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1 Bevezetés 
Ma a gyógyszerkutatás egyik fő célkitűzése az, hogy a célmolekulához kötődni 

képes vegyületek köréből megfelelően felszívódó, kémiailag stabil, kellő 

biohasznosíthatóságú vegyületek kerüljenek kiválasztásra és fejlesztésre. A 

farmakokinetikai sajátságok megbízható előrejelzése a gyógyszerkutatás minél 

korábbi fázisában lenne kívánatos. A predikció lehetőségét a molekulák fizikai-

kémiai tulajdonságainak (oldhatóság, ionizáció, lipofilitás, permeabilitás) 

meghatározása és a biológiai abszorpcióban, membránpenetrációban betöltött 

szerepének minél pontosabb feltárása adhatja meg [1]. 

A molekulák protonálódási sajátságainak vizsgálatával és a protonálódási 

állandójának meghatározásával tanulmányozható, hogy milyen szerepe van a 

protonspeciációnak és a különbözően protonált részecskék pH függő előfordulásának 

a farmakokinetikai tulajdonságok alakításában. A vegyületek megoszlási hányadosa 

oktanol/víz ill. alkán/víz rendszerekben meghatározza a molekulák 

membránpenetrációját, ezáltal egyes ADME (abszorpció, disztribúció, 

metabolizmus, elimináció) paraméterek könnyebben értelmezhetőek. 

A neurodegeneratív megbetegedések elterjedése világszerte növekvő 

tendenciát mutat, minden harmadik ember kapcsolatba kerül valamilyen neurológiai 

betegséggel az élete során. A növekvő igények miatt a neurofarmakológiai piac a 

gyógyszeripar egyik legnagyobb szegmensévé vált. A növekvő piaci érdekek és a 

vér-agy gát szigetelő funkciója révén a molekulák agyba történő célzott bejuttatása 

egyre nagyobb szerephez jutott a gyógyszeriparban, és az akadémiai kutatóhelyeken 

egyaránt [2]. 

Doktori munkámat a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és 

Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztálya és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi 

Kémiai Intézete között létrejövő kutatási együttműködés keretében végeztem. A 

Gyógyszerészi Kémiai Intézetben évtizedek óta folynak a molekulák fizikai-kémiai 

tulajdonságainak (protonálódás és lipofilitás) meghatározására irányuló kutatások. A 

Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Főosztályán a 

különböző kutatási programokban vizsgált vegyületcsoportokra különböző ADME és 

receptorkötődési adatok állnak rendelkezésre. Az együttműködés során központi 

idegrendszerben ható vegyületek részletes fizikai-kémiai jellemzését végeztük. Az 
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együttműködés fő célja egy olyan modell felállítása, melynek segítségével a 

vegyületek fizikai-kémiai paraméterei alapján a vér-agy gáton történő passzív átjutás 

már a gyógyszerkutatás korai fázisában előre becsülhető. 
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2 Irodalmi áttekintés 

2.1 Paradigmaváltás a gyógyszerkutatásban 

A gyógyszerkutatás az utóbbi húsz évben jelentős mértékben fejlődött. A 

különböző tudományterületek, a molekuláris biológia, a biofizika, a kémia, az 

információs technikák és a robotika fejlődése drámai változást okoztak a 

gyógyszerek kutatása és fejlesztése során. Számos új technika jelent meg, melyek 

növelték a gyógyszerkutatás hatékonyságát. A kombinatorikus kémia szinte korlátlan 

számú vegyület szintézisét tette lehetővé. A számítógépes racionális 

molekulatervezés a fejlesztésre kerülő molekulák számát tovább növelte. A 

genomika és a proteomika fejlődésével lehetőség nyílt egyre nagyobb számú 

célmolekula (target) azonosítására. A humán genom feltérképezése során több mint 

3000 transzkripciós faktort, 580 protein-kinázt, 560 G-fehérje kapcsolt receptort, 200 

proteázt, 130 ion transzportert, 120 foszfatázt, 80 kation csatornát és 60 sejtmagban 

elhelyezkedő hormon receptort fedeztek fel [3]. A kialakult nagyméretű 

molekulakönyvtárak tesztelésére nagy hatékonyságú szűrőmódszereket dolgoztak ki.  

Ezzel a nagymértékű fejlődéssel párhuzamosan a kutatási-fejlesztési (K+F) 

költségek is ugrásszerűen megnőttek. Egy felmérés szerint egy gyógyszer 

kifejlesztése 1979-ben 138 millió $-ba, 1991-ben 318 millió $-ba került [4], míg 

napjainkban ez a költség meghaladja a 800-900 millió $-t. 

A költségek növekedésével párhuzamosan azonban a piacra kerülő molekulák 

száma nem változott. Van olyan gyógyszergyár, ahol kb. három millió új vegyület 

biológiai aktivitását tesztelik évente, melyeknek ∼1%-a hatásos. A legtöbb hatékony 

molekula azonban nem rendelkezik kedvező fizikai, metabolikus és toxikológiai 

tulajdonságokkal, ezért kb. 30 molekula jut el évente a fejlesztési fázisba, és egy 

sikeres évben mindössze három molekula kerülhet piacra [5]. A statisztikák alapján 

látható, hogy a gyógyszerkutatás folyamatából kihulló vegyületek aránya igen 

magas, ezért felmerült az igény a gyógyszerré fejleszthetőség minél korábbi fázisban 

történő szűrésére. A gyógyszerkutatásban a 90-es években bekövetkezett 

stratégiaváltás következtében a biológiailag hatékony molekula megtalálása és 
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optimalizálása mellett a gyógyszerszerű tulajdonságok fejlesztésére is jelentős 

hangsúlyt fektetnek [6]. 

A 90-es évek második felében a kihulló vegyületek közel 40 %-a a kedvezőtlen 

farmakokinetikai tulajdonságok miatt került ki a fejlesztésből [7]. A gyógyszerjelölt 

vegyületek fejlesztésében használt korai in vitro ADME modellek a jelölt molekulák 

egy-egy tulajdonságát vizsgálják a molekulák farmakokinetikai paramétereinek 

előrejelzése céljából. Azonban a használt modellek összessége sem képes kellő 

megbízhatósággal előre jelezni a molekulák pontos farmakokinetikai viselkedését. 

Sok esetben egymást csaknem kizáró tulajdonságokat kellene hordoznia egy 

molekulának (pl. jó vízoldékonyság a megfelelő dózis bejuttatásához, ugyanakkor 

megfelelő lipofilitás a biológiai membránokon való átjutáshoz). Bizonyos fizikai-

kémiai tulajdonságok ismerete tehát komoly mértékben javíthatja az előrejelzés 

hatásfokát. 

2.2 A fizikai-kémiai jellemzés szerepe és helye a 
gyógyszerkutatásban 

A gyógyszerhatás kialakulásának számos feltétele van, így a hatóanyagnak fel 

kell szabadulnia a gyógyszerformából, fel kell oldódnia a testnedvekben, lipofil 

membránokon keresztül be kell jutnia a keringésbe, majd a kívánt szövetekbe, végül 

kötődnie kell a célmolekulához. Az ADME paraméterek és az ezeket befolyásoló 

molekuláris tulajdonságok kapcsolatának részletes vizsgálata lehetővé teszi a 

farmakokinetikai és farmakodinámiás folyamatok molekuláris szintű megismerését, a 

feltárt összefüggések alapján a gógyszerré nem fejleszthető molekulák korai 

kiszűrését és a kémiai szerkezet megfelelő módosításával a felszívódási 

tulajdonságok kívánt irányban történő változtatását. 

Az ADME tulajdonságok becslésére leggyakrabban használt fizikai-kémiai 

paraméterek az oldhatóság, az ionizáció, a lipofilitás és a permeabilitás. Ezek a 

paraméterek a fizikai-kémiai jellemzés (physico-chemical profiling) témakörébe 

tartoznak. Az utóbbi években a szélesebb értelemben vett ún. gyógyszerészeti 

jellemzésbe (pharmaceutical profiling) a fizikai-kémiai jellemzésen kívül a 
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vegyületek azonosságának és tisztaságának (integritás) vizsgálatát, metabolikus 

stabilitásának jellemzését és a CYP-450 enzimgátlás vizsgálatát is beleértik [8, 9]. 

A biohasznosíthatóság szempontjából a gyógyszerjelölt vegyületek talán egyik 

legfontosabb tulajdonsága az oldhatóság. A vegyület vízben való oldhatósága 

meghatározza a hatóanyag kioldódását a szilárd gyógyszerformából és felszívódását 

a gyomor-bél traktusból. Az oldhatóság ismerete fontos a biológiai vizsgálatoknál is, 

ahol a mintának oldott állapotban kell lennie. A gyógyszerkutatás korai fázisában a 

vegyület ún. kinetikai oldhatóságát határozzák meg, mely a vegyületek gyors 

szűrésére, rangsorolására alkalmas. A termodinamikai oldhatóságot csak később, a 

fejlesztésre kiválasztott vegyületek esetén alkalmazzák. 

A gyógyszermolekulák jelentős része egy vagy több, savas illetve bázikus 

funkciós csoporttal rendelkezik, és a szervezet különböző pH-jú tereiben eltérő 

protonáltsági állapotban fordul elő. A vegyületek testnedvekben való oldékonyságát, 

felszívódását, eloszlását, receptorhoz való kötődését és kiürülését jelentősen 

befolyásolja a molekula ionizáltsági állapota. A pH-megoszlás hipotézis alapján a 

nem ionizált, semleges forma képes átjutni a membránokon passzív transzporttal, 

míg a receptorral való kölcsönhatásban főleg a molekula ionizált formája vesz részt. 

A lipofilitás a legrégebben használt fizikai-kémiai paraméter a 

gyógyszerkutatásban. A gyógyszermolekulák membránokon keresztül történő 

penetrációjában az ionizáció mellett a lipofilitás is meghatározó szerepet játszik, 

melyet a gyógyszerkémiában leggyakrabban az oktanol/víz megoszlási hányadossal 

számszerűsítenek. Általánosan elfogadott, hogy minél lipofilebb a molekula, annál 

könnyebben át tud jutni a szervezetben található amfiprotikus membránokon. 

Napjainkban egyre nagyobb jelentőségű az anizotrop rendszerekben, így a 

liposzóma/víz rendszerben történő megoszlási hányados vizsgálata. Ezen rendszerek 

közelebb állnak a biológiai rendszerekhez, mint az oktanol ill. más szerves 

oldószerek. Azonban az ellentmondásos eredmények és a nehézkes gyakorlati 

kivitelezés miatt ezek a módszerek nem szorították ki az oktanol/víz megoszlási 

hányados használatát. 

A fizikai-kémiai jellemzés legfiatalabb és egyre fontosabbá váló paramétere a 

permeabilitás, mely a molekula membránon keresztüli áthatolóképességéről nyújt 

információt. Növekvő jelentőségét az magyarázza, hogy jelenleg a legjobb prediktora 
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a gyomor bél-traktusból történő felszívódásnak, ezáltal az orális 

biohasznosíthatóságnak [8]. 

A fizikai-kémiai paraméterek ismerete a gyógyszerkutatás későbbi, fejlesztési 

(development) fázisában is jelentős. Szerepük van a célzott gyógyszerbejuttatás (drug 

delivery) és a prodrug-stratégia kialakítása során, továbbá a megfelelő 

biohasznosíthatóság kialakításánál és a gyógyszerformulálás során is. Mindezek 

alapján nyilvánvaló, hogy nélkülözhetetlenek a gyógyszerkutatás folyamatában. 

2.3 A vér-agy gát, mint specifikus barrier 

Központi idegrendszerben ható vegyületek esetén a hatás kialakulásának 

alapvető feltétele a vér-agy gáton történő átjutás. A következő fejezetben a vér-agy 

gáthoz kapcsolódó irodalmakat foglalom össze. 

2.3.1 A vér-agy gát szerepe, felépítése 
Az agyban végbemenő komplex neurológiai folyamatok végbemeneteléhez 

állandó belső környezet szükséges. A homeosztázis fenntartására számos védelmi gát 

alakult ki az agyban, melyek közül a vér-agy gátnak van a legnagyobb szerepe [10], 

ugyanis a barrierek közül a vér-agy gát rendelkezik a legnagyobb felülettel (12-20 

m2/1,3 kg agy), és itt a legkisebb a diffúziós távolság a kapillárisok és a neuronok 

között [11]. A vér-agy gát biztosítja az alapvető fontosságú tápanyagok bejuttatását 

az agyba, és védelmet nyújt a vérben keringő neuroaktív és toxikus vegyületekkel 

szemben. Fizikai, transzport és metabolikus védelmi funkciót lát el. 

A szisztémás keringés és az agy közötti védelmi funkció felismerése a XIX. 

század végére, Ehlrich munkásságához fűződik, aki megfigyelte, hogy a 

laboratóriumi állatoknak i.v. injekció formájában beadott festékek az agyi szöveteket 

nem festik meg [12]. A barrier valódi természetére és elhelyezkedésére sokáig nem 

tudtak pontos választ adni. 1933-ban Spatz javasolta elsőként, hogy a védelmet az 

agyi kapillárisok endothel sejtjei biztosítják [13]. Ezen feltételezést csak később, az 

1960-as években sikerült Reese-nek és Karnovsky-nak bizonyítani [14]. 

A vér-agy gát különleges felépítésű. Az agyi kapillárisok endothel sejtjei 

szerkezetileg különböznek a szervezetben található egyéb kapillárisoktól. A sejtek 

szorosan záródnak, ún. tight junction-öket hoznak létre. Ez képezi a vér-agy gát 
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anatómiai alapját. Az endothel sejtekben található vezikulák kis száma, a nagyobb 

mitokondrium tartalom, az aktív efflux transzporterek és a metabolikus enzimek 

jelenléte tovább fokozza a védelmi funkciót [15]. A tight junction-ökhöz számos 

fehérje (okludin, klaudin-1, klaudin-5 és adherens molekulák) kapcsolódik, melyek a 

befolyásolják a permeabilitást [16]. A kapillárisok endothel sejtjeihez periciták 

kapcsolódnak, melyek javítják a mikroerek mechanikai tulajdonságait, továbbá 

kémiai mediátorok receptorait mutatták ki a pericitákban, ami arra utal, hogy ezek a 

sejtek részt vesznek az agyi keringés autoregulációjában [17]. Az endotheliumot és a 

pericitákat a bazális membrán és asztrocita végtalpak veszik körül. Az asztrociták 

olyan faktorokat termelnek, melyek az endothel sejtek vér-agy gátra jellemző 

tulajdonságait indukálják [17, 18]. A bazális membrán extracelluláris mátrixa rögzíti 

az endothel sejteket és olyan fehérjéket termel, melyek befolyásolják a tight junction 

fehérjék expresszióját [15]. A vér-agy gát szerkezeti elemeinek bonyolult 

kölcsönhatása (1. ábra) következtében jön létre az összetett védelmi funkció. 

endothel sejt

pericita
asztrocita

neuron

bazális membrán

tight junction

endothel sejt

pericita
asztrocita

neuron

bazális membrán

tight junction  

1. ábra A vér-agy gát szerkezeti felépítése 

A vér-agy gáton számos transzport mechanizmus biztosítja a létszükségletű 

anyagok beáramlását illetve a feleslegessé vált, esetlegesen toxikus anyagok 

kiáramlását. Az endotel sejtek szoros záródása meggátolja a hidrofil vegyületek 

paracelluláris transzportját. Általánosan elmondható, hogy azok a kis 

molekulatömegű (< 500 Da), lipofil vegyületek (logP > 2), melyek a fiziológiás pH-n 

semleges formában vannak jelen, könnyen át tudnak jutni passzív transzporttal a vér-

agy gáton [19]. Poláris vagy nagy molekulatömegű anyagok csak speciális 

transzportrendszerek segítségével tudnak bejutni az agyba. Több, mint 20 ún. felvevő 

(up-take) transzportert írtak le, melyek az agy számára nélkülözhetetlen 



 11

tápanyagokat szállítják [20]. Ezek között található a GLUT1 glükóz transzporter, a 

nagyméretű aminosavak szállítására alkalmas LAT1 transzporter, a pozitív töltésű 

aminosavakat szállító CAT1 transzporter, az egyértékű karbonsavakat szállító MCT1 

transzporter és egyéb carrier molekulák, melyek az agy számára szükséges 

tápanyagokat, hormonokat, vitaminokat szállítják a vér és az agyi szövetek között 

[21]. A nagyobb molekulák (polipeptidek, fehérjék) transzcitózissal jutnak át a vér-

agy gáton, melynek két fajtája ismert. Receptor-mediált transzcitózis esetén a 

vegyület egy membrán receptorhoz kapcsolódik, és ez a komplex fog vezikuláris 

transzporttal átjutni az endothel sejten [22, 23]. Adszorpció-mediált transzcitózis 

esetén a kapcsolat a pozitív töltéssel rendelkező molekula és az endothelialis 

glükokalix negatív töltésű felülete között jön létre [23]. A vérben keringő, az agyi 

történések szempontjából káros, esetleg toxikus lipofil vegyületek vér-agy gáton való 

átjutását az efflux transzporterek akadályozzák meg [11]. Ezen transzporterek között 

nagy jelentőséggel bír a P-glikoprotein és az ABC transzporterek [21]. 

2.3.2 Gyógyszerek vér-agy gáton történő átjuttatása 
Az centrális támadáspontú vegyületek fejlesztése során a vér-agy gát a 

legfontosabb limitáló tényező, ugyanis a legtöbb központi idegrendszerre ható 

gyógyszerjelölt vegyület agyi penetrációját gátolja. Egyes felmérések szerint a nagy 

molekulák (peptidek, rekombináns fehérjék, monoklonális antitestek, stb.) 100 %-a, 

míg a kis molekulák több mint 98 %-a nem tud átjutni a vér-agy gáton [2, 24]. Más 

források alapján a vegyületek 95 %-ának agyi penetrációját akadályozza a barrier 

[25]. A több mint 7000 vegyület közül, melyet a Comprehensive Medicinal 

Chemistry adatbázis tartalmaz, a molekulák kevesebb, mint 5 %-a rendelkezik 

központi idegrendszeri aktivitással [26]. A fokozatosan öregedő társadalmunkban 

egyre nagyobb arányban fordulnak elő neurodegeneratív megbetegedések, ezért a 

központi idegrendszerre ható vegyületek fejlesztése és bejuttatása az agyba egyre 

nagyobb jelentőségűvé vált [2]. 

A kifejlesztett módszereket több csoportra lehet osztani. 

1.) Alternatív beviteli kapuk alkalmazása 

A vér-agy gáton átjutni nem képes vegyületek bejuttatása a központi 

idegrendszerbe a barrier megkerülésével oldható meg. Ennek egyik módja, hogy a 

hatóanyagot intraventrikuláris gyógyszerinfúzió formájában a cerebrospinális 
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folyadékba juttatják [27-29]. A módszer számos hátránnyal rendelkezik. Korlátozott 

az infúzió térfogata, a hatóanyag a cerebrospinális folyadékból gyorsan a véráramba 

jut, ezáltal kismértékű az agyszövetbe történő penetráció, nagy a fertőzésveszély és 

magasak a költségek. 

A vér-agy gát megkerülésének másik lehetséges módja az intranazális 

alkalmazás [30, 31]. Az orrüregben alkalmazott hatóanyag a szaglóhám különleges 

anatómiai felépítése miatt közvetlenül az agyba juttatható. A hatóanyag orrüregen 

keresztüli bejuttatása az előzőekben bemutatott intraventrikuláris infúzióval szemben 

több előnnyel rendelkezik, így nem invazív, egyszerű az alkalmazása és kevés a 

mellékhatása. Széleskörű alkalmazása gyakorlatban azonban még nem terjedt el. 

