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1. Bevezetés

A gyógyszerkutatás igen sokrétű, összetett folyamat. Ahhoz, hogy egy gyógyszer jelölt 

molekulából valódi gyógyszert fejlesszünk ki az adott molekulára jellemző szintézisút 

megtalálása után a molekula teljes körű karakterizálására van szükség.  

Az első lépés tehát, amely ahhoz szükséges, hogy egyáltalán ki tudjunk választani egy 

megfelelően ígéretesnek vélt komponenst, a kémiai-biológiai-farmakológiai 

karakterizálás, azaz a farmakokinetikai jellemzés.

Az 1990-es évek végére a nagy gyógyszergyárak is belátták, hogy egy molekula korai

stádiumban történő alapos, precíz tesztelése elengedhetetlenül fontos. Ebből 

következett, hogy míg 1993-ban a gyógyszermolekulák mintegy 40%-a bukott meg

ADME(T) szempontból, addig az 1990-es évek végére már csupán a 11%-uk.

Ezen vizsgálatok népszerűségét, illetve jelentőségét adja továbbá, hogy viszonylag 

gyorsan és kevésbé költséges módon elvégezhetők. Ráadásul ezeknek a paramétereknek 

a meghatározásával kiváló lehetőség nyílik egy előzetes szelektálásra a gyógyszerjelölt 

molekulák között. Azok a komponensek ugyanis, amelyeknek már a fizikai-kémiai

tulajdonsága sem felel meg az elvártnak, nem nevezhetők gyógyszerjelölt 

vegyületeknek. Így a fiziko-kémiai és biológiai paraméterek közötti korreláció analízis

segítségével a hatalmas halmazt alkotó, újonnan szintetizált molekulák könnyedén

szétválaszthatóak lesznek hatástalan és hatásosnak vélt molekulák halmazára, amelynek

segítségével már csak olyan molekulákat vetnek alá komoly klinikai vizsgálatoknak,

amelyek farmakokinetikai tulajdonsága az elvártnak megfelelő. Az ilyen, a kísérletek 

korai stádiumában elvégzett, hatékony, viszonylag gyors és alacsony költségű, ám de 

esszenciális vizsgálatokat manapság egyre többen nevezik „korai ADME(T)”

karakterizálásnak. A vizsgálataink során a vizsgált molekulákat fizikai-kémiai es

biológiai szempontból jellemeztük.

1.1 Fiziko-kémiai paraméterek

1.1.1 Lipofilitás

A molekulák abszorpciós képességének jellemzésére, az adott komponens és a biológiai

membrán közötti hidrofób kölcsönhatás erősségének meghatározására használt 

paraméter.
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1.1.2 Foszfolipofilitás

A foszfolipofilitás az ADME(T) paraméterek közül szintén a molekulák

abszorpciójának, kiváltképpen a bélen keresztül történő felszívódásnak jellemzésére 

szolgáló paraméter. A folyadékkromatográfiás (Immobilizált Mesterséges Membrán,

azaz IAM) oszlop és a molekula között létrejövő lehetséges interakciók (hidrofób, 

hidrogénhidas és ion-pár kölcsönhatás) adott rendszerben létrejövő együttesét nevezzük 

foszfolipofilitásnak.

1.1.3 Permeabilitás

Az ADME(T) paraméterek közül manapság egyre nagyobb hangsúlyt kapó, szintén az

abszorpció jellemzésére használt mennyiség a permeabilitás, amely mennyiség

segítségével a gyógyszer-jelölt molekula sejtmembránon, illetve szöveten át történő 

aktív és passzív transzportját határozhatjuk meg. Ezzel a mennyiséggel elsődlegesen az 

orálisan alkalmazott gyógyszermolekulák gasztrointesztinális felszívódását tudjuk

jellemezni.

1.2 Biológiai vizsgálatok

A gyógyszerkutatás farmakokinetikai fázisában a biológiai vizsgálatok elsődlegesen 

sejttenyészeten történnek. A cél, hogy adott humán, illetve állati eredetű sejtvonalakon 

megállapítsuk a gyógyszerjelölt molekulák biológiai hatékonyságát.

