellezések során is. Ennek a vegyületnek a szabályos IUPAC szerinti elnevezése az 

(2-hidroxi-3-foszfonooxipropil)-(Z)-oktadec-9-enoát, de az irodalomban leggyakrabban 

az 1-acil-2-hidroxi-sn-glicero-3-foszfát elnevezéssel lehet találkozni.  

 

 

3.3.1. A lizofoszfatidsav receptor 1 felépítése 

 

Az LPA elsősorban a sejtmembránba ágyazott receptorokon (LPA1-5) keresztül fejti ki 

hatását, amelyek az α2-adrenoceptoréhoz hasonlóan szintén a GPCR-ok I-es vagy A 

(rodopszin-szerű) típusába tartoznak. Jelenleg öt ilyen receptort ismerünk, ezeket 

egymástól távoli gének (LPAR1-5) kódolják, azonban meg kell jegyezni, hogy az LPA 

kötődik még a peroxiszóma proliferator-aktivált receptor gamma 2 (PPARγ2) nevű 

sejtmag receptorhoz is.168 

Régebbi közleményekben találkozhatunk az endotélium differenciálódásért felelős gén 

(endothelial differentiation gene, EDG) elnevezéssel is, ami a korábbi besorolásukra 

utal. Az LPA1 receptor esetében korábban a ventrikularis zona gén-1 (ventricular zone 

gene 1, Vzg-1) receptor terminológiát is használták. Ebbe a családba tartoznak még a 

szfingozin-1-foszfát (sphingosine-1- phosphate, S1P) receptorok is, amelyek szintén a 

hozzájuk kötődő bioaktív foszfolipid szignál molekula után kapták a nevüket, de közeli 

rokonságban állnak a cannabinoid receptorokkal (CNR) is. Az LPA-t kötő receptorok és 

néhány további, nagy szekvencia azonosságot mutató receptor összehasonlítását Ji 

Wong Choi és Deron R. Herr végezték el (10. táblázat). 
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10. táblázat 

Az LPA receptorok és néhány közelebbi rokonuk összehasonlítása 

recetor egyezés 
gén 

(humán) 
gén 

(egér) 
ismert 

ligandumok 
korábbi nevek 

LPA1 100 % LPAR1 Lpar1 LPA 
Edg2, vzg-1, Lpa1, 
rec1.3 

LPA2 50% LPAR2 Lpar2 LPA Edg4, Lpa2 
LPA3 46% LPAR3 Lpar3 LPA Edg7, Lpa3 
S1P1 33% S1PR1 S1pr1 S1P  
CNR1 24% CNR1 Cnr1 endocannabinoidok  
CNR2 18% CNR2 Cnr2 endocannabinoidok  
Rhd 15% RHO Rho retinal (fotonok)  
LPA5 12% LPAR5 Lpar5 LPA Lpa5, Gpr92 
LPA4 10% LPAR4 Lpar4 LPA Lpa4, P2y9, Gpr23 
P2Y5 13% P2Y5 P2ry5 purinok, LPA  
P2Y10 8% P2Y10 P2ry10 purinok, LPA  
GPR87 13% GPR87 Gpr87 LPA*  
 

Az LPA (és S1P) receptorok biológiai és farmakológiai jelentősége igen szerteágazó, 

részt vesznek számos fiziológiás, patofiziológiás és differenciálódással kapcsolatos 

folyamat szabályozásában. Jelen tanulmányunkban azonban csak az LPA1 receptor és 

annak agonistáinak vizsgálatára szorítkozunk. 

Az α2-adrenoceptornál (450 aminosav) valamivel kevesebb (364) aminosav építi fel, 

ami elsősorban a jóval rövidebb ICL3-nak köszönhető. Fontos különbséget jelent 

továbbá az adrenoceptorokhoz képest a cisztein hidak hiánya, ami egyébként korántsem 

mondható szokványosnak a GPCR-ok között (11. táblázat). 

Az LPA1 receptor legalább három különböző G-fehérje típushoz kapcsolódik, ezek 

Gαi/o, Gαq/11, és Gα12/13.
169,170 A receptor jelátvitelben az alábbi mechanizmusok játszanak 

szerepet: Ca2+ mobilizáció, adenil-cikláz gátlás valamint protein-kináz és foszfolipáz C 

aktiváció. Biológiai funkciói között szerepel a sejt proliferáció és túlélés, sejt migráció 

és citoszkeleton változással kapcsolatos folyamatok szabályozása.171,172,173 
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11. táblázat 

Az LPA1 régiói 

Humán LPA1  
szám hossz

NT 1-50 50 
TM1 51-75 25 
ICL1 76-82 7 
TM2 83-111 29 
ECL1 112-125 14 
TM3 126-144 19 
ICL2 145-163 19 
TM4 164-189 26 
ECL2 190-205 16 
TM5 206-226 21 
ICL3 227-258 32 
TM6 259-280 22 
ECL3 281-294 14 
TM7 295-315 21 
CT 316-364 49 

 

 

3.3.2. A lizofoszfatidsav receptor 1 előfordulási helye a szervezetben 

 

Az LPA receptorok expresszióját in situ hibridizációs és immunohisztokémiai 

módszerekkel vizsgálták. Az LPA1 receptor kifejlett egerekben az alábbi szervekben és 

szövetekben expresszálódik: agy, méh, herék, tüdő, vékonybél, gyomor, vesék, lép, 

thymus, placenta és vázizmok.171 Hasonló expressziós mintázat figyelhető meg 

emberben is: agy, szív, placenta, vastag- és vékonybél, prosztata, herék, petefészek, 

hasnyál, lép, vesék, vázizmok és thymus.174 Az LPA1 expresszió fő helye az 

idegrendszer, ahol térben és időben szabályozza annak fejlődését. Az expresszió attól is 

függ, hogy az adott élőlény milyen fejlődési szakaszban van. A vizsgálatok szerint az 

expresszió embrionális korban egy bizonyos, a neurokortexben található, ventrikuláris 

zónának (VZ) nevezett régióra korlátozódik, amely a kortikális neurogenezis 

lezárultával, még a születés előtt eltűnik.175 A posztnatális fejlődés során az LPA1 

elsősorban a fehér állományban található, ahol a mielinizáció folyamatában játszik 

szerepet.176 A perifériás idegrendszerben is megtalálható, itt szintén a mielinizációban 

játszik szerepet: a Schwann sejtek túlélését és morfológiáját szabályozza.177 
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3.3.3. Lizofoszfatidsav receptor 1 vizsgálata génkiütéssel 

 

Az adrenoceptorokhoz hasonlóan LPA receptorokkal kapcsolatban is folytattak 

génkiütés kísérleteket. Az LPA1-KO egerek kb. 50%-a még embrionális korban elhalt, a 

túlélőkre jellemző volt a kisebb testméret, a kraniofaciális dimorfizmus és az 

olfactorikus defektusok miatt a szopás elmaradása. Az egyedek kis hányadánál leírtak 

exenkefalitiszt és frontális kefalikus vérzést is.178,179 

 

 

3.3.4. A lizofoszfatidsav receptor 1 fiziólógiás és patofiziológiás szerepe 

 

A korábban már említett, idegrendszerben betöltött szerepe mellet az LPA részt vesz 

még az érhálózat, ezen belül elsősorban az endothélium növekedésének és fejlődésének 

szabályozásában, valamint a vérnyomás szabályozásában is. Az immunrendszerben a T-

sejtek működésének irányításában (kemotaxis, citokin termelés, apoptózis és szállítás) 

játszik fontos szerepet. Bizonyos, az emberi (és állati) reprodukcióval kapcsolatos 

folyamatokban való részvételét szintén leírták, mint például az embrió beágyazódás, 

vagy a spermatogenezis. 

Az LPA szerepe több patofiziológiás folyamatban is felmerült, elsősorban egyes, az 

idegrendszert (nuropátiás fájdalom, skizofrénia) és az érrendszert (sebgyógyulás, 

arterioszklerózis) érintő betegségekkel kapcsolatban. Ezen kívül vizsgálták még a 

különböző fibrózisos állapotokban (pulmonáris fibrózis, májfibrózis) betöltött szerepét 

is. Az LPA szerepe a különböző rákos folyamatokban ellentmondásos. Bár sokáig 

egyértelműen protumorigenikus hatásúnak tartották (a sejt túlélést, proliferációt, 

migrációt és inváziót elősegítő/fokozó hatásai miatt), úgy tűnik ez a hatás sokkal inkább 

a receptor expressziótól, és nem az LPA koncentrációtól függ. Szintén érdekes a 

zsírsejtek poliferációjában, így közvetve az elhízásban betöltött szerepe.180 
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3.3.5. A lizofoszfatidsav receptor 1 agonisták 

 

Az LPA receptorok farmakológiájával kapcsolatos ismereteink jelentős része – akárcsak 

az α2 adrenoceptorok esetében – jórészt génkiütéses vizsgálatokból származnak.181 Az 

irodalomban leírt LPA ligandumok száma jóval alacsonyabb az α2-agonistákhoz 

viszonyítva, amelyeket az alábbiakban foglaltak össze: 

 N-acil-etanolamid foszforsav (NEPA) származékok182 

 N-acil-szerin- és N-acil-tirozin foszforsav (NASPA, NATPA) származékok183 

 1-oleoil-2-O-metil-glicerolfoszfotionát (OMPT) származékok184 

 VPC vegyületcsalád167 

 szénhidrát származékok185 

A fontosabb LPA agonista szerkezetek általános szerkezetét a 21. ábrán foglaltam össze 
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21. ábra 

A fontosabb LPA agonisták általános szerkezete 
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Valamennyi jelenleg ismert LPA agonista szerkezet nagyon hasonlít magára az LPA-ra: 

egy negatív töltésű, foszforsavat tartalmazó „fejrészből” és egy hosszú (15-18 

szénatomból álló) apoláris „farokból” állnak. A fej általában tartalmaz egy sztereogén 

centrumot és ez a csoport hordozza a variabilitást jelentő csoportokat. Az ennél 

rövidebb szénláncú analógok általában antagonista hatásúak.186 

A sztereokémiai fontos szerepet játszik az LPA analógok hatáserősségében. Bár maga 

az endogén ligandum LPA esetében mind a természetben is előforduló R változat, mind 

pedig a másik, S sztereoizomer egyformán hatékony, addig egyes agonisták, mint 

például az N-acil-etanolamid foszforsav (NAEPA), mind az N-acil-szerin foszforsav 

(NASPA) származékok esetében az előbbi a hatékony forma.164 Az optimális 

hatékonyság elérése érdekében az agonistáknak tartalmazniuk kell a foszforsav 

közelében egy további, disszociábilis protonnal rendelkező csoportot is.187 Mind a 

NAEPA, NASPA és a VPC analógok esetében a szubsztitúció a foszforsav csoporttól 

számított második szénatomon történt. A szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok 

alapján a nagy térkitöltésű csoportok általában gyengítik az agonisták hatáserősségét, 

sőt, bizonyos nagy térkitöltésű hidrofób csoportok egyenesen agonista vegyületeket 

eredményeztek. Általában tehát a kisméretű szubsztituensekkel (pl. amino-, metil-, 

metilamino- és metoxi csoportok) rendelkező analógok különösen aktívak, néhányuk 

még bizonyos altípus szelektivitást is mutat.167,188 

LPA agonisták alkalmazásáról gyógyászati vonatkozásban még nem beszélhetünk, de 

több lehetséges alkalmazási terület van. Ezek között tartják számon a skizofrénia és az 

elhízás kezelését.189,190 
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3.4. A G-fehérje-kapcsolt receptorok modellezése az 

irodalomban 

 

Az irodalomban több ezerre tehető az elmúlt tíz évben azoknak a közleményeknek a 

száma, amelyek receptor modellezéssel foglalkoznak. Ahogy azt már a bevezetőben is 

leírtam, ez a fehérjecsalád az egyik legfontosabb gyógyszer célpont, erről mégis nagyon 

kevés közvetlen ismeret áll rendelkezésünkre. A modellezés célja lehet egy vegyületkör 

szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálat a hatékonyság vagy a szelektivitás növelése 

céljából, vagy olyan modell készítése, amely alkalmas lehet agonista vagy antagonista 

vegyületek in silico szűrésére vegyület adatbázisokból. 

 

3.4.1. A receptor aktiválás kérdései 

 

A rodopszin a fényérzékelésért felelős fotoreceptor, a csoport névadója, a legelsőnek 

megismert (és modellezésben leggyakrabban templátumként használt) GPCR. 

Ellentétben a többi GPCR-rel ennak a receptornak a „liganduma”, a retinál kovalens 

kötéssel kapcsolódik a fehérjéhez (ezt a Schiff-bázis formát nevezzük retinilidénnek). A 

”sötét” vagy nyugalmi állapotban a rodopszin teljesen inaktív, a ligandum ekkor 11-cisz 

retinilidénként van jelen. Fény hatására a retinilidén izomerizálódik, all-transz formává 

alakul, majd hirolízissel leválik a receptorról (22. ábra). 
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22. ábra 

A retinilidén izomerizációja 

 

Ezek a folyamatok indítja be a fehérjében azokat a konformáció változásokat, amelynek 

hatására az aktivált állapotba kerül, és végül az úgynevezett fotoaktivált, vagy 

„metarodopszin II” formához vezet. 
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Leegyszerűsítve tehát azt mondhatjuk, hogy a rodopszinnak két stabil konformere van: 

egy aktív és egy inaktív. A többi GPCR esetében ennél valamivel bonyolultabb a 

helyzet. Ha egy receptor aktiváltsági állapotát vizsgáljuk, azt találjuk, hogy létezik egy 

„alap” vagy „nyugalmi” aktiváltsági szint, amely akkor mérhető, ha nincs jelen 

ligandum. Ha a receptor egy agonistával (vagy parciális agonistával) lép 

kölcsönhatásba, ez az aktivitás nő, ha egy inverz agonistával, az aktiváció csökken. 

Antagonista hozzáadása esetén az aktivitás nem változik, de megakadályozza további 

ligandumok kötődését.  

Feltételezhető tehát, hogy G-fehérje kapcsolt fehérjéknek több konformációja létezik: 

van egy „aktivált” állapot (az agonista vagy parciális agonista mellett) és egy 

„inaktivált” állapot (az inverz agonista mellett), de feltételezhető, hogy a kettő között 

létezik egy köztes, „nyugalmi” vagy „egyensúlyi” állapot is (ligandum nélkül vagy 

antagonista mellett).191 

Elvileg akkor járnánk el a leghelyesebben, ha agonista-receptor kölcsönhatások 

viszgálatára az aktív, antagonista esetében pedig az egyensúlyi receptor konformert 

használnánk. Mint azonban látni fogjuk a rendelkezésre álló templátumok döntő 

többségében inaktív rodopszin és egyéb GPCR szerkezet. Bár ezek agonista 

modellezésben történő felhasználása egyes szerzők szerint vitatható, mivel azonban az 

irodalomban számos példát található erre, megfelelőbb templátum hiányában mi is ezt a 

módszert alkalmaztuk. 

A G-fehérje-kapcsolt receptorokra jellemző, hogy az inaktiv receptor konformáció 

stabilizálásában a TM3 és a TM6 egy-egy konzervatív aminosava az R3.50 és E6.30 

játszik kulcsszerepet. 