2.) A vér-agy gát integritásának megszakítása 

A vér-agy gát védelmi funkciójának alapját képező szorosan záródó endothel 

sejtek egymástól való eltávolításával fokozható a sejtek közötti paracelluláris 

transzport. Különböző módszereket dolgoztak ki a gát felnyitására. Inert hipertóniás 

oldatokkal hiperozmotikus sokkot lehet előidézni, melynek hatására felnyílnak az 

endothel tight junction-ök, ezáltal a vízoldékony hatóanyagok transzportja jelentősen 

növelhető. Doolittle és munkatársai [32] agyi tumorok esetén mannitolt alkalmaztak 

a kemoterápiás szerek agyi transzportjának fokozására. Vazoaktív anyagokkal, így 

leukotriénekkel, hisztaminnal és vazoaktív peptidekkel is növelhető az agyi endothel 

permeabilitása. A bradikinin analóg RMP-7-et számos állatkísérletes modellben 

alkalmazták a hatóanyagok agyba történő bejuttatására [33]. 

3.) A vegyületek szerkezeti módosítása 

Mint ezt korábbi fejezetben már érintettem, a vegyületek lipofilitása 

nagymértékben meghatározza a vér-agy gáton történő passzív átjutást. A lipofilitás 

különböző apoláris szubsztituensek segítségével növelhető. Példaként említhető a 

morfin és a heroin esete. A heroin a morfin diacetilezett származéka, a két acetil-

csoport bevitele a molekulába lipofilitás növekedést okoz, ezáltal fokozódik az agyi 

penetráció [34]. 

Egy másik megoldás, a lipidoldékony prodrug előállítása, melyből 

biotranszformáció útján az agyban alakul ki az aktív hatóanyag. Bodor és 

munkacsoportja [35, 36] dolgozta ki a dihidropiridin – kvaterner piridinium kémiai 

szállító rendszert (chemical delivery system - CDS). A hatóvegyületet az 1,4-
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dihidropiridinhez kapcsolják, ezáltal a létrejövő rendszer lipofilitása növekszik, és 

passzív transzporttal át tud jutni a vér-agy gáton. Az agyban az instabil dihidropiridin 

rész oxidálódik, kvaterner piridinium só képződik belőle, és ezáltal nem tud 

visszajutni a vér-agy gáton. A hordozó rész leszakítása után felszabadul az agyban az 

aktív hatóanyag. 

Kis molekulák esetén a hatóanyagot úgy módosíthatják, hogy az agy 

természetes anyagcsere folyamataiban résztvevő molekulák szerkezetére hasonlítson, 

és ezáltal kötődni tudjon azok speciális transzporteréhez. Ennek a megoldásnak 

klasszikus példája a Parkinson-kór kezelésére használt L-DOPA. A dopamin 

fiziológiás pH-n töltéssel rendelkezik, lipofilitása  kicsi, ezért nem tud átjutni a vér-

agy gáton. A terápiában aminosav prekurzorát, az L-DOPA-t alkalmazzák, amely 

semleges aminosav transzporterek segítségével be tud jutni az agyba [37]. 

További lehetőségként említhető a vegyületek különböző vektorokhoz történő 

kapcsolása, melyek kapcsolatot tudnak kialakítani az endothel felszínnel. A vektorok 

lehetnek módosított fehérjék, vagy monoklonális antitestek, melyek receptor-mediált 

transzcitózissal jutnak át a vér-agy gáton. Pardridge [22] olyan monoklonális 

antitesteket írt le különböző fajok esetében, amelyek  transzferrin vagy inzulin 

receptorhoz kötődve képesek a hatóanyagot bejuttatni az agyba. Egy másik megoldás 

során a kationos, töltéssel rendelkező molekulák elektrosztatikus hatás révén 

kapcsolódnak a negatív töltésű endothel belső felszínéhez, és adszorpció-mediált 

transzcitózissal jutnak át a vér-agy gáton. Ezt a módszert antitestek és albumin 

esetében próbálták ki állatkísérletes modelleken [38, 39]. A pozitív töltéssel 

rendelkező peptidek vektorként is felhasználhatók a farmakonok vér-agy gáton 

történő átjutására. Számos ilyen irányú kutatás található az irodalomban [40-43]. 

4.) Technológiai megoldások 

Napjainkban a gyógyszerkutatásban egyre nagyobb szerepet kapnak a 

gyógyszerhordozó rendszerek. A gyógyszerek központi idegrendszerbe történő 

bejuttatására is számos technológiai megoldást fejlesztettek ki. 

Intracerebrális implantátumok segítségével az agyban megoldható a hatóanyag 

szabályozott felszabadulása. A biodegradábilis polimerből történő felszabadulást a 

hatóanyag diffúziója, eliminációja, lokális kötődése, továbbá az implantátumot 
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körülvevő folyadék áramlása szabályozza [44]. A módszert sikeresen alkalmazták 

agyi tumorok kezelésében [45]. 

Az elmúlt pár év során a kolloid gyógyszerszállító rendszerek jelentősége a 

gyógyszerfejlesztésben megnövekedett. Ezen rendszerek általában növelik a 

hatóanyag specificitását egyes sejtek és szövetek iránt, a hatóanyag membrán 

penetrációját növelve nő a biohasznosíthatóság, és megvédik a farmakont az 

enzimatikus lebontástól [46]. Ezen rendszerek közül a liposzómákat és a 

nanorészecskéket alkalmazzák a gyógyszermolekulák központi idegrendszerbe 

történő bejuttatására. A liposzómák olyan kolloid méretű vezikulák, melyekben a 

foszfolipid kettősréteg vizes kompartmentet fog közre. Számos kutatás irányul ezen 

rendszerek agyi tumorok terápiájában történő alkalmazására [47-49]. A 

nanorészecskék hatóanyag tartalmú polimer részecskék, melyek segítségével 

célzottan lehet a farmakont eljuttatni a hatás helyére. A nanorészecskéket számos 

központi idegrendszeri megbetegedés, így például agyi tumorok [50], 

enkefalomielitisz [51] és prion megbetegedések [52] esetén vizsgálták. 

2.3.3 A vér-agy gáton történő passzív átjutást befolyásoló fizikai-
kémiai paraméterek 

Már a XX. század fordulóján Meyer és Overton felfigyelt arra, hogy egyszerű 

neutrális vegyületek lipofilitása és narkotikus hatása összefügg egymással [53]. Majd 

1946-ban Krogh rámutatott, hogy az agyba történő bejutást elsődlegesen a 

lipidolhatóság határozza meg. Ezután az általános megállapítás után [54] a 

különböző szerves oldószer/víz rendszerekben (heptán, benzol, kloroform/víz) mért 

megoszlási hányados és a cerebrospinális folyadékba történő transzport közötti 

kapcsolatot vizsgálták. Az oktanol/víz megoszlási hányados alapján történő predikció 

Hansch [55] úttörő munkáján alapul. Több, központi idegrendszerben ható 

vegyületcsalád (narkotikumok, barbiturátok, benzodiazepinek, triciklusos 

antidepresszánsok, antipszichotikus szerek, stb.) lipofilitását vizsgálva leírták, hogy a 

központi idegrendszerbe történő bejutáshoz a logP~2 érték az optimális [53]. Az 

oktanol/víz megoszlási hányados és az agyi penetráció közötti összefüggéseket 

széleskörűen vizsgálták [56-58]. 

Young és munkatársai [59] H2 receptor antagonisták esetén oktanol/víz és 

ciklohexán/víz rendszerekben meghatározott megoszlási hányadosok alapján 
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kiszámították a Seiler [60] által bevezetett ΔlogP értéket (logPoct - logPch), és 

összefüggéseket állítottak fel a különböző rendszerekben mért logP értékek illetve a 

ΔlogP érték és a agy/vér koncentráció hányados logaritmusa (logBB) között. 

Legjobb korrelációt (r = 0,831) a ΔlogP érték esetén kaptak. A ΔlogP érték a 

vegyület H-híd képző tulajdonságáról nyújt információt. Minél nagyobb ez az érték, 

annál könnyebben képes a vegyület H-híd kötések kialakítására, ezáltal nehezebben 

tud átjutni a vér-agy gáton [61]. Testa és munkacsoportja [62, 63] bebizonyította, 

hogy a ΔlogP érték leginkább a vegyület H-híd kötés aciditásától függ, míg a H-híd 

kötés bázicitás kisebb szerepet játszik. Az Abraham féle lineáris szolvatokróm 

összefüggés alapján viszont a ΔlogP értéket a H-híd kötés aciditás mellett a H-híd 

kötés bázicitás is befolyásolja. Ezek a paraméterek és a polarizálhatóság pozitívan, 

míg a moláris refrakciós többlet és a McGowan térfogat negatívan befolyásolja a 

ΔlogP értéket [64]. 

A lipofilitás mellett egyéb, molekuláris tulajdonság is befolyással van az agyi 

penetrációra. Levin [65] lineáris összefüggést írt le a patkány agyi kapillárisainak 

permeabilitása (Pc) és a log[P/(Mr)-1/2] érték között. Kaliszan és Markuszewski [66] 

az agyi szövetek és a vérplazma közötti megoszlást a különböző rendszerekben 

(oktanol/víz, ciklohexán/víz) mért megoszlási hányadosok és a molakulatömegek 

alapján becsülték. Van de Waterbeemd és Kansy [67] szerint a megoszlási hányados 

(ciklohexán/víz rendszerben) mellett a moláris térfogat is befolyásolja a logBB 

értéket. Számos közleményben megtalálható a poláris felszín szerepe az agyi 

transzportfolyamatokban [68, 69]. 

Abraham, a Doherty, Kamlet és Taft munkásságához kötődő lineáris 

szolvatációs energia összefüggéseket (linear solvation energy relationships - LSER) 

fejlesztette tovább, melyek segítségével a különböző rendszerekben történő 

viselkedést ötféle szolvatokróm paraméter segítségével jellemzett: 

logSP = c + r R2 + s π2
H + a α2

H + b β2
H + v Vx                                                         (1) 

ahol SP a vegyületek valamely szolvatációval összefüggő tulajdonsága, R2 a moláris 

refrakciós többlet, π2
H a dipolaritás/polarizálhatóság, α2

H a H-kötés aciditás (H-donor 

tulajdonság), β2
H a H-kötés bázicitás (H-akceptor tulajdonság), és Vx a McGowan 

térfogat. Az LSER összefüggés alapján a molekulaméret pozitívan hat a logBB 

értékre, míg az oldott anyag tulajdonságai, úgymint dipolaritás/polarizálhatóság, H-
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donor és H-akceptor jelleg negatívan befolyásolják az agy felé történő 

transzportfolyamatokat [70]. Hasonló összefüggéseket írtak le a az agyi 

permeabilitást jellemző permeabilitás felszínre (permeability-surface area - PS) is 

[71]. 

2.3.4 A vér-agy gáton történő átjutás predikciója 
A vér-agy gáton történő átjutás becslése alapvető fontosságú a vegyületek 

tervezése során. A központi idegrendszerben ható vegyületek esetén jelentős agyi 

penetráció szükséges, míg a többi vegyületnél a nemkívánatos mellékhatások miatt 

minimalizálni kell az agyba történő bejutást. 

A gyógyszerkutatás korai fázisában szükség van annak eldöntésére, hogy egy 

vegyület bejut-e a központi idegrendszerbe. Az alábbi egyszerű szabályok 

segítségével el lehet dönteni, hogy a vegyület tulajdonságai kedvezőek-e az agyi 

penetráció szempontjából [72]. Jó esély van az agyi penetrációra abban az esetben, 

ha a vegyület teljesíti az alábbi kritériumokat: 

1.) A nitrogén és az oxigén atomok számának összege nem több, mint öt [73]. 

2.) Ha ClogP (prediktált logP érték) - (N+O) > 0, akkor a logBB érték 

valószínűleg pozitív [73]. 

3.) A poláris felszín (PSA) egy bizonyos határérték alatt legyen. Van de 

Waterbeemd és munkatársai 90 [74], Kelder és munkatársai 60-70 Å2-et [68] 

javasol. 

4.) A molekulatömeget 450 Da alatt kell tartani [74].  

5.) A látszólagos megoszlási hányados (logD, vagy logPapp érték) 1 és 3 közé 

essen [74]. 

A számítógépes in silico predikció lehetőséget nyújt az agyi penetráció 

pontosabb előrejelzésére. Mindegyik modellben megtalálható az agyi penetrációt 

leginkább befolyásoló paraméter, a H-híd képző tulajdonság [73], továbbá a 

lipofilitás, a molekula mérete, alakja, flexibilitása és az ionizáció, mint molekuláris 

deszkriptorok is megtalálhatóak az összefüggésekben [72]. Az egyszerűbb modellek 

esetén az agyi penetráció predikciója kevés paraméteren alapul [66, 75-77], és 

léteznek olyan becslések is, melyekben sok paramétert alkalmaznak [78-80]. 

A vegyületek részletes fizikai-kémiai vizsgálata szintén információt nyújt a 

vegyületek vér-agy gáton történő átjutásáról. Ígéretes technikának bizonyult az in 
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vitro módszerek közé sorolható PAMPA technika (Parallel Artificial Membrane 

Permeability Assay), melyet elsődlegesen a gasztrointesztinális felszívódás 

előrejelzésére fejlesztettek ki [81]. A módszer továbbfejlesztése során a lipid 

összetétel változtatásával lehetőség nyílt az agyi permeabilitás megbízható becslésére 

[82]. 

A fizikai-kémiai paraméterek alapján azon vegyületek agyi penetrációja 

becsülhető, melyek passzív transzporttal jutnak át a vér-agy gáton. Ezért szükség volt 

olyan modellek kidolgozására, melyekkel a vér-agy gát komplex transzportrendszere 

vizsgálható. Különböző in vitro és in vivo technikákat dolgoztak ki a vér-agy gáton 

történő passzív és aktív transzport tanulmányozására, előrejelzésére. 

Az 1990-es évek elejétől alkalmazott in vitro modellek közepes 

áteresztőképességűek. A cerebrális mikroerekből kialakított endothel sejttenyészetek 

megőrzik a vér-agy gát morfológiai, biokémiai és funkcionális tulajdonságait, ezáltal 

hasznos információt nyújtanak a barrieren keresztül történő passzív és aktív 

transzportfolyamatokról egyaránt [83]. Különböző típusú tenyészeteket állítottak elő. 

Az izolált agyi kapillárisok állnak a legközelebb az in vivo környezethez, ezáltal 

számos endothel funkció tanulmányozható rajtuk [84]. Az immortalizált epithelium 

sejtvonal a transzport mechanizmusok és a sejt-sejt közötti kapcsolatok vizsgálatára 

alkalmas [85]. A primer és az átültetett endothel tenyészetekben a sejtek egy 

rétegben helyezkednek el, ezáltal alkalmasak a permeabilitás vizsgálatára [86]. 

Történtek vizsgálatok az intesztinális felszívódás becslésére használt Caco-2 (humán 

colon adenocarcinoma) sejtvonallal is. A Caco-2 értékek és az in vivo agyi transzport 

között talált gyenge korreláció (r = 0,68) alapján [87] ezt a módszert nem javasolják 

az agyi penetráció előrejelzésére [88]. 

Ugyan az in vitro módszerek alkalmazása egyszerűbb, nem igényel 

állatkísérleteket, azonban az in vivo rendszer közelebb áll a szervezet 

körülményeihez. Számos in vivo technikát dolgoztak ki az agyi penetráció mérésére 

(in situ perfúzió technika [89], mikrodialízis [90], kvantitatív autoradiográfia [91], 

pozitron emissziós tomográfia [92], transzgenikus állatok alkalmazása [93]). Ezekkel 

a módszerekkel az agyi penetrációra jellemző értékeket lehet meghatározni. 

Legelterjedtebben a logBB értéket használják, mely az agyi és a plazma koncentráció 
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hányadosának logaritmusaként számítható. A legtöbb gyógyszergyárban ez az érték a 

vegyület standard farmakokinetikai jellemzéséhez tartozik [11].  

A gyógyszerkutatás folyamatában a predikciós módszereket különböző időben, 

különböző célokra használják. Mindegyik módszernek vannak előnyei és hátrányai 

egyaránt, és ezek figyelembe vételével lehet kialakítani alkalmazási területüket. A 

korai fázisban a nagyszámú molekulát tartalmazó molekulakönyvtárak szűrésére 

nagy áteresztőképességű in silico modellek használhatók. Az in vitro és in vivo 

technikákat már csak az ígéretesnek mutatkozó vegyületek esetén vetik be. 

2.4 Fizikai-kémiai paraméterek és meghatározásuk 

Mivel munkám során az ionizációval és a lipofilitással foglalkoztam 

részletesen, ezért csak erre a két fizikai-kémiai paraméter bemutatására szorítkozom. 

A meghatározási módszerek ismertetése során részletesen azokra a módszerekre 

térek ki, melyeket alkalmaztam. 

2.4.1 Ionizáció 

2.4.1.1 Az ionizáció jellemzése protonálódási állandókkal 
A gyógyszerek ionizációs készségét meghatározó sav-bázis erősség 

jellemzésére a protonálódási/disszociációs állandó (K/Ka) szolgál. A protonálódási 

folyamatokat kétféle módon, a proton asszociáció és a proton disszociáció oldaláról 

lehet vizsgálni. Az előbbi esetben a folyamatok a protonálódási állandóval (K), míg 

az utóbbi esetben disszociációs állandóval írhatók le (Ka). Az egyensúlyi kémiában a 

protonálódási állandót, míg a gyógyszerészi kémiában a disszociációs állandót 

használják az ionizációs folyamatok leírására. A továbbiakban a sav-bázis 

tulajdonság jellemzésére a protonálódási állandót használom. 

Az eddig említett protonálódási makroállandók a molekula egészét jellemzik, 

az egyes funkciós csoportok bázicitásáról nem nyújtanak információt. Ezzel szemben 

a protonálódási mikroállandók az egyes funkciós csoportok bázicitását jellemzik a 

molekula összes többi csoportjának bizonyos, meghatározott protonáltsági 

állapotában. A mikrospeciáció definíciószerűen a mikrorészecsék koncentrációjának 

és protonálódási egyensúlyi állandóinak a meghatározása, két, egymástól 
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elválaszthatatlan folyamat, mely az analitikai kémia és a fizikai kémia eszköztárát 

használja [94]. A 2. ábra egy fenolát- és egy aminocsoportot tartalmazó molekula 

mikro- és makroszkópikus protonálódási egyensúlyi folyamatait mutatja be. 
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2. ábra Kétcsoportos molekula mikroszkópikus és makroszkópikus protonálódási 

egyensúlyi folyamatai 

Az ábrán látható a mikroszkopikus és a makroszkopikus folyamatokat leíró 4 

mikroállandó ( O
N

N
O

NO ,,, kkkk ) illetve 2 lépcsőzetes makroállandó (K1, K2). A k 

mikroállandó felső indexe az adott folyamatban protonálódó funkciós csoportot 

jelöli, az (esetleges) alsó index pedig a már protonált csoportot. Az azonos bruttó 

összetételű töltésmentes és ikerionos mikrorészecskéket protonáltsági izomereknek 

nevezzük. 

A makro- és mikroállandók közötti kapcsolat kétcsoportos molekula esetén a 

következő összefüggésekkel írható le. 
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Egy csoport protonálódása nagy valószínűséggel lecsökkenti a másik csoport 

bázicitását. Ez a bázicitás-módosító hatás a kölcsönhatási tényező számértékével 

jellemezhető. A kölcsönhatási tényező az alábbi összefüggés alapján számítható: 
N
O

NO
N

O
NO loglogloglogp kkkkE −=−=−                                                               (5) 

Mivel a (rendszerint többcsoportos) biomolekulák specifikus kölcsönhatásai a 

megfelelő protonáltsági állapotú mikroformáik révén valósulnak meg és a specifikus 

biokémiai reakciókban nem mindig a domináns mikrorészecske a reaktív, szükség 

van valamennyi mikrorészecske koncentrációjának kiszámítására, ami az összes 

mikroállandó meghatározását igényli. 