A potenciális antitumor hatású vegyületek mintegy előtesztelésére kiválóan alkalmas a 

metabolikus aktivitást mérő MB és MTT teszt. Az így kapott eredményekből, a 

korábbiakban már említett korrelációanalízis segítségével kiválasztott, fiziko-kémiai és

biológiai szempontból is ideálisnak tartott vegyületek további vizsgálata során

elsődlegesen azok apoptotikus hatását érdemes jellemezni. Az apoptózis mérésére 

alkalmazható módszerek közé sorolható a sejtek morfológiai tulajdonságait jellemző 

fénymikroszkópos eljárás, a PARP enzim lehasadását mérő Western blot analízis vagy a 

DNS profil vizsgálatára alkalmas áramlási citometriás eljárás.

Vizsgálatainkat elsődlegesen flavonoid típusú, illetve flavonoidokból származtatható 

molekulák hatásmechanizmusának tanulmányozása köré építettük. A flavonoid

molekulák sejtes rendszerben bizonyított antiproliferációs hatása mellett, fontos

kiemelni egyes flavonoid származékok NADPH oxidáz (elsősorban NOX-4) enzim 
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gátló sajátságát is. Ebből adódóan vizsgálataink során egyes flavonoidok alapvető 

biológiai tesztekkel mért NOX-4 gátló hatása és azok farmakokinetikai tulajdonságai

közötti összefüggéseket is kutattuk.

2. Célkitűzések 

Fő célom 4 különböző, a flavonoidokból származtatható molekulacsalád fiziko-kémiai 

jellemzése, illetve az így nyert adatok biológiai vizsgálatokból származó mérési

eredményekkel történő összehasonlítása. A  molekulakönyvtárak közül három esetében 

az egyes tagok antiproliferációs és apoptotikus képességét kívánom jellemezni, míg a

negyedik család NOX inhibíciós tulajdonságait, illetve ezen tulajdonságok fizikai-

kémiai paraméterekkel, szerkezeti sajátságokkal való kapcsolatát vizsgálom meg.

Célom továbbá olyan HPLC alapú elválasztási módszerek kidolgozása, amelyekkel az

egyes vegyületek, szerkezeti izomerek szelektíven, gyorsan és érzékenyen

detektálhatók, egymástól szimultán módon elválaszthatók. Az így kidolgozott

módszerekkel a vegyületek lipofilitását és foszfolipofilitását is meg szeretném

határozni, majd pedig megvizsgálom a számított és mért lipo/foszfolipofilitási értékekek

között fennálló esetleges korrelációt. A 4 molekulacsalád vizsgálatával továbbá

karakterizálni fogom a fordított fázisú, illetve az IAM oszlopot.

A biohozzáférhetőség, illetve gyógyszerfelszívódás jellemzését az előbbi vizsgálatokon 

kívül permeabilitás-méréssel is el szeretném végezni.

Az így összegyűjtött adatok alapján szeretnék egy olyan „korai ADME(T)-

karakterizáláson” alapuló vizsgálatsorozatot kidolgozni, amelynek segítségével költség-

és időhatékony módon kijelölhetők olyan szerkezeti jellemvonások, optimális lipo- és 

foszfolipofilitási tartományok, amelyek ismeretében csak a valóban gyógyszer-szerű 

karakterrel rendelkező molekulák jutnak el a sokkal időigényesebb farmakodinamikai 

vizsgálatokig.

3. Anyagok és módszerek

3.1 Vizsgált molekulacsaládok

A vizsgált négy molekulacsalád mind-mind flavonoidokból származtatható, azokkal

rokon vegyületeket foglal magába:
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- izokromanonok (IK-sor)

- redukált Mannich ketonok (red MK-sor)

- auronok, tioauronok, szulfonok (Auronok)

- kromenonok

3.1.1 Fiziko-kémiai módszerek

3.1.1.1 Lipofilitás- és foszfolipofilitás-mérés

Mindkét mérést HPLC segítségével hajtottuk végre.

A vizsgálatok közötti egyezéseket és különbségeket az 1. és 2. táblázat tartalmazza.

Minták: A 0,5 mg/ml-es oldatát AcN : víz (3:1) arányú elegyével készítettük. A minták

oldatát ezt követően 0,2 µm Millipore szűrőn szűrtük. Minden mintát a mérés előtt 

közvetlenül, frissen készítettünk.

A mérésekhez alkalmazott puffer: 0,083 M TEAP, amely a 0,083 M koncentrációjú

foszforsav oldat, trietil-amminnal pufferolt oldata. A pH-beállítást a mérés típusától

függően végeztük. 