A két ellentétes töltésű aminosav oldallánc között fellépő vonzóerők ugyanis 

egymáshoz kapcsolja a TM3-at és a TM6-ot, ez az úgynevezett ionos zár (ionic lock), 

amelyet két, a TM5-ben található aminosav (Y5.58 és K5.66) közötti másodrendű kötés 

tovább stabilizál. Ha a receptor aktiválódik, ezek a kölcsönhatások megszűnnek, és a két 

TM eltávolodik egymástól (23. ábra).192 
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23. ábra 

Az ionos zár (Shaw és munkatársai, 2009) 

 

A rodopszin és a többi GPCR aktivációjával járó szerkezeti változatok vizsgálatára ez 

elmúlt években több tanulmány született. Az egyik ilyen, amelyben Kobilka és Weis 

egy inaktív (sötét) rodopszin szerkezetet (PDB ID: 1GZM) hasonlítanak össze egy 

nemrégiben publikált β2-adrenoceptor szerkezettel, amely egy inverz agonista 

vegyületet, a karazolt tartalmaz (PDB ID: 2RH1). Bár ez utóbbi szerkezet nem 

tekinthető teljesen aktiváltnak, a két szerkezet közötti különbség összehasonlításával (a 

szerzők szándéka szerint) lehet bizonyos következtetéseket levonni a G-fehérje-kapcsolt 

receptorok aktiválódásának mechanizmusára.193 

A receptor aktivitás leírására egy objektíven mérhető paraméter a két kulcsaminosav 

(R3.50 és E6.30) távolsága. Shaw és munkatársai az irodalomban publikált GPCR 

szerkezetekben a két kulcsaminosav α-szénatomjainak (Cα-Cα), továbbá az arginin 

oldallánc guanidin csoportján található nitrogénnek, valamint a glutamin oldallánc 

oxigénjeinek legkisebb távolságát (N-O) hasonlították össze.194 
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A feltételezések szerint a teljesen aktív konformerben ezeknek az aminosavaknak 

mintegy 15 Å távolságra kellene eltávolodniuk egymástól, míg az inaktiv konformerek 

esetében ezek távolság 8 Å körül vannak. Ezek alapján az marha rodopszin tekinthető a 

leginaktívabb konformernek, a leginkább aktiváltnak pedig Scheerer és Park által 

publikált lugandum mentes („ligand free”) rodopszin. A távolság alapján az általunk 

használt 1U19 szerkezet inkább inaktívnak tekinthető, míg a 2RH1 szerkezet a kettő 

között helyezkedik el (12. táblázat). 

 

12. táblázat 

A kulcsaminosavak távolsága a különböző röntgenkrisztallográfiás szerkezetekben 

(Shaw és munkatársai, 2009)194 

Receptor Faj PDB ID Cα-Cα (Å) N-O (Å) Állapot 

β2AR humán 2RH1 11,2 9,9 kiméra stabilizált 

β2AR humán 3D4S 11,0 9,1 kiméra stabilizált 

β2AR humán 2R4R 11,1 6,4 antitest stabilizált 

β1AR pulyka 2VT4 11,0 6,1 termostabilizált 

rodopszin marha 1U19 9,1 3,2 inaktív 

rodopszin marha 1L9H 8,0 2,8 inaktív 

rodopszin marha 1GZM 8,7 3,0 inaktív 

opsin marha 3DQB 14,2 15,3 aktív 
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3.4.2. G-fehérje-kapcsolt receptor templátumok az irodalomban 

 

A legelső eukarióta (marha, Bos tourus) rodopszin szerkezetet 2000-ben publikálták 

(PDB ID: 1F88)195 ennek felbontása 2,8 Å volt, és hiányoztak belőle az ICL és ECL 

régiók is. Bár modellek készültek az első, alacsony felbontású baktérium majd béka 

rodopszin szerkezetek alapján is, a homológia modellezés az első eukarióta GPCR, a 

marha rodopszin szerkezet megjelenésével indult igazán fejlődésnek. Ezt követően sorra 

jelentek meg az irodalomban az újabb és egyre jobb felbontású rodopszin szerkezetek, 

2,6-2,8 Å felbontással (PDB ID: 1HZX, 1L9H, 1GZM; 2. táblázat).196,197,198 Az általunk 

is használt, jelenleg elérhető legrészletesebb felbontás 2,2 Å (PDB ID: 1U19), amit 

részben az új kristályosítási eljárásnak, részben az alkalmazott számítógépes kémiai 

módszereknek köszönhetően értek el.199 Ezek a szerkezetek mind az inaktivált, „dark” 

rodopszin szerkezetet tartalmazzák (13. táblázat). 

 

13. táblázat 

Fontosabb marha rodopszin röntgenkrisztallográfiás szerkezetek az irodalomban 

PDB ID Faj Receptor Felbontás (Å) Irodalom 

1F88 marha rodospszin 2,80 Palczewski és munkatársai, 2000195

1HZX marha rodospszin 2,80 Teller és munkatársai, 2001196 

1L9H marha rodospszin 2,60 Okada és munkatársai, 2002197 

1GZM marha rodospszin 2,65 Li és munkatársai, 2004198 

1U19 marha rodospszin 2,20 Okada és munkatársai, 2004199 

 

Röntgenkrisztallográfiás módszerekkel csupán egyetlen aktivált rodopszin 

(metarodopszin II) szerkezet sikerült meghatározni, ezt is csak 2006-ban, igen rossz 

felbontással 4,15 Å (PDB ID: 2I35, 2I36 és 2I37).200 Mivel ilyen felbontás melett az 

egyes aminosav oldalláncok helyzetét nem lehet meghatározni, ez a szerkezet legfeljebb 

a TM-ek helyzetének összehasonlítására lehet alkalmas, homológia modellezésre 

azonban nem. Ráadásul a TM-ek relatív távolsága koránt sem akkora, mint amekkora az 

egy aktivált szerkezettől elvárható lenne, ami valószínűleg annak a következménye, 

hogy a már kikristályosított „dark” rodopszint aktiválták, és így a rácserők 

korlátozhatták a receptor mozgását. 
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Megtalálható az irodalomban a fotoaktivált rodopszin teoretikus modellje (PDB ID: 

1BOJ, 1BOK). Ezt a szerkezetet az inaktivált rodopszinból kiindulva számítógépes 

kémiai modellezéssel kapták.201 Az irodalomban gyakran lehet találkozni olyan 

homológia modellezési munkákkal, amelyekben ezeket a modelleket használták fel 

templátumként. Ilyenek például a korábban publikált CB, LPA és S1P receptor 

modellek is (lásd később).  

Park és munkatársai 2008-ban publikáltak egy úgynevezett ligandum mentes (ligand-

free), „opszin” szerkezet. A fotoaktivált metarodopszin II-ből hidrolízissel eltávolították 

az all-transz-retinált és az inaktív formára jellemző 11-cisz-retinállal helyettesítették.202 

Az így kapott 2,9 Å felbontású szerkezetet (PDB ID: 3CAP) megvizsgálva azt 

tapasztalták, hogy a receptor egyes strukturális paraméterei (lásd később) az aktivált 

GPCR-okre jellemző sajátosságokat mutatnak. 

Az első publikált, nem rodopszin eukarióta GPCR szerkezet egy viszonylag alacsony 

felbontású humán β2-adrenoceptor volt (PDB ID: 2R4R, 2R4S).203 A receptort egy kis 

méretű, vízoldékony antitesttel kristályosították együtt. Az alacsony felbontáson túl 

sajnos hiányoznak az extracelluláris hurkok és a ligandum kötőhely is gyengén 

definiált, ezért ez a szerkezet homológia modellezésre nem alkalmas. 

A felbontás növelésének érdekében a továbbiakban β2-adrenoceptor „kimérákat” hoztak 

létre: a hosszú és flexibilis ICL3-t egy másik fajból fehérjével (T4 lizoszóma) 

helyettesítették. Az így kapott kiméra antagonista és inverz agonista kötő képessége 

megegyezett a vad típuséval, azonban kétszer-háromszor erősebben kötődnek hozzá az 

angonisták. A receptorokat az inverz agonista karazolollal kristályosították együtt. Ezt a 

2,4 Å felbontású szerkezetet (PDB ID: 2RH1) használtuk az LPA modellezésnél.204 

Az elmúlt években publikáltak néhány további eukarióta, szintén az I-es családba 

tartozó GPCR szerkezetet (14. táblázat). Ezek közül az egyik, a mutációkkal stabilizált 

pulyka (Meleagris Gallopavo) β1-adrenoceptor 2,70 Å felbontással (PDB ID: 2VT4),205 

valamint az antagonistával (ZM241385) kokrisztalizált humán A2a adenozin receptor 

2,60 Å felbontással (PDB ID: 3EML).206 
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14. táblázat 

Egyéb GPCR röntgenkrisztallográfiás szerkezetek az irodalomban 

PDB ID Faj Receptor Felbontás 
(Å) 

Irodalom 

2R4R/2R4S humán β2-adrenoceptor 3,40 Rassmussen és munkatársai, 
2007203 

2RH1 humán β2-adrenoceptor 2,40 Cherezov és munkatársai, 
2007204 

2VT4 pulyka β1-adrenoceptor 2,70 Warne és munkatársai, 2008205 
3EML humán A2a adenozin rec. 2,60 Jaakola és munkatársai, 2008206 
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3.4.3 Az irodalomban leírt α2-adrenoceptor homológia modellek 

összefoglalása 

 

Az α2-adrenoceptorok számítógépes kémiai módszerekkel, ezen belül is homológia 

modellezéssel és dokkolással történő vizsgálatával az elmúlt évtizedben két 

kutatócsoport foglalkozott. Az egyik csoportot Mark S. Johnson vezette, a finnországi 

Turku egyetemen, a másik csoportot pedig Antonio Carrieri az olaszországi Bari 

egyetemen. Az addig publikált eredményeket 2007-ben Carrieri egy áttekintő 

közleményben foglalta össze.207 

 

 

3.4.3.1 A Johnson-féle α2-adrenoceptor homológia modellek 

Johnsonék kutatócsoportja 1999-ben két közleményben publikálta az α2A altípus 

modellezése során szerzett eredményeket. Az első közleményben két különböző 

agonista hatású vegyületnek, a 2-aminometil-metántioszulfonát (MTSEA) és a 

klóroetilklonidin (CEC) kötődését vizsgálták. A homológia modell elkészítéshez az 

általunk is használt MODELLER program208 egy korai változatát, a dokkoláshoz pedig 

az AUTODOCK programot209 használták. Az akkoriban egyedüli ismert gerinces G-

fehérje-kapcsolt receptor, a béka rodopszin szolgált templátumként.210 A modellezést 

mutagenezis vizsgálatokkal egészítették ki, melynek kapcsán a TM5 197-es valint 

(V5.39), alanint a 200-as és 204-es szerint (S5.42 és S5.46) cserélték ki ciszteinre. 

Manuális dokkolást használtak: a TM3 113-a aszparaginsav (D3.32) és a ligandumok 

megfelelő nitrogénjei között létesítettek hidrogénhíd kötést. A radioligandum 

vizsgálatok eredményei alapján azt a következtetést vonták le, hogy a két ligandum 

kissé eltérő módon, részben különböző aminosav oldalláncokkal létesít kapcsolatot, 

ezért feltehetően más-más receptor konformációkhoz kötődik. Feltételezésük szerint, 

míg a MTSEA az inaktív receptor konformációhoz, addig a CEC az aktivált receptor 

konformációhoz kötődik. A szerzők úgy vélik, hogy ez a megfigyelés összhangban van 

azzal az elképzeléssel, miszerint a receptor aktiválódása során a TM5 óramutató 

járásával megegyező irányba fordul el.211 
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Az ugyanebben az évben megjelent közleményükben a fenti, béka-rodopszin alapú 

modellt hasonlítják össze egy szintén általuk készített baktérium-rodopszinon alapuló 

modellel. A végső következtetés az, hogy a béka-rodopszin – ahogy az nagyobb 

szekvencia azonosság alapján elvárható volt – jobban megfelel a homológiai modellezés 

céljainak, mint a bakteriális. A fenti két vegyöleten kívűl ebbe a vizsgálatba már néhány 

további agonista vegyületet (klonidin, para-aminoklonidin, oximetazolin, brimonidin) is 

bevontak. A közlemény részletesen tárgyalja az egyes ligandumok és a receptor közötti 

kölcsönhatásokat és a szerzők kiemelik a TM3 113-as és a TM5 201-es aminosavak 

jelentőségét. Rámutatnak továbbá, hogy a modellezéssel kapott receptor-ligandum 

komplexek alkalmasak lehetnek az experimentális kötési affinitások atomi szinten 

történő racionális magyarázatára.212 

Johnsonék kutatócsoportja 2001-ban egy újabb közleményt jelentetett meg, amelyben 

az agonisták, ezen belül is az adrenalin és noredranalin által kiváltott α2A-adrenoceptor 

aktiváció mechanizmusát tanulmányozták, amelyet strukturális, és farmakológiai 

bizonyítékokkal támasztottak alá. A farmakológiai vizsgálatok során megmérték az 

eltérő (β-szénatom) kiralitású, enentiomertiszta és a β-hidroxil mentes, valamint a meta- 

és para- helyzetű OH-csoportokat tartalmazó katekolaminok kötési affinitását. A 

radioligandum leszorítás méréseket izotóppal jelzett agonista és antagonista 

vegyületekkel is elvégezték és ugyancsak izotóppal jelzett G-fehérje segítségével 

vizsgálták a receptor aktivitást. A számítógépes kémiai vizsgálatokra továbbra is az 

1999-ben publikált (béka rodopszin) homológia modellt használták,210 az egyes 

vegyületek kötődésének módját automatizált dokkolási módszerekkel, AUTODOCK 

program209 segítségével prediktálták. A ligandumok egyes szerkezeti elemeit, valamint 

a receptor-ligandum kölcsönhatásokat korreláltatták az experimentális kötési és receptor 

aktiválási adatokkal. Az analízis alapján leírják a feniletilamin agonisták által kiváltott 

receptor aktiváció hatására elsősorban a TM5-ben bekövetkező szerkezeti 

átrendeződéseket.213 A feniletilaminok és a receptor közötti kölcsönhatásban érintett 

aminosavakat az alábbi táblázatban foglaltam össze (15. táblázat). 
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15. táblázat 

Kötőhely aminosavak a Johnson féle homológia modellekben 

TM3 Asp113 (D3.32)

Val114 (V3.33) 

Thr118 (3.37) 

TM5 Ser200 (S5.42) 

Cys201 (C5.43) 

Ser204 (S5.46) 

TM6 Phe391 (F6.52) 

Tyr394 (Y6.55) 

TM7 Phe411 (F7.38) 

Phe412 (F7.39) 

 

Jelentős metodológiai váltást Johnsonék 2003-as közleményében találhatunk, akkor 

tértek át ugyanis a marha rodopszin templátumon alapuló homológia modellek 

használatára (PDB ID: 1F88),195 továbbá az AutoDock mellett a GOLD program 

segítségével is végztek dokkolásokat, továbbá az előző közleményekben leírt 

katekolaminok melett két szintetikus ligandumot (klonidin, para-aminoklonidin és 

brimonidin) is vizsgálták. A közleményben leírt mutagenezis vizsgálatok segítségével 

(Ser→Cys200, Cys→Ser201 és Ser→Cys204) a fenolos hidoxil csoport és a receptor 

közötti kölcsönhatását vizsgálták. A radioligandum és receptor aktivitás mérések az 

előzőekben leírt módon történtek. Az elvégzett kísérletek és a modellek elemzése során 

arra a következtetésre jutottak, hogy a 201-es cisztein (C5.43) fontos szerepet játszik a a 

katekolaminok és a brimonidin kölcsönhatásában, azonban nem eszenciális a receptor 

aktivációjához. Ezzel szemben a 200-as és a 204-es szerin (S5.42 és S5.46) a 

feniletilaminok meta- és para-hidroxil csoportjával létesítenek hidrogénhíd kötést, 

érintettek a receptor aktivációban is.214 
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Johnsonék 2005-ben publikáltak az első olyan közleményt, amelyben már mindhárom 

α2-adrenoceptor altípust egyszerre vizsgálták. A három humán altípust ebben a 

közleményben a zebrahal öt altípusával (amelyből három a humán α2A, α2B és α2C 

species analógjának tekinthető) is összehasonlítják. A homológia modellezéshez itt már 

egy újabb marha rodopszin templátból indultak ki (PDB ID: 1HZX).196 

Érdekesség továbbá, hogy a vizsgált vegyületek között az α2-adrenoceptor agonisták 

(adrenalin, noradrenalin, klonidin, oximetazolin, dexmedetomidin stb.) mellett 

antagonistákat (rauwoscin, yohimbin, pracosin stb.) is találunk, továbbá néhány, 

elsősorban dopamin receptorokhoz kötődő vegyületet (klórpromazin, klozapin) is.  