2.4.1.2 A protonálódási makroállandó (K) meghatározására 
alkalmazott módszerek 

A protonálódási makroállandók meghatározására számos módszer alkalmas, 

melyek során a mért (detektált) fizikai-kémiai mennyiség pH-függő változása 

egyértelmű összefüggésbe hozható a vizsgált vegyület protonfelvételével illetve 

protonleadásával. 

A protonálódási állandók meghatározásának legegyszerűbb standard módszere 

a vizes közegű potenciometria [95]. A módszert abban az esetben lehet alkalmazni, 

ha a vegyület legalább 0,5 mM-os koncentrációban oldódik vizes közegben a titrálás 

során alkalmazott pH tartományban. Azonban nagyon sok vegyület vízben való 

oldhatósága nem éri el a vizes közegű potenciometriás meghatározáshoz szükséges 

értéket. Ha a vegyület 1-10 μM koncentrációban oldódik vizes közegben, és 

rendelkezik pH-érzékeny kromofór csoporttal, akkor a vizes közegű UV 

spektrofotometriás módszer alkalmazható [96]. Abban az esetben, ha a vegyület 

gyakorlatilag oldhatatlan vizes közegben (S < 1 μM), akkor a potenciometriás vagy 

spektrofotometriás oldószerelegyes módszer alkalmazható [97, 98]. Újabb lehetőség 

a kapilláris elektroforézis (CE) módszer, mely azon alapul, hogy az elektroforetikus 

mobilitás függ a minta ionizáltsági állapotától [99]. További lehetséges alternatíva az 

NMR-pH titrálás [100], melynek során a vegyület ionizáltsági állapotának változása 

kémiai eltolódás változást okoz. 
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Potenciometria 
A protonálódási állandók meghatározásának legelterjedtebb módszere a 

potenciometriás titrálás. A pontos kivitelezést (eszközök, kombinált üvegelektród 

használata, kalibráció, oldatkészítések, számítások, hibaforrások és azok 

kiküszöbölése) és az eredmények kiértékelését Albert és Serjeant részletesen 

tárgyalja [101]. 

A potenciometriás módszer során, a meghatározandó anyag oldatához, 

folytonos keverés mellett pontosan ismert térfogatú erős savat (pl. sósavat) vagy erős 

lúgot (pl. kálium-hidroxidot vagy nátrium-hidroxidot) adagolunk, mialatt az oldat 

változó pH-ját folyamatosan regisztráljuk az előzetesen kalibrált kombinált 

üvegelektróddal. A kombinált üvegelektród mérési tartománya pH 2-12 között 

helyezkedik el, tehát ebben a tartományban lehet a logK értéket pontosan 

meghatározni. A méréseket konstans ionerősség mellett, termosztált körülmények 

között végezzük [95]. 

A pH változást a mérőoldat fogyásának függvényében ábrázolva megkapható a 

titrálási görbe. Amennyiben csak egy ionizálható csoportot tartalmaz a vizsgált 

vegyület, vagy több, a pK skálán elkülönülő állandó esetén, a fenti görbéből könnyen 

számítható(k) a kívánt állandó(k). Ha azonban a molekula protonálódási állandói 

közel esnek egymáshoz, átlapolnak, a titrálási görbéből nem lehet a fenti módon 

egyszerűen kiszámolni a meghatározni kívánt konstansokat. 

Gyenge savak és gyenge bázisok esetén a különbségi titrálás részesíthető 

előnyben. A meghatározás folyamán két titrálást végeznek: az elsőben adott 

mennyiségű erős savat titrálnak erős lúg mérőoldattal majd a következő titráláskor az 

első titrálással azonos mennyiségű erős savhoz hozzáadják a meghatározandó 

anyagot, és ezt az oldatot titrálják a lúg mérőoldattal. A logK értéket a két görbe 

különbsége alapján lehet kiszámítani.  

A protonálódási állandókat a Bjerrum görbe alapján is ki lehet számítani, mely 

a pH függvényében ábrázolja a molekula által kötött protonok számát. A Bjerrum 

görbe felállításához tudni kell a titrálás során hozzáadott sav illetve lúg mennyiséget 

(totál hidrogén ion koncentráció), valamint hogy a vizsgálandó vegyület hány 

ionizálható csoportot tartalmaz. A titrálás során a pH mérésével lehet követni a 

szabad hidrogénion-koncentráció változását. A totál és a szabad hidrogénion 
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koncentráció különbsége adja a kötött protonok koncentrációját, melyet elosztva a 

minta koncentrációjával megadja az átlagosan kötött protonok számát egy 

ligandumra vonatkoztatva. A Bjerrum függvényről leolvashatók azok a pH értékek, 

melyekhez "feles" Hn átlag érték tartozik, azaz valamennyi közelítő logK érték. 

Ultraibolya-látható spektrofotometriás (UV-pH) titrálás 
A módszer főként olyan molekulák esetén használatos, melyek oldhatósága, 

vagy szélső tartományba eső logK értéke nem teszi lehetővé, illetve megnehezíti a 

pH-potenciometria alkalmazását. A spektrofotometriás meghatározás feltétele, hogy 

a moláris abszorpciós koefficienstől függően, tipikusan legalább 1 μM 

koncentrációban oldódjon a meghatározandó anyag, valamint a molekula a sav-bázis 

tulajdonságot hordozó funkciós csoporthoz minél közelebb tartalmazzon kromofór 

csoportot, így a spektruma pH-függő változást mutasson [96]. 

A mérés során azonos ionerősségű és a vizsgált anyagra nézve azonos 

töménységű, de különböző pH-jú oldatokat kell készíteni, és ezek spektrumát kell 

regisztrálni. A spektrumok felvétele után célszerű azt a hullámhosszt kiválasztani, 

ahol a vizsgált anyag fényelnyelése legérzékenyebb a pH változásra. A protonálódási 

állandó az alábbi összefüggés alapján kiszámítható: 

HLpH

pHL

AA
AA

logpH
[L]

[LH]logpHlog
−

−
+=+=K                                                             (6) 

ahol az ApH az adott pH-n mért abszorbancia érték, AL és AHL a protonálatlan, illetve 

a protonált részecske egyedi fényelnyelése. 

Napjainkban már olyan automatizált műszerek állnak rendelkezésünkre, hogy a 

mérések kivitelezése és az eredmények kiértékelése jóval könnyebb, használatukkal 

rövid idő alatt pontos állandók kaphatók. A Sirius cég által kifejlesztett GLpKa 

készülékben a potenciometriás titrátor egy spektrofotométerrel van összekapcsolva, 

ezáltal nem csak potenciometriás, hanem UV-pH titrálások automatizált 

megvalósítására is használható. A műszer nagy pontosságú adatok meghatározására 

alkalmas közepes kapacitással. Igazán nagy áteresztő képességű (high throughput) 

eljárás a 2003-ban kifejlesztett SGA módszer (spectral gradient analysis), mely 4 

perc alatt képes meghatározni egy vegyület protonálódási állandóját [102]. A 

módszer során gyenge savak és gyenge bázisok keverésével lineáris pH gradienst 
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állítanak elő, és a vizsgálandó mintát ebbe az áramló pufferbe injektálják. Diódasoros 

UV detektorral regisztrálják a pH változás hatására bekövetkező spektrumváltozást. 

Oldószerelegyes módszer 
Vízben nem oldódó vegyületek esetén az oldószerelegyes technika a 

legelfogadottabb módszer, amely mind potenciometriás, mind spektrofotometriás 

eljárás esetén alkalmazható. Különböző szerves oldószer-víz elegyeket (alkohol-víz, 

DMSO-víz, dioxán-víz, stb.) használnak a módszer során a vegyületek 

oldhatóságának növelésére [97]. Különböző összetételű szerves oldószer-víz 

elegyekben meghatározzák az ún. látszólagos protonálódási állandó logaritmusát 

(logsK), majd 0% szerves oldószertartalomra extrapolálva a vizes közegre vonatkozó 

logK értéket kapják meg. Legelterjedtebben a metanol-víz elegyet és a Yasuda-

Shedlovsky extrapolációt alkalmazzák [98, 103-106]. Az extrapoláció az alábbi 

lineáris összefüggésen alapul: 

logsK + log[H2O] = a/ε +b                                                                                          (7) 

ahol [H2O] az oldószer elegy víztartalmának mólkoncentrációja, ε az elegy relatív 

permittivitása. Metanol-víz elegyben ez az összefüggés 60 m/m% szerves oldószer 

arányig érvényes, ezért a méréseket ezen metanol tartalom alatt célszerű végezni. 

2.4.1.3 A protonálódási mikroállandó (k) meghatározására 
alkalmazott módszerek 

Az előzőekben bemutatott mikrospeciációs séma teljes leírásához szükség van 

a két makroállandóra és egy független mérésből meghatározott mikroállandóra. A 

három állandó segítségével a makro- és a mikroállandók között fennálló 

összefüggések (2. - 4. egyenlet) alapján a további mikroállandók kiszámíthatók. A 

mikroállandók meghatározására gyakran alkalmaznak spektroszkópiás módszereket. 

A módszer alkalmazásának feltétele, hogy a spektroszkópiás válaszjel változása 

hozzárendelhető legyen az adott csoport protonálódásához. Amennyiben a 

mikroállandó meghatározása ilyen módon nehézségekbe ütközik, rokon szerkezetű 

vegyületek (pl. kétcsoportos molekula egycsoportos származéka) bázicitás adatait 

használják fel a protonálódási mikroegyensúlyok leírásához. A deduktív módszer 

során a meghatározandó molekulához szerkezetileg közel azonos, de kevesebb 
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számú protonálható csoporttal rendelkező vegyület protonálódási makroállandó(i)t 

építjük be a mikrosepciációs sémába, adott mikroállandó(k) helyére [107, 108]. 

Spektrofotometriás módszerek 
Mikroállandók meghatározására elterjedt a spektroszkópiával kombinált 

potenciometriás módszer [109, 110]. Alkalmazásának feltétele, hogy a protonálódás 

hatására létrejövő spektrumváltozást egyetlen csoporthoz lehessen rendelni. 

Néhány funkciós csoport sav-bázis tulajdonságának jellemzésére a pH-függő 

infravörös vagy Raman spektroszkópia is felhasználható [94], de az 1H-NMR 

alkalmazhatósága sokkal gyakoribb, mivel minden szerves vegyület tartalmaz 1H-t 

[111, 112]. 

Ha a vizsgált vegyület két protonálható csoportja 4-5 kovalens kötés távolságra 

helyezkedik el, akkor a csoportok szomszédságában elhelyezkedő szén kötésű 

protonok jelének kémiai eltolódását a pH függvényében követve az egyes csoportok 

protonálódási folyamatai szelektíven nyomon követhetők NMR-pH titrálással. A 

mikroállandó a mérési adatpontokból az alábbi összefüggések alapján számítható: 
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b
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=                                                                                                             (8) 
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ahol α(pH) a vizsgált csoporton protonált részecskék móltörtjét jelenti adott pH 

értéken. δ a mért átlagos kémiai eltolódás adott pH értékeken, δb alacsony 

hidrogénion koncentrációnál, ahol a csoport teljesen deprotonált; és δa magas 

hidrogénion koncentrációnál, ahol a csoport teljesen protonálva van. 

Bio- és gyógyszermolekulák NMR-val történő mikroszkopikus sav-bázis 

paramétereinek meghatározását egy 2004-ben írt összefoglaló közlemény tekinti át 

[112]. 
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2.4.2 Lipofilitás 

2.4.2.1 A lipofilitás jellemzése a megoszlási hányadossal 
A gyógyszerkémiában korábban a molekulák lipofilitásának számszerűsítésére 

szinte kizárólagosan az oktanol/víz rendszerben meghatározott megoszlási hányadost 

(logPoct) használták [113-115]. Ez az oldószerrendszer a biológiai megoszlás jó 

prediktorának bizonyult, ugyanis amfifil tulajdonsága révén képes modellezni a 

gyógyszer és a membrán foszfolipidjei között létrejövő kölcsönhatásokat. A 

megoszlási vizsgálatok során használt vízzel telített oktanol mintegy 25 mól% vizet 

tartalmaz. Röntgendiffrakciós módszerekkel kimutatták, hogy a víz kis 

halmazocskák formájában van jelen az oktanolban, és minden egyes halmazt poláris 

fejrészükkel a víz felé orientálódó 16 oktanol molekula vesz körül [116] (3. ábra). 

 

3. ábra A vízzel telített oktanol szerkezete 

Nyilvánvaló, hogy egyetlen oldószerrendszer nem alkalmas a sokféle biológiai 

membrán modellezésére, így egyéb oldószerrendszereket is alkalmaztak 

(olivaolaj/víz [117], éter/víz [118], heptán/víz [119], ciklohexán/víz [120], 

kloroform/víz [121], izopropil-mirisztát/víz [122], propilénglikol-dipelargonát/víz 

[123]). Azonban az oktanol/víz rendszer kitüntetett szerepét mindmáig megőrizte. 

A nersti deffinició szerint az ún. valódi megoszlási hányados (logP) a mindkét 

megosztó fázisban azonos molekuláris állapotban levő (nem ionizált, monomer) 

részecske koncentráció arányát fejezi ki, adott hőmérsékleten és nyomáson. 

Megoszlási viselkedés szempontjából a gyógyszerek két fő csoportra, neutrális és 

ionizációra képes vegyületekre oszthatók. Neutrális molekuláknál, ha asszociáció 
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nem lép fel, a kísérletileg mérhető és a valódi megoszlási hányados azonos. 

Ionizálható molekuláknál azonban, ahol a közeg pH-jától és a vegyület logK 

értékétől függően ionizáció következhet be, a valódi megoszlási hányadost meg kell 

különböztetnünk az adott mérési körülmények között meghatározható ún. látszólagos 

megoszlási hányadostól (logPapp, vagy logD). A kísérletileg mért adatokból az alábbi 

összefüggések alapján számítható a valódi megoszlási hányados: 

Savak: 
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Amfoter vegyületek:  
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ahol a [] egyensúlyi mólkoncentrációt, az o és v index az oktanolos és a vizes fázist 

jelöli. 



 27

2.4.2.2 A megoszlási hányados (P) meghatározására alkalmazott 
módszerek 

A megoszlási hányados kísérleti meghatározására használt módszerek két nagy 

csoportra oszthatók: direkt és indirekt módszerekre. Direkt módszerek esetén a mérés 

során közvetlenül a logP értéket kapjuk meg, míg indirekt módszereknél a logP-vel 

arányos mennyiséget mérünk és kalibrációval jutunk a megoszlási hányadoshoz. A 

direkt módszerek közé tartozik a hagyományos rázótölcséres technika [124, 125] és a 

kétfázisú potenciometriás titrálás [126], az indirekt módszereken a kromatográfiás 

eljárásokat [125, 127-129] értjük.  

Hagyományos rázótölcséres módszer 
A hagyományos rázótölcséres módszer a logP érték meghatározásának 

standard technikája. A módszer lényege, hogy két egymással nem elegyedő oldószer 

között, intenzív fázisérintkezés útján, termosztált körülmények között, a vizsgálandó 

anyagot megosztjuk. A megoszlási egyensúly beállta után a fázisokat szétválasztjuk, 

és azokban a megosztott anyag koncentrációját alkalmas analitikai módszerrel 

meghatározzuk. Az analitikai módszert a vizsgálandó anyag kémiai tulajdonságai 

szabják meg. Ha az anyag spektrális tulajdonságai lehetővé teszik, 

spektrofotometriás meghatározást alkalmazunk, mely során az alábbi összefüggés 

alapján számítható ki a megoszlási hányados: 

)R
A

AA
log(log

1

10 −
=P                                                                                            (19) 

ahol A0 a megoszlás előtti vizes oldat abszorbanciája, A1 a megoszlás utáni vizes 

oldat abszorbanciája és R a fázisarány (vizes fázis térfogata / oktanolos fázis 

térfogata). 

A módszer számos hibaforrást rejt magában, ezért a módszer 

standardizálásakor bizonyos kísérleti körülmény rögzítése szükséges, így a megosztó 

fázisok egymással történő telítésének módja és időtartama, a mérés hőmérséklete, az 

egyensúly beállásának ellenőrzése, állandó ionerősség biztosítása [130]. Validált 

körülmények között -2 ↔ +3 tartományban, 0,05 - 0,10 log egység hibával lehet 

meghatározni a logP értéket. Szélsőségesen lipofil és hidrofil vegyületek esetén a 

meghatározás problematikus. Az egyik fázisban való csekély oldhatóság miatt a 



 28

megosztó oldószereket nagy fázisarány különbséggel kell használni, amely a mérési 

hibát megnöveli. A módszer további hátrányaként említhető az időigényesség, az 

automatizálás hiánya és a minta nem megfelelő tisztaságából eredő problémák. 

Kétfázisú potenciometriás meghatározás 
Az eljárás két azonos kísérleti körülmények között végrehajtott 

potenciometriás titráláson alapul. Az elsőt a megosztó fázis jelenléte nélkül, a 

másodikat a megosztó fázis jelenlétében végezzük. Amennyiben a minta valamely 

részecskéje (általában a nem ionizált, semleges forma) megoszlik a két fázis között, a 

két titrálási görbe és a belőlük számított n görbe nem fedi egymást (4. ábra). 
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4. ábra Bjerrum görbék eltolódása oktanol jelenlétében savak és bázisok esetén 

A két titrálási görbe két ionizációs konstans értéket eredményez: logK és logoK-t, 

mely utóbbi egy látszólagos protonálódási állandó, az oktanol jelenlétében végzett 

titrálásból nyert adat. A kettő különbségéből a megoszlási hányados az alábbi 

összefüggések alapján számítható: 

Savak: 

r/)110( loglogo −= − KKP                                                                                             (20) 

Bázisok: 

r/)110( ologlog −= − KKP                                                                                              (21) 

 

ahol P a valódi megoszlási hányados, r a szerves és a vizes fázis térfogatának aránya. 
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Vízben rosszul oldódó anyagok esetén a módszer úgy is alkalmazható, hogy 

megfelelő módszerrel (pl. potenciometriás oldószerelegyes módszer, UV-pH 

titrálás), előzetesen meghatározzuk a logK értéket, majd ezt helyettesíthetjük be a 

fenti egyenletbe. 

A módszer számos előnnyel rendelkezik a hagyományos rázótölcséres 

technikához képest. Szélesebb, -2 ↔ +6 tartományban lehet pontosan meghatározni a 

logP értékeket [105, 106]. UV inaktív vegyületek esetén is használható. A módszer 

automatizálható, és egy mérés kb. 30-60 percet vesz igénybe. A módszer hátránya, 

hogy csak ionizálható csoportot tartalmazó vegyületek esetén alkalmazható, 

melyeknek logoK értékei a mérhető pH tartományba esnek. 

A módszert a hagyományos rázótölcséres módszerrel összevetve Takács-

Novák és Avdeef validálta. A két módszerrel kapott logP értékek igen jó egyezést 

mutattak (meredekség: 0,9754, tengelymetszet: -0,097, r = 0,9987) [131]. 

Kromatográfiás technikák 
Az indirekt logP meghatározási módszerek között legfontosabbak a fordított 

fázisú kromatográfiás technikák, melyek közül a vékonyréteg-kromatográfia (VRK) 

[125, 127] és a nagy-nyomású folyadékkromatográfia (HPLC) [128, 129] terjedt el 

leginkább. A kromatográfiás logP meghatározás elvi alapját a folyadék/folyadék 

megoszláson alapuló kromatográfiás retenció (RM ill. logk’) és a megoszlási 

hányados között fennálló lineáris összefüggés adja meg. 