1. táblázat: A különböző családok kromatográfiás analízisénél alkalmazott paraméterek

Lipofilitás-mérés
(RP oszlop)

Foszfolipofilitás-mérés
(IAM oszlop)Mérési

adatok IK sor, red MK sor,
auronok

NOX inh.
IK sor, red MK
sor, NOX inh.

Auronok

HPLC

Varian 9012 eluens-
szállító rendszer,
9065 Polikróm

diódasoros detektor,
Rheodyne injektor

JASCO 2089
eluens szállító
rendszer, 2077

multi
hullámhossz

detektor,
Rheodyne
injektor

JASCO 2089
eluens szállító
rendszer, 2077

multi
hullámhossz

detektor,
Rheodyne
injektor

Varian 9012 eluens-
szállító rendszer,
9065 Polikróm

diódasoros detektor,
Rheodyne injektor

Oszlop
Hypersil 5 MOS

5µm, 250x4,6 mm

Gemini C18,
5µm,

150X4,6mm

IAM.PC.DD2,
12µm,

100X4,6mm

IAM.PC.DD,
12 µm, 150X4,6mm

Eluensek A” eluens: 0,083M TEAP, pH 2,25 A” eluens: 0,083M TEAP, pH 7,4

„B” eluens: 95% AcN + 5% „A” eluens
keveréke

„B” eluens: 95% AcN + 5% „A” eluens
keveréke

Áramlási
sebesség

1 ml/perc 1 ml/perc

Injektálási
térfogat

20 µl 20 µl

det. 254 nm 254 nm

Toszlop 20 ºC 20 ºC
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2. táblázat: Izokratikus kromatográfiás méréseknél alkalmazott eluensösszetétel

Eluens összetétel
Vizsgált molekulacsalád

RP oszlop IAM oszlop

IK-sor 40% AcN / 60% „A” eluens 24% AcN / 76% „A” eluens

Red MK-sor 24% AcN / 76% „A” eluens 24% AcN / 76% „A” eluens

Auronok 52% AcN / 48% „A” eluens 33% AcN / 67% „A” eluens

NOX inhibitorok 40% AcN / 60% „A” eluens 33% AcN / 67% „A” eluens

3.1.1.2 CLOGP-meghatározás

A számítógépes kalkulációhoz fragmens alapú számítást alkalmaztunk. Az alkalmazott

program neve 3DNET4W (Vichem Kft., 1022 Budapest, Hermann O. u. 15.,

istvan.kovesdi@eqnet.hu, *2002*).

3.1.1.3 Permeabilitás-mérés

- Minták: 10 mM-os tömény DMSO-ban feloldott törzsoldatot PBS puffer segítségével

hígítottunk 200 µM-osra (így az egyes oldatok 2% DMSO-t tartalmaztak).

- PAMPA tálca: BD Gentest 96 lyukú, előre gyártott mikrotálca (sorszám: 353015-G) 

- Detektor: BioTek, Synergy2 Multi-Mode Microplate Reader (UV/VIS detektálás)

 Mérés menete:

- A -20ºC-on tárolt PAMPA tálcákat használat előtt szobahőmérsékletűre melegítettük. 

- A donor mikrotálca üregeibe 300 µl, 200 µM mintaoldatot pipettáztunk.

- Az akceptor mikrotálca üregeibe 200 µl PBS puffer került.

- Inkubációs idő: 5 óra. 

- Az akceptor és donor tálcán levő oldatok abszorbanciájának detektálása UV/VIS 

spektrofotometria segítségével történt.

3.1.2 Biológiai módszerek

3.1.2.1 Antiproliferációs vizsgálat (MTT és MB teszt)

 Mérés menete:

- Az A431 humán epidermoid karcinóma sejteket 10% fötális borjú szérumot, 10000

U/ml penicillint, 200 mM L-glutamint és 10 mg/ml streptomycint (Gibco, Life Sci)

tartalmazó DMEM sejttenyésztő médiumban, 37 ºC-on, CO2 alatt tartottuk fenn.
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- A sejtkiültetési idő 16 óra volt. 

- Az inkubálás a vegyületekkel történő kezelés után 48 órán keresztül zajlott. 