Érdemes összehasonlítani az aminosav szekvenciák közötti különbségeket a kötőhely 

közelében, hiszen elsősorban ez szolgálhat az altípus szelektivitás alapjául. A szerzők 

kiemelik, hogy a kötőzsebnek a membrán belsejében található, TM-ek által alkotott 

része konzervatív, alig figyelhető meg eltérés a három human altípus esetében (2.57: 

V/I/V; 5.39: R/Q/Q; 5.43: C/S/C). A TM-eket összekötő, extracelluláris rész 

variábilisabb (xl2.49: R/Q/Q; xl2.51: E/K/G; xl2.52: I/L/L; 16. táblázat).215 

 

16. táblázat 

Aminosav eltérések a kötőhely környezetében a humán- és zebrahal altípusok esetében 

Pozició  

2.57 xl2.49 xl2.51 xl2.52 5.39 5.43 

2A-H V R E I V C 

2A-Z V I D I I C 

2B-H I Q K L I S 

2B-Z I Q Q L I T 

2C-H V Q G L I C 

2C-Z I M Q L I S 

2Da-Z V E L I I C 

2Db-Z V E L L I C 

H – human, Z – zebrahal, xl – extracelluláris hurok (extracellular loop) 
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Bár dolgozatomban kizárólag agonisták dokkolásával foglalkoztam, a teljesség kedvéért 

megemlíteném, hogy Johnsonék 2005-ben kizárólag antagonistákat dokkoltak 

mindhárom α2-adrenoceptor altípushoz. A homológia modell  itt is a MODELLER 

programot208 használták, azonban a kötőhely közelében található aminosav oldalláncok 

konformációjának változtatásával altípusonként 20-20 különböző modellt generáltak.  

Szintén változás a korábbiakhoz képest, hogy bizonyos agonisták esetében (ahol ez 

rendelkezésre állt) a dokkoláshoz felhasznált kiindulási konformereket a Cambridge 

Krisztallográfiai Adatbázisból (Cambridge Crystallographic Database, CSD) vették, 

továbbá a dokkolást teljes egészében a GOLD program segítségével végezték. A 

közleményben megállapítják, hogy agonisták és az antagonisták kötődésének módja és a 

kötés helye bizonyos mértékben eltér.216 

Johnsonék legutolsó, α2-adrenoceptor témakörben összeállíott munkája 2006-ban jelent 

meg, és ebben valamennyi humán katekolamin receptort (α1ABC- α2ABC- β1- β2- β3-

adrenoceptorok és D1- D2- D3- D4-dopamin receptorok) egyszerre vizsgálták. A 

közlemény α2-adrenoceptorra vonatkozó végkövetkeztetései lényegében megegyeznek a 

2005-ös közlemlnyben tett megállapításokkal, miszerint a kötőzsebet elsősorban olyan 

konzervatív, a transzmembrán régiókban található aminosav oldalláncok határozzák 

meg, amelyek az egyes α2-altípusok esetében nem vagy alig térnek el (TM2: 2.53, 2.57; 

TM3: 3.28, 3.33, 3.36; TM4: 4.52, 4.56; TM5: 5.38, 5.39; TM6: 6.55; TM7: 7.39, 7.43). 

Ezzel szemben a kötőhely közelében található extracelluláris részek hordoznak 

bizonyos variabilitást (xl2.49, xl2.51, xl2.52; 24. ábra).217 

 

 

24. ábra 

A kötőhely variábilitása a humán α2-adrenoceptor altípusok esetében (Johnson és 

munkatársai, 2006) 
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3.4.3.2. A Carrieri-féle α2-adrenoceptor homológia modellek 

Carrieri és munkatársai több egyéb G-fehérje-kapcsolt receptor mellett foglalkoznak α2-

adrenoceptor agonista vegyületek kutatásával is, ezen belül is elsősorban α2C altípus 

szelektív agonistákkal. Némely közleményükben a biológiai mérések és a hagyományos 

szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok mellett számítógépes kémiai modellezést is 

használtak a receptor-ligandum kölcsönhatás összefüggéseinek vizsgálatára. Az első 

ilyen közleményüket 2004-ben jelentet meg,218 amelyben a α2C altípus szelektív 

bifenilin vegyületek szintézisét tűzték ki célul. Az egyes vegyületek aktivitását 

radioligandum leszorítás segítségével határozták meg mindhárom altípusra. Az 

experimentális adatok alátámasztására és bizonyos agonisták (viszonylagos) altípus 

szelektivitásának magyarázatára receptor-ligandum komplexeket állítottak elő 

dokkolással. A három altípus homológia modelljének elkészítéséhez a MODELLER 

programot208 használták, ehhez egy viszonylag új marha rodopszin szerkezetből 

indultak ki (PDB ID: 1GZM).198 A ligandumokat a Flo+ szoftver DYNDOCK 

moduljának segítségével dokkolták. A receptor-ligandum kölcsönhatások 

tanulmányozása kapcsán ők is kiemelik az Asp113-as (D3.32) sóhíd fontosságát, 

valamint a főleg a TM6 hidrofób oldalláncai (F6.44, F6.51, F6.52, F6.53) által alkotott 

üreg fontosságát – ezek mind a három altípus esetében jelen vannak. A szerzők a 

homológia modellek alapján a szelektivitás egyik lehetséges okának a TM6 egyik 

triptofánját (W6.48) tartották. Az α2C altípus esetében ugyanis ennek az oldalláncnak a 

többi altípusétól eltérő orientációja lehetővé teszi, hogy a bizonyos ligandumok az 

indolgyűrű nitrogénjével hidrogénhíd kötést létesítsenek.  
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3.4.4. Az irodalomban leírt lizofoszfatidsav receptor 1 homológia 

modellek összefoglalása 

 

Az LPA receptorok (valamint a hasonló CB és S1P receptorokat) homológia 

modellezéssel történő vizsgálatával Abby L. Parrill és munkatársai (Tenessee Egyetem, 

Egyesült Államok) foglalkoztak. A modellezéssel párhuzamosan mutagenezis 

vizsgálatokkal igazolták az egyes aminosavak receptor-ligandum kötődésben játszott 

szerepét, az ismert agonisták affinitását a vad típusú és mutáns receptorokon 

radioligandum mérésekkel határozták meg. 

Az első közleményüket, amelyben LPA1 receptor modell szerepel 2001-ben 

publikálták.219 Ez az LPA1 modell egy korábban szintén általuk publikált S1P1 

modellen220 alapult, ebben a közleményben ezt a két modellt hasonlították össze, az 

natív ligandumok dokkolásával. a homológia modellek templátja egy „teoretikus 

modell”, egy fotóaktivált marha-rodopszin szerkezet (PDB ID: 1BOJ) volt.201 A 

homológia modellezés és a dokkolás is a MOE program (Chemical Computing Group, 

Montreal, Canada) segítségével történt. A modell alapján megállapították, hogy a TM3-

ban található arginin és glutamin (R3.28 és Q3.29), valamint a TM7-ben található lizin 

(K7.36) fontos szerepet játszanak a ligandumok negatív töltésű foszforsav rész 

megkötésében (25. ábra). 
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25. ábra 

A – Az LPA1 receptor és az endogén ligandum LPA 

B – az LPA és a fej kötésében szerepet játszó aminosaval 

(Parrill és munkatársai, 2001) 

 

A következő, 2002-ben megjelent közleményükben már három LPA receptor altípust 

(LPA1, LPA2 és LPA3) egyszerre vizsgáltak.221 Az natív agonisták mellett 

antagonistákat (NAEPA és DGPP vegyületek) is dokkoltak az AUTODOCK program209 

segítségével. Az előzőekben leírt aktivált rodopszin teoretikus modell (PDB ID: 

1BOJ)201 mellett „inaktív” marha rodopszin templát (PDB ID: 1F88)195 alapján is 

fejlesztettek homológia modelleket. A főbb kölcsönhatási pontok mindhárom altípus 

esetében megegyeztek a korábban az LPA1-nél leírtaknak. A modellek alapján az 

agonista és antagonista vegyületek ugyanazokkal a TM3 (és TM7) kationos 

aminosavakkal létesítenek kötéseket, azonban az extracelluláris részekkel történő 

kölcsönhatás módja eltérő. 
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A következő, 2003-ban publikált közlemény szinte teljes egészében az LPA2 receptor 

altípussal foglalkozik. A közleményben leírt, a szerzők által szintetizált, eltérő 

szénhidrogén lánc hosszúságú (4-22) zsírsav alkohol foszfát (FAP) vegyületek 

aktivitását vizsgálták mindhárom altípus esetében. A szerkezet-hatás összefüggés 

vizsgálatok kiderítették, hogy a lánc hosszúsága mind az altípus szelektivitást, mind az 

agonizmus/antagonizmus kérdését befolyásolja. A LPA2 szelektivitás szempontjából 

megfelelőnek találta, 8 és 18 szénatom hosszúságú szénláncokat tartalmazó vegyületek 

és a receptor közötti kölcsönhatásokat számítógépes kémiai módszerekkel is vizsgálták, 

a vegyületeket AUTODOCK program209 segítségével dokkolták. A 12 szénatom 

lánchosszúságú vegyület dokkolási energiája volt a legalacsonyabb, a biológiai 

vizsgálatok alapján is ez bizonyult a legerősebben kötődő agonistának.222 

Parrill és munkatársai 2005-ben megjelent közleményükben LPA3 receptor altípus 

szelektív vegyületek fejlesztéséről számolnak be. Az irodalomban korábban leírt sn-2-

acyl LPA vegyületek ugyan megfelelő LPA3 szelektivitással bírnak, azonban ezek 

esetében fennállhat az úgynevezett acil-vándorlás jelensége, ezért ezek stabilitása nem 

megfelelő. A szerzők új, szelektív, acil-vándorlásra rezisztens vegyületek előállításáról 

és validálásáról számolnak be. A szerkezet-hatás összefüggések vizsgálatára ebben a 

közleményben is használnak számítógépes kémiai eszközöket. A homológia modell és a 

dokkolás az előzőekben leírtaknak megfelelően történt, a modellezéssel kapott 

eredményeket itt is mutagenezis vizsgálatokkal igazolták. A receptor-ligandum 

komplexek tanulmányozása után a korábbiakban már leírt TM3-as R3.28 és Q3.29, 

valmint a TM7-es K7.35 mellett néhány további kölcsönhatásról is beszámolnak. 

Ilyenek a TM2-es L2.60 és a TM7-es V7.39, amelyek a regioszelektív interakciókért 

felelősek, továbbá a V7.39, amelynek a mutációja mindkét regioizomer aktivitását 

csökkentette.223 

Az LPA modellezés szempontjából számunkra az a 2008-ban megjelent közleménynek 

van legnagyobb jelentősége, amelyben ez a szerzői kör egy kiterjedtebb modellezési, 

mutagenezis vizsgálat és biológiai mérés sorozat keretében összefoglalták, 

kiegészítették és részben át is értékelték a korábbi LPA (és S1P) receptor modelljeiket, 

és az ezek alapján szerzett ismereteiket.224  
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Az alkalmazott módszerekben itt sincs különbség a korábban leírtakhoz képest, tehát a 

modellekhez az endogén ligandum LPA-t dokkolták, majd a kulcs aminosavakat a 

receptor-ligandum kölcsönhatás szempontjából semleges alaninre kicserélve és a 

dokkolást megismételve összehasonlították a receptor-ligandum kölcsönhatásokat. Az 

így kapott eredmények validálására radioligandum méréseket végeztek a vad típusú, 

majd a mutáns receptorokon, majd az így kapott aktivitásokat összehasonlították. A 

töltéseken alapuló receptor-ligandum kölcsönhatásokat a vad típusra és a különböző 

mutáns receptorokra az alábbi táblázatban foglalták össze (17. táblázat). 

 

17. táblázat 

LPA-receptor mutagenezis vizsgálatok az irodalomban (Parrill és munkatársai, 2008) 

 LPA1 LPA2 LPA3

Vad típus 2 2 3 

R3.28→A 0 0 0 

Q3.29→E 1 2 0 

Q3.29→A 0 0 3 

W4.64→A 1 2 0 

D5.38→A 2 NV NV 

D5.28→R 2 NV NV 

R5.38→A NV 1 0 

R5.38→N NV NV 0 

K7.36→A 1 2 NV 

R7.36→A NV NV 3 

K7.35→A NV NV 0 

NV – nem vizsgálták 

 

Az R3.28-as (arginin) aminosav elsődleges fontosságúnak tűnik valamennyi LPA 

altípus esetében, ez az aminosav az, amely erős ionos kölcsönhatást létesít a 

ligandumok foszforsav tartalmú, pozitív töltésű fejrészével. 

A Q3.29-es (glutamin) aminosav cseréje alaninra az LPA1 esetében a hatás 

megszűnéséhez, az LPA2 esetében jelentős, az LPA3 esetében gyengébb 

hatáscsökkenéshez vezetett. 
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A W4.64 szintén egy konzervált aminosavnak számit az EDG receptorok körében, 

azonban ennek a mutációja csak az LPA3 esetében eredményezett számottevő aktivitás 

csökkenéshez, az LPA1 és LPA2 altípusok esetében ez elhanyagolható volt. 

Bár az R5.38 a legtöbb EDG receptor esetében szintén konzervatív aminosavnak számít, 

úgy tűnik, hogy az LPA1 ebből a szempontból kivételnek számít, ugyanis itt a pozitív 

töltésű arginin helyett az ellentétes töltésű aszparaginsav található. Az aszparaginsav 

helyett arginint tartalmazó mutáns LPA1 esetében az ismert ligandumok aktivitása 

megnövekedett. 

A 7.36 szintén konzervatív, itt egy pozitív töltésű arginin vagy lizin található. Ennek az 

aminosavnak a szerepe a legellentmondásosabb. Ennek mutációja alaninre az LPA2 

esetében az aktivitás eltűnéséhez, az LPA3 esetében nem befolyásolta az aktivitást, az 

LPA1 esetében egyenesen hatás növekedéséhez vezetett. 

Az LPA1 altípusra vonatkozóan az R3.28 és a Q3.29 szerepét ezek a modellek és 

mutációs vizsgálatok is megerősítették. Lényeges különbség azonban a korábbi 

modellekhez képest, hogy itt a TM7-ben található K7.36 nem vesz részt a ligandum 

kötésben, mivel kifelé fordul a kötőhelytől elfele. Az újabb mutagenezis változások a 

R3.28 a Q3.29 szerepét az aktiválásban szintén megerősítik, ezzel szemben a K7.36 

mutációja nem csökkenti, hanem fokozza az aktiválást az LPA1 esetében (26. ábra). 

 

    

26. ábra 

Az a mutagenezissel vizsgált aminosavak helyzete az endogén ligandumhoz képest az 

LPA1 receptor vad típusának (wild type, WT) modelljében, az LPA1 típus esetében csak 

az R3.28 és a Q3.29 vesz részt a kötésben (Parrill és munkatársai, 2008) 
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Amíg a korábbi közleményben a modellek alapján úgy gondolták, hogy ez az oldallánc 

„befele”, a kötőhely irányába mutat és részt vesz a kötésben, az újabb modellek 

esetében ez már „kifordult”, azaz a kötűhelyel ellentétes ellentéres helyzetben van. 