VRK: 

logP = a RM + b                                                                                                       (22), 

ahol RM a mérhető retenciós faktorral hozható összefüggésbe. 

HPLC: 

logP = a logk’ + b                                                                                                    (23), 

ahol k’ a kapacitás faktor. 

 

A kromatográfiás logP meghatározás során egy kiválasztott standard 

anyagsorozattal, melynek logP értékei ismertek, az RM illetve logk’ retenciós adatok 

meghatározása után a fenti egyenletek felállíthatók. Az összefüggések alapján egyéb, 

a direkt módszerekkel esetleg nem is mérhető vegyületek logP értéke is 

kiszámítható. 
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A kromatográfiás logP meghatározások előnyei közé tartozik a módszer 

gyorsasága és az automatizálásának lehetősége, ezáltal nagy számú mintát rövid idő 

alatt lehet megvizsgálni, mely a gyógyszerkutatás korai fázisában jelentős szempont. 

Szennyezett minták esetén is alkalmazható, mivel az elválasztás során a fő 

komponens és a szennyezők elválaszthatók egymástól. A vizsgálatokhoz általában 

nagyságrenddel kevesebb anyagra van szükség, mint például a rázótölcséres 

meghatározásnál. A standardsor és az eluens összetételének megfelelő 

kiválasztásával széles tartományban lehet meghatározni a logP értékeket. 

 

VRK módszer általános kalibráció alapján 

Gyakorlati tapasztalat, hogy egy kromatográfiás módszer akkor szolgáltat 

megbízható logP adatokat, ha az alkalmazott kromatográfiás rendszer optimalizált, 

valamint a kalibrációhoz használt vegyületek szerkezete és tulajdonságai közel állnak 

a vizsgált vegyületekéhez. Problémát jelent azonban, hogy – különösen a korai 

gyógyszerkutatásban – nem mindig állnak rendelkezésre rokon szerkezetű kalibráló 

anyagok. A közelmúltban ezért egy olyan vékonyréteg-kromatográfiás logP 

meghatározási módszert dolgoztunk ki, amely általános kalibrációs egyenesen 

alapszik, és alkalmas lehet más módszerrel nem mérhető vegyületek logP értékeinek 

gyors és kielégítő pontosságú becslésére [A3]. 

Az általunk kidolgozott általános VRK módszer két optimalizált 

kromatográfiás rendszerből áll. Kalibráló anyagként 11 eltérő szerkezetű, kémiailag 

stabil, széles logP tartományt lefedő és könnyen hozzáférhető vegyületet 

használtunk. Az alacsonyabb (0 és 3 közötti) logP értékkel rendelkező molekulák 

lipofilitásának mérésére azt a kromatográfiás rendszert találtuk optimálisnak, 

amelyben az állófázis RP-diC1 szilanizált szilikagél réteg, a kifejlesztőszer pedig 

aceton - víz 45 : 55 térfogatarányú elegye. A magasabb (3 és 6 közötti) logP értékű 

vegyületek lipofilitásának meghatározására pedig az a kromatográfiás rendszer az 

optimális, amelyben a mozgó fázis aceton - víz 60 : 40 térfogatarányú elegyéből áll. 

A kifejlesztett kromatográfiás rendszerek általános alkalmazhatóságát 20 véletlen 

módon választott, eltérő kémiai szerkezetű vegyülettel vizsgáltuk. A mért logPVRK 

értékek megfelelő egyezést mutattak az irodalmi logP értékekkel (r = 0,982, s = 0,26, 

n = 20).  
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Ez az új, általános fordított fázisú VRK-logP eljárás ismeretlen lipofilitású 

vegyületek mérésére úgy használható, hogy egy predikciós módszerrel számított 

logP alapján kiválasztjuk, hogy melyik rendszert célszerű alkalmazni. Ezt követően a 

megfelelő kalibráló anyagsorral együtt futtatjuk az anyagot és több párhuzamos 

kísérlet alapján megállapított kalibráló egyenlet segítségével jutunk az ismeretlen 

logPVRK értékéhez. Ezzel kb. ± 0,15 - 0,20 log egység pontossággal határozható meg 

egy vegyület lipofilitása, amely a korai gyógyszerkutatás igényét kielégíti. 

 

A relatív lipofilitás jellemzése VRK módszerrel 

A kromatográfiás módszer alkalmas más módszerrel nem mérhető, szélsőséges 

lipofilitással rendelkező vegyületek jellemzésére közvetlenül is. Mind az igen magas, 

mind az igeny alacsony lipofilitás mérése problémát jelenthet a direkt módszereknél. 

Példaként említhető az ACE-gátló (angiotenzin-konvertáló enzim gátló) gyógyszerek 

csoportja, amelynek jónéhány képviselője nagy polaritású, alacsony lipofilitású 

anyag, így logP értékük meghatározása a direkt módszerekkel nem kivitelezhető. 

Viszont fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás rendszerben történő retenciójuk 

alapján relatív lipofilitásuk meghatározható. Nemrég megjelent munkánkban 

igazoltuk, hogy a parafinnal impregnált szilikagél állófázis és az acetonitril-víz 

mozgófázis rendszerű VRK jól használható az ACE-gátlók relatív lipofilitásának 

meghatározására [A4]. 

2.5 Vizsgált vegyületek 

2.5.1 Szertralin 
A szertralin a szelektív szerotonin visszavétel gátló (selective serotonin 

reuptake inhibitors – SSRI) antidepresszánsok csoportjába tartozik. 

Cl

NH
CH3

Cl  
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Kedvező mellékhatás profilja, biztonságos alkalmazhatósága és tolerálhatósága 

miatt széleskörűen alkalmazzák depressziós, szorongásos kórképek és szociális fóbia 

esetén [132]. 2003-ban a világ tíz legnagyobb forgalmat elérő gyógyszerei közé 

került [133]. 

A vegyület kedvező farmakokinetikai tulajdonságokkal rendelkezik. Orálisan 

alkalmazva napi dózisa 50 - 200 mg [134]. A gyomor-bél traktusból szinte teljesen 

felszívódik, és 8-10 óra múlva éri el a plazmakoncentráció a maximális szintet [135]. 

Plazmafehérjékhez kötődik és nagy eloszlási térfogattal rendelkezik [136]. Kitűnő az 

agyi penetrációs tulajdonsága. Patkányokon végzett kísérletekben kimutatták, hogy 

az agyi koncentráció 40-szer nagyobb, mint a plazmában mért érték [137]. A fő 

eliminációs útvonala a máj, ahol N-demetilációval alakul ki a metabolit [138], 

melynek SSRI hatékonysága kb. 5-10 %-a az eredeti vegyületének [139]. A kedvező 

farmakokinetikai tulajdonságok következtében a szertralint gyakran alkalmazzák 

referencia vegyületként antidepresszív vegyületek fejlesztése során [140]. 

Számos kromatográfiás [142, 143] és spektrofotometriás módszert [144, 145] 

írtak le a szertralin biológiai mintákban és gyógyszerkészítményekben történő 

meghatározására. 

A vegyület fizikai-kémiai tulajdonságaival kapcsolatban kevés adat található az 

irodalomban. Johnson és Chang [146] látszólagos disszociációs állandókat (psKa) 

határoztak meg. 50 : 50 V/V%-os etanol-víz elegyben 8,5, 40 : 60 V/V%-os metanol-

víz elegyben 8,6 psKa értéket mértek. A vizes közegű pKa (9,48 ± 0,04) értéket vizes 

közegű potenciometriás titrálás alapján számították egy elavult, nem validált 

módszer segítségével. Megadták a telített vizes oldat koncentrációját különböző pH-

jú közegekben. Hasonló oldhatósági adatokat a szertralin laktát sójára is megadtak 

[147]. 

2.5.2 RG-vegyületek 
A Richter Gedeon Nyrt. egyik fő originális gyógyszerkutatási profilja a 

központi idegrendszerre ható vegyületek fejlesztése. Ezen belül egyik jelentős 

kutatási terület az antipszichotikumok fejlesztése. 

Az antipszichotikumok a központi idegrendszerben erős gátló hatást kifejtő 

vegyületek, melyeket különböző eredetű pszichotikus állapotok, elsősorban 

skizofrénia kezelésére alkalmaznak. A megbetegedés hátterében a fokozott dopamin 
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aktivitás, és több transzmitter rendszer működésének zavara áll. A kezelés során 

elsősorban a D2 receptorok gátlása eredményezi a javulást. Az antipszichotikumokat 

hatékonyságuk és jellegzetes mellékhatásuk alapján két csoportra: típusos és atípusos 

vegyületekre lehet osztani. A típusos (hagyományos) vegyületek (fenotiazin-, 

tioxantén-, butirofenon-származékok) erős dopamin antagonista hatásuk révén 

kedvezően befolyásolják a skizofrénia pozitív tüneteit (hallucináció, téveszme, zavart 

gondolkodás, pszichomotoros izgatottság, stb.). Sajnos, azonban számos kedvezőtlen 

hatással (extrapiramidális tünetek, hiperprolaktémia, nem megfelelő hatékonyság a 

negatív tünetekkel szemben – érzelmi elsivárosodás, gondolkodás lassulása, 

teljesítménycsökkenés, szociális kontaktusteremtési zavarok, stb.) is bírnak. Az 

atípusos vegyületek nemcsak a dopamin, hanem egyéb, így például szerotonin-, α-

adeno- és hisztamin receptorokra hatnak, és ezáltal kedvezőbb mellékhatásprofil 

alakítható ki (klozapin és egyéb triciklusos vegyületek). Ugyanakkor a benzamid 

származékok szelektív D2/D3 antagonista tulajdonságuk révén kevesebb 

mozgásszervi mellékhatást okoznak [148, 149]. 

A Richter Gedeon Nyrt-nél a D3 receptorra ható vegyületek kutatása a 

kilencvenes évek végén indult. A kutatás kezdeti stádiumában 2-metoxi-fenil-

piperazin származékokat állítottak elő és vizsgálták farmakológia hatásukat [150]. 

Az első értékes anyagnak az RGH-237 kódszámú N-(4-(4-(3-aminokarbonil-fenil)-

piperazin-1-il)-butil)-4-bromo-benzamid bizonyult, mely D3 receptor parciális 

agonista tulajdonsága révén patkányokon végzett kísérletek alapján csökkenti a 

kokain okozta pszichés dependenciát [151]. A vegyület aktivitásának korrekt 

kiértékeléséhez az irodalomban korábban leírt, bizonyítottan pszichés függőséget 

csökkentő BP-897 parciális D3 receptor agonista [152] és SB-277011-A szelektív D3 

antagonista [153] vegyületeket használták referenciaként. A további kutatások során 

olyan antipszichotikus hatású vegyületeket kerestek, amelyek mérsékelt D2 

antagonist hatással rendelkeznek, D3 antagonista tulajdonságuk révén kedvező 

hatások léphetnek fel (konitív funkciók javulása, katalepszia hiánya), és nagyobb 

affinitást mutatnak a D3 receptorhoz, mint a D2-höz. A számítógépes 

molekulatervezés és a kémiai szintézisek eredményeként létrejött egy szulfonamid 

típusú lead vegyület [154]. A vegyület további módosításával jutottak el az RGH-188 

kódszámú (később cariprazine nemzetközi nevet kapott) molekulához, melyet a 
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vizsgált vegyületek közül a leghatékonyabb D3/D2 receptor antagonista / parciális 

agonista antipszichotikumnak találták. Kedvező mellékhatás profilja és jó 

farmakokinetikai tulajdonsági révén ígéretes antipszichotikus gyógyszer jelölt [155]. 

A molekula fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt. és az amerikai Forest Laboratories 

Ltd. közötti együttműködés keretében történik. Jelenleg az Egyesült Államokban 

klinikai kipróbálás alatt áll (Fázis II). 

 

N

N Cl

Cl

NHN
CH3

CH3

O

 
RGH-188 (cariprazine) 

 

Doktori munkám során a legtöbb esetben a D2/D3 kutatási projektbe tartozó 

vegyületeket vizsgáltam. Kiemelném az RG-15 kódszámú vegyületet, mely a BP-

897 kódszámú vegyülettel azonos, továbbá az RG-9 és az RG-14 kódszámú 

vegyületet, melyek a kutatás során „lead” molekula szerepét töltötték be. Ezeket a 

vegyületeket vastagon jelöltem. 

 

Vizsgált RG-vegyületek szerkezete 

Piperidin származékok 

 

N

 CF3

NH

O

CH3

O

NH
N

O CF3

Br  
RG-1    RG-2 

 

O

NH
N

NH CF3

Br

O

NH
N

O

N

CF3

 
RG-3    RG-4 

 



 35

F
N

S

O

N
H

O

O

 

N

O

NH

N
H

O
O

O

 
 

RG-5    RG-6 

 
F

N

O

NH

N
H

N
H

O

 
RG-7 

 

 

 

Piperazin származékok 

 

NH

N

N

CH3

O

CF3

  NH

N

N

CH3

O

Cl

Cl

 
RG-8    RG-9 

 

NH

N

N

O

Cl

Cl

CH3  NH

N

N

S
CH3

O

Cl

O

Cl

 
RG-10    RG-11 

 



 36

O

NH
N

N

CF3

CN

N  N

O

NH
N

N

CF3

CN

 
RG-12    RG-13 

 

S
O

NH

N

N

CF3

CN

O

N

O

NH
N

N

OCH3

 
RG-14    RG-15 

 

 



 37

3 Célkitűzések 
Doktori munkám során a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és 

Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztálya és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi 

Kémiai Intézete között létrejövő kutatási együttműködés keretében összefüggéseket 

kerestünk központi idegrendszerre ható vegyületek fizikai-kémiai paraméterei és 

farmakokinetikai tulajdonságai között. 

Három célkitűzést fogalmaztunk meg. 

1.) Szokatlan farmakokinetikai tulajdonságok értelmezése a fizikai-kémiai 

tulajdonságok alapján 

A jelentős agyi penetrációs tulajdonsággal rendelkező, az antidepresszáns 

terápiában széleskörűen alkalmazott szertralin fizikai-kémiai tulajdonságainak 

meghatározásával kívántuk alátámasztani a hatás szempontjából kedvező 

farmakokinetikai tulajdonságokat. 

2.) Fejlesztés alatt álló, antipszichotikus vegyületek fizikai-kémiai 

tulajdonságainak meghatározása a farmakokinetikai sajátságok előrejelzése 

céljából 

A Richter Gedeon Nyrt-nél előállított antipszichotikus hatású, piperidin és 

piperazin vázas vegyületek ionizációját és lipofilitását vizsgáltuk. Fel kívántuk tárni 

a vegyületek szerkezete és a fizikai-kémiai állandók közötti összefüggéseket 

(structure property relationships – SPR), tanulmányozni akartuk, hogy az egyes 

szubsztituensek változtatása milyen eltérést okoz az ionizációban és a lipofilitásban. 

Fel kívántuk tárni, hogy a különböző szerves oldószer/víz rendszerekben (oktanol/víz 

és ciklohexán/víz) milyen paraméterek befolyásolják a megoszlást. Továbbá a 

fizikai-kémiai paraméterek alapján előre kívántuk jelezni a várható farmakokinetikai 

tulajdonságokat. 

3.) Modell felállítása a vér-agy gáton történő átjutás becslésére 

Munkánk célja volt olyan modell kialakítása, melynek segítségével a 

vegyületek vér-agy gáton történő passzív transzportja az egyszerű fizikai-kémiai 

paraméterek alapján előre becsülhető. A modellben a különböző rendszerekben mért 

logP értékek alapján számított ΔlogP értéket és az agyi penetrációt jellemző in vivo 

adatot, a logBB értéket kívántuk korreláltatni. 
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4 A kísérleti munkában felhasznált anyagok és 
módszerek 

4.1 Vizsgált vegyületek 

A vegyületeket (szertralin, RG-vegyületek) a Richter Gedeon Nyrt. 

Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztályától kaptuk, és további 

tisztítás nélkül vizsgáltuk. 

4.2 Felhasznált vegyszerek és minőségük 

A mérésekhez felhasznált valamennyi analitikai tisztaságú vegyszert 

(mérőoldatok komponenseit, inert sókat az ionerősség beállításához, kalibráló és a 

mérésekhez felhasznált pufferkomponenseket, megosztó oldószereket) a Sigma, 

Aldrich, Fluka, Merck és Reanal gyártóktól szereztük be. Valamennyi esetben Ph. 

Hg. VIII. minőségű desztillált vizet használtunk, a potenciometriás és az UV-pH 

titráláshoz azonos minőségű kiforralt desztillált vizet alkalmaztunk. Az NMR 

mérések mintáinak elkészítéséhez 99,8 %-os izotóptisztaságú D2O oldószert 

alkalmaztunk, melyet az Aldrich cégtől szereztünk be. 

4.3 Felhasznált műszerek 

A potenciometriás és UV-pH titrálásokat GLpKa és PCA 101 automata logK és 

logP analizátorral (Sirius Analytical Instr. Ltd. Forest Row, Anglia) végeztük. A 

hagyományos rázótölcséres logP meghatározás során a rázatást Lauda M20S 

rázógéppel (Lauda-Königshofen, Németország), a fázisok szétválasztását Hermle Z 

382 K centrifugával (Wehingen, Németország), a spektroszkópiás meghatározásokat 

Jasco V-550 UV/VIS spektrofotométerrel (Easton, USA) végeztük. Az oldatok pH-

jának meghatározásához Radiometer MeterLab pHM200 és pHM93 pH mérőt (Lyon, 

Franciaország) alkalmaztunk. NMR-pH titrálások során a spektrumok felvétele 

VARIAN Unity Inova 600 MHz NMR készüléken (Palo Alto, USA) történt. A 
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biológiai mintáknál a vizsgált anyagok koncentrációját HP 1050 és 1100 HPLC 

készüléken (Hewlett Packard, Palo Alto, USA) határoztuk meg. 

4.4 Felhasznált számítógépes programok 

A potenciometriás titrálások kiértékeléséhez a GLpKa és a PCA 101 

műszerekhez tartozó RefinementPro 2.2 és pKalogP 5.1 programot használtuk. Az 

NMR-spektrumok kiértékeléséhez a MestRe-C 2.3 programot használtuk. 

Az Abraham féle deszkriptorokat ADME Boxes 3.0.3 szoftverrel számítottuk. 

A lineáris regressziós összefüggéseket a STATISTICA 7.1 matematikai és 

statisztikai szoftver segítségével vizsgáltuk. A poláris és az apoláris felszíneket a 

Sybyl 7.1 szoftverrel számítottuk ki. 

4.5 Alkalmazott módszerek 

4.5.1 A logK meghatározásra alkalmazott módszerek 

4.5.1.1 Elektródkalibráció 
Az elektród hitelesítése ismert titerű sósav alkalimetriás titrálásán („blank” 

titrálás) alapuló ún. „négy paraméteres” kalibráló eljárással történt. Az ebből 

származó elektród kalibrációs adatok a Nerst összefüggésen alapuló alábbi egyenlet 

alapján számíthatók: 

pH = α + S pcH + jH [H+] + jOH Kw / [H+]                                                                  (24) 

ahol α a referenciaelektród standard potenciálját és egyéb konstans tagokat (pl. 

diffúziós potenciált) magába foglaló gyakorlati paraméter, S az elektród nernsti 

funkciójától való eltérést figyelembe vevő paraméter, míg a jH illetve jOH az elektród 

savi illetve bázikus hibáját kompenzáló illesztő paraméterek. Kw a vízben, vagy az 

adott oldószerelegyben érvényes autoprotolízis állandó.  

Metanol-víz elegyben történő méréseknél minden egyes alkalmazott oldószer 

aránynál hasonló módon kalibráljuk az elektródot. Ezeket a kalibrációs adatokat a 

rendszer tárolja, és az aktuális metanol-víz elegyben történő titrálásnál a megfelelő 

kalibrációs adatok segítségével számítja ki a protonálódási állandót. 
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A vegyületek rossz vízoldhatósága következtében a protonálódási állandók 

meghatározására a potenciometriás oldószerelegyes módszert és UV-pH titrálást 

alkalmaztuk.  