- A fixálás 10%-os paraformaldehiddel 0,9% NaCl-oldatban történt.

- A sejtek festése a módszer típusától függően 1% MB-vel, illetve MTT-vel történt. 

- A PBS-sel történő mosást követően mind az apoptotikus, mind a nekrotikus sejtek 

elváltak a flaska felületétől.   

- Az MB-vel vagy MTT-vel színezett sejteket etanol (100%) : 0,1M HCl 1:1 arányú

elegyében történő oldása után kolorimetriásan, 650 nm-en detektáltuk. 

3.1.2.2 Fénymikroszkópos vizsgálat

A 24 lyukú mikrotálcán fenntartott A431-es sejteket 200-szoros nagyítású Axiovert 200

mikroszkóppal vizsgáltuk.

3.1.2.3 PARP fragmentáció Western blotos követése:

 Mintaelőkészítés: 

- Az A431-es sejteket az inhibitorok 1, 5 és 10 µM-os oldatával kezeltük. Az

inkubációs idő 24 óra volt. 

- Sejtek lizálása triton-base lízis puffer proteáz és foszfatáz inhibitorokkal kevert

oldatával történt, amelyet 10 perces jégen történő inkubáció, illetve 1200 

g/percen, 10 percen keresztül, 4 ºC-on végzett centrifugálás követett. Ezt követően 

a triton-oldékony felülúszó folyadék szolgált a vizsgálat mintaoldatául.

- A mintaoldat mintapufferrel való összekeverése, majd 5 percen keresztül végzett

forralása után következett a Western blot mérés.

 Western blot:

- A mintaoldat 8%-os nátrium-dodecil-szulfát gélen történő futtatása után a fehérjék 

blottolása nitrocellulóz membránon történt

- Elsődleges antitest: totál és hasított PARP elleni nyúl antitest (Cell Signaling 

Technology Danvers, MA, USA; Kat. szám: 9542, illetve 9541)

- Másodlagos antitest: peroxidázzal jelölt kecske másodlagos antitest (Cell

Signalling Technology Danvers, MA, USA; Kat. szám: 7074)
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- Az előhívást színreakció alapján, Amersham’s kemilumineszcenciás rendszerrel, 

kemilumineszcencián alapuló (ECL) Western blot detektáló reagenssel, röntgen

filmmel (KODAK X-OMAT AR FILM) végeztük el.

3.1.2.4 Áramlási citometria

 Mérés menete

- A sejtek 10% fötális borjú szérumot tartalmazó DMEM sejttenyésztő 

médiumban, 37 ºC-on voltak fenntartva 24 órán keresztül.

- A sejteket (kb. 50000 sejt/lyuk) az inhibitorok 1 és 10 µM-os oldatával kezeltük.

- -20 ºC-os 70%-os etanollal legalább 1 napig fixáltunk.

- A fixálást követően 1000 g/percen, 4 ºC-on 10 percig centrifugáltunk. 

- Apoptózis puffer (200 mM Na2HPO4 (pH=7,8)) és 100 µg/ml RN-áz oldathoz

adása után a festés 10µg/ml propidium-jodiddal történt.

- A sub-G1 (apoptotikus sejtek) frakció méréséhez alkalmazott áramlási citométer

FACS Calibur (BD Biosciences) márkájú berendezés volt. Az analízishez

használt program pedig a CellQuest nevet viseli.

3.1.2.5 H2O2/Tyr/LPO sejtes mérés

 Mérés menete:

- Vizsgált sejtvonal: transzfektált HEK 293 FS sejtek, amelyeket 5% fötális borjú

szérumot, 1% penicillin-Streptomycint (Gibco, Life Sci) tartalmazó DMEM

sejttenyésztő médiumban, 37 ºC-on, CO2 alatt tartottuk fenn.

- Az inhibitorok 10 µM-os oldatával történő kezelést követő inkubációs idő fél óra 

volt, 37 ºC-on.

- Az inkubációs idő leteltével az inhibíciós reakciót 2 mM L-tirozint és 160 

mU/ml laktoperoxidázt tartalmazó H-médiummal (50 µl) állítottuk le.