Sajnos erre az ellentmondásra a szerzők nem adnak egyértelmű magyarázatot. 

Jelen szerzőktől az elmúlt években néhány további közlemény jelent meg, ezek közül 

egy az LPA5 receptor és agonistáik modellezéséről,225 egy pedig az LPA3 receptor és 

antagonistáik modellezéséről.226 
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4. MÓDSZEREK 

 

Jelen dolgozat tárgyául azok a kísérletes munkák szolgálnak, amelyeket az elmúlt 

években munkatársaimmal ebben a témakörben publikáltunk. Az első, 2007-es évben 

megjelent közleményünkben az α2A-adrenoceptor homológia modelljét készítettük el; az 

irodalomban leírt 15 agonista vegyületet dokkoltunk ehhez a modellhez.227 A második 

szintén a témában publikált közleményünkben, amely 2009-ben jelent meg ezt a 

modellezési munkát terjesztettük ki, amelyben a α2A altípus mellett α2B és α2C 

altípusokat is megvizsgáltunk, ami lehetőséget nyújtott a három kötőhely 

összehasonlítására. A vegyület készletet kibővítettük, és az alkalmazott módszerek 

tekintetében is továbbfejlesztettük a folyamtot.228 

Szintén α2A altípussal kapcsolatban megjelent egy másik, modellezéssel kapcsolatos 

közleményünk is 2007-ben, ez azonban más jellegű, QSAR modellezési munka.229 

A másik nagy témakör, az LPA1 receptor modellezése több ponton kapcsolódik α2-

adrenoceptor modellezéshez. Egyrészt mindkét fehérje a GPCR fehérjék I-es családjába 

tartozik, másrészt az alkalmazott módszerek is hasonlóak. Meg kell azonban jegyeznem, 

hogy az LPA ligandumok sajátságai miatt α2-adrenoceptor esetében alkalmazott 

módszerek mellett további eszközöket (pl. molekuladinamika) is alkalmaznunk kellett. 

Az LPA1 témakörben a közeljövőben tervezzük egy közlemény megjelentetését. 
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4.1. α2A-Adrenoceptor modellezés és dokkolás módszerek 

 

4.1.1. Homologia modellezés és a modell finomítása 

A marha rodopszin és a humán α2A-adrenoceptor aminosav szekvenciákat az UniProt 

(Universal Protein Resource) adatbázisból töltettem le,15,16 templátumként használt, 

2.20 Å felbontású marha rodopszin röntgenkrisztallográfiás szerkezetet (PDB ID: 1U19; 

Okada és munkatársai)199 az RCSB fehérje adatbázisból vettük (www.pdb.org).230 

A szekvencia illesztést a BioEdit 7.0.5.2 program segítségével végeztük,231 a ClustalW 

algoritmus18 (1.4-es verzió) felhasználásával, a konzervatív aminosavak illesztésének 

figyelembevételével manuális korrekciót is alkalmaztunk. A homológia modellezéshez 

a MODELLER program 8v1-es verzióját használtuk,208 száz modellt generáltunk az 

alapértelmezett beállításokat használva, amelyek közül a MODELLER program által 

számított „score” érték (modeller objective function) alapján választottuk ki a legjobb 

modellt. A modell minőségét a ProCheck 1.5 szoftver232 web verziójának 

felhasználásával ellenőriztük és megfelelőnek találtuk. Az α2A-adrenoceptor feltételezett 

kötőhelyére „blind-docking” technikával dokkoltuk az endogén ligandum 

noradrenalint,233 és az így kapott komplexben a kötőhelyet és közvetlen környezetét a 

GROMACS program234 segítségével finomítottuk, molekula mechanika minimalizálás 

használva.235 

 

4.1.2 Dokkolás és scoring 

Az általam vizsgált tizenöt agonista vegyületet (a54741, α-metilnoradrenalin, BHT-920, 

brimonidin, klonidin, dexmedetomidin, guanabenz, guanfacin, levlofexidin, 

noradrenalin, oximetazoln, p-aminoklonidin, rilmenidin, ST-91, xilometazolin, lásd 

képletgyűjtemény) a SYBYL program236 segítségével rajzoltam be, a SYBYL force 

dield246 segítségével optimalizáltuk és láttuk el (Gasteiger) töltésekkel.247 
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A dokkolási doboz mérete 22,5×22,5×22,5 Å3 volt, és a mutagenezis vizsgálatok 

alapján meghatározott aminosavak alapján pozicionáltam.237 A dokkolást az AutoDock 

3.0 programmal végeztük.209 

A protonálás néhány agonista esetében nem volt teljesen egyértelmű, ezekben az 

esetekben több különböző tautomer formát és protonáltsági állapotot is dokkoltunk és a 

legmagasabb score értékűt vettük figyelembe. 

 

4.1.3 Lineáris regresszó 

A QSAR-okat a CODESSA program segítségével hoztuk létre,238 annak kétdimenziós 

deszkriptor készletét felhasználva. A bináris E leírót manuálisan hoztuk létre és az 

„improve correlation” modul segítségével adtuk hozzá az alapkészlethez. Az LR-ekben 

felhasznált experimentális Gb értékeket az irodalomban leírt radioligandum 

vizsgálatokban szereplő Ki értékek alapján számítottuk ki (T=298 K), az 1. és 2. 

egyenletekben csak az [3H] MK-912 radioligandum segítségével mért értékeket 

használtuk.239 
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4.2. α2A/α2B/α2C-Adrenoceptor modellezés és dokkolás: módszerek 

 

4.2.1. A receptor és a ligandumok modellezése 

A receptor modellezésekhez az Okada és munkatársai által 2004-ben publikált, 2,2 Å 

marha rodopszin röntgenkrisztallográfiás szerkezetet használtuk (PDB ID: 1U19).199 

A szekvencia illesztést a BioEdit program segítségével történt,231 a Clustal W 

algoritmus18 használatával, amit szükség esetén manuálisan is korrigáltunk (27. ábra). 

 

27. ábra 

A három α2-adrenoceptor altípus esetében alkalmazott szekvencia illesztés 

 

A modellépítéshez a MODELLER program 9v4-es verzióját használtuk,208 minden egye 

altípushoz száz-száz modellt készítettünk, amelyek közül a program által számított 

„modeller objective function” alapján választottuk ki a legjobb modellt. A modellek 

validálása az iMolTalk alkalmazás segítségével történt.240 

Tizennyolc, az irodalomban leírt agonistát dokkoltuk mindhárom altípus modellhez. 

Ezeknek az agonistáknak a kötési affinitású (Ki) [3H]-MK912 radioligandum mérés 

segítségével határozták meg239 mindhárom altípus esetében (a54741, adrenalin, α-

metilnoradrenalin, BHT-920, brimonidin, dexmedetomidin, guanabenz, guanfacin, IC-

106270, klonidin, nafazolin, noradrenalin, oximetazoln, rilmenidin, ST-91, tramazolin, 

xilazin, xilometazolin, lásd képletgyűjtemény). Ez a vegyületkészlet szerkezetüket 

tekintve viszonylag változatosnak tekinthető, bár kiemelkedő altípus szelektivitásról 

ezen vegyületek esetében nem beszélhetünk. 

69 



A dokkolásnál valamennyi egyszeres kötést szabadon rotálhatónak vettük az összes 

vegyület esetében. Az arilamino-imidazolin vegyületek esetében az irodalomban leírt,241 

szimmetrikus protonálást használtunk. A többi vegyület esetben a protonálódás nem 

minden esetben volt egyértelmű, ilyenkor több lehetséges tautomert és protonált formát 

dokkoltunk, és azt választottuk ki, amelyik a legnagyobb kötési szabadenergia tartozott. 

 

4.2.2. Dokkolás és scoring 

A dokkolást az AutoDock 4.0 program segítségével, az AutoDock Tools alkalmazások 

használatával végeztük,242 a paraméter szetten apróbb változtatásokat eszközöltünk. A 

dokkolás végén a legkedvezőbb kötési szabadenergiával rendelkező konformert 

választottuk ki valamennyi ligandium esetében. Az eredmények megjelenítésre a PyMol 

programcsomagot használtuk.243 A kötési szabadenergia (Gb
(calc)) kiszámítása az adott 

fehérje modellekre a az AutoDock program scoring függvénye alapján történt. Az 

experimentális kötési energia értékek (ΔGb
(exp)) kiszámítása az irodalomban publikált Ki 

adatok alapján, T=300K hőmérsékleten történt. 
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4.3 α2A-Adrenoceptor agonisták vizsgálata 3D QSAR modellezéssel: 

módszerek 

 

Bár a dolgozatban a homológia modellezésen és dokkoláson alapuló úgynevezett „direkt 

módszerek” kapták a fő hangsúlyt, az egyik közleményemben foglalkoztam az α2A-AR 

agonisták más típusú modellezési módszerrel történő vizsgálatával is. 

A kvantitatív szerkezet-hatás analízis (QSAR, Quantitative Structure-Affinity 

Relationship) módszerek szerint a ligandumokat használjuk, a szerkezeti információkra 

és a hozzájuk tartozó, kísérletesen meghatározott biológiai adatokra támaszkodva 

képeztünk modelleket. A módszer előnye, hogy nem igényel a célfehérjére (és ezen 

belül a kötőhelyre) vonatkozó ismereteket, így akkor is alkalmazható, ha a receptor nem 

ismert. Természetesen ennek a megközelítésnek vannak hátrányai is, ilyen többek 

között a predikció vegyülettípustól való függősége, amelyet megfelelő validálási 

eljárásokat alkalmazva csökkenthetünk. 

Ez a modellezési módszer csak akkor alkalmazható, ha valamennyi vizsgált ligandum 

ugyanahhoz a fehérjéhez és azon belül is ugyanahhoz a kötőhelyhez kötődik, továbbá a 

biológiai adatok (jelen esetben a kötési affinitás) mérése közel azonos módszerrel és 

azonos körülmények között történt. A módszer további előnye, hogy az így kapott 

farmakofór és QSAR modelleket használva gyorsabban, kisebb számítási idő 

ráfordítással végezhetünk in silico szűréseket molekula adatbázisokon, mint a 

dokkolással kapott modellek esetében. 

Ennél a modellezési munkánál szintén a Jaspers és munkatársai által vizsgált 

vegyületkészletet használtuk.239 Az arilamino-imidazolin vegyületek esetében két 

lehetséges tautomer forma van, amelyet a klonidinen mutatunk be (28. ábra).  
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28. Ábra 

A klonidin két lehetséges tautomer formája 

71 



Az egyes tautomerek stabilitását Remko és munkatársai vizsgálták,241 és azt találták, 

hogy a szimmetrikus (b) forma stabilabb, ezért ennél a modellezésnél mi is ezt a formát 

használtuk. 

Bár fiziológiás pH-n ezek a vegyületek protonálódnak, ennél a modellezésnél mi mégis 

a nem protonált formákat használtuk az alábbi megfontolásokból: 

1. a molekulamechanika számítások a protonált (különösen a delokalizált töltést 

tartalmazó) szerkezetek esetében kevésbé megbízhatók, 

2. a protonált nitrogénnel való kölcsönhatás hozzájárulása a teljes kötési 

energiához megközelítőleg minden ligandum esetében azonosnak 

tekinthető,244 

3. a korábbi hasonló modellezések során a protonált és nem protonált 

ligandumokon alapuló modellek között szignifikáns eltérés nem volt.245 

A kiindulási szerkezeteket a SYBYL program236 segítségével rajzoltuk be, a szerkezeti 

optimalizációt a Tripos erőtérrel,246 Gasteiger-Marsili töltéseket247 használva végeztük 

konstans dielektromos állandójú erőtérben. 

 

4.3.1. A farmakofór modellezés 

A CoMFA modellezés legkritikusabb pontja a ligandumok illesztése. Hasonló 

szerkezetű vegyületek esetében ez akár az alapváz szuperpozíciójával is könnyen 

elvégezhető, egy ilyen változatos szerkezetű ligandumkészlet esetében célszerűbb 

farmakofór alapú illesztést használni, mivel ezzel a módszerrel közelíthető meg 

legjobban a receptor kötőhelyére történő pozícionálódást. Ennél a modellezésnél a 

SYBYL program DISCO (Distance Comparison vagyis „távolság összehasonlítás”) 

moduljának továbbfejlesztett változatát használtuk a farmakofór alapú illesztéshez. 

Először a ligandumok konformációs tereit térképeztük fel a „Multiserch” opció 

használatával, az alapbeállításokat kis mértékben megváltoztatva (egy korábbi 

publikáció alapján)248 ligandumonkét legfeljebb 100, alacsony energiájú konformert 

hoztunk létre. Ezt követően a beépített „clique” detektáló algoritmus segítségével több 

farmakofór hipotézist hoztunk létre az úgynevezett „coarse fit” módszert használva. A 

modell generálás során a farmakofór csoportok közötti eltérés toleranciáját 0,25 és 2,5 

Å között változtattuk 0,25 Å lépésekben. 
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Az irodalomban leírt farmakofór modellek alapján kikötöttük továbbá azt is, hogy a 

modellnek rendelkeznie kell legalább egy-egy akceptor hellyel, donor atommal és 

hidrofób csoporttal. Referencia molekulaként az endogén ligandum adrenalint 

használtuk. A legjobb DMEAN érétkű modell hipotézis alapján kapott konfromereket 

használtuk a CoMFA modellezéshez, az illesztésen apróbb finomításokat végeztünk a 

MOE program Flexible Alignment moduljával.249 A finomítás során mind a sztérikus, 

mind az elektrosztatikus mezőket figyelembe vettük. 

 

4.3.2. A CoMFA modellezés 

A QSAR modellépítéshez a CoMFA (Comparative Molecualr Field Analysis, 

összehasonlító molekula tér elemzés) módszer egy továbbfejlesztett (Cho és 

munkatársai által) változatát, az úgynevezett q2-irányított régió szelekciós (q2-Guided 

Region Selection, azaz q2-GRS) módszert alkalmaztuk.250 

Valamennyi CoMFA módszer abból az alap feltevésből indul ki, hogy a molekula körüli 

molekula erőtérben bekövetkező változások okozzák az eltérő biológiai aktivitást. A 

hagyományos CoMFA módszer esetében a sztérikus és elektrosztatikus tereket 

alkalmazunk, amelyeket a Lennard-Jones és Coulomb potenciálok alapján számít ki a 

program. 

 

A q2-GRS módszer előnye, hogy használatával a CoMFA számítás orientációtól függő 

tulajdonságai kizárhatóak, így lehetséges azon rácspontok azonosítása, amelyek a 

biológiai aktivitás szempontjából relevánsak. 

Röviden összefoglalva a modellezés az alábbi főbb lépésekből állt: 

1. A sztérikus és elektrosztatikus (távolság függő) leírók kiszámítása a 

hagyományos CoMFA számításnak megfelelően történt, egy egyszeresen 

pozitív töltésű sp3 hibridállapotú szénatomra (mint próbatestre) ható erők 

alapján (30 kcal/mol levágással; automatikusan generált, 2 Å 

rácstávolságú dobozzal). 

2. A hagyományos CoMFA számítás lefutása után az előzetesn kiszámolt 

dobozt 125 kisebb dobozra osztottuk majd újabb CoMFA számítást 

végeztünk az előbbi beállításokkal (de a rácstávolság itt már 1 Å volt). 
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3. Ezután új „mesterdobozokat” hoztunk létre, amelyeket azokból a kis 

dobozokból hoztunk létre, amelyekben q2 értéke meghaladta az előre 

meghatározott (0,1; 0,2; 0,3; 0,4 és 0,5) levágási értéket. 