4.5.1.2 Potenciometria metanol-víz elegyben (oldószerelegyes 
módszer) 

A metanol-víz elegyben történő titrálásokat a vegyületek ionizációs 

tulajdonságától függően 1,8 - 12,0 pH tartományban, 0,15 M ionerősség mellett 

végeztük. A metanol koncentrációját 22,8 - 63,97 m/m %, a minták koncentrációját 

0,75 - 1,32 mM között változtattuk. A mérésekhez 0,5 M sósav ill. kálium-hidroxid 

mérőoldatokat használtunk. Három különböző összetételű oldószerelegyben 2-2 

párhuzamos titrálást végeztünk. A méréseket termosztált körülmények között, 25,0 ± 

0,1 oC hőmérsékleten hajtottuk végre. A CO2 távoltartására a mérési cellára N2 gázt 

vezettünk.  

Az eredmények kiértékelése során a mért titrálási görbéből a program Bjerrum 

függvényt generál. A program a differencia görbe n  = 0,5 értékéből közelítő logsK 

értéket számol, melyet ezután a nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével 

finomít. A különböző összetételű metanol-víz elegyekben kapott látszólagos logsK 

értékekből Yasuda-Shedlovsky extrapolációval (7. egyenlet) határoztuk meg a vizes 

közegre vonatkozó valódi logK értéket. 

4.5.1.3 UV-pH titrálás 
A GLpKa készülék D-PAS mérési opciója lehetővé teszi az automatizált UV-

pH titrálást. A titráló cellába kettős furatú optikai kábel nyúlik, melyen 

meghatározott méretű nyílás van, ahol az oldat átáramlik. Minden egyes mérőoldat-

adagolást követően a keverést leállítva a készülék regisztrálja a spektrumot. 

Az RG-13 számú vegyület logK2 értékének meghatározásánál alkalmaztunk 

UV-pH titrálást. 1 mM metanolos törzsoldat 500 µl-ét 0,15 M kálium-klorid oldattal 

15,0 ml-re hígítottuk, majd ezt az oldatot titráltuk 1,8 - 10,0 pH tartományban. A 

mérésekhez 0,5 M sósav és kálium-hidroxid mérőoldatokat használtunk. A 

spektrumokat 200 - 700 nm hullámhossz tartományban vettük fel. A titrálásokat 25,0 

± 0,1 oC-on N2 atmoszférában, 0,15 M ionerősség mellett hajtottuk végre. Három 
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párhuzamos mérést végeztünk. A kiértékelést a program segítségével TFA (Target 

Factor Analysis) módszerrel végeztük. 

4.5.2 A logk meghatározás NMR-pH titrálással 
A mérések előtt az elektród kalibrálását 25˚C körüli, pontosan mért 

hőmérsékleten 4 NBS (National Bureau of Standards) puffer segítségével végeztük: 

kálium-tetraoxalát, kálium-hidrogénftalát, kálium-dihidrogénfoszfát, bórax. A 

standard pufferek deklarált pH értékét az adott hőmérsékleten interpolációval 

határoztuk meg. A mérések során az oldott anyagra nézve 1 mM koncentrációjú 

lúgos és savas törzsoldatok megfelelő arányú elegyítésével készítettük el a kívánt 

pH-jú oldatokat. A kiindulási lúgos oldat 1 mM kálium-hidroxidot, a kiindulási savas 

oldat 1 mM sósavat tartalmazott. Az ionerősséget kálium-kloriddal állítottuk be a 

fiziológiás 0,15 M-ra. Minden vizes oldat tartalmazott 5 V/V%-ban D2O-t, amiben 

előzetesen az 1H-NMR jelek azonosításához referenciaként dimetil-szilapentán-

szulfonátot (DSS) oldottunk fel. Az oldatok NMR spektrumát 600 MHz NMR 

készülékkel rögzítettük.  

4.5.3 A logP meghatározásra alkalmazott módszerek 
A megoszlási hányadosokat két rendszerben, oktanol/víz és ciklohexán/víz 

rendszerekben határoztuk meg. Oktanol/víz rendszerben kétfázisú potenciometriás 

titrálást, ciklohexán/víz rendszerben hagyományos rázótölcséres módszert 

alkalmaztunk. 

4.5.3.1 Kétfázisú potenciometriás titrálás 
A mérések előtt az elektród kalibrációt a logK érték meghatározásánál leírtak 

szerint végeztük. A potenciometriás titrálásokat a vegyület ionizációs tulajdonságától 

függően 1,8 - 12,2 pH tartományban, 0,15 M ionerősség mellett hajtottuk végre. A 

minták koncentrációját 0,73 - 1,38 mM között változtattuk. A fázisarányokat a 

várható logPoct értékek alapján 16,0 ml víz : 0,1 ml oktanol és 10,0 ml víz : 0,6 ml 

oktanol között változtattuk.  A mérésekhez 0,5 M sósav ill. kálium-hidroxid 

mérőoldatokat használtunk. 3-7 párhuzamos mérést végeztünk, termosztált 

körülmények között, 25,0 ± 0,1 oC hőmérsékleten. A CO2 távoltartására a mérési 
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cellára N2 gázt vezettünk. Az oktanol tartalmú titrálásokból a látszólagos logoK 

értéket majd a logPoct értéket a nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével kaptuk. 

4.5.3.2 Hagyományos rázótölcséres módszer 
A mérés előtt a megosztó fázisokat egymással telítettük. A mintákat pH 3,64 - 

10,0 Britton-Robinson pufferekben oldottuk fel. Egyes vegyületek esetén az 

oldhatósági problémák kiküszöbölése érdekében 1-10 %-ban metanolt alkalmaztunk. 

A fázisarányokat a várható logPch értékek alapján 30,0 ml víz : 0,1 ml ciklohexán és 

5,0 ml víz : 20,0 ml ciklohexán között változtattuk. A megosztó fázisok intenzív 

érintkeztetését termosztált körülmények között 25 oC hőmérsékleten 1 órás rázatással 

biztosítottuk. A fázisok szétválasztását centrifugálással (10 perc, 25 oC, 2000 rpm) 

végeztük. A kiindulási és a megoszlás utáni vizes fázis abszorbanciáját a vegyületek 

abszorpciós maximumán határoztuk meg. 3-12 párhuzamos mérést végeztünk. Az 

oldhatósági problémák miatt olyan pH-n tudtuk a meghatározásokat elvégezni, ahol a 

vegyületek ionizált formája is jelen van, ezért a mért értékek ún. látszólagos 

logPch,app értékek, amelyekből a valódi logPch értéket a 12., 15., 18. összefüggések 

alapján számítottuk ki. 

 

4.5.4 A logBB érték meghatározása 
Ezek a vizsgálatok a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és 

Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztályán készültek. 

A vizsgált vegyületet orálisan 10 mg/kg dózisban hím Wistar patkányoknak   

(~ 200 g) adták be. Az állatokat az adminisztráció után bizonyos időpontokban   

(0,25 h, 1h, 2h és 5h) lefejezték. A vérmintákat heparinizált csövekben gyűjtötték, 

majd lecentrifugálták (1000 g, 20 perc). Az elválasztott plazmát a meghatározásig     

-20 °C-on tárolták. Az agyi mintákat homogenizálták, és a homogenizátumot a 

meghatározásig -20 °C-on tárolták. 0,5 ml plazma illetve agy homogenizátumot 5 ml 

t-butil-metil-éterrel, vagy klór-butánnal extraháltak, majd a szerves fázist N2 alatt 

szárazra párolták. A minták koncentrációját HPLC-DAD módszerrel határozták meg. 

A szöveti koncentráció vs idő görbe görbe alatti területet (AUCagy, AUCplazma) a 

trapéz módszer segítségével számították ki. A logBB értéket az AUCagy és az 

AUCplazma hányadosaként kapták. 
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5 Kísérleti eredmények és értékelésük 

5.1 A szertralin fizikai-kémiai jellemzése 

A vegyület szerkezetét tekintve tetrahidro-naftil-amin származék, amelyben a 

kondenzált gyűrűhöz diklór-fenil csoport kapcsolódik. 

5.1.1 A bázicitás jellemzése 
A szertralin sav-bázis tulajdonság szempontjából egycsoportos molekula, alifás 

szekunder amin funkciója révén egyértékű középerős bázis. A bázicitás a 

protonálódási állandó alapján jellemezhető. 

A szabad bázis forma 0,002 mM körüli oldhatósága (melyet hagyományos 

rázótölcséres módszerrel határoztunk meg) miatt a vizes közegű potenciometriás 

titrálást nem lehet alkalmazni, ugyanis magasabb pH tartományban a vegyület 

kicsapódik az oldatból. A vegyület oldhatóságának növelésére metanolt 

alkalmaztunk, és a potenciometriás oldószerelegyes módszerrel határoztuk meg a 

logK értéket. A 5. ábra a különböző oldószerelegyekben kapott titrálási görbéket, a 6. 

ábra a titrálási görbék alapján számított n , vagy Bjerrum görbéket mutatja be.  
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6. ábra Bjerrum görbék 

 

A vegyület kismértékű vízoldhatósága miatt igen magas metanol tartalom 

(43,65 - 63,97 m/m% között) alkalmazására volt szükség. Három különböző 

metanol-víz elegy esetén 2-2 párhuzamos mérést végeztünk. A különböző összetételű 

metanol-víz elegyekben végzett titrálások eredményeit a 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat Látszólagos protonálódási állandók különböző összetételű metanol-víz 

elegyekben 

Metanol 

(m/m%) 

[H2O] 

(mol/l) 
ε logsK ± SD n 

43,65 28 58,9 8,85 ± 0,01 2 

53,57 22,5 54,5 8,73 ± 0,01 2 

63,97 17,1 49,5 8,61 ± 0,02 2 

 

A kapott látszólagos protonálódási állandókból a Yasuda-Shedlovsky 

extrapolációval (logsK + log [H2O] vs 1/ε görbe alapján) határoztuk meg a vizes 

közegre vonatkozó protonálódási állandót (7. ábra). 
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7. ábra Yasuda-Shedlovsky extrapoláció 

 

Méréseink alapján a szertralin vizes közegre vonatkozó protonálódási állandója: 

logK = 9,16 ± 0,02, 

amely a szekunder aminocsoport középerős bázicitását mutatja. 

5.1.2 A lipofilitás jellemzése 
A szertralin lipofilitását két oldószerrendszerben, oktanol/víz és ciklohexán/víz 

rendszerekben mért megoszlási hányadosok logaritmusával jellemeztük.  

A megoszlási hányadost oktanol/víz rendszerben kétfázisú potenciometriás 

titrálással határoztuk meg. A 8. ábrán látható, hogy az oktanol jelenlétében végzett 

titrálás Bjerrum görbéje (kék vonalak) a vizes közegben végzett titrálás görbéjéhez 

(piros vonal) viszonyítva az alacsonyabb pH értékek irányába tolódik el. Az 

eltolódások alapján a 21. egyenlet segítségével számítható ki a megoszlási hányados 

értéke. 
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8. ábra Bjerrum differencia görbék 

 
A vegyület szerkezetéből adódóan nagy lipofilitást vártunk, ezért a titrálásokat 

kis mennyiségű oktanol jelenlétében végeztük. A különböző fázisarányok mellett 

végzett titrálások eredményeit a 2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat Különböző fázisarányoknál meghatározott oktanol/víz megoszlási 

hányadosok 

Víz / oktanol 

fázisarány 
logPoct ± SD n 

8 ml : 0,1 ml 4,34 ± 0,01 4 

8 ml : 0,15 ml 4,25 ± 0,01 2 

 

Méréseink alapján a szertralin oktanol/víz rendszerben mért megoszlási hányadosa: 

logPoct = 4,30 ± 0,01, 

amely a vegyület igen lipofil karakterét támasztja alá. 

 

Habár a kétfázisú rázótölcséres módszert nemcsak oktanol/víz, hanem más 

szerves oldószer/víz rendszerekben is alkalmazható [95], ciklohexán/víz rendszerben 

a szertralin esetében nem kaptunk megbízható pontos eredményt, ezért ebben a 

rendszerben a hagyományos rázótölcséres módszert alkalmaztuk. A vegyület 
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kismértékű oldhatósága miatt a valódi logPch értéket nem lehetett közvetlenül 

meghatározni. A méréseket két különböző pH-jú közegben igen nagy fázisarányok 

mellett (pH = 7,4: R = 100 és 200, pH = 8: R = 300) végeztük, ahol a látszólagos 

megoszlási hányados értékét mértük meg, és a 15. összefüggés alapján számítottuk ki 

a valódi logPch értéket. A 9. ábra a szertralin megoszlás előtti és megoszlás utáni 

vizes fázisának spektrumát mutatja be pH = 8 közegben R = 300 (30 ml vizes fázis : 

0,1 ml ciklohexán) fázisarány esetén. 
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9. ábra Megoszlás előtti és megoszlás után vizes spektrumok pH = 8 közegben 

30 ml víz : 0,1 ml ciklohexán fázisarányok esetén 

A különböző pH-kon mért látszólagos logPapp,ch értékeket és a számolt valódi 

logPch értéket az 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat Látszólagos és valódi logP értékek ciklohexán/víz rendszerben 

pH logPapp,ch ± SD logPch ± SD n 

7,4 2,65 ± 0,04 4,41 ± 0,04 6 

8,0 3,00 ± 0,04 4,19 ± 0,04 6 

 

Méréseink alapján a szertralin ciklohexán/víz rendszerben mért megoszlási 

hányadosa: 

logPch = 4,30 ± 0,12. 
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A szertralin érdekes megoszlási tulajdonsággal rendelkezik. Bár az oktanol/víz 

és a ciklohexán/víz rendszerben igen eltérő szolvatációs tulajdonságok 

érvényesülnek, mégis mindkét rendszerben ugyanakkora megoszlási hányadost 

kaptunk. Az oktanol amfiprotikus oldószer, mind hidrofób, mind pedig H-donor és 

H-akceptor kölcsönhatásokat alakít ki az oldott molekulával, míg a ciklohexán egy 

inert oldószer, kizárólag diszperziós kölcsönhatások kialakítására képes. A két 

rendszerben mért azonos logP érték azt mutatja, hogy a vegyület nem képez H-hidas 

kölcsönhatásokat az oldószerrel, kizárólag diszperziós hatások feltételezhetők az 

oldószer molekulái és az oldott anyag között. 

5.1.3 Szokatlan farmakokinetika értelmezése a fizikai-kémiai 
paraméterek alapján 

A szertralin kedvező farmakokinetikai tulajdonságait a meghatározott állandók 

jól alátámasztják. 

A felszívódást a molekula ionizációs állapota és lipofilitása egyaránt 

befolyásolja. A protonálódási állandó ismeretében kiszámítható a szertralin eloszlási 

görbéje (10. ábra), amelyen látható, hogy a vegyület a szervezet különböző pH-jú 

kompartmentjeiben döntően a transzport szempontjából kedvezőtlen, protonált 

formában van jelen (gyomor - pH = 1,5: 100,00 %; jejunum - pH = 6,5: 99,78 %; 

vérplazma - pH = 7,4: 98,29 %). 
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10. ábra A szertralin részecske eloszlási görbe 
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Megjegyzendő azonban, hogy a szervezetben található membránok közelében a 

dielektromos állandó értéke 32 körül van, amely megegyezik a metanol dielektromos 

állandójával [5]. Ha a mérési eredmények alapján Yasuda-Shedlovsky 

extrapolációval kiszámítjuk a tiszta metanolra vonatkozó logsK-t, akkor 8,2 értéket 

kapunk, mely a becsült logKmemb értéket fogja megadni. Ha ezzel az értékkel 

számítjuk ki szöveti pH-n a BH+ vs B forma arányát, akkor a B forma jelentős 

mértékű növekedése tapasztalható (BH+: 86,32 %; B: 13,68 %), amely a transzport 

szempontjából előnyös. Továbbá a protonált forma ilyen túlsúlya alapvetően 

kedvezőtlen a transzport szempontjából, azonban a vegyület nagymértékű lipofilitása 

ezt ellensúlyozni képes és biztosítja a szertralin jó abszorpcióját és szervezetbeni 

megoszlását. 

Az ionizált forma nagymértékű jelenléte a fehérjekötődés szempontjából 

kedvező, ezáltal a vegyület könnyen eloszlik a szervezetben. 

A vér-agy gáton történő passzív átjutás a fizikai-kémiai paraméterek közül 

leginkább a ΔlogP érték alapján becsülhető, amelyet az oktanol/víz és a 

ciklohexán/víz megoszlási hányadosok különbségeként számítottunk. A ΔlogP = 0 

érték a poláris kölcsönhatások hiányát mutatja, és jól alátámasztja a vegyület kitűnő 

agyi penetrációs tulajdonságát. 

5.2 Fejlesztés alatt álló, központi idegrendszerben ható 
vegyületcsalád fizikai-kémiai jellemzése 

A Richter Gedeon Nyrt-vel történő együttműködés keretében összesen 23 

fejlesztés alatt álló vegyület fizikai-kémiai tulajdonságait vizsgáltuk, a doktori 

disszertációba szabadalmi okok miatt 15 vegyület eredményei kerülhettek be. A 

vegyületeket D2/D3 (RG-1 – RG-4, RG-8 – RG-15) és NMDA receptoron kifejtett 

hatásra (RG-5 – RG-7) fejlesztették. A gyógyszerkincsben jelenleg is több hasonló 

szerkezetű vegyület található, így az antipszichotikus hatású aripiprazol, ziprazidon, 

risperidon és az antidepresszív trazodon és etoperidon. 
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5.2.1 A vegyületek szerkezete és ennek alapján várható 
tulajdonságok 

A vizsgált vegyületeket a bennük található központi heterociklus alapján 

szerkezetileg két csoportra lehet osztani. Az RG-1 – RG-7 kódszámú vegyületek 

piperidin, az RG-8 – RG-15 kódszámú vegyületek piperazin központi gyűrűt 

tartalmaznak. Mindkét csoportban e heterociklushoz nagy szerkezeti és 

tulajdonságbeli változatosságot okozó szubsztituensek ill. szerkezeti elemek 

kapcsolódnak (a szerkezeti képletek a 34-36. oldalon találhatók).  

A piperidin származékok közül az RG-1 – RG-5 kódszámú vegyületek esetén 

a piperidin gyűrűben található nitrogén atom bázikus tulajdonságú, míg a többi 

vegyületnél az említett nitrogén atom savamid kötésben van, ezért elveszti 

bázicitását. A RG-4 – RG-7 kódszámú vegyületek további heterociklusos gyűrűt 

tartalmaznak, melyek befolyásolják a vegyületek sav-bázis tulajdonságát. 

A piperazin vázas vegyületek esetén a piperazin gyűrűhöz egyik oldalról 

elektronszívó szubsztituensek kapcsolódnak, melyek alapján az alábbi csoportosítást 

lehet tenni: 

3-trifluormetil-fenil (RG-8) 

2,3-diklór-fenil (RG-9 – RG-11) 

3-ciano-5-trifluormetil-fenil (RG-12 – RG-14) 

2-metoxi-fenil (RG-15) szubsztituenseket tartalmazó vegyületek. 

A piperazin gyűrűhöz másik irányból, a bázikus nitrogén atomhoz 2-4 szénatom 

hosszúságú alkilláncon keresztül kapcsolódva variábilis molekularész található, 

benne lipofil és poláris elemekkel egyaránt. 

A vegyületek sav-bázis tulajdonságok szempontjából igen különbözőek. Az 

eltérő szerkezetek miatt várhatóan a lipofilitásuk is szignifikánsan különbözik. 