- A mérés fluoreszcenciás detektálással (ex = 330 ± 40 nm, em = 405 ± 10 nm)

történt.
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4. Eredmények és értékelésük

4.1 Izokromanon molekulacsalád

4.1.1 Kromatográfiás mérés

Mind a C8, mind pedig az IAM oszlopon hatékonyan tudtuk a kis szerkezeti

különbségekkel rendelkező komponenseket elválasztani egymástól. Szimultán módon 

tudtuk mérni az egyes E/Z szerkezeti izomereket, illetve alapvonalon, nagy

szelektivitással választottunk el egymástól 6-6 E-izomert mindkét oszlopon.

A CLOGP-logk összefüggés vizsgálatánál mindkét oszlopon lineáris korrelációt

kaptunk a teljes molekulacsaládra és külön az E- és Z-izomerekre is (1. ábra).
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1. ábra: CLOGP-logk összefüggés az IK-sor esetén C8 és IAM oszlopon

4.1.2 Permeabilitás-vizsgálat

Minden molekula -5,82-nél nagyobb logPe értékkel bír, így nagy permeabilitásúnak

nevezhető.  

4.1.3 Az antiproliferációs hatás vizsgálata

Az MB teszt alapján a 17 izokromanon molekulából három (2’-metoxifenil, 2’-

klorofenil, illetve 3’-hidroxifenil származék) mutatott jó antiproliferációs hatást, míg

egy molekula (2’,4’-dimetoxifenil származék) kiemelkedőnek bizonyult, 0,3 µM IC50-

értékkel. Általánosságban megállapítottuk, hogy az E-izomerek optimálisabban

viselkedtek, mind a fiziko-kémiai, mind a biológiai vizsgálatokban, mint a Z-izomerek.

R = 0,872 R = 0,867
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Ezek közül is a szubsztituensként metoxi-fenil csoportot tartalmazó vegyületek voltak

kiemelkedőek.  

Az otpimális lipo/foszfolipofilitási tartomány meghatározásához, a kapott metabolikus

aktivitásra vonatkozó adatokat (IC50) összehasonlítottuk a lipo- és foszfolipofilitás

értékekkel (2. ábra).
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2. ábra: IC50-k összefüggés az IK-sor esetén C8 és IAM oszlopon

A megállapított parabolikus összefüggés alapján az IK sor esetén a közepes lipofilitási

(k = 2,1) és foszfolipofilitási (k = 8) értékekkel rendelkező molekulák lehetnek alkalmas 

gyógyszerjelölt vegyületek.

4.1.4 Fénymikroszkópos vizsgálat

Morfológiai vizsgálatot a legkiemelkedőbb, optimális lipofilitással (k = 2,0), illetve IC50

értékkel (IC50 = 0,3 µM) rendelkező 8E 4E-((2’,4’-dimetoxifenil-4-metilén)-3-

izokromanon) molekulán végeztünk (3. ábra).

3. ábra: A431 sejtek fénymikroszkópos felvétele a 8E molekula 1, 5, illetve 10 µM-os oldatával történő 

kezelés után, 24 óra elteltével

R = 0,834 R = 0,696
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Ahogy a 3. ábra mutatja, már a molekula 1 µM-os oldata jelentős morfológiai változást 

idézett elő 24 órás inkubációs idő elteltével. A többi, vizsgált izokromanon molekulán 

ilyen jelentős morfológiai eltérés nem volt megfigyelhető.   

4.1.4.1 PARP fragmentáció Western blottos követése

A vizsgálatot mind a hasított, mind pedig a normál alap PARP antitesttel elvégezve

kaszpáz általi apoptózisra utaló jeleket (a PARP-ra jellemző 89 kDa-nál jelentkező fő 

fragmentum megjelenése) találtunk már 1 µM-os oldatban is (4. ábra).

4. ábra: A PARP fragmentáció Western blottos követése a 8E molekula 1, 5, illetve 10 µM-os oldatával

történő kezelés után. Spontán apoptózis: kb. 5%-os. 

4.1.4.2 Áramlási citometria (FACS)

A vizsgálat alapján kiderült, hogy az 1E (fenil-származék) molekula valóban nem

rendelkezik apoptotikus hatással, illetve az 5E (2’-metoxifenil származék) molekula

DNS fragmentációt előidéző képessége is sokkal kevésbé jelentős, mint a kiemelkedő 

eredményt mutató, már 1 µM-os oldatban is 68,28 ± 1,67%-os apoptotikus frakciót

létrehozó 8E molekula (5. ábra).