 

A modellek statisztikai szignifikanciáját és a komponensek optimális számát PLS 

(Parcial Least Squares, parciális legkisebb négyzetek) módszerrel határoztuk meg, a 

komponensek maximális száma 10 volt. A modellépítés során LOO (Leave-One-Out) 

keresztvalidálást alkalmaztunk. A legalacsonyabb SDEP (Standard Error of Prediction, 

a becslés standard hibája) értékű modelleket választottuk ki. A nem-keresztellenőrzött 

modellekben a keresztvalidálás alapján kapott komponens számot használtuk. 

A legjobb modelleket ezután LMO (Leave-Multiple-Out) keresztvalidálással is 

teszteltük, a vegyületeket először 2 majd 5 csoportra osztottuk. Az előbbi esetben tehát 

10 vegyület alapján végeztük a modellépítést és a maradék 10 vegyülettel teszteltünk. 

Az utóbbi esetben pedig a vegyületek 80%-a (16 vegyület) vett részt a modellépítésben 

és megmaradt 4 vegyülettel teszteltük a modellt. 

Az eredmények grafikus ábrázolására kontúr-térképeket („field contribution map”) 

generáltunk, az úgynevezett „stdev×coeff” erőtér típus alapján (a kontúr szint beállítás 

90 és 15 volt). 
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4.4. Lizofoszfatidsav receptor 1 modellezés és dokkolás: módszerek 

 

4.4.1 Homológia modellezés és a modell finomítása 

Hasonlóan az α2-adrenoceptorokhoz, az LPA1 esetében is homológia modellezés 

módszerét választottuk. Ehhez a 2007-ben Cherezov és munkatársai által publikált 

humán β2-adrenoceptort (β2-AR) használtuk (PDB ID: 2RH1).204 Ahogy a bevezetésben 

már leírtam, ez a kristályszerkezet egy inverz agonista vegyületettel (carazolol) lett 

együtt kristályosítva, az ionos-zárban szerepet játszó csoportok távolsága alapján félig 

aktiváltnak tekinthető szerkezet, ezért a magasabb szekvencia hasonlóság mellett az 

ktiváltsága miatt is alkalmasabbnak tűnt agonista modellezésre. 

A célfehérje (LPA1) és a templátum (β2-adrenoceptor) aminosav szekvenciáit az 

UniProt fehérje-adatbázisból töltöttük le.15,16 A szekvenciák illesztését a BioEdit 7.0.5.2 

program segítségével végeztük,231 a ClustalW 1.4 algoritmus18 felhasználásával. A 

templátumként használt β2-AR szerkezetet az RCSB fehérje adatbázisból töltöttük le 

(www.pdb.org).230 

A homológia modellek a MODELLER 9v7 program segítségével készültek,208 száz 

modellt generáltunk és a modellek közül a 'modeller objective function' alapján 

választottuk ki a legalacsonyabb energiájú szerkezetet. A fehérje minőségét a Maestro 

9.0 program251 segítségével ellenőriztük és megfelelőnek találtuk. 

 

4.4.2 Molekula dinamika vizsgálatok explicit membránkörnyezetben 

Tekintettel a ligandum méreteiből adódó nehézségekre és a receptor-ligandum 

kölcsönhatások bonyolultságára célszerűnek tűnt, hogy a kötőhely dokkolásra történő 

előkészítéséhez molekula-dinamikai (MD) szimulációkat is végeztünk. A rendszer 

összeállításában és számolások futtatásában Jójárt Balázs volt segítségemre, néhány 

apróbb változtatással az általa 2008-ban rendszert használtuk.252 A folyamat két fő 

lépésből áll, ezek a preekvilibráció és a relaxáció. 

 

A preekvilibráció az alábbiak szerint történt: 

1. egy 1600 léléses minimalizációt végeztünk a „steepest descent” algoritmus 

segítségével 
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2. ezt követte egy 100000 lépéses MD szimuláció, Langevin thermostat (T = 

310 K) felhasználásával253 

3. végül egy 600000 lépésből álló MD szimuláció, a Noosé-Hoover Langevin 

piston módszer alapján254 

A számítások során a receptor nehéz atomjait egy 1 kcal/molÅ2 nagyságú harmonikus 

erő konstans segítségével kényszerítettük a kiindulási pozicióba. 

 

A receptor-ligandum komplex relaxációja az alábbiak szerint történt: 

A preekvilibráció eredményéül kapott LPA1 receptor – endogén ligandum (LPA) 

komplexből indultunk ki. Az alkalmazott protokoll megfelelt a reekvilibrációnál 

leírtaknak, azzal a különbséggel, hogy az erő állandót csak a 2. lépésben alkalmaztuk. A 

relaxáció időtartalma 4 ns (2x106 lépés) volt. Az alább látható ábrát, amely a kiindulási 

receptor-ligandum rendszert mutatja a VMD (Visual Molecular Dynamics) 1.8.7 

szoftver segítségével készítettük (29. ábra).255 A protein másodlagos szerkezetének 

kiszámítása a STRIDE algoritmus segítségével történt.256 

 

29. ábra 

Az LPA1 kiindulási állapota a membránnal, vízzel (kék) és ellenionokkal (zöld) 
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4.4.3 Dokkolás és scoring 

A dokkolásokhoz három különböző vegyületkészletet használtunk. A ligandumok 

alacsony száma mellett további nehézséget jelentett, hogy az irodalomban nem találtunk 

kötési affinitás adatokat (Ki) az LPA1 receptorra vonatkozóan. Ezért egy másik a 

biológiai adattal (EC50) kellett dolgoznunk, amely azonban közvetlenül nem alkalmas a 

kötési szabadenergia becslésére. 

Az első, legnagyobb vegyület készlet (VPC analógok), amely 10 darab N-acil-

etanolamid foszforsav analógot tartalmaz, amelyeket Santos és munkatársai 

szintetizáltak és mértek meg (18. táblázat).257 

18. táblázat 

VPC analógok (Santos és munkatársai, 2004)257 
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A második, általunk vizsgált vegyületkészlet mindössze 6 vegyületből áll, ezek közül 5 

az 1-oleoil-2-O-metil-glicerofoszforotioát (OMPT) analógja, a hatodik maga az LPA. A 

vegyületeket Qian és munkatársai publikáltak 2006-ban (19. táblázat).258 

19. táblázat 

OMPT analógok (Qian és munkatársai, 2003)258 

Ligandum log[EC50] Szerkezet 
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Végül megvizsgáltuk a Heise és munkatársai által 2001-ben leközölt vegyületeket, 

köztük az N-acil-etanolamid foszforsavat (NAEPA) és négy analógját (20. táblázat).167 

20. táblázat 

NAEPA analógok (Heise és munkatársai, 2001)167 

Ligandum log[EC50] Szerkezet 
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Mint a többi, az irodalomban publikált LPA agonista vegyület esetében, ezek a 

vegyületek is egy variábilis, töltött „fejrészből” és egy hosszú, apoláris szénláncot 

tartalmazó „farokrészből” állnak. A foszforsavas „fejrészt” tartalmazó vegyületeket az 

irodalomban leírtaknak megfelelően kétszeresen negatív formális töltéssel láttuk el, a 

foszforotioát „fejrészt” tatalamzóakat pedig egyszeresen negatív formális töltéssel.223 

A dokkolásnál a preekvilibráció eredményeként kapott LPA1-ligandum komplexből 

indultunk ki, miután eltávolítottuk benne lévő ligandumot. A dokkoláshoz az 

AutoDock4.2 szoftvert használtuk.209 Mivel az agonisták rendkivül flexibilis 

„farokrésze” miatt hosszú futásidőkkel kellett volna dolgoznunk, az LPA 

dokkolásokhoz merev receptort használtunk. A kötési szabadenergiák (Gb
(calc)) 

kiszámításához három különböző módszert alkalmaztunk. Az első az AutoDock 

program saját scoring függvénye volt (AD módszer). Másodszor az AutoDockkal kapott 

dokkolt konformereket az XSCORE program segítségével újra scoreoltuk (XS 

módszer).259 Végül a dokkolással kapott receptor-ligandum komplexeket egy rövid 

molekula-mechanika (MM) futás után újraszámoltuk az XSCORE függvénnyel teljes 

ligandum flexibilitás és merev receptor mellett (MMXS módszer). Ezzel azt akartuk 

megvizsgálni, hogy a dokkolás AD score függvénye által vezérelt dokkolás 

eredményeként kapott állapot mennyire tekinthető energiaminimumnak. Az MM 

számításokhoz a Schrödinger program MacroModel modulját használtuk.260 
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1 α2A-Adrenoceptor modellezés és dokkolás: eredmények 

 

Az α2-adrenoceptorral kapcsolatos modellezési munkám kezdeti fázisában az α2A 

altípusra koncentráltam, mivel ez az irodalomban legszélesebb körben vizsgált és leírt 

altípus. Homológia modellezéssel előállítottam a receptor modelljét, és dokkolással 

kapott agonista-receptor komplexek alapján vizsgáltam a feltételezette kötőhely és a 

ligandumok közötti kölcsönhatásokat. Az általam készített α2A-adrenoceptor modell egy 

olyan marha rodopszin röntgenkrisztallográfiás módszerrel meghatározott szerkezeten 

alapul, amelyet 2,2 Å felbontással határoztak meg (PDB ID: 1U19).199 Bár az 

irodalomban korábban már leírtak néhány hasonló modellezési stratégián alapuló 

munkát, ezek többsége azonban vagy nem a szekvencia azonosság szempontból 

legoptimálisabb marha rodopszinon alapultak, vagy egy régebbi, töredékesebb vagy 

alacsony felbontású marha rodopszin szerkezetét vették alapul (lásd irodalmi áttekintés). 

A fő különbség azonban a saját és a korábbi, más szerzők által leírt modellezések között 

az, hogy azokból a munkákból hiányoznak a receptor-ligandum kölcsönhatás alapján 

levont kvalitatív következtetések, vagyis nem próbálták meg korreláltatni a biológiai 

hatást (kötési affinitás) és dokkolással becsült kötési szabadenergiát (Gb). 

Miután létrehoztam a célfehérje (α2A-adrenoceptor) atomi léptékű modelljét, 15 ismert 

agonista ligandumot dokkoltam automatikus eljárással a feltételezett kötőhelyre. Az 

eredmények vizsgálata során megállapítottam, hogy a dokkolt ligandum konformációk 

fizikai kapcsolatban vannak azokkal a kulcs aminosavakkal (D3.32, S5.42 és S5.46), 

amelyeket korábban mutagenezis vizsgálatok segítségével azonosítottak.237 Például a 

noradrenalin vagy a metilnoradrenalin protonált, pozitív töltésű aminocsoportja egy 

sóhíd kötést létesít a TM3-ban található, 113-as számú aszparaginsav (D3.32) 

oldalláncának negatív töltésű karboxil csoportjával, ahogyan azt a korábbi modellek 

esetében Johnson és munkatársai leírták (lásd irodalmi áttekintés). Néhány ligandum 

esetében (mint pédául klonidin) a TM4-ben található 189-es glutaminsavval (E4.39) is 

megfigyeltem hasonló sóhíd kialakulását (30. ábra), erre vonatkozóan azonban irodalmi 

adatot nem találtam, ezért ez lehet műtermék is. 
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30. ábra 

Balra a noredranalin, jobbra a klonidin dokkolva az α2A-adrenoceptor kötőhelyére. A 

noradrenalin esetében a D113-mal, a klonidin esetében az E189-el akalul ki sóhíd. Az 

adrenalin esetében megfigyelhető hidrogénhíd kötés a fenolos hidroxicsoportok és a 

szerinek (S200 és S204) között 

 

A katekolamin típusú ligandumok esetében megfigyelhető volt a hidrogénhíd kötés 

kialakulása a fenolos hidroxil csoport és a TM5-ben található két kulcs szerin (S5.42 és 

S5.46) oldallánc közül az egyikkel, ez szintén megfelel a Johnsonék által leírtaknak 

(lásd irodalmi áttekintés). A TM5-ben és TM6-ban található, hidrofób karakterű 

oldalláncok (V5.39, F5.47, W6.48, F6.49, F6.52), helyzete, valamint a ligandumok 

hidrofób csoportjainak elhelyezkedése egy hidrofób zseb meglétére utalnak, melyről 

Johnsonék és Carrieriék beszámolnak (lásd irodalmi áttekintés). 

Az egyezés a mutagenezis adatokkal arra utal, hogy a homológia modell és dokkolás 

alkalmas lehet a receptor-ligandum kölcsönhatások kvalitatív vizsgálatára. A 

molekulatervezés szempontjából az igazi kihívást azonban a kötési szabadenergia (Gb) 

korrekt (kvantitatív) becslése jelenti. Ha sikerül egy Gb becslésére alkalmas egyenletet 

leírni, ennek segítségével lehetőség nyílik az agonista-jelölt vegyületek közül az erősen 

kötődőek kiválasztására. Hogy megfeleljek ennek az elvárásnak, a dokkolt agonisták, 

valamint a biológiai aktivitás (Ki) alapján számított experimentális Gb adatok 

felhasználásával kvantitatív szerkezet-hatás összefüggéseket (QSAR) fejlesztetünk ki.  
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Olyan egyszerű lineáris regressziót (LR) alkalmaztunk, amely tartalmazta az Autodock 

3.0 program által számított, módosított „scoring function” (GT) értékeket, amelyek 

magukba foglalják az intermolekuláris (entalpia) tagokat és szolvatációs tagot is. Ezeket 

az értékeket a dokkolással kapott agonista-protein komplexek alapján számítottuk ki (a 

GT kiszámításának módjának lásd Hetényi Csaba és munkatársai, 2006).235 A vizsgált 

tizenöt agonista közül a kilenc, klóratomot nem tartalmazóval kiváló korrelációt 

kaptunk (1. egyenlet és 31. ábran). 

 

1. egyenlet 

9)N  0,09;s  151,87;F  0,93;r  0,96;(r 22
cv

2
3.9601t

1.0909

12.3237t

0.1301
     








 4.3201ΔG1.6037ΔG Tb   

 

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-12 -11 -10 -9 -8 -7

Számított kötés szabadenergia
(kcal/mol)

E
xp

er
im

en
tá

lis
 k

öt
és

i s
za

ba
de

ne
rg

ia
(k

ca
l/m

ol
)

 

31. ábra 

Korreláció a mért és számított kötési szabadenergia között az 1. egyenlet alapján, a 

kilenc, klórt nem tartalmazó agonistára vonatkozóan 

 

Az illesztés t-paraméterei alapján mind a meredekség, mind a tengelymetszet 

szignifikánsan különbözik nullától, így a regressziós egyenlet szükséges paraméterei. 

Mind a regressziós együtthatók hibája, mind az F érték, mind a korrelációs 

koefficiensek (r2, r2
cv), a lineáris regresszió statisztikailag szignifikáns voltát mutatja. 
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Az öt klórozott agonista vegyület esetében az 1. egyenlet nem bizonyult megfelelőnek. 

Ezen vegyületek közös sajátossága, hogy a klóratomokat egy benzol gyűrűn, 2,6-

helyzetben tartalmazzák. Kézenfekvőnek tűnt tehát egy olyan bináris leíró (E) 

alkalmazása, amelynek értéke 1 vagy 0, attól függően, hogy az agonistában 

megtalálható-e a 2,6-diklórfenil csoport, vagy sem. Az E leíró bevonásával egy három 

tagból álló LR-t kaptuk (2. egyenlet, 32. ábra). 