Különösen érdekes kérdés, hogy az oktanol/víz és a ciklohexán/víz rendszerekben 

mért megoszlási hányadosok között milyen eltérés jelentkezik, tekintettel az egyes 

vegyületekben előforduló jelentős számú és többféle karakterű heteroatomra, 

amelyek a szolvatációt befolyásoló hidrogénhíd képződés mértékében és jellegében 

(hidrogén-donor ill. -akceptor tulajdonságok és azok molekuláris lokalizációja) 

lényeges eltéréseket okozhatnak. 
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5.2.2 Az RG vegyületek sav-bázis tulajdonságai 
A vizsgált vegyületek között találunk egyértékű bázisokat (RG-1 – RG-3, RG-

7 – RG-11, RG-15), kétértékű bázisokat (RG-4, RG-12, RG-13), savat (RG-6) és 

amfoter vegyületeket (RG-5, RG-14) egyaránt. 

5.2.2.1 Protonálódási állandók (K) meghatározása 
Gyenge vízoldhatóságuk miatt a protonálódási állandók meghatározására az 

UV-pH titrálást és a potenciometriás oldószerelegyes módszert alkalmaztuk. A 

meghatározások során törekedtünk arra, hogy az azonos szerkezeti egységeket 

tartalmazó vegyületek esetén ugyanazt a módszert alkalmazzuk. A vizsgált 

vegyületek közül csak néhány esetben tudtuk az UV-pH titrálást alkalmazni (RG-5, 

RG-6, RG-12, RG-13), ezért ezekben az esetekben a potenciometriás 

oldószerelegyes módszerrel is meghatároztuk a protonálódási állandókat. A 

disszertációban ezeket az eredményeket mutatom be. 

A mérései eredményeket reprezentatív jelleggel az RG-9 kódszámú vegyület 

példáján ismertetem. A 11. ábra a különböző oldószerelegyekben kapott titrálási 

görbéket, a 12. ábra a titrálási görbék alapján számított n , vagy Bjerrum görbéket 

mutatja be. 
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11. ábra Titrálási görbék az RG-9 kódszámú vegyület esetén 
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12. ábra Bjerrum görbék az RG-9 kódszámú vegyület esetén 

 
A vegyület kismértékű vízoldhatósága miatt igen magas metanol tartalom (38,2 

- 54,4 m/m% között) mellett végeztük a titrálásokat. Három különböző metanol-víz 

elegy esetén 2-2 párhuzamos mérést végeztünk. A különböző összetételű metanol-víz 

elegyekben végzett titrálások eredményeit a 4. táblázat foglalja össze. 

4. táblázat Látszólagos protonálódási állandók különböző összetételű metanol-víz 

elegyekben 

Metanol 

(m/m%) 

[H2O] 

(mól/l) 
ε logsK ± SD n 

38,2 31,1 61,8 7,63 ± 0,01 2 

46,3 26,5 58,2 7,54 ± 0,02 2 

54,4 22,1 54,4 7,38 ± 0,02 2 

 

A kapott látszólagos protonálódási állandókból a Yasuda-Shedlovsky 

extrapolációval (logsK + log [H2O] vs. 1/ε görbe alapján) határoztuk meg a vizes 

közegre vonatkozó protonálódási állandót (13. ábra). 
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13. ábra Yasuda-Shedlovsky extrapoláció az RG-9 kódszámú vegyület esetén 

 

Méréseink alapján az RG-9 kódszámú vegyület vizes közegre vonatkozó 

protonálódási állandója: 

logK = 8,00 ± 0,02. 

 

Az 5. táblázat a meghatározások során kapott Yasuda-Shedlovsky 

extrapolációs egyeneseket, az egyenesek determinációs koefficiensét, illetve a 

vegyületekben található protonálódó/deprotonálódó csoportokat és a protonálódási 

állandókat foglalja össze. 
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5. táblázat A vegyületekben található protonálódó/deprotonálódó csoportok, 

Yasuda-Shedlovsky extrapolációs egyenesek és determinációs koefficiensek, illetve 

a vizes közegre extrapolált protonálódási állandók 
Yasuda-Shedlovsky extrapoláció 

logsK + log[H2O] =a/ε +bVegyület 

Protonálódó / 

deprotonálódó 

csoportok 

Metanol 

m/m % 
a b 

R2 
n logK ± SD

1 piperidin N 22,8 – 38,3 -172,1 13,755 0,9821 6 9,81 ± 0,02 

2 piperidin N 37,8 – 53,9 -172,6 12,591 0,9921 6 8,64 ± 0,01 

3 piperidin N 37,7 – 53,4 -155,1 12,509 0,9937 6 8,78 ± 0,01 

4 
piperidin N 

kinolin N 
26,0 – 45,3 

-167,2 

-203,1 

12,406 

7,555 

0,9630 

0,9940 
4 

8,53 ± 0,04 

3,22 ± 0,03 

5 
oxazolon NH 

piperidin N 
31,5 – 52,3 

9,7 

-161,9 

10,699 

11,00 

0,9611 

0,9982 
6 

7,79 ± 0,03 

7,18 ± 0,01 

6 oxazolon NH 36,8 – 60,7 12,5 10,048 0,9810 6 8,14 ± 0,01 

7 anilin NH 38,1 – 55,0 -149,4 7,112 0,9958 6 3,64 ± 0,02 

8 piperazin N 38,0 – 54,4 -140,3 11,164 0,9866  7,63 ± 0,03 

9 piperazin N 38,2 – 54,4 -179,7 12,036 0,9940 6 8,00 ± 0,02 

10 piperazin N 37,8 – 53,5 -170,3 11,909 0,9919 6 7,99 ± 0,01 

11 piperazin N 45,6 – 54,4 -213,9 12,540 0,9910 6 8,06 ± 0,02 

12 
piperazin N 

piridin N 
30,9 – 50,7 

-191,3 

-250,1 

11,468 

8,895 

0,9795 

0,9967 
6 

7,27 ± 0,04 

3,95 ± 0,02 

13 
piperazin N 

kinolin N 

    36,5 – 62,7 

 

-237,0 

 

12,282 

 

0,9710 

 

3 

3 

7,50 ± 0,14 

3,23 ± 0,02 * 

14 
szulfonsavamid 

piperazin N 
34,9 – 53,2 

34,3 

-269,6 

11,948 

13,028 

0,9795 

0,9906 
6 

10,60 ± 0,04 

7,83 ± 0,03 

15 piperazin N 34,4 – 46,7 -167,0 11,809 0,9955 6 7,93 ± 0,01 

* UV-pH titrálással meghatározott állandó 

 

A metanol alacsonyabb dielektromos állandója miatt a vegyületek 

disszociációját visszaszorítja, ezáltal metanolos közegben a savak és a bázisok 
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erőssége csökken, ami savak esetében logK érték növekedést, bázisok esetében logK 

érték csökkenést fog eredményezni. Általánosságban elmondható, hogy savak esetén 

a Yasuda-Shedlovsky extrapolációs egyenes (7. egyenlet) meredeksége nő, bázisok 

esetén pedig csökken. Ezen tendenciák alapján különböző összetételű metanol-víz 

elegyekben végzett titrálásokkal könnyen el lehet dönteni, hogy az adott 

protonálódási állandó savas vagy bázikus funkciós csoporthoz tartozik. A vizsgált 

vegyületek esetén is megfigyelhető ez a tendencia. Savak esetén pozitív, bázisok 

esetén negatív az egyenes meredeksége. Az általunk vizsgált vegyületeknél a bázisok 

esetében a metanol ionizációt befolyásoló hatása jelentősebb, mint a savaknál, 

melyet az egyenesek meredekségének abszolút értéke mutat. 

 

Mivel az RG-13 kódszámú vegyület logK2 értékét nem lehetett ezzel a 

módszerrel meghatározni, ezért ezt az állandót vizes közegű UV-pH titrálással 

határoztuk meg. A különböző pH-kon felvett spektrumokat a 14. ábra tartalmazza. 
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14. ábra Az 1,71 - 6,02 pH tartományban felvett spektrumok az RG-13 kódszámú 

vegyület esetén 

Az UV-pH titrálások alapján a vegyület logK2 értéke: 

3,23 ± 0,02. 
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A bázicitás és a kémiai szerkezet összefüggései 

A meghatározott állandók a kémiai szerkezettel az alábbi módon 

értelmezhetők: 

1.) A piperidin származékok közül a piperidin gyűrűben szabad, bázikus nitrogént 

tartalmazó vegyületek (RG-1 – RG-5) logK értékei 7,18 - 9,81 közötti tartományban 

változnak. Ezeknél a vegyületeknél a piperidin gyűrűhöz két σ-kötésnyi távolságban 

3-trifuormetil-fenil vagy 4-fluor-fenil csoport kapcsolódik, melyek elektronszívó 

tulajdonsága jelentős mértékben csökkenti a piperidin nitrogén bázicitását. A 

csoporton belül az RG-1 kódszámú vegyület rendelkezik a legnagyobb bázicitással 

(9,81), mivel a két gyűrűt az elektronikus effektusokban viszonylagosan szigetelő 

funkciót betöltő metilén-híd köti össze, míg a többi három hasonló szerkezetű 

vegyületnél a két gyűrű közé ékelődő heteroatomok (oxigén vagy nitrogén) jobban 

közvetítik az elektronszívó hatást (8,64; 8,53; 8,78). A csoporton belül az RG-5 

kódszámú vegyületben található nitrogén bázicitása a legalacsonyabb (7,18), ugyanis 

a báziscentrumtól három kötés távolságra levő szulfinil-csoport elektronszívó hatása 

jelentős mértékben csökkenti a bázicitást. 

2.) Az RG-4 – RG-7 kódszámú vegyületek további heterociklust, kinolin (RG-4) 

benzoxazolon (RG-5, RG-6) és benzimidazolon (RG-7) heterociklusokat 

tartalmaznak. Az RG-4 kódszámú vegyület kinolin nitrogénje gyengén bázikus 

tulajdonságú (3,22). A benzoxazolon és benzimidazolon heterociklusok savassága 

eltérő mértékű. Az oxazolon gyűrű NH csoportja több nagyságrenddel erősebb sav 

(8,14; 7,79), mint az imidazolon gyűrű imino-csoportja, tükrözve az oxigén 

heteroatomnak a nitrogénét meghaladó elektronszívó hatását, mely hatás elősegíti a 

proton disszociációját. Az imino-csoport bázicitása olyan gyenge, hogy pH = 12-ig 

történő titrálás során egyik módszerrel (potenciometriás oldószerelegyes módszer és 

UV-pH titrálás) sem volt meghatározható. Az RG-7 kódszámú vegyület anilin típusú 

szekunder aminocsoportjának logK értéke 3,64. 

3.) A piperazin vázas vegyületek esetén (RG-8 – RG-15) a piperazin gyűrűben az 

aromás gyűrűtől távolabb levő nitrogén protonálódási állandóját határoztuk meg, 

mivel az „anilin” nitrogén bázicitása olyan csekély, hogy az alkalmazott 

módszerekkel nem mérhető. Az RG-9 – RG-11 és az RG-15 kódszámú vegyületek 

esetén a protonálódási centrum nagyon hasonló kémiai környezetben van, a 
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molekulák közötti szerkezeti különbségek a N-atomtól távol találhatók, ezek 

nincsenek hatással a bázicitásra, ezért érthető, hogy bázicitásuk szinte azonos (8,00; 

7,99; 8,06; 7,93). A 3-trifluormetil-fenil (RG-8) (7,63) és 3-ciano-5-trifluormetil-

fenil (RG-12 – RG-14) (7,27; 7,50; 7,83) származékok bázicitása alacsonyabb, 

ugyanis ezen csoportok erős elektronszívó tulajdonságuk révén jelentős mértékben 

csökkentik a bázicitást. 

4.) Az RG-12 kódszámú vegyület másik báziscentrumát a piridin gyűrű nitrogénje 

képviseli, amely gyengén bázikus tulajdonságú (3,95). Az RG-13 kódszámú 

vegyület kinolin gyűrűjének gyenge bázicitását (3,23) UV-pH titrálással határoztuk 

meg. A vegyület igen kismértékű oldhatósága miatt a logK1 állandót csak nagyobb 

hibával tudtuk meghatározni. Az RG-14 kódszámú vegyület amfoter molekula, 

szulfonsavamid csoportja gyengén savas (10,60) tulajdonságú. A piridin gyűrű 

nitrogénje az adott kémiai környezetben olyan gyenge bázis, hogy az alkalmazott 

módszerrel nem mérhető. 

5.2.2.2 Sav-bázis kémia jellemzése mikroállandókkal 
A két csoportos vegyületek közül négy esetén (RG-4, RG-12 – RG-14) az 

egyes funkciós csoportok bázicitása között több nagyságrend különbség van, így a 

meghatározott protonálódási állandók az egyes funkciós csoportok sav-bázis jellegét 

számszerűsítik. Viszont az RG-5 kódszámú molekulában a két csoport (deprotonált 

benzoxazolon, piperidin) bázicitása összemérhető, ezért az egyes funkciós csoportok 

bázicitását protonálódási mikroállandókkal jellemeztük. 

A 15. ábra az RG-5 kódszámú molekula mikrospeciációs sémáját mutatja be, 

amelyen látható a négy mikrorészecske (a négyféle protonáltsági állapotnak 

megfelelően) és a négy mikroállandó (kB, kP, P
Bk , B

Pk ). A B és P indexek a 

benzoxazolon ill. piperidin gyűrűben található nitrogén atomok protonálódására 

utalnak. A k mikroállandó felső indexe az adott folyamatban protonálódó funkciós 

csoportot jelöli, az (esetleges) alsó index pedig a már protonált csoportot. 
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15. ábra Az RG-5 kódszámú vegyület mikrospeciációs sémája 

 

Mivel a molekulában a sav-bázis egyensúlyokban résztvevő csoportok UV 

szelektivitása kémiai evidenciákból nem következik, viszont a piperidin és a 

benzoxazolon nitrogén közelében egyaránt van szénkötésű, a közeli nitrogén 

protonálódására/deprotonálódására várhatóan érzékeny hidrogén, a protonáltsági 

állapot csoportspecifikus követésére az NMR-pH titrálást választottuk. 

A molekula 1H-NMR spektrumának aromás tartományában (16. ábra) láthatók 

a benzoxazolon gyűrű három hidrogénjének jelei. Az aromás jelek közül szingulet (s) 

jelet ad a H7 (7,67 ppm), melynek közelében nincs felhasító/csatoló hidrogén atom 

három kötés távolságon belül. A H5 és H4 egymástól három kötés távolságban 

található, így ezek felhasítják egymás jelét, multiplicitásuk dublet (d) lesz, a 

magasabb (7,57) ppm értéknél az elektronszívó szulfinil-csoporthoz közelebbi H5 

jelentkezik, míg a távolabbi H4 kémiai eltolódása alacsonyabb (7,41 ppm). Mind a 

három H atom szelektíven érzékeli a benzoxazolon gyűrű nitrogénjének 

protonálódását.  



 59

6.406.406.606.606.806.807.007.007.207.207.407.407.607.607.807.808.008.00

7,67

7,57

7,41

F
N

S

O

N
H

O
O

H7

H5

H4
H

H

6.406.406.606.606.806.807.007.007.207.207.407.407.607.607.807.808.008.00

7,67

7,57

7,41

F
N

S

O

N
H

O
O

H7

H5

H4
H

H

 

16. ábra Az RG-5 kódszámú vegyület 1H-NMR spektrumának aromás 

tartománya, 0,001 M sósavban 

A molekula 1H-NMR spektrumának alifás tartománya (17. ábra) a sok, 

egymással átfedő jelet adó metilén csoport miatt jóval bonyolultabb. Viszont a 

piperidin és fluoro-fenil gyűrű közötti metilén csoport geminális hidrogénjeinek csak 

egy (a piperidin 4-es szénatomján levő) H szomszédja van három kötés távolságon 

belül, valamint ez a jel a többi metilén jeltől jól megkülönböztethető kémiai 

eltolódásoknál jelentkezik (savas oldatban 2,58 ppm), így ezt választottuk, mint a 

piperidin N atomjának protonálódását jelző magot. 
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17. ábra  Az RG-5 kódszámú vegyület 1H-NMR spektrumának alifás 

tartománya, 0,001 M sósavban 

 

A 18. ábra a H7 proton kémiai eltolódásának változásából számolt benzoxazolon 

nitrogén protonálódási móltörtjét mutatja a pH függvényében. 
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18. ábra A benzoxazolon N protonáltsági móltörtjének pH-függése a H7 proton 

kémiai eltolódásának változása alapján 
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A mérési adatokra a 9. egyenletet illesztve (kO helyett kB) megkapható a kB, 

hasonló egyenletből a kP protonálódási mikroállandó, a másik kettő ( B
Pk , P

Bk ) az 

ismert állandók alapján a 2. és 3. összefüggések segítségével kiszámítható. A 

molekula protonálódási makro- és mikroállandóinak logaritmusát a 6. táblázat 

tartalmazza. 

6. táblázat A molekula protonálódási makro- és mikroállandóinak logaritmusa 

            RG-5 
logK1 ± SD 7,79 ± 0,03 

logK2 ± SD 7,18 ± 0,01 

logkB± SD 7,43 ± 0,01 

logkP ± SD 7,54 ± 0,01 

logkB
P ± SD 7,43 ± 0,01 

logkP
B ± SD 7,54 ± 0,01 

 

A piperidin nitrogéntől három kötés távolságban levő elektronszívó szulfinil-

csoport jelentősen, közel 2 nagyságrenddel lecsökkenti a molekularészlet bázicitását. 

A benzoxazolon gyűrű nitrogénje körül szintén lecsökken az elektronsűrűség a 

gyűrűben levő oxigén és a szomszédos aromás gyűrű miatt, így az a molekularészlet 

(ellentétben az amidok túlnyomó többségével) már határozottan savassá válik. 

 

Egy csoport protonálódása megváltoztatja (általában lecsökkenti) a másik 

csoport bázicitását. Ez a bázicitás-módosító hatás a kölcsönhatási tényező 

számértékével jellemezhető, mely az 5. egyenlet alapján számítható. 

A kölcsönhatási tényező számolt értéke esetünkben 0,00. Ez azt jelenti, hogy 

az egyik csoport protonálódása érzékelhető mértékben nem befolyásolja a másik 

csoport bázicitását. Ez az eredmény végül is nem meglepő, ha figyelembe vesszük, 

hogy a két csoport egymástól távol helyezkedik el, a kovalens kötéseken keresztüli 

induktív effektusok már nem érvényesülnek. 
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5.2.3 Az RG vegyületek lipofilitása 
Mint ahogy az irodalmi bevezetésben bemutattam, a vegyületek amfiprotikus 

membránokon történő átjutása jól modellezhető az oktanol/víz megoszlási 

hányadosok alapján, viszont a vér-agy gáton történő átjutás a ΔlogP értékkel hozható 

szorosabb összefüggésbe, mely a logPoct és a logPch értékek különbségeként 

számítható. Ezért a vegyületek lipofilitását a megoszlási hányados alapján mindkét 

rendszerben tanulmányoztuk. 

5.2.3.1 Oktanol/víz megoszlási hányadosok (Poct) 
A vegyületek oktanol/víz megoszlási hányadosát a pontos, jól reprodukálható 

és gyors, kétfázisú potenciometriás titrálással határoztuk meg. Mivel a vegyületek 

szerkezete alapján nagy logPoct értékeket vártunk, ezért a titrálásokat kis mennyiségű 

szerves fázis jelenlétében végeztük. 