5. ábra: A FACS módszerrel kapott adatok grafikus ábrázolása
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Mindezek alapján tehát több mérés is alátámasztja, hogy a kiválasztott 4E-((2’,4’-

dimetoxifenil-4-metilén)-3-izokromanon molekula valóban apoptózisra utaló jelenséget

idéz elő A431-es sejteken, tehát mind fiziko-kémiai mind biológiai szempontból 

epidermális karcinóma sejtek elleni potenciális daganatellenes hatással bír.

4.2 Redukált Mannich ketonok

4.2.1 Kromatográfiás paraméterek

A számítás alapján azonos CLOGP-vel rendelkező komponenseket mind IAM, mind 

pedig C8 oszlopon sikeresen elválasztottuk. Szintén szimultán tudtuk mérni az egyes

E/Z izomereket, illetve az azonos szubsztituenseket, de eltérő gyűrűtagszámú 

alapmolekulát tartalmazó vegyületeket.

A CLOGP-logk összefüggést vizsgálva lineáris korrelációt állapítottunk meg (6. ábra).
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6. ábra: CLOGP-logk összefüggés a red MK-sor esetén C8 és IAM oszlopon

4.2.2 Permeabilitás-vizsgálat

A vizsgálat alapján minden, általunk elemzett red MK molekula képes a sejtmembránon

keresztül történő passzív transzportra.   

4.2.3 Az antiproliferációs hatás vizsgálata

A red MK-család A431-es sejtvonalon mért antiproliferációs értékeit a szintézis során

kiindulási vegyületként szolgáló MK-sor IC50-értékeivel hasonlítottuk össze.

A redukált és nem redukált (azaz hidroxil-csoport helyett keto csoportot tartalmazó)

MK molekulák vegyületei között jelentős hatékonyságbeli különbséget tapasztaltunk, 

tehát a redukció általánosságban véve jelentősen rontott az antiproliferációs képességen. 

R = 0,915 R = 0,907
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A red MK sor 10 µM-os oldatát A431 sejtvonalon kívül még 6 másik sejttípuson is

teszteltük, de így sem találtunk az elvártnak megfelelő inhibíciós effektusal bíró 

molekulát. Mindezek alátámasztják azt az elméletet, mely szerint a keto-csoportnak

(feltételezések szerint az enzimek tiol-csoportjával történő reakciójának) jelentős 

szerepe van a biológiai hatásban.

4.3 Auronok

Az auron molekulacsaládon belül 3 különböző könyvtár az auronok, a tioauronok, 

illetve a szulfonok (illetve egy szulfoxid molekula) karakterizálását végeztük el. A

molekulák RP oszlopon történő karakterizálását kutatócsoportunkból Hallgas B. és 

munkatársai már korábban elvégezték.

4.3.1 Kromatográfiás mérések

A szulfoncsoport tagjai, illetve a szulfoxid molekula bizonyult a legkisebb

foszfolipofilitásúnak. Így tehát az oxigén atomok számának növekedése a heterociklikus

gyűrű kén atomján egyértelműen csökkenti a logk értéket. Akárcsak az előző két 

molekulacsaládnál, az auronok esetén is sikerült olyan kromatográfiás módszert

kidolgoznunk, amely alkalmas volt kis szerkezeti eltérések kimutatására is.

A teljes könyvtárra (7. ábra) és az auron és tioauron almolekulakönyvtár esetén is

lineáris korrelációt állapítottunk meg a CLOGP és logkIAM adatok között.
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7. ábra: CLOGP-logk összefüggés a teljes auron családra IAM oszlopon

4.3.2 Permeabilitás vizsgálat

Minden komponens nagy permeabilitással bírt az auron molekulacsaládból. Így tehát a

komponensek passzív transzporttal történő áramlása nincs akadályoztatva. 

R = 0,897
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4.3.3 Az antiproliferációs hatás vizsgálata

Az MTT teszttel kapott adatok alapján megállapítottuk, hogy a szulfonok igen alacsony

lipo- és foszfolipofilitása összhangban van a kapott biológiai adatokkal, hiszen ezen

vegyületek mind inaktívnak bizonyultak az antiproliferációs tesztekben. Az auronoknál

jobban szerepeltek a tioauronok az MTT mérésekben. Az oxigén atom kén atommal

történő cseréje tehát növeli, míg a SO vagy SO2 csoport beépítése csökkenti a

molekulák gyógyszer-szerűségét. 
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Az auronok esetén kijelölhető optimális tartomány az RP oszlop esetén kC8 1 és 3 között

van, míg az IAM oszlopnál 2 és 8 között helyezhető el (8. ábra).  