2. egyenlet 
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32. ábra 

Korreláció a mért és számított kötési szabadenergia között mind a tizennégy 

(dexmedetomidin elhagyásával) agonistára vonatkozóan a 2. egyenlet alapján 

 

Az 1. egyenlethez hasonlóan ez az LR is statisztikailag relevánsnak tekinthető, a tizenöt 

agonista között mindössze egyetlen kiugró adat van (dexmedetomidin) amely kb. 1,5 

kcal/mollal tér el (ezért ezt a végső LR-ből kihagytam). A Gb értékétel elsősorban az 

intermolekuláris (entalpias) tag, GT határozza meg, továbbá egy konstans, melynek 

értéke az 1. egyenlet esetében megközelítőleg 4,3, a 2. egyenlet esetében pedig 3,9 

kcal/mol. 
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Ezek együttesen megfelelően reprezentálják a transzlációs-, rotációs- és torziós 

szabadsági fokok elvesztéséből származó entrópia veszteséget a kilenc, klórt nem 

tartalmazó agonista esetében, 2. egyenletben szereplő E leíró azonban további 

magyarázatra szorul. Érdemes megjegyezni, hogy E koefficiense negatív szám, ami azt  

jelenti, hogy a 2,6-diklórfenil csoport megléte a ligandum kötődés szempontjából 

előnyős (ez összhangban van a farmakológiai vizsgálatoknál leírtakkal, lásd bevezető). 

Erre a jelenségre két lehetséges magyarázatot találtunk. 

Az egyik lehetséges magyarázta az, hogy a klór szubsztituens maga is részt vesz a 

fehérjével létesített kölcsönhatásban, amit a GT tag nem képes megfelelően kifejezni. 

A klóratom atomi hozzájárulását GT elektrosztatikus és van der Waals tagjához, 

összehasonlítva más, hasonló karakterű atomok (pl. oxigén) hozzájárulásával arra 

következtetem, hogy az entalpikus hozzájárulás a klóratom esetében nem 

alulreprezentált. A másik lehetséges magyarázat szerint a 2,6-diklórfenil csoport a 

kötődés entrópiáját változtatja meg. Vizsgálataink alapján ez a magyarázat a jelenség 

értelmezésére. 

A tizenöt agonistára az experimentális Gb értékeket a Ki értékek negatív 

logaritmusából (pKi) számítottam ki, amelyeket radoligandum leszorítás méréssel 

határozták meg. A tizenöt agonsita közül kilencre találtam két különböző radioligandum 

([3H]MK-912 and [3H]RX821002) segítségével is meghatározott adatot az irodalomban. 

A két különböző adatsor alapján számított LR vektor összehasonlításával képet 

alkothatunk az experimentális adatok reprodukálhatóságáról és felcserélhetőségéről. 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy bár a két adatsor viszonylag jól korrelál 

egymással (R2 = 0,76), a korreláció statisztikai paraméterei alapján ezek koránt sem 

tekinthetőek kielégítőnek, ezért a továbbiakban csak az [3H] MK-912 adatsort 

használtuk a QSAR modellépítéshez (21. táblázat). 
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21. táblázat 

Az 2-agonisták mért (Gb
(exp)) és számított (Gb

(calc)) kötési szabadenergiáinak 

összehasonlítása 

Agonista Gb
(exp) Gb

(calc)

noradrenalin -7,77 -7,30 
α-methylnoradrenalin -7,41 -7,30 

B-HT 920 -8,67 -8,18 
brimonidin -9,15 -8,49 

klonidin -9,83 -7,68 
dexmedetomidin -10,89 -8,31 
guanabenzamidin -10,59 -8,40 

guanfacin -9,70 -8,04 
levlofexidin -10,69 -7,96 
oximetazolin -11,16 -9,70 

p-aminoklonidin -11,04 -7,92 
rilmenidin -7,91 -7,96 

ST-91 -8,83 -8,18 
xilometazolin -10,66 -9,12 

A54741 -10,06 -8,91 
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2.2 α2A/2B/2C-Adrenoceptor modellezés és dokkolás: eredmények 

 

5.2.1 A kötőhely karakterizálása 

Bár mutagenezis vizsgálatokat csak az α2A altípus esetében végeztek, a többi altípus 

esetében a szekvencia azonosság miatt a megfelelő analóg aminosavak beazonosítása 

nem jelentett nehézséget. A kötőhelyeket közvetett módon a Pocket Finder programm261 

segítségével is meghatároztuk. Az így kapott eredmények összhangban voltak a 

mutagenezis adatokkal: a beazonosított lehetséges kötőhelyek közül minden altípus 

esetében a program által legvalószínűbbnek megjelölt, egyben legnagyobb üreg 

tartalmazta a kötőhely-aminosavakat. Ezek az üregek nagyjából tölcsér alakúak, a felső, 

kiszélesedő részben találhatóak a kötésben részt vevő aminosavak, és lefelé, az 

intracelluláris tér irányában keskenyednek. A modellek és a program becslése alapján 

legkisebb az α2C altípushoz tartozó üreg (482 Å3), az α2A altípusé valamivel nagyobb 

(584 Å3) és a legnagyobb a α2B altípus esetében (619 Å3; 33. ábra). 

 

33. ábra 

A három receptor altípus (A bal, B középső, C jobb) kötőhelyének megjelenítése a 

Pocket Finder programmal 
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A minél tökéletesebb receptor-ligandum kölcsönhatások elérése érdekében a kötésben 

résztvevő kulcsaminosavak oldalláncait D3.32 (2A: Asp113, 2B: Asp92, 2C: 

Asp131), S5.42 (2A: Ser200, 2B: Ser176, 2C: Ser214) S5.46 (2A: Ser204, 2B: 

Ser180; 2C: Ser218) szabadon rotálhatóvá tettük („flexibilis” dokkolás). A dokkolás 

során ezek olyan közelségbe kerültek ligandumokhoz, amely lehetővé tette, hogy 

közöttük kölcsönhatások (pl. hidrogénhíd) jöhessenek létre. Ez további bizonyítékául 

szolgál az általunk kifejlesztett modellek megfelelően működnek. 

Gondosan összehasonlítottuk a kötőhely környezetét a három altípus esetében és 

megállítottuk, hogy az 5.31-es helyzetben található aminosav mindhárom altípus 

esetében eltért (E5.31/K5.31/G5.31), míg az 5.43-as helyzetű az A és C típusok 

esetében megegyezett, de a B típus esetében eltért (C5.43/S5.43/C5.43). A többi, a 

kötőhely kialakítása szempontjából kritikus aminosav megegyezett, ezek mindhárom 

altípus esetében átlapoltak egymással (34. ábra). 

 

34. ábra 

A kötőhely közelében található aminosavak közötti eltérések az egyes altípusoknál, 

megvastagítva az eltérések (2A – vörös, 2B – zöld és 2C – kék) 
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5.2.2 Receptor-ligandum kölcsönhatások 

Az általunk vizsgált 18 agonista vegyület esetében a dokkolt konformerek kontatusban 

voltak az irodalomban leírt kulcs aminosavakkal, ezek a D3.32, S5.42 és S5.46. Az A 

altípus esetében ezek a konformerek megfeleltek az általam korábban leírtaknak, és a B 

és C altípusok esetében is megfeleltek a várakozásainknak. A D3.32 aszparaginsav 

negatív töltésű oldallánca sóhidat képez a valamennyi ligandumban megtalálható 

kationos nitrogénnel, ahogy azt a korábbi munkákban Johnsonék leírták. A két szerin, 

szintén a katekolamin típusú vegyületekkel, azok benzolgyűrűn található 

hidroxilcsoportjaival létesítenek hidrogénhíd kötést, amelyet korábban szintén leírtak. 

Az irodalomban szintén említésre került egy „hidrofób üreg”, amelyet elsősorban a 

TM5 és TM6 hidrofób karakterű aminosavainak oldalláncai alkotnak (F5.47 és W6.48, 

F6.51, F6.52 and Y6.55), ez esetünkben szintén megfigyelhető (35. ábra). 

 

   

 

35. ábra 

Egy-egy példa a három altípusra, a kulcs aminosavak és egy-egy dokkolt ligandum: 

2A a klonidinnal (sárga), 2B és adrenalin (narancs) valamint 2C és adrenalin(vörös) 
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Összességében tehát elmondható, hogy a receptor-ligandum kölcsönhatással 

kapcsolatos megfigyeléseink jól egybevágnak az irodalomban leírt mutagenezis 

adatokkal és a korábbi modellezésekben leírtaknak. A három altípus esetében lényegi 

eltéréseket a kötődés módjában azonban nem találtunk. 

A következő lépést az jelentette, hogy lineáris regresszió módszerével kerestünk 

összefüggést az experimentális (Gb
(exp)) és a számított (Gb

(calc)) között, ami egyúttal a 

modellek egy további validációját is jelenti. Az általunk felállított korrelációk (3. 

egyenlet – α2A; 4. egyenlet – α2B; 5. egyenlet – α2C) megfelelőnek tekinthetőek.  
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Az experimentális (Gb
(exp)) és a számított (Gb

(calc)) értékeket összehasonlítva jó 

egyezést tapasztalunk, ami a legtöbb ligandum esetében fél nagyságrenden belüli 

eltérést jelent (36. ábra, 22. táblázat). A statisztikai paraméterek alapján a kapott 

regressziók pontossága megfelel a biológiai mérések pontossága alapján elvárhatónak 

(összehasonlítva a párhuzamos mérések között adódó különbségeket, illetve a 

különböző laboratóriumok által ugyanazokra a vegyületekre mért értékeket). 
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36. ábra 

Az experimentális és a számított kötési szabadenergia értékek szórása 

 

22. táblázat 

Az 2-agonisták mért (Gb
(exp)) és számított (Gb

(calc)) kötési szabadenergiáinak 

összehasonlítása  a három altípus esetében 

A altípus B altípus C altípus 
 Gb

(exp)
 Gb

(calc)
 Gb

(exp)
 Gb

(calc)
 Gb

(exp)
 Gb

(calc)
 

A-54741 -9,01 -7,85 -8,23 -8,15 -8,32 -7,31 
-metilnoradrenalin -7,41 -7,53 -7,60 -7,25 -7,55 -6,80 

BHT-920 -8,72 -8,3 -8,57 -9,04 -8,20 -8,05 
brimonidin -9,09 -8,3 -8,20 -7,94 -7,78 -6,91 

klonidin -9,82 -8,48 -9,76 -9,52 -9,36 -8,52 
dexmedetomidin -10,74 -8,66 -10,18 -9,84 -9,59 -8,64 

adrenalin -7,94 -7,73 -7,09 -6,54 -7,86 -6,52 
guanabenz -10,44 -8,61 -8,92 -8,58 -8,65 -8,25 
guanfacin -9,58 -8,14 -7,98 -8,48 -7,37 -7,25 

ICI 106270 -11,04 -9,2 -9,77 -10,02 -8,92 -8,47 
nafazolin 10,46 -8,50 -8,71 -8,51 -8,71 -8,15 

noradrenalin -7,77 -7,54 -7,58 -7,10 -8,00 -7,57 
oximetazolin -11,09 -9,07 -7,83 -8,04 -9,02 -8,74 

rilmenidin -7,9 -7,62 -7,85 -7,53 -7,26 -6,41 
ST-91 -8,50 -7,68 -8,31 -7,89 -8,46 -7,45 

tramazolin 10,22 -8,88 -9,35 -9,29 -8,94 -8,72 
xilazin -7,14 -7,63 -7,44 -7,70 -6,55 -6,21 

xilometazolin -10,65 -8,89 -8,15 -8,11 -9,39 -7,97 
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5.3 α2A-Adrenoceptor agonisták vizsgálata 3D QSAR modellezéssel: 

eredmények 

 

5.3.1. A farmakofór modellek vizsgálata 

A „multisearch” eljárás eredményeként kapott konformerek száma 2 és 100 között 

változott (23. táblázat, a szerkezeteket lásd képletgyűjtemény). 

 

23. táblázat 

A „multisearch” eljárás eredményeként kapott ligandum konformerek és energiáik 

Ligandumok 
Konformerek 

száma 
Legmagasabb energiájú 
konformer* (kcal/mol) 

Legalacsonyabb energiájú 
konformer* (kcal/mol) 

A-54741 11 19,8914 14,0074 
α-metilnoradrenalin 18 9,3685 3,1565 
brimonidin 2 9,8244 9,5772 
klonidin 5 7,6584 7,6582 
dexmedetomidin 26 36,2504 27,4933 
adrenalin 72 15,2665 7,2532 
guanabenz 41 -1,2747 -4,6714 
guanfacin 6 2,2104 -12,2430 
ICI-106270 7 20,0930 18,7920 
levlofexidin 15 20,5343 13,9747 
nafazolin 7 14,0143 11,3804 
noradrenalin 23 9,5202 7,8015 
oximetazolin 100 17,6051 15,6749 
p-aminoclonidin 6 6,1405 6,1402 
rilmenidin 100 225,3822 213,3584 
ST-91 24 10,3104 6,7198 
BHT-920 83 11,3494 8,2834 
tramazolin 14 13,2614 8,3412 
xilazin 9 8,2045 6,0411 
xilometazolin 100 13,2413 13,2398 

*Az energia az elektrosztatikus tagot tartalmazza 

 

Ahogyan azt már a módszerek leírásánál ismertettem, a három farmakofór pontot előre 

definiáltuk, ezek közül az egyik a hidrofób csoport (amely a legtöbb ligandum esetében 

aromás - Ar) és a másik a protonálható nitrogén, amely hidrogén donorként működik 

(donor ligand - DL), valamint az ehhez a receptor oldalról kapcsolódó hidrogén 

akceptor hely (akceptor site – AS; 37. ábra).  
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37. ábra 

Az α2A-AR farmakológiai modell. AR - hidrofób (aromás) csoport; DL – hidrogén 

donor (ligandum); AS - akceptor hely (site) 

 

AR és DL távolsága 4,7 és 5,3 Å között változik, ez nagyjából megfelel annak, amit a 

röntgenkrisztallográfiás mérések alapján a klonidin és az adrenalin esetében 

meghatároztak. 

A DISCOtech modul a tramazolint javasolta referencia vegyületnek (a konformációs 

kényszerek miatt ez a legmerevebb ligandum), mi azonban további lehetséges referencia 

vegyületeket is megvizsgáltunk (adrenalin, brimonidin és klonidin). Az előzetes 

CoMFA számítások statisztikai paramétereit összehasonlítva az adrenalinen alapuló 

farmakofór modell bizonyult a legjobbnak. 

Az összesen 90 (adrenalinon alapuló) DISCOtech modell hipotézis közül 32 olyan volt, 

amely mind a 20 ligandumot tartalmazta, ezek közül választottuk ki azt a 26-ot, ahol a 

farmakofór csoportok illesztésének hibája 0,5 Å alatt volt. Ezeket a modell 

hipotéziseket DMEAN érték alapján sorba rendezve a 74-es számú bizonyult a 

legjobbnak ezért ezt tekintettük a végleges farmakofór modellnek (38. ábra). Az egyes 

ligandumok konformereiben megmértük hidrofób (aromás) centrum és a protonálható 

nitrogén közötti távolságot, a benzolgyűrű (Bz) és az imidazolingyűrű (Ia) által bezárt 

szöget valamint a nitrogén és a benzolgyűrű síkjánál távolságát. Ezen paraméterek 

alapján megállapítható, hogy modellünk összhangban van a korábbi modellekkel261 (24. 

táblázat). A CoMFA számítások során ebből a modellből indultunk ki. 
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24. táblázat 

A 74-es DISCOtech modell konformerek energiái és geometriai paraméterei 

Ligandum 
Konformer 

energia 
(kcal/mol) 

Ar – DL 
távolság 

(Å) 

Bz és Ia gyűrűk 
által bezárt szög 

(°) 

Bz gyűrű sík - 
nitrogén táv. 