A mérési eredményeket reprezentatív jelleggel az RG-10 kódszámú vegyület 

példáján ismertetem. A 19. ábrán látható, hogy a vegyület oktanol jelenlétében 

végzett titrálásának Bjerrum görbéje (kék vonalak) a vizes közegben végzett titrálás 

görbéjéhez (piros vonal) viszonyítva az alacsonyabb pH értékek irányába tolódik el. 
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19. ábra Bjerrum görbék az RG-10 kódszámú vegyület esetén 

 

A különböző fázisarányok mellett végzett titrálások eredményeit a 7. táblázat mutatja 

be. 
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7. táblázat Különböző fázisarányoknál meghatározott oktanol/víz megoszlási 

hányadosok 

Víz / oktanol 

fázisarány 
logPoct ± SD n 

8 ml : 0,4 ml 4,30 ± 0,01 3 

8 ml : 0,5 ml 4,27 ± 0,01 3 

 

Méréseink alapján az RG-10 kódszámú vegyület oktanol/víz rendszerben mért 

megoszlási hányadosa: 

logPoct = 4,29 ± 0,01. 

 

A fentiekhez hasonlóan történt valamennyi minta logPoct értékének 

meghatározása. Az eredményeket a 9. táblázat foglalja össze. 

A lipofilitás és a kémiai szerkezet összefüggései 
A lipofilitást is befolyásoló szerkezeti variábilitás miatt a membránbarriereken 

történő átjutás képességével összefüggő paraméternek tekintett oktanol/víz logP 

érték a vizsgált vegyületeknél több nagyságrend tartományban (logP egységben: 3,08 

- 4,61) változik. A meghatározott megoszlási hányadosok a kémiai szerkezettel 

értelmezhető módon változnak. 

1.) Az RG-2 és az RG-3 kódszámú vegyületek a piperidin és az aromás gyűrűt 

összekötő heteroatomokban különböznek. Az éteres oxigént tartalmazó (RG-2) 

vegyület lipofilitása 0,52 logP értékkel nagyobb, mint a szekunder aminocsoportot 

tartalmazóé (RG-3). 

2.) Az RG-2 és az RG-4 kódszámú vegyület a savamid kötéshez kapcsolódó 

szubsztituensekben különbözik. Az RG-2 kódszámú vegyület esetén 4-bróm-fenil 

csoport, míg az RG-4 kódszámú vegyületnél kinolin gyűrű kapcsolódik a savamid 

csoporthoz. Ez a szerkezeti változás csekély logPoct érték differenciát okoz. 

3.) Az RG-1 és az RG-8 kódszámú vegyületek szerkezete a heterociklusos 

alapvázban különbözik. Az utóbbi vegyület egy -CH2- csoporttal kevesebbet 

tartalmaz, valamint piperazin gyűrűje polárisabb, mint az RG-1 kódszámú vegyület 
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piperidin gyűrűje, és ez a szerkezeti különbség alátámasztja a logPoct értékek közti 

0,72 differenciát. 

4.) A diklór-fenil-piperazin származékok (RG-9 – RG-11) a ciklohexil csoporthoz 

kapcsolódó szubsztituensekben különböznek. Az RG-11 kódszámú vegyület 

tartalmazza a legpolárisabb szubsztituenst, a szulfonamid csoportot, s ezen vegyület 

lipofilitása a legkisebb a diklór-fenil-piperazin származékok között (4,03). Az RG-9 

kódszámú vegyület esetén acetamido-, míg az RG-10 kódszámú vegyület esetén 

propionamido-csoport kapcsolódik a ciklohexil gyűrűhöz. Az egy metilén csoport 

különbség a lipofilitásukban kismértékű (0,11) logPoct különbséget okoz. 

5.) A 3-ciano-5-trifluor-metil-fenil-piperazin származékok (RG-12 – RG-14) eltérő 

logPoct értékeit (3,62; 4,55; 4,61) a piperazin gyűrű erősebben bázikus nitrogén 

atomjához kapcsolódó változatos szubsztituensek okozzák. 

5.2.3.2 Ciklohexán/víz megoszlási hányadosok (Pch) 
A logPch értékek pontos meghatározására ugyanúgy, mint a szertralin esetén, itt 

is a hagyományos rázótölcséres módszer bizonyult megbízhatóbbnak. A mérések 

során számos probléma merült fel, minden egyes vegyület esetén előkísérletekkel 

kellett meghatározni a mérés során alkalmazható optimális körülményeket. A 

vegyületek rossz vízoldhatósága és spektrális tulajdonsága miatt nem lehetséges 

közvetlenül a valódi logPch érték meghatározása (kivétel az RG-15 kódszámú 

vegyület). Ilyen esetekben az oldhatóságot a pH változtatásával és 0-10 V/V % 

metanol hozzáadásával növeltük, ezáltal mérhető abszorbanciával rendelkező 

kiindulási vizes fázisokat tudtunk készíteni. Általában két különböző pH-n, két-két 

fázisarány esetén határoztuk meg a látszólagos logPch értékeket és a 12., 15., 18. 

összefüggések alapján számítottuk ki a valódi logPch-t. A magas és az alacsony logP 

értékek esetén extrém fázisarányokat kellett alkalmazni. 

A mérési eredményeket reprezentatív jelleggel az RG-2 kódszámú vegyület 

példáján ismertetem. A 20. ábra a vegyület megoszlás előtti és megoszlás utáni 

spektrumait tartalmazza a vizes fázisban pH = 7,5 közegben R = 80 (20 ml vizes 

fázis : 0,25 ml ciklohexán) fázisarány esetén. 

 



 65

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

λ [nm]

A
bs

megoszlás előtt

megoszlás után

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

λ [nm]

A
bs

megoszlás előtt

megoszlás után

 

20. ábra Megoszlás előtti és megoszlás utáni spektrumok az RG-2 kódszámú 

vegyület esetén 

 

A különböző pH-kon mért látszólagos logPapp,ch értékeket és a számolt valódi logPch 

értéket a 8. táblázat foglalja össze. 

8. táblázat Látszólagos és valódi logPch értékek 

pH logPapp,ch ± SD logPch ± SD n 

7,5 1,83 ± 0,04 3,00 ± 0,04 4 

8,0 2,35 ± 0,07 3,08 ± 0,07 4 

 

Méréseink alapján az RG-2 kódszámú vegyület ciklohexán/víz rendszerben mért 

megoszlási hányadosa: 

logPch = 3,04 ± 0,07. 

 

A példaként részletesen bemutatott vizsgálati eljárással végeztük el valamennyi 

minta logPch értékének meghatározását. Az eredményeket a 9. táblázat tartalmazza. 
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9. táblázat A vegyületek logPoct, logPch és ΔlogP értékei 

Vegyület logPoct ± SD logPch ± SD ΔlogP 

1 4,43 ± 0,01 2,21 ± 0,08 2,22 

2 4,28 ± 0,01 3,04 ± 0,07 1,24 

3 3,76 ± 0,01 2,27 ± 0,03 1,49 

4 4,22 ± 0,01 1,59 ± 0,05 2,63 

5 3,08 ± 0,02 -1,15 ± 0,14 4,23 

6 3,78 ± 0,01 -0,57 ± 0,05 4,35 

7 3,21 ± 0,01 -1,17 ± 0,2 4,38 

8 3,71 ± 0,01 0,85 ± 0,07 2,86 

9 4,18 ± 0,01 1,50 ± 0,02 2,68 

10 4,29 ± 0,01 2,13 ± 0,06 2,16 

11 4,03 ± 0,01 1,92 ± 0,06 2,11 

12 3,62 ± 0,01 -0,62 ± 0,05 4,24 

13 4,55 ± 0,02 0,82 ± 0,05 3,73 

14 4,61 ± 0,01 1,00 ± 0,02 3,61 

15 3,69 ± 0,01 1,24 ± 0,03 2,45 

Összefüggések a kémiai szerkezet és a ciklohexán/víz megoszlás között 
A vegyületek ciklohexán/víz rendszerben mért megoszlási hányadosainak 

logaritmusa -1,17 - 3,04 közötti tartományba esik. A meghatározott logPch értékek a 

kémiai szerkezettel az alábbi módon változnak. 

1.) Az RG-2 és az RG-3 kódszámú vegyületeknél a piperidin és az aromás gyűrűt 

összekötő eltérő heteroatomok 0,77 logPch különbséget okoznak. 

2.) Az RG-2 és az RG-4 kódszámú vegyületek közötti szerkezeti különbség jelentős 

mértékű logPch érték változást okoz. 

3.) A diklór-fenil-piperazin származékok (RG-9 – RG-11) esetén a ciklohexil 

csoporthoz kapcsolódó eltérő szubsztituensek különböző mértékben befolyásolják a 

ciklohexán/víz megoszlási hányadosokat. Az RG-9 és az RG-10 kódszámú 

vegyületek esetén egy –CH2- csoport különbség 0,63 logPch különbséget okoz. A 

szulfonsavamid csoport bevitele a molekulára az acetamido-csoporthoz képest 0,42 
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logPch érték növekedést, míg a propionamido-csoporthoz képes 0,21 logPch érték 

csökkenést eredményez. 

4.) A 3-ciano-5-trifluormetil-fenil-piperazin származékok (RG-12 – RG-14) 

megoszlása ezen rendszerben is jelentős különbséget mutat (-0,62; 0,82; 1,00), mely 

eltéréseket a molekula egyik oldalán található variábilis szubsztituensek okozzák. 

5.2.3.3 A megoszlás összehasonlítása a két oldószer rendszerben 
A kapott eredmények a vegyületek eltérő megoszlási tulajdonságait mutatják a 

két szerves oldószer/víz rendszer esetén. Ez nem meglepő, hiszen a két szerves 

oldószer szolvatációs tulajdonságai eltérőek, mint ahogy azt már az előzőekben 

bemutattam. Oktanol/víz rendszerben magasabb (3,08 - 4,61), míg ciklohexán víz 

rendszerben alacsonyabb (-1,17 - 3,04) logP értékeket kaptunk. A különböző logP 

tartományok alapján nyilvánvaló, hogy a vizsgált vegyületek körében a 

ciklohexán/víz rendszer közel háromszor jobban differenciál, mint az oktanol/víz 

rendszer (21. ábra). 
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21. ábra A vegyületek logPoct és logPch értékei (A kék oszlopok a logPoct a piros 

oszlopok a logPch értékeket jelölik.) 
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A 10. táblázat a szerkezet módosítások hatását mutatja a megoszlásra a két 

rendszerben. A különbségeket a hasonló szerkezetű vegyületeknél mért logP értékek 

alapján számítottam. 

10. táblázat Szubsztituensek hatása a megoszlási hányadosokra 

Vegyületek Szubsztituens csere ΔlogPoct ΔlogPch 

2 → 3 -O- → -NH- 0,52 ↓ 0,77 ↓ 

2 → 4 
Br → N  

0,06 ↓ 1,45 ↓ 

8 → 9 -CF3 → 2 -Cl 0,47 ↑ 0,65 ↑ 

9 → 10 
NH

CH3

O

 → 

O

CH3 NH  
0,11 ↑ 0,63 ↑ 

9 → 11 
NH

CH3

O

 → NH

S
O

O
CH3

 0,15 ↓ 0,42 ↑ 

10 → 11 
O

CH3 NH  → NH

S
O

O
CH3

 
0,26 ↓ 0,21 ↓ 

 

A vegyületek szerkezeti változtatása mindkét rendszerben általában 

ugyanolyan irányba módosítja a megoszlást. Egyedül az RG-9 és az RG-11 

kódszámú vegyületek esetén mért logP értékeknél figyelhető meg ellentétes 

tendencia a két rendszerben. Az acetamido-csoport cseréje szulfonsavamid egységre 

oktanol/víz rendszerben logP érték csökkenést, ciklohexán/víz rendszerben logP 

érték növekedést okoz. Továbbá megfigyelhető, hogy a vegyületek módosítása az 

oktanol/víz megoszlásra kisebb, míg a ciklohexán/víz megoszlásra nagyobb hatással 

van. Ezen megfigyelések jobb megértéséhez megvizsgáltuk, hogy milyen 

molekuláris tényezők befolyásolják a vegyületek megoszlását a két szerves 

oldószer/víz rendszerben. 
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A megoszlást befolyásoló molekuláris kölcsönhatások 
Az oktanol/víz megoszlási hányados és a kémiai szerkezet közötti 

összefüggéseket széleskörűen vizsgálták. Az ún. „üregképződési teóriát” alapul véve 

egy molekula megoszlását két fázis között, annak mérete és polaritása határozza 

meg. A megoszlás és a kémiai szerkezet közötti kapcsolat az alábbi összefüggéssel 

írható le: 

logP = a (molekula méreti tényező) + b (kölcsönhatási tényező)                           (25). 

Apoláris molekuláknál a logP lineáris összefüggésben áll a molekula méretét 

leíró szerkezeti paraméterrel (térfogat és felszín) [156, 157], mivel oldódáskor az 

oldószerben az oldott anyag mérete által megszabott szabad térfogatnak, üregnek kell 

képződnie. Poláris csoporttal rendelkező molekuláknál a kölcsönhatási tényezőnek is 

jelentős szerepe van a megoszlás során. 

A Kamlet és Taft nevéhez fűződő iskola lineáris szabad energia 

összefüggéseket írt le a megoszlási hányados jellemzésére, melyben a kölcsönhatási 

tényezőt tovább bontották dipólus kölcsönhatási és hidrogénhíd képződési faktorokra 

[157, 158]. Az általuk felállított egyenlet szerint a megoszlási hányados kifejezhető 

az oldott anyag móltérfogatával (V) , a dipólus – dipólus kölcsönhatást jellemző 

paraméterrel (π*) és a hidrogénhíd képző sajátságával (β): 

logP = m ( V/100) + s π* + b β                                                                               (26). 

Abraham ezeket az összefüggéseket fejlesztette tovább. Több mint 600 

molekula megoszlási adatai alapján az irodalmi áttekintésben bemutatott 5 

paraméteres LSER egyenletet (1) különböző szerves oldószer/víz megosztó 

rendszerek esetén, így oktanol/víz, hexadekán/víz, alkán/víz és ciklohexán/víz 

rendszerekre írta le. Megállapította, hogy oktanol/víz rendszerben a megoszlást 

leginkább a H-kötés bázicitás, a dipolaritás/polarizálhatóság és a molekulaméret 

befolyásolja. Hexadekán/víz, alkán/víz és ciklohexán/víz rendszerekben a H-kötés 

aciditásnak is jelentős szerepe van a megoszlás során [64]. 

A fentiek alapján egyszerűen számítható paraméterek felhasználásával 

kívántuk feltárni az oktanol/víz és a ciklohexán/víz rendszerben tapasztalható eltérő 

megoszlási viselkedés okait. Az összefüggéseket egyváltozós és többváltozós lineáris 

regressziós analízissel vizsgáltuk. 
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A két oldószer eltérő szolvatációs tulajdonsága alapján feltételezhető, hogy a 

vegyületekben található heteroatomok a ciklohexán/víz rendszerben jelentős 

mértékben csökkentik a megoszlást, míg oktanol/víz rendszer esetén az oktanol 

hidroxil csoportjaival kialakuló poláris kölcsönhatások miatt ebben a rendszerben ez 

a hatás kisebb mértékű. Ezért először a heteroatomok hatását vizsgáltuk. A poláris 

heteroatomok közé a nitrogént és az oxigént, az apoláris (előzőeknél apolárisabb) 

heteroatomok közé a fluort, a klórt a brómot és a ként soroltuk. A poláris 

heteroatomok számát illetve az apoláris heteroatomok számát elosztva a vegyület 

szénatomjainak számával kaptuk a HETpoláris és HETapoláris értékeket, majd ezeket 

korreláltattuk a két rendszerben mért logP értékekkel. Oktanol/víz rendszer esetén 

nem találtunk korrelációt, ciklohexán/víz rendszerben a poláris heteroatomok száma 

gyenge korrelációt mutatott a logPch értékkel. A regressziós egyenes (logPch = -

17,385 HETpoláris + 4,858, n = 15 R = 0,701, F = 12,592, s = 0,978) meredeksége is 

feltételezésünket támasztja alá, mely szerint a poláris heteroatomok jelentős 

mértékben csökkentik a megoszlást ciklohexán/víz rendszerben. 

Ezután a molekulák poláris (PSA) és az apoláris (APSA) felszínének hatását 

vizsgáltuk. Oktanol/víz rendszerben az apoláris felszín adott gyenge korrelációt 

(logPoct = 0,004 APSA + 1,725, n = 15, R = 0,627 F = 8,412, S = 0,373) a logPoct 

értékkel. Ciklohexán/víz rendszerben mind az apoláris (logPch = 0,012 APSA -6,633, 

n = 15, R = 0,747, F = 16,382, s = 0,913), mind a poláris felszín (logPch = -0,020 

PSA – 2,857, n = 15, R = 0,839, F = 30,842, s = 0,747) esetén szorosabb 

korrelációkat kaptunk. 

A heteroatomok és a felszínek együttes hatását többváltozós lineáris 

regressziós analízissel vizsgáltuk. A különböző rendszerek esetén kapott legjobb 

korrelációval rendelkező összefüggések az alábbiak: 

Regresszió egyenes oktanol/víz megoszlás esetén: 

logPoct = 1,837 + 1,262 HETapoláris + 0,003 APSA                                                   (27) 

n = 15, R = 0,641, F = 4,189, s = 0,383 

Regresszió egyenes ciklohexán/víz megoszlás esetén: 

logPch = 1,999 + 5,976 HETapoláris - 0,018 PSA                                                       (28) 

n = 15, R = 0,871, F = 18,789, s = 0,703 
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A kapott egyenletek mindkét esetben a heteroatomok jelentős mértékű hatását 

mutatják, a különböző polaritású felszínek szerepe a megoszlásban kisebb. 

Végül pedig az Abraham féle szolvatokróm paraméterek felhasználásával 

felírtuk a lineáris szolvatációs energia összefüggéseket. 

Regresszió egyenes oktanol/víz megoszlás esetén: 

logPoct = 0,186 + 0,370 H
2α  - 0,379 H

2β  - 0,022 H
2π  - 0,227 R2 +1,509 VX             (29) 

n = 15, R = 0,744, F = 2,23, s = 0,385 

Regresszió egyenes ciklohexán/víz megoszlás esetén: 

logPch = -4,724 + 0,851 H
2α  - 2,862 H

2β  - 2,101 H
2π  + 1,680 R2 +3,812 VX           (30) 

n = 15, R = 0,9235, F = 10,435, s = 0,633 

A kapott eredmény csak a ciklohexán/víz rendszer esetén tekinthető szignifikánsnak. 

Ebben a rendszerben a molekula térfogata befolyásolja leginkább a pozitív irányba a 

megoszlást, míg a H-kötés bázicitás és a dipolaritás/polarizálhatóság a legfontosabb 

negatív faktorok. Ezen eredmények összhangban vannak az Abraham és munkatársai 

által, 170 vegyület esetén felírt egyenlettel [64]. 

Az oktanol/víz rendszerben kapott gyenge korrelációkat véleményünk szerint a 

szűk logPoct tartomány okozhatja.  

5.2.4 Várható farmakokinetikai tulajdonságok előrejelzése a fizikai-
kémiai paraméterek alapján 

A mért fizikai-kémiai paraméterek alapján különböző farmakokinetikai 

tulajdonságokra lehet következtetni. 