4.4 Kromenonok

Az optimalizációs eljárás mintegy kiterjesztéseként az antiproliferatív hatással bíró

molekulák mellett NOX-4 gátló vegyületek fiziko-kémiai karakterizálását is elvégeztük,

illetve megkerestük a biológiai inhibíciós hatás ismeretében optimálisnak tekinthető 

lipo-, illetve foszfolipofilitási tartományt.

4.4.1 Kromatográfiás mérések

A biológiai szempontból leghatékonyabbnak vélt komponenseket nem lehetett IAM

oszlopon elválasztani. Ez a jelenség összefügghet az IAM oszlop speciális karakterével,

az azon elhelyezkedő ionos csoportok jelenlétével. A leghatékonyabb molekulák 

ugyanis tendenciózusan négy vagy annál több hidroxil-csoportot tartalmaznak. Szintén

megfigyelhető, hogy az R1 csoportként definiált szubsztituensek pozíciója is

8. ábra: IC50-k összefüggés a teljes auron molekulakönyvtár esetén C8 és IAM oszlopon
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befolyásolta az analízist. A 3,5, illetve 3,5,7 helyzetben szubsztituált vegyületek

detektálása nehezebbnek bizonyult, mint az 5,7 diszubsztituált vegyületeké.

A CLOGP-logk összefüggés a kromenonok esetén is lineáris volt (9. ábra).
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9. ábra: CLOGP-logk összefüggés a kromenonokra C18 oszlopon

4.4.2 Permeabilitás-vizsgálat

Öt vegyületet kivéve mindegyik az alacsony permeabilitású anyagok közé tartozott. A

PAMPA által nyert permeabilitási adatok tehát többnyire összhangban voltak a

kromatográfiásan kapott értékekkel.

4.4.3 NOX-inhibiciós hatás vizsgálata

A legkisebb lipofilitású, illetve többnyire a legtöbb hidroxil-csoportot tartalmazó

vegyületek bizonyultak a leghatékonyabbnak (10. ábra). Az inhibíciós képesség

szempontjából is a 3,5 vagy a 3,5,7 pozícióban történő szubsztitúció volt ideális. Az 

optimális lipofilitási tartomány tehát 0,3 és 3,4 retenciós faktor értékek közé tehető, 

tehát a korábbi tapasztalatainkhoz képest extrém alacsony értékek körül mozog.
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10. ábra: NOX-4 inhibició - kC18 összefüggés a kromenon molekulák esetén

R = 0,898
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5. Következtetések

A bevezetésben már tárgyalt elveket alapul véve, kromatográfiás és időhatékony, ám 

fontos adatokat szolgáltató biológiai vizsgálatokat felhasználva mutattuk meg, hogy a

kutatások korai stádiumában elvégzett vizsgálatok milyen jelentős szerepet töltenek be a 

gyógyszerfejlesztésben. A lipo/foszfolipofilitási érték optimalizálása pedig szintén

sokban megkönnyítheti, felgyorsíthatja a későbbi gyógyszerkutatási szakaszban végzett 

vizsgálatokat. Antiproliferációs vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk,

hogy a közepes lipofilitás, azaz a nem túl kicsi és nem túl nagy lipofilitású molekulák jó

eséllyel küzdik le a szervezet által alkotott, hatásuk kifejtését gátló hidrofób és hidrofil

akadályokat. Egy esetben, követve a korábbi kutatásokat, parabolikus összefüggéssel

tudtuk alátámasztani elméletünket (IK-sor), egy másik molekulacsaládnál (auronok)

pedig korrelációt ugyan nem állapítottunk meg, de az IC50-k összefüggés egyértelműen 

kijelölte az ideálisnak tekinthető molekulák tartományát közepes k értékeknél. A red

MK-sor esetén a keto-csoport és annak enzimekkel létrejövő interakciójának biológiai 

hatásban betöltött szerepét vizsgáltuk. Mivel a lipofilitás szempontjából ideálisnak

tekinthető red MK vegyületek 7 sejtvonalon bizonyultak hatástalannak, a szerkezet-

hatás összefüggés vizsgálata a funkciós csoport jelentőségére hívta fel a figyelmet.  