(Å) 
A-54741 12,9624 4,94 98,8 1,57 

α-methilnoradrenalin 8,3128 5,19 - 1,41 
BHT-920 72,2049 5,05 - 2,99 

brimonidin 9,2545 4,87 111,46 0,97 
klonidin 6,3521 4,88 109,55 0,99 

dexmedetomidin 52,4998 5,03 115,93 0,73 
adrenalin 12,4753 5,31 - - 
guafacin -10,7906 5,05 - 1,39 

guanabenz -2,5009 5,08 - 0,03 
ICI 106270 17,4309 5,26 94,8 2,33 
levlofexidin 15,7844 5,6 93,74 2,01 
nafhazolin 10,2891 4,96 97,74 1,33 

noradrenalin 8,734 5,18 - 1,46 
oxymethazolin 14,7062 5,08 92,3 0,81 

p-aminoklonidin 4,7655 4,88 110 0,99 
rilmenidin 213,4534 5,21 - - 

ST-91 3,9893 4,87 90,08 1,03 
tramazolin 10,391 4,88 109,97 0,97 

xilazin 5,3091 4,85 101,52 1,05 
xilomethazolin 9,513 5,07 90,22 0,96 

 

 

38. ábra 

A 74-es DISCOtech modell alapján kapott illesztés 
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5.3.2. A CoMFA modellek vizsgálata 

A konvencionális CoMFA számításokkal kapott modell (A modell) a statisztikai 

paraméterek alapján (q2=0,635, n=2, SDEP=0,625) már elfogadható. A modellek 

statisztikai paraméterei a q2-GRS módszert alkalmazva (B-F modellek) javultak (25. 

táblázat). 

25. táblázat 

A CoMFA modellek paraméterei 

 q2 levágás d.sz. p.sz. q2 SDEP N 
A modell - 125 792 0,635 0,625 2 
B modell 0,1 32 25344 0,734 0,568 4 
C modell 0,2 24 19008 0,734 0,590 4 
D modell 0,3 21 16632 0,768 0,531 4 
E modell 0,4 18 14256 0,768 0,532 4 
F modell 0,5 10 7920 0,845 0,434 4 

d.sz. – dobozok száma; p.sz. – pontok száma 

 

Amikor 0,5-ös levágást használtunk (F modell) az eredeti 125-ös doboz szám 10-re 

csökkent. Az ezen dobozok által reprezentált rácspontok száma 7920, ami a statisztikai 

paraméterek alapján elégségesnek bizonyult az agonisták alak-tulajdonságainak 

megfelelő leírására. 

Bár a CoMFA modellezés során alkalmazott statisztikai adatok is minősítik a modellek 

értékét, egy külső, kellően diverz vegyületkészlet alapján végzett validálás is szükséges. 

Az LOO eljárás ugyanis önmagában nem szükségszerűen garantálja egy modell jó 

prediktív képességét.262,263 Mivel egy további, megfelelő minőségű α2A-AR adatkészlet 

nem állt a rendelkezésünkre, egy további statisztikai keresztellenőrző validáláshoz, az 

LMO (Leave-Multiple-Out) módszerhez folyamodtunk. Az adatkészletet a program 

automatikusan és véletlenszerűen osztotta fel betanító (training) és ellenőrző (teszt) 

részekre. A beállítások alapján 2 illetve 5 csoportot hoztunk létre. (Ez utóbbi eljárás 

különösen szigorú, hiszen a predikció 10 vegyület pKi adata alapján történik, amit aztán 

szintén 10 vegyületen próbálunk ki.) Az LMO keresztvalidálás a B modell esetében a q2 

alapján szignifikánsan jobban teljesített a hagyományos CoMFA modellnél (A modell). 

Ráadásul a dobozok száma ebben az esetben 32 volt, amely még a nagyobb kémiai 

variabilitással rendelkező vegyületek (pl. nagy térigényű hidrofób vagy poláros 

szubsztituensek) leírását is lehetővé teszi (39. ábra). 
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39. ábra 

Az eredeti (A modell) és a 0,1-es q2 levágással (B modell) kapott CoMFA modell 

dobozainak összehasonlítása, példavegyület az adrenalin 

 

Az LMO keresztvalidálást 50-szer ismételtük meg a 0,1-es levágással kapott dobozok 

esetében (26. táblázat). 

26. táblázat 

A 2 és 5 csoporton végzett LMO keresztvalidálás paraméterei 

 2 csoportos felosztás 5 csoportos felosztás 

Paraméterek: q2 n SDEPc q2 n SDEPc 

Átlagok: 0,441 2,24 0,772 0,587 2,66 0,672 

sd 0,161 0,65 0,111 0,1038 0,74 0,074 

 

A két csoportos felosztásnál az LMO keresztvalidáláskor kapott q2 átlag (0,441) bár 

kissé alacsony, de figyelembe véve, hogy a modell mindössze 10 vegyület alapján 

készült, mindenképpen elfogadható. Megvizsgáltuk a q2 eloszlását is. A q2 értékek 64 

%-a esett a 0,4-0,6 közötti tartományba a 2 csoportba történő felosztásnál, 80 %-a pedig 

a 0,5-0,7 közötti tartományba a 5 csoportba történő felosztásnál, amely arra engedet 

bennünket következtetni, hogy a modell prediktivitása jó (27. táblázat). 

95 



27. táblázat 

Az LMO keresztvalidálásokkal kapott q2 értékek eloszlása 

Az esetek száma az LMO keresztvalidálásoknál 
q2 tartomány 2 csoportos felosztás 5 csoportos felosztás 

0,0-0,1 0 0 
0,1-0,2 5 1 
0,2-0,3 7 2 
0,3-0,4 6 3 
0,4-0,5 9 6 
0,5-0,6 14 11 
0,6-0,7 9 27 
0,7-0,8 0 2 

 

A „végső”, nem keresztellenőrzött modell (a B keresztellenőrzött modell alapján) 4 

komponens alapján építettük fel és 34 alrégiót tartalmaz. A modell statisztikai 

paraméterei az alábbiak: r2=0,984, s=0,141 és F(4,15)=226,022 (40. ábra). 

 

 

40. ábra 

A „végső” modell alapján kapott, mért és számított pKi kapott illesztés 
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A modellben a sztérikus (0,481) és elektrosztatikus (0,519) mező hozzájárulása 

nagyjából kiegyenlített volt. Ez arra engedett következtetni bennünket, hogy az α2A-AR-

ok ligandumok esetében mindkét kölcsönhatás típus egyaránt fontos szerepet játszik a 

kötődésben. Ez a megállapítás összhangban van a korábbi modellekkel.245 

A merevtest illesztéssel kapott CoMFA modell esetében az LOO keresztvalidálás 

paraméterei az alábbiak voltak: q2=0,490, SDEP=0,787 and n=4. A q2-GRS módszer 

alkalmazásával (itt már csak a 0,1-es levágást vizsgáltuk) ismét szignifikáns q2 

növekedést tapasztaltunk: q2=0,631, SDEP=0,670 and n=4. Az LMO keresztvalidálást 

alkalmazva (50-szer megismételve, 2 és 5 csoportos felosztást alkalmazva) valamivel 

gyengébb, de még szintén jónak mondható statisztikai paramétereket kaptunk (28. és 

29. táblázat). 

 

28. táblázat 

A 2 és 5 csoporton végzett LMO keresztvalidálás paraméterei a merevtest illesztésen 

alapuló q2-GRS CoMFA modellben 

 2 csoportos felosztás 5 csoportos felosztás 

Paraméterek: q2 n SDEPc q2 n SDEPc 

Átlagok: 0,366 2,26 0,827 0,519 3,06 0,736 

sd 0,139 0,75 0,081 0,107 0,74 0,073 

 

29. táblázat 

Az LMO keresztvalidálasokkal kapott q2 értékek eloszlása a merevtest illesztésen 

alapuló q2-GRS CoMFA modellben 

Az esetek száma az LMO keresztvalidálásoknál 
q2 tartomány 2 csoportos felosztás 5 csoportos felosztás 

0,0-0,1 2 0 
0,1-0,2 3 0 
0,2-0,3 11 2 
0,3-0,4 10 8 
0,4-0,5 17 7 
0,5-0,6 4 20 
0,6-0,7 3 13 
0,7-0,8 2 0 
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A „végső”, nem keresztellenőrzött merevtest illesztésen alapuló q2-GRS CoMFA 

modell (szintén 4 komponens alapján) statisztikai paraméterei az alábbiak: r2=0,983, 

s=0,141 és F(4,15)=214,184. 

Összehasonlítva tehát a farmakofór alapú illesztéssel és a merevtest illesztéssel kapott 

CoMFA modelleket megállapítható, hogy mindkét módszer alkalmas lehet kvantitatív 

vizsgálatok elvégzésére, bár az LMO keresztvalidálás során a farmakofór alapú 

illesztéssel kapott CoMFA modell valamivel jobban teljesített. 

A CoMFA modellek alapján kapott kontúr-téképek támpontot adnak arról, hol érdemes 

a molekula szerkezeteket változtatni, és alapvetően összhangban vannak a hagyományos 

szerkezet-hatás összefüggések alapján kapott eredményekkel (41. ábra). 

  

41. ábra 

A CoMFA modell sztérikus (balra) és elektrosztatikus (jobbra) térképei, mintavegyület 

az oximetazolin 

 

Így példáula, az oximetazolin esetében például a 2-es, 4-es és 6-os helyzetű térkitöltő 

szubsztituensek az aromás gyűrűn kedvezőek a hatás szempontjából (sztérikus térkép) 

míg az imidazolin gyűrű alatti kék tartomány arra utalhat, hogy ezen a helyen a pozitív 

töltés a kedvezményezett (elektrosztatikus térkép). 
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5.4. Lizofoszfatidsav 1 receptor modellezés és dokkolás: eredmények 

 

5.4.1. Preekvilibráció és relaxáció 

A receptor és a környezet közötti kölcsönhatási energiát (ΔE) vizsgáltuk a 

preekvilibráció ideje alatt. Az első 0,4 ns időintervallumban ΔE gyorsan csökkent, ami 

arra enged következtetni, hogy ekkor jöttek létre a receptor és a környezete közötti 

kedvező kölcsönhatások (membrán, víz és ionok). Az ezt követő 0,4-0,8 ns 

intervallumban ΔE értéke nem változott jelentősen, tehát a protein és környezete ekkor 

már egyensúlyban van (42. ábra). 

 

42. ábra 

A receptor és a környezt közötti kölcsönhatási energia változása 

 

A protein vázban az atomok közötti távolságok négyzetes közepértékeinek 

(RMSDbackbone), valamint a potenciális energia (Epot) változása szintén arra utal, hogy a 

rendszer 2,5 ns elteltével eléri az egyensúlyi állapotot (43. ábra). 
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43. ábra 

A potenciális energia (balra) és backbone atomok RMSD értékének (jobbra) változása a 

szimuláció folyamán 

 

A molekula dinamika számítás elsődleges célja a receptor-ligandum komplex 

relaxációja volt, a fenti eredmények alapján ezt sikerült elérni. A továbbiakban az 1,5 

ns-nál található állapotot vizsgáltuk. 

Az irodalomban leírt mutagenezis adatok alapján vizsgáltuk a kulcsaminosavak és a 

ligandum megfelelő atomjainak távolságának változásait. Az eredményeket az 30. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

30. táblázat 

Az irodalomban leírt kötőhely aminosav oldalláncok és a megfelelő ligandum atomok 

távolságának változása 

LPA1 receptor LPA ligandum dave±stdev / Å 
R3.19@NZ,NH1,NH2 O1,O2,O3,O4 2,79±0,15 
R3.28@NZ,NH1,NH2 O1,O2,O3,O4 2,75±0,09 
Q3.29@NE2 O5 3,56±0,47 
Q3.29@NE2 O7 4,74±0,56 
S5.37@OG O1,O2,O3,O4 3,18±0,70 
D5.38@N O1,O2,O3,O4 3,19±0,29 
W5.44@NE1 O6 2,97±0,32 

 

A kölcsönhatási pontok távolsága megfelel az irodalomban leírt experimentális 

adatoknak és teoretikus modelleknek. 
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5.4.2. Receptor-ligandum kölcsönhatások 

Az endogén ligandum LPA dokkolással kapott konformációja lényegében megegyezett 

az MD számítás eredményeként kapott konformációval, és a többi dokkolt vegyület 

esetében is nagyon hasonló konformereket kaptunk. A dokkolás eredményeként kapott 

szerkezetekben egy hidrogénhíd kötés hálózat volt megfigyelhető, amely a rövid MM 

futás után sem változott. A dokkolt konformerekben a „farok” helyzete – ahogyan az 

várható is volt – nem változott számottevően az MD konformerekhez képest. A negatív 

töltésű „fejrész” és a TM3-ban található, pozitív karakterű oldalláncokkal (R3.28-

Q3.29) létesít töltésekkel megerősített hidrogénhíd kötést (sóhidat) az irodalomban 

leírtaknak megfelelően. Modellünk alapján egy további pozitív oldalláncú TM3 

aminosav, a R3.19 közreműködése is valószínűsíthető – bár erre vonatkozóan az 

irodalomban utalást nem találtam. Szintén nem említették a TM5-ben található szerint 

(S5.37), bár lévén neutrális oldalláncú csoport, ennek szerepe valószínűleg jóval kisebb. 

Leírták viszont, hogy a D5.38 az LPA1 altípus esetében ugyan nem játszik szerepet 

(lévén, hogy maga is negatív töltésű), de szintén a kötő hely közelében található. 

Esetünkben ez kifelé, a ligandumtól elfelé fordul. Szintén vizsgálták a TM5 

triptofánjának (W5.44) szerepét, azonban ezt sem találták meghatározónak, 

modellünkben ez az oldallánc is hidrogénhíd kötés távolságba került (44. ábra). 

  

R3.19 S5.37 

D5.38 
R3.28

W5.44

Q3.29

44. ábra 

Az LPA és a kötőhely aminosav oldalláncainak kölcsönhatása, szagatott vonallal 

jelöltem a valószínűsíthető kölcsönhatásokat 
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A kötődés módjának kvalitatív vizsgálata után itt is megpróbáltuk kvalitatíven 

jellemezni a receptor-ligandum kölcsönhatást, ahogyan azt az α2-adrenoceptorok 

esetében tettük. Az EC50 azonban nem egy kötődést leíró konstans, mint a Gb, hanem 

egy olyan összetett mennyiség, amelynek nagysága a kötődés („binding”) mellett attól 

is függ, hogy a ligandum hogyan tud hozzáférni a kötőhelyhez (“gating”). Mivel igen 

hasonló méretű agonistáink vannak, tehát a kötőhelyhez való hozzáférés feltételei tehát 

elvileg azonosak, ezért éltünk azzal feltételezéssel, hogy az EC50 értékek közötti 

különbségek elsősorban a kötési tagból származnak. Az irodalomban is találtunk utalást 

arra vonatkozóan, hogy bizonyos feltételekkel a log[EC50] is alkalmas lehet a számított 

kötési szabadenergiával való kvantitatív összehasonlításra.265 

A fent említett egyszerűsítések figyelembe vételével elvégeztük a lineáris regressziót a 

három, különböző scoring módszerekkel számított kötési szabadenergiák alapján 

(Gb
(AD), Gb

(XS), Gb
(MMXS). Az így kapott eredmény néhány esetben gyengébb 

korrelációt mutattak (31-32. táblázat, 45. ábra), mint az α2-adrenoceptorok és a Ki 

adatok alapján kapottak, az alacsony elemszám miatt a modellek prediktív ereje amúgy 

is erősen megkérdőjelezhető. Az adatok alapján az látható, hogy XSCORE 

használatával a VPC és az OMPT vegyületek esetében a korreláció kicsit romlott, a 

NAEPA vegyületek esetében viszont látványosan javult. A MM számítás a VPC és 

NAEPA vegyületek esetében nem okozott érdemi változást, tehát a dokkolással kapott 

receptor-ligandum konformer valószínűleg közel van az energiaminimumhoz. 