A protonálódási állandók ismeretében kiszámítható a különböző mértékben 

protonált részecskék előfordulása a szervezet különböző pH-jú tereiben. A 11. 

táblázatban foglaltuk össze, hogy a vegyületek a szervezet három kitüntetett 

fontosságú és eltérő pH-jú tereiben (gyomor, jejunum, vérplazma) milyen 

protonáltsági állapotban fordulnak elő.  
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11. táblázat Különböző mértékben protonált részecskék %-os eloszlása a 

gyomor, a jejunum és a vérplazma pH-ján 

Részecske % 

Vegyület gyomor 

pH = 1,5 

jejunum 

pH = 6,5 

vérplazma 

pH = 7,4 

Egyértékű 

bázisok 
B BH+  B BH+  B BH+  

1 0 100  0,05 99,95  0,39 99,61  

2 0 100  0,72 99,28  5,44 94,56  

3 0 100  0,52 99,48  4,00 96,00  

7 0,72 99,28  99,86 0,14  99,98 0,02  

8 0 100  6,90 93,10  37,06 62,94  

9 0 100  3,07 96,93  20,08 79,92  

10 0 100  3,13 96,87  20,45 79,55  

11 0 100  2,68 97,32  17,95 82,05  

15 0 100  3,58 96,42  22,79 77,21  

Kétértékű 

bázisok 
B BH+ BH2

2+ B BH+ BH2
2+ B BH+ BH2

2+

4 0 1,87 98,13 0,92 99,02 0,05 6,9 93,10 0 

12 0 0,35 99,64 14,48 85,28 0,24 57,42 42,66 0,02

13 0 1,83 98,17 9,09 90,86 0,05 44,27 55,73 0 

Sav A- AH  A- AH  A- AH  

6 0 100  2,24 97,76  15,40 84,60  

Amfoter 

vegyületek 
X- XH XH2

+ X- XH XH2
+ X- XH XH2

+

5 0 0 100 0,88 17,13 81,99 20,27 49,75 29,98

14 0 0 100 0 4,47 95,53 0,02 27,08 72,90
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Látható, hogy a vegyületek eltérő sav-bázis tulajdonsága miatt a szervezet 

különböző pH-jú tereiben nagymértékben eltérő protonáltsági állapotban fordulnak 

elő. 

1.) Egyértékű középerős bázisok esetén (RG-1 – RG-3, RG-8 – RG-11, RG-15) a 

gyomorban és a jejunumban döntően a transzport szempontjából kedvezőtlen, 

protonált forma (BH+) van jelen, míg a vér pH-ján már a transzport szempontjából 

kedvező szabad bázis forma (B) is számottevő mértékben megjelenik (kivétel az RG-

1 kódszámú vegyület). A RG-7 kódszámú vegyület gyengén bázikus tulajdonsága 

miatt a gyomorban BH+ formában, míg a jejunumban és a vérplazmában a transzport 

szempontjából kedvező, szabad bázis (B) formában van jelen. 

2.) A két báziscentrummal rendelkező RG-12 és RG-13 kódszámú vegyületeknél a 

transzport szempontjából kedvező szabad bázis forma (B) a gyomor pH-ján még kis 

mennyiségben, a bél és a vér pH-ján már jelentősebb arányban van jelen, míg az RG-

4 kódszámú vegyületnél ennek a formának az előfordulása a szervezetben 

alacsonyabb. 

3.) A gyengén savas tulajdonsággal rendelkező RG-6 kódszámú vegyület a 

szervezetben döntően a transzport szempontjából kedvező AH formában fordul elő. 

4.) Az amfoter vegyületek közül az RG-5 kódszámú vegyület esetén a gyomorban és 

a bélben a kétszeresen protonált kationos forma (XH2
+) a domináns, a vérplazmában 

viszont az egyszeresen protonált semleges forma (XH) aránya a legnagyobb. Az RG-

14 kódszámú vegyület a szervezetben döntően kationos formában (XH2
+) van jelen, 

de a plazmában a semleges forma (XH) aránya is jelentős.  

Az RG-5 kódszámú vegyület esetében meghatározott protonálódási 

mikroállandók segítségével mikrorészecskék szintjén lehet tanulmányozni az egyes 

részecskék előfordulását a szervezet különböző pH-jú tereiben. A kapott 

mikroállandók felhasználásával kiszámítható az egyes mikrorészecskék pH-függő 

eloszlása (22. ábra). 
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22. ábra A mikrorészecskék pH függő eloszlása az RG-5 kódszámú vegyület 

esetén 

Az eloszlási görbék alapján látható, hogy a gyomorban (pH = 1,5) és a 

jejunumban a (pH = 6,5) a kationos forma (XH2
+) dominál, a vér pH-ján valamennyi 

részecske (XH2
+, +

−XH , 0
0XH , X-) összemérhető koncentrációban fordul elő, az 

ikerionos részecske enyhe dominanciával jelenik meg a töltésmenteshez képest. 

A vegyületek oktanol/víz megoszlási hányadosuk alapján megállapítható, hogy 

a vegyületek jelentős mértékben lipofil tulajdonságúak, ezáltal semleges formájuk 

passzív transzporttal könnyen át tud jutni a szervezet amfiprotikus membránjain. 

Mint ahogy azt az előzőek folyamán bemutattam, a vegyületek felszívódását az 

ionizációs állapot és a lipofilitás egyaránt befolyásolja. A felszívódás szempontjából 

az RG-6 és az RG-7 kódszámú vegyületek ionizációs állapota kedvező. Az RG-6 

kódszámú vegyület a gyomorban és a bélben egyaránt, az RG-7 kódszámú vegyület  

a béltraktusban van a transzport szempontjából kedvező, semleges formában. A többi 

vegyület (egyértékű, kétértékű bázisok és amfoter vegyületek) a szervezet ezen 

kompartmentjeiben döntően ionizált állapotban vannak jelen. Azonban ezen 

vegyületek nagymértékű lipofilitása biztosíthatja a kis mennyiségű semleges forma 

felszívódását. A legkevésbé lipofil vegyület (RG-5) semleges formája több, mint 

1200-szor jobban oldódik a lipoid fázisban, mint a vizes közegben, míg a legnagyobb 

lipofilitással rendelkező vegyületnek több, mint 40000-szer nagyobb az affinitása az 
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apoláris fázis iránt. Ez a nagymértékű lipofilitás kompenzálhatja a kedvezőtlen 

ionizáltsági állapotot. 

Központi idegrendszerre ható vegyületek fejlesztése során a vér-agy gáton 

történő transzportnak alapvető szerepe van. A vegyületek vér-agy gáton történő 

átjutásának előrejelzésére a megoszlási hányadosok alapján kiszámítottuk a ΔlogP 

értékeket (9. táblázat). A széles tartományban változó értékek (1,24 - 4,38) alapján 

különböző agyi penetrációs tulajdonságok várhatók. 

5.2.5 Modell a vér-agy gáton történő átjutás becslésére 
A vér agy-gáton történő átjutást az egyszerűen, kísérletileg meghatározható 

fizikai-kémiai paraméterek közül leginkább a Seiler által bevezetett ΔlogP értékkel 

hozható összefüggésbe. Young és munkatársai [59] H2 antagonista vegyületek 

szintézisével, azok fizikai-kémiai tulajdonságaival és agyi penetrációs 

tulajdonságaival foglalkoztak. Kimutatták, hogy az oktanol/víz és a ciklohexán/víz 

megoszlási hányadosok alapján számított ΔlogP érték hozható leginkább 

összefüggésbe a vegyületek vér-agy gáton történő átjutásával. 20 vizsgált vegyület 

esetén az alábbi összefüggést kapták. 

log(cbrain / cblood) = -0,485 ΔlogP + 0,889                                                                 (31) 

n = 20, r = 0,831, s = 0,439, F = 40,23 

A ΔlogP értékeket általában oktanol/víz és ciklohexán/víz rendszerre szokták 

felírni, azonban más oktanol/víz és szerves oldószer/víz rendszerekre is kiszámítható. 

Vacondio és munkatársai H3-antagonisták vizsgálata során oktanol/víz és 1,2-diklór-

etán/víz rendszerekre számították ki a ΔlogP értéket. Az így kapott ΔlogP értékek és 

az agyi penetrációs tulajdonságok alapján a vegyületeket két csoportra osztották, a 

0,5 - 1,5 ΔlogP tartományba eső vegyületek kedvezőbb, míg a ΔlogP > 2 értékkel 

rendelkezők gyengébb agyi penetrációs tulajdonságokkal rendelkeznek [159]. 

Az irodalomban azonban a fentieknek ellentmondó eredmények is találhatók. 

Habgood és munkatársai hidroxipiridinon származékok vizsgálta során az agyi 

penetráció és a ΔlogP (logPoct - logPch) érték között találták a leggyengébb 

korrelációt [160]. A vizsgált vegyületek körében a ciklohexán/víz megoszlási 

hányados bizonyult leginkább alkalmasnak a vér-agy gáton történő átjutás 

előrejelzésére. 
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A Richter Gedeon Nyrt-nél a központi idegrendszerben ható vegyületek 

fejlesztése során igény merült fel az agyi penetráció egyszerű, fizikai-kémiai 

paraméterek alapján történő előrejelzésére. Ezért ezen vegyületcsalád esetén 

megvizsgáltuk, hogy érvényes-e az irodalomban leírt ΔlogP és logBB értékek közötti 

lineáris összefüggés. 

Esetünkben a ΔlogP értékeket az oktanol/víz és a ciklohexán/víz rendszerekben 

mért logP értékek különbségeként számítottuk. A 23. ábra a ΔlogP és a logBB 

értékek közötti lineáris összefüggést mutatja. 
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23. ábra    A logBB és a ΔlogP értékek közötti összefüggés 

 

Abban az esetben, ha kihagyjuk a legjobban eltérő (outlier) értéket (23. ábrán 

bekarikázott értékek), az alábbi összefüggést kapjuk: 

logBB = -0,408 ΔlogP + 1,726                                                                                (32) 

n=12, R = 0,971, F = 162,03, s = 0,125 

 

Az összefüggés szerint a ΔlogP érték növekedésével az agyi penetrációs 

tulajdonság csökken, másképp megfogalmazva, ha minél több H-híd kötés 

kialakítására képes egy vegyület, annál kevésbé tud átjutni a vér-agy gáton. 

Abból a célból, hogy a felállított modellt ellenőrizzük, a szertralin logBB 

értékét prediktáltuk a 32. egyenlettel. Behelyettesítve a szertralin ΔlogP = 0 értékét, 
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logBB = 1,726-t kapunk, amely csekély mértékben (0,13 log egységgel) tér el a 

vegyület mért logBB értékétől. Ezek alapján elmondható, hogy ez a modell alkalmas 

eltérő szerkezetű vegyületek agyi penetrációs tulajdonságainak megközelítő 

előrejelzésére is. 
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6 Eredmények összegzése és gyakorlati 
hasznosíthatóságuk 

 

Doktori munkám során a Richter Gedeon Nyrt. Farmakológiai és 

Gyógyszerbiztonsági Kutatási Főosztálya és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi 

Kémiai Intézete közötti kutatási együttműködés keretében központi idegrendszerre 

ható vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságait vizsgáltam. 

 

Az értekezés eredményeit - a logikai sorrendet követve - három témakör köré 

csoportosítva ismertetem. 

 

1.) Szokatlan farmakokinetikai tulajdonságok értelmezése a fizikai-kémiai 

tulajdonságok alapján 

Meghatároztuk a kedvező farmakokinetikai tulajdonságokkal rendelkező 

szertralin protonálódási állandóját és megoszlási hányadosát oktanol/víz és 

ciklohexán/víz rendszerekben, a megoszlási hányadosok alapján kiszámítottuk a 

ΔlogP értéket. A protonálódási állandót potenciometriás oldószerelegyes módszerrel, 

az oktanol/víz megoszlási hányadost kétfázisú potenciometriás titrálással, a 

ciklohexán/víz megoszlási hányadost hagyományos rázótölcséres módszerrel 

határoztuk meg. A mért fizikai-kémiai állandók jól alátámasztják a vegyület kedvező 

farmakokinetikai tulajdonságait. A vegyület középerős bázikus tulajdonsága (logK = 

9,16) alapján a szertralin a szervezetben döntően a transzport szempontjából 

kedvezőtlen protonált formában van jelen. Azonban a vegyület nagymértékű 

lipofilitása (logPoct = 4,30) lehetővé teszi a kis mennyiségben jelen levő szabad bázis 

forma felszívódását. A kapott ΔlogP = 0 érték jól alátámasztja a vegyület kitűnő agyi 

penetrációs tulajdonságát. 

 

2.) Fejlesztés alatt álló, központi idegrendszerben ható antipszichotikus 

vegyületcsalád fizikai-kémiai jellemzése  

15 db fejlesztés alatt álló piperidin és piperazin alapvázat tartalmazó RG 

vegyület fizikai-kémiai jellemzését végeztük el. Az előzőekben felsorolt nagy 

pontosságú, validált módszerekkel határoztuk meg a vegyületek logK, logPoct és 
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logPch értékeit. Összefüggéseket kerestünk a vegyületek szerkezete és a fizikai-

kémiai tulajdonságok között. 

A vegyületek eltérő sav-bázis tulajdonságúak, találunk közöttük egyértékű és 

kétértékű bázisokat, egy savat és amfoter vegyületeket egyaránt. Az eltérő sav-bázis 

tulajdonságok következtében a vegyületek a szervezet különböző kompartmentjeiben 

eltérő protonáltsági állapotban fordulnak elő. 

Az RG-5 kódszámú vegyület átfedően protonálódó funkciós csoportokat 

tartalmaz, ezért mikroállandókkal jellemeztük az egyes funkciós csoportok 

bázicitását. 

A vegyületek oktanol/víz megoszlási hányadosainak logaritmusa 3,08 - 4,61 

közötti tartományba esik. A magas logPoct értékek alapján előre megjósolható, hogy 

a vegyületek semleges formája könnyen át tud jutni a szervezetben található lipoid 

membránokon. Ciklohexán/víz rendszerben a logP értékek alacsonyabb, -1,17 - 3,04 

közötti tartományba esnek. Az eltérést az oktanol és a ciklohexán különböző 

szolvatációs tulajdonsága idézi elő. Megvizsgáltuk, hogy a két különböző 

rendszerben milyen molekuláris paraméterek befolyásolják a szerves és a vizes fázis 

közötti megoszlást. Egyváltozós és többváltozós lineáris regressziós analízissel 

vizsgáltuk a poláris és apoláris heteroatomok, a poláris és apoláris felszín és az 

Abraham féle szolvatokróm paraméterek hatását a két különböző rendszerben. 

 

3.) Modell a vér-agy gáton történő átjutás becslésére 

Irodalmi adatok alapján a vér-agy gáton történő átjutás leginkább a ΔlogP érték 

alapján becsülhető. Azonban találunk az irodalomban ezzel a megállapítással 

ellentétes eredményt is. Ezért, ezen hasonló szerkezetű molekulák esetén 

megvizsgáltuk a fizikai-kémiai paraméterek alapján számítható ΔlogP érték és az 

agyi penetrációt jellemző logBB érték közötti összefüggéseket. A két érték között 

lineáris korreláció áll fenn. A szertralin ΔlogP = 0 értékével számolva jó közelítéssel 

visszakapjuk a vegyület logBB értékét. Ezáltal a modell eltérő szerkezetű vegyületek 

agyi penetrációs tulajdonságának becslésére is alkalmas lehet. 
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Eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 

A fizikai-kémiai állandók ismerete lehetővé teszi a farmakokinetikai 

tulajdonságok előrejelzését. Ezáltal lehetővé válik a gyógyszerré nem fejleszthető 

vegyületek kiszűrése már a gyógyszerkutatás korai fázisában. A hatás szempontjából 

kedvező farmakokinetikai tulajdonságokkal rendelkező szertralin fizikai-kémiai 

paraméterei támpontot nyújthatnak antidepresszáns hatású vegyületek fejlesztése 

során. A vizsgált, antipszichotikus hatásra fejlesztett vegyületek fizikai-kémiai 

jellemzése hozzájárulhat további központi idegrendszerre ható, kedvező 

farmakokinetikai tulajdonságokkal rendelkező vegyületek fejlesztéséhez. 

A ΔlogP érték és a logBB érték között felállított lineáris összefüggés alapján 

előre jelezhető a fejlesztés alatt álló molekulák egyik fontos tulajdonsága, a vér-agy 

gáton történő átjutás egyszerűen meghatározható fizikai-kémiai paraméterek 

segítségével. 
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7 Összefoglalás 
A gyógyszerkutatás korai fázisában a fizikai-kémiai jellemzés fontos szerephez 

jut a gyógyszerjelölt vegyületek kiválasztása során. A komplex fizikai-kémiai 

jellemzés (oldhatóság, ionizáció, lipofilitás, permeabilitás) alapján a vegyületek 

várható ADME (abszorpció, disztribúció, metabolizmus, elimináció) tulajdonságai 

előre jelezhetők. 

A Semmelweis Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt. közötti kutatási 

együttműködés keretében központi idegrendszerre ható vegyületek fizikai-kémiai 

tulajdonságait vizsgáltuk. Meghatároztuk az antidepresszáns szertralin és 15 

fejlesztés alatt álló, antipszichotikus hatású piperidin és piperazin egységet 

tartalmazó vegyület protonálódási (makro)állandóit (K) (egy vegyület esetén a 

mikroállandókat (k) is), megoszlási hányadosait oktanol/víz (Poct) és ciklohexán/víz 

(Pch) rendszerekben, továbbá kiszámítottuk a ΔlogP (logPoct - logPch) értékeket. 

A vegyületek rossz vízoldhatósága miatt a logK értéket potenciometriás 

oldószerelegyes módszerrel határoztuk meg. A logk értékek meghatározására NMR-

pH titrálást alkalmaztunk. Oktanol/víz rendszerben kétfázisú potenciometriás, 

ciklohexán/víz rendszerben hagyományos rázótölcséres módszert használtunk a logP 

értékek mérésére. Ezen validált módszerekkel nagy pontosságú fizikai-kémiai 

adatokat kaptunk. 

Összefüggéseket kerestünk a vegyületek szerkezete és a fizikai-kémiai 

állandók között. Megvizsgáltuk, hogy a különböző szerves oldószer/víz 

rendszerekben milyen egyszerűen számítható paraméterek (pl. heteroatomok, felszín, 

Abraham féle deszkriptorok) befolyásolják a megoszlást. A fizikai-kémiai 

tulajdonságok alapján előre jeleztük a vegyületek várható farmakokinetikai 

viselkedését. 

A hasonló szerkezetű, fejlesztés alatt álló RG-vegyületek esetén megvizsgáltuk 

az agyi penetrációt jellemző logBB értékek és a ΔlogP értékek közötti összefüggést. 

A két paraméter között lineáris összefüggést találtunk, melyet a szertralin ΔlogP és 

logBB értékei alapján ellenőriztünk. 
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8 Summary 
Physico-chemical profiling is a fundamental tool at the early stage of drug 

discovery in screening drug-like candidates. Complex physico-chemical profiling, 

including molecular properties such as solubility, ionization, lipophilicity and 

permeability, has been found to be of predictive power in ADME (absorption, 

distribution, metabolism, elimination). 

Within the framework of the research cooperation between Semmelweis 

University and Gedeon Richter Plc. the physico-chemical properties of centrally 

acting compounds were investigated. We determined the protonation 

(macro)constants (K) (in case of one molecule also the microconstants (k)), the 

partition coeffitient in octanol/water (Poct) and cyclohexane/water (Pch) systems of 

antidepressive sertraline and 15 antipsychotic piperidine and piperazine derivatives 

and calculated the ΔlogP (logPoct - logPch) values of the molecules. 

Due to the poor water solubility of the compounds potentiometry using the „co-

solvent” technique was applied for the determination of the protonation constants. 

The logP values were measured by the dual-phase potentiometric titration in 

octanol/water system and the traditional shake-flask method was used in 

cyclohexane/water system. Highly precise physico-chemical data were obtained by 

these validated methods. 

The relationship between the structure of the molecules and the physico-

chemical data was investigated. Simple parameters such as number of heteroatoms, 

surface and Abraham’s desctriptors which influence the partition in different organic 

solvent/water systems were also studied. The pharmacokinetic properties of the 

compounds were predicted by the physico-chemical parameters. 

Linear relationship has been found between the brain penetration characterized 

by the logBB values and the ΔlogP values. The validity of the equation was 

controlled by the ΔlogP and the logBB values of sertraline. 
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