A szerkezet és a hatás közötti összefüggést az IK-család esetén is felfedeztünk. Az E,

azaz transz helyzetű szubsztitúcióval szintetizált vegyületek között biokémiailag és 

fizikailag is alkalmasabb komponenseket találtunk, mint a Z molekulák között. Az

auronok esetén pedig a szerkezeti sajátságok több almolekulacsaládot is érintő 

vizsgálatával arra a megállapításra jutottunk, hogy a biológia, illetve fiziko-kémiai

alkalmasságban nagy szerepet játszhat a gyűrűs molekulákban, a gyűrűben jelen levő 

heteroatom minősége is. Itt az oxigén atom-kén atom cserével nőtt, míg a kén-SO vagy 

SO2 csoporttal történő cserével csökkent a retenció és a biológiai hatékonyság. 

A lipofilitás logPe értékben történő kifejezéséhez sikerült lineáris korrelációt 

megállapítottunk a számított lipofilitási (CLOPG) és a mért lipo- és foszfolipofilitási

értékek között, azonban fontos kiemelni az azonos CLOGP-vel bíró vegyületeket

(elsősorban szerkezeti izomerek), amelyek a számításos módszerrel nem, de méréssel 

megkülönböztethetők voltak egymástól.  

Az egyes molekulakönyvtárakat két különböző állófázison is karakterizáltuk. Mivel 

kutatásaink középpontjában a sejtmembránon történő áthatolás lehetősége állt, így nem 
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csupán a hagyományosan alkalmazott fordított fázisú oszlopot, hanem a membrán

kettősréteget modellező, mesterséges membránt tartalmazó IAM oszlopot is 

alkalmaztuk, azaz nem csupán optimális lipofilitási, de optimális foszfolipofilitási

tartományt is ki tudtunk jelölni. Mindkét oszloppal szelektív és nagy felbontású

eljárásokat dolgoztunk ki. A kinetikai hatékonyság (csúcs félértékszélesség) terén,

feltételezhetően az IAM oszlopon jelenlevő bonyolultabb, sokrétűbb interakciók 

jelenléte miatt, a fordított fázisú kolonna bizonyult kiemelkedőbbnek.  

Egyedül az utoljára tárgyalt NOX-4 inhibitoroknál ütköztünk akadályba. Az IAM

oszlopon (egyébként teljes mértékben elvárt módon) nem volt lehetőség extrém kis 

lipofilitással bíró vegyületek elemzésére. Az antiproliferatív effektust mutató

molekulákkal szemben, a NOX-4 inhibitor molekulák közül nem a közepes, hanem a

kis, illetve extrém alacsony lipofilitású vegyületek bizonyultak igen hatékonynak. Ez

alapján az inhibitor molekulák vagy nem jutnak el a sejtmagig, hanem hatásukat a

plazma membránban fejtik ki vagy a minták aktív transzporttal szállítódnak. Ez utóbbit

ugyanis a permeabilitás méréssel sem tudtuk kizárni, hiszen bár a molekulák

permeabilitása is igen alacsony volt, de a permeabilitás-méréshez alkalmazott PAMPA

módszerrel csak a passzív transzport folyamatokat tudtuk jellemezni.

A permeabilitási, lipo- és foszfolipofilitási, illetve az antiproliferációs értékeket, azaz

viszonylag könnyen, idő-és költséghatékonyan meghatározott adatokat alapul véve tehát 

a hatásos és hatástalan molekulák elkülöníthetők egymástól, azaz ki tudjuk válogatni a 

továbbiakban vizsgálni kívánt vegyületeket. Így tettünk az IK-család esetén, ahol a

parabolikus szerkezet-hatás összefüggés alapján könnyen ki tudtuk jelölni a legaktívabb

molekulákat. A további vizsgálatok eredményeként pedig végül kiválasztottuk a 4E-

((2’,4’-dimetoxifenil-4-metilén)-3-izokromanon molekulát, amely több biológiai

analízisben is kiemelkedő, apoptotikusnak tekinthető hatásmechanizmust mutató 

vegyületnek bizonyult a vizsgált, humán epidermoid karcinóma sejtvonalon.
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