 

31. táblázat 

A logEC50 és a különböző scringok alapján kapott Gb lineáris regressziók az egyes 

vegyületcsoportokra 

Ligandum 
csoport 

Ligandum
szám 

AD R2 XS R2 MMXS R2 

VPC vegyületek 10 0,689 0,626 0,632 
NAEPA vegyületek 6 0,33 0,773 0,797 
OMPT vegyületek 6 0,676 0,612 0,43 
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45. ábra 

Korreláció a biológiai adatok (logEC50) és az AD score (bal oldalt), valamint az MMXS 

score között a legnagyobb elemszámú VPC szett esetében 

 

32. táblázat 

Az LPA agonista vegyületek biológiai aktivitása és a különböző módszerekkel 

meghatározott score érétkek 

Ligandum log[EC50] Gb
(AD) Gb

(XS) Gb
(MMXS) 

VPC31143 0,9 -8,06 -8,04 -7,64 
VPC31139 1,27 -7,89 -7,99 -8,09 
VPC31180 3,08 -7,82 -7,77 -7,15 
VPC12178 0,69 -8,09 -8,72 -7,92 
VPC12086 0,53 -7,98 -8,73 -8,16 
VPC12101 3,46 -7,66 -7,55 -7,49 
VPC12109 1,55 -7,82 -8,71 -7,70 
VPC12115 3,2 -7,73 -7,63 -7,35 
VPC12098 1,87 -7,98 -7,98 -7,49 
VPC12084 1,58 -8,07 -7,89 -7,65 

NAEPA 2,29 -8,06 -8,04 -7,64 
NAEPA-5 3,29 -7,89 -7,99 -8,09 
NAEPA-9 3,09 -7,82 -7,77 -7,15 
NAEPA-11 2,34 -8,09 -8,72 -7,92 
NAEPA-19 2,50 -7,98 -8,73 -8,16 

LPA 1,23 -7,66 -7,55 -7,49 
OMPT-1 1,90 -9,81 -7,76 -7,64 
OMPT-2 2,09 -6,25 -7,61 -8,09 
OMPT-3 1,87 -8,53 -7,68 -7,15 
OMPT-4 2,06 -5,89 -7,65 -7,92 
OMPT-5 1,87 -7,25 -7,64 -8,16 

LPA 1,23 -10,9 -7,79 -7,49 
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6. MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Jelen dolgozatban két különböző témakörben, az α2-adrenoceptorokkal és az LPA1 

receptorral kapcsolatos kutatásainkról számolok be. Mindkét általam vizsgált célpont a 

GPCR-ok I-es osztályába tartozik, és a legtöbb GPCR-hoz hasonlóan pontos 

háromdimenziós szerkezetüket nem tudták meghatározni, ami indokolttá teszi 

modellezéssel történő vizsgálatukat. 

A katekolamin receptorok közé tartozó α2-adrenoceptorok, mint lehetséges gyógyszer 

célpontok régóta ismertek az irodalomban. Számos olyan agonista vegyület létezik, 

amely részben vagy egészben ezeken keresztül fejti ki hatását. Az irodalomban leírt 

valamennyi vegyületre jellemző egy hidrofób, általában aromás régió és egy primer 

vagy szekunder aminocsoport, amely a fiziológiás pH-n protonálódik, így ezek a 

vegyületek kationos karakterűek. Számos tanulmányban vizsgálták e vegyületek 

szerkezet-hatás összefüggéseit, mutagenezis vizsgálatokkal azonosították a receptor-

ligandum kölcsönhatás szempontjából releváns aminosavakat, illetve a molekula 

modellezés eszköztárával is vizsgálták ezeket. Különböző farmakológiai- és az egereken 

végzett génkiütéses vizsgálatokkal feltérképezték és leírták az egyes altípusok élettani, 

kórélettani szerepét. Bár az egyes altípusok szerepe között sok az átfedés található, 

megfelelő altípus-szelektivitással rendelkező agonistákkal számos gyógyászati területen 

lehetne alkalmazni. A α2-adrenoceptor agonisták gyógyászatban történő alkalmazásával 

kapcsolatban a legnagyobb problémát pontosan az ilyen szelektív vegyületek hiánya 

jelenti, a jelenleg a medicinában használt hatóanyagok egyáltalán nem vagy csak 

korlátozott szelektivitást mutatnak egy-, de többnyire két altípusra, és gyakoriak az 

interakciók más GPCR-okkal is. Munkám részben éppen arra irányult, hogy a receptor 

modellek segítségével megvizsgáljam az egyes agonisták és a kötőhelyek közötti 

kölcsönhatásokat. 

Az első, a tárgyban publikált közleményünkben tizenöt változatos szerkezetű agonista 

vegyületet dokkoltunk a humán α2A-adrenoceptor atomi felbontású homológia 

modelljéhez, amely a marha rodopszin kristályszerkezeten alapul. A dokkolt 

konformerek megfelelő távolságra voltak az irodalomban leírt kötőhely kulcs 

aminosavaitól, ami arra enged következtetni, hogy a homológia modell megfelelő 

minőségű. A kötési affinitás becslésére olyan QSAR-okat fejlesztettem ki, amelyek az 
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AutoDock által számolt „scoring function”-okon és az általam bevezetett bináris leírón, 

valamint az experimentális Gb értékeken alapulnak. Az experimentális (Gb
(exp)), 

valamint a számított (Gb
(exp)) értékek jól korrelációt egymással. Az LR-ek pontossága 

a statisztikai paraméterek alapján nagyjából megfelelnek az experimentális adatok 

alapján elvárható pontosságnak. Ez a közlemény volt az első az irodalomban, amelyben 

homológia modellezés és dokkolás alapján kvalitatívan becsülték α2A-adrenoceptor 

agonisták affinitását. 

Második, az α2-adrenoceptor dokkolás témakörében a modellezést mindhárom altípusra 

kiterjesztettem, és az előzőekhez hasonló módszerrel sikerült α2A-, α2B- és α2C-

adrenoceptor altípus modelleket kifejleszteni, és egy némileg kibővített agonista kört 

dokkolni. A kötőhely azonosítása, valamint az ismert agonisták dokkolásának 

analízisével olyan kvantitatív egyenletekhez jutottunk, amelyek alkalmasak lehetnek 

egy adott ligandum a kötési szabadenergiájának becslésére az adott altípusra 

vonatkozóan. Noha a kötési tulajdonságok a három altípus esetében igen hasonlóak, az 

üregek mérete közötti különbség, valamint a kötőhely kialakításában szerepet játszó 

aminosavak közötti különbségek alapján altípus szelektív ligandumok szintézise elvileg 

lehetséges lenne. 

Az α2A-adrenoceptor esetében kapott farmakofór (DISCOtech) modell összhangban volt 

az irodalomban leírtakkal. Az ezen alapuló QSAR (CoMFA) modell segítségével az 

α2A-adrenoceptor agonisták kötési affinitásáról a statisztikai validálás alapján 

elfogadható becslés adható. 

Vizsgálódásaim másik tárgykörét az LPA1 receptor jelentette, amely az α2-

adrenoceptorokhoz hasonlóan szintén GPCR I-es típusú fehérje. Ezekkel ellentétben 

azonban viszonylag új célpontnak számít a gyógyszerkutatásban, és bár létezik néhány, 

az irodalomban leírt agonista vegyület csoport, amelyekkel klinikai vizsgálatokat 

ezekkel eddig még nem folytattak (meg kell azonban említeni, hogy például a közeli 

rokonságban álló S1P receptorok inhibitorai már eljutottak a klinikai fázisig). Az 

irodalomban eddig hét LPA altípust írtak le és az elmúlt években számos olyan 

tanulmány született, amelyben ezek élettani és az egyes betegségekben betöltött 

szerepét vizsgálták, részben farmakológiai, részben génkiütéses kísérletek keretében. Az 

általunk vizsgált receptor a legrégebbi, amellyel legtöbbet vizsgált altípus, számos 

lehetséges jövőbeli terápiás alkalmazási területet írtak már le. Ami ezeket a receptorokat 
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leginkább érdekessé tesz – és egyúttal ez jelenti a legnagyobb kihívást a modellezésben 

– a sajátos ligandumjaik. A névadó endogén ligandum, a lizofoszfatidsav ugyanis egy 

olyan bioaktív foszfolipid, amely a sejtek közötti kommunikációban, az egyes sejtek 

működésének szabályozásában játszik fontos szerepet, részben az LPA receptorok 

közvetítésével. A ligandumok – és az eddig az irodalomban leírt szintetikus analógok – 

szerkezete is magukon viselik a membránt felépítő foszfolipidek sajátosságait. Ezek a 

poláris (negatív töltésű), általában foszforsavakat tartalmazó „fej” és a hosszú, felxibilis 

de részben telítetlen kötéseket is tartalmazó „farok”. A receptor ligandum kölcsönhatás 

szempontjából a negatív töltésű fej és a kötőhelyen található, pozitív töltésű oldalláncot 

viselő aminosavak közötti sóhidak a meghatározóak (a kötőhelynek ez a része nagyjából 

egybeesik α2-adrenoceptorok kötőhelyeivel). Természetesen nem szabad lebecsülni az 

apoláros „farok” és az apoláros oldalláncok közötti kölcsönhatásokat sem (ezek ugyan 

jóval gyengébbek, viszont sok van belőlük). Ezekre vonatkozóan az irodalomban nem 

közöltek adatokat, így érdemben mi sem tudtuk ezeket vizsgálni. A modellezés 

szempontjából a kihívást a „farok” elhelyezése jelentette, ezért kellett a marha 

rodopszin helyett egy másik, „nyitottabb” templáumot használnunk és ezért volt 

szükség az MD számítások alkalmazására is. 

Homológia modellezés módszerével elkészítettük az LPA1 receptor modelljét a β2-

adrenoceptor szerkezetének felhasználásával. A megfelelő kötőhely kialakítása céljából 

MD számításokat is végeztünk a receptor-ligandum komplexen. Az MD szimuláció 

eredményeként sikerült egyensúlyi állapotot elérni, és az így kapott kötőhelyen már 

könnyen tudtuk dokkolni az agonistákat. A kötési szabadenergia becslésére két 

különböző scoring módszert használtunk, illetve a dokkolással kapott komplexek 

stabilitását MM számításokkal is ellenőriztük. A receptor-ligandum kölcsönhatások 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy a kötödés módja megfelel annak, amit az 

irodalomban a mutagenezis adatok és korábbi modellek alapján leírtak. A dolgunkat 

nehezítette, hogy a rendelkezésünkre álló biológiai adatok mennyiségüket és 

minőségüket tekintve nem felelnek meg teljes mértékben a dokkolás által támasztott 

követelményeknek. Lineáris regresszió módszerével sikerült elfogadható korrelációt 

felállítanunk a biológiai adatok (logEC50) és a kötés szabadenergia (ΔGb
(calac)) között. 

Az általunk leírt rendszer alkalmas lehet adatbázisok LPA agonista vegyületekre történő 
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szűrésére, a modell tökéletesítéséhez és teszteléséhez azonban további vegyületekre és 

pontosabb adatokra lenne szükségünk. 

Összefoglalásul elmondható, hogy az általunk előállított modellek megfelelnek az 

irodalomban leírtaknak, az α2-adrenoceptor modellek esetében, a dokkolt agonisták 

alapján alkalmas lehet vegyületek affinitásának kvantitatív becslésére, így például 

agonista vegyületek azonosítására molekula adatbázisokban, in silico szűréssel. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

PhD munkámat Mátyus Péter egyetemi tanár irányításával a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani 

Intézetében végeztem, ahol az α2-adrenoceptor agonistákkal kapcsolatos molekulamodellezési 

kutatómunkába kapcsolódtam be 2003 szeptemberében, az evvel kapcsolatos gyógyszerkémiai munkák 

támogatása céljából. A lizofoszfatidsav (LPA) receptor 1 agonisták modellezésével 2009 májusától 

foglalkozom az Intézet egy másik kutatási projektjéhez kapcsolódva. Munkám elsősorban ezen 

receptorok és ligandumjaik közötti kölcsönhatások vizsgálatára irányult, amelyben alapvetően a 

homológia modellezés és dokkolás eszköztárát használtam. Új eredményeim az alábbiakban 

összegezhetők: 

1. Homológiai modellezéssel elkészítettem az α2-adrenoceptor három altípusának valamint a 

lizofoszfatidsav receptor 1 atomi léptékű modelljeit. A modelleket statisztikai paraméterei és 

predikciós képessége szempontjából egyaránt megfelelőnek találtuk. A három α2-adrenoceptor 

altípus feltételezett kötőhelyének szerkezetét is összehasonlítottuk és elemeztük. A lizofoszfatidsav 

receptor és ligandumának kölcsönhatását molekuladinamikai számításokkal is analizáltuk. 

2. Modelljeink kötőhelyeire ismert agonista vegyületeket dokkoltunk. Megvizsgáltuk a ligandumok és 

receptor kötőhelye közötti kölcsönhatásokat. Eredményeink a publikált mutagenezis adatokkal és a 

korábbi modellekkel összhangban vannak. 

3. Elsőként állapítottuk meg, hogy az AutoDock programmal meghatározott és a biológiai adatok 

alapján számított kötési szabadenergiák egymással jól korrelálnak; ez alapján új agonisták 

affinitására jó becslés tehető. 

4. Az α2A-adrenoceptor agonisták háromdimenziós szerkezet-hatás összefüggéseit távolság-

összehasonlítás (DISCOthech) és összehasonlító molekulatér elemzés (CoMFA) módszerekkel is 

vizsgáltuk. Az agonisták alapján előbb farmakofór modellt majd egy ezen alapuló kvantitatív modellt 

hoztunk létre. A CoMFA modell a statisztikai validálás alapján elfogadható pontossággal képes előre 

jelezni α2A-adrenoceptor agonisták kötési affinitását. 
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8. SUMMARY 

 

The PhD work, led by Prof. Péter Mátyus, was carried out at the Department of Organic Chemistry, 

Semmelweis University with the aims to provide support for ongoing medicinal chemical projects of the 

Department relating to α2-adrenoceptor subtypes and lysophosphatidic acid (LPA) receptor 1. In both 

cases, the modeling work was focused on the study of the intermolecular interactions between those 

receptors and their ligands. As modeling tools homology modeling and docking were applied. The most 

important new results are summarized as follows. 

1. Models at atomic level of three subtypes of the α2-adrenoceptors as well as that of lysophosphatidic 

acid (LPA) receptor 1, which were constructed via homology modeling procedure. Each model was 

validated by using statistical parameters and through its predictivity performance. Structural 

differences in the binding sites were identified for the three α2-adrenoceptor models. On the other 

hand, molecular dynamic calculations were also carried out for the complex of lysophosphatidic acid 

receptor 1 with its ligand to analyze their interaction. 

2. Docking of known to binding sites of these models was investigated and features of the interactions 

between ligands and receptors were in agreement with mutagenesis data. 

3. A good correlation was found between free energy of binding values calculated by AutoDock 

program and those derived from experimental data, by which affinity of new agonists can also be 

estimated. 

4. Three-dimensional structure–activity relationship studies of α2A-adrenoceptor agonists were carried 

out by Distance Comparison (DISCOthech) and Comparative Molecular Field Analysis (CoMFA) 

methods to define the pharmacophore and a quantitative model, respectively, of this class of 

compounds. The statistical validation of the CoMFA model indicates its high predictive performance 

for designing new α2A-drenoceptor agonists. 
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