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2. Rövidítések jegyzéke 

 

AA antiaritmikum, (antiarrhythmic agent) 

AC antiepileptikum, (anticonvulsant) 

ADP adenozin-5'(trihidrogén-difoszfát) 

ATP adenozin-5'-trifoszfát 

α,β-met ATP alfa, béta-metilén- adenozin-5'-trifoszfát 

β,γ-met ATP béta, gamma-metilén- adenozin-5'-trifoszfát 

ATPγS adenozin 5'-O-[gamma-thio]trifoszfát 

BzATP 2' (3')-O-(4-Benzoilbenzoil)- adenozin-5'-trifoszfát 

CBZ carbamazepin 

cc koncentráció 

CTP citidin-5'-trifoszfát 

DI... DIV domén1... domén4 

DMI desipramin 

DPH phenytoin (diphenylhydantoin) 

DRG gerincvelı hátsó gyöki érzı dúca (dorsal root ganglion) 

EC50 50% effektív koncentráció (50% effectivity concentration) 

EGTA ethylene-glycol-tetraacetic-acid 

FI gyors inaktivált állapotot preferáló anyag (fast inactivated) 

FInact_V gyors inaktivált állapot feszültségfüggését vizsgáló protokoll 

FI_fb gyors inaktivált állapotot preferáló, gyorsan kötı anyag 

FI_sb gyors inaktivált állapotot preferáló, lassan kötı anyag 

FLX fluoxetin 

GABA gamma-amino-vajsav (gamma-aminobutyric acid) 

GTP guanozin-5'-trifoszfát 

HAD (high affinity desensitization) 

HEK ember magzati vesesejt (human embryonic kidney cell) 

HEPES 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 

IC50 50% gátlás koncentráció (50% inhibitory concentration) 



 6 

IFM izoleucin, fenil-alanin, metionin 

Kr disszociációs konstans nyugalmi állapotban (resting) 

Ki disszociációs konstans inaktivált állapotban (inactivated) 

LA helyi érzéstelenítı (local anaesthetic) 

LID lidocain 

LTG lamotrigin 

Nav feszültségfüggı nátriumcsatorna 

nH Hill-koefficiens 

nSOD különbségek normalizált összege (normalized sum of differences) 

p-loop pórus-hurok (pore-loop) 

PHE phenytoin 

PPADS pyridoxalphosphate-6-azophenyl-2',4'-disulphonic acid 

Rec_t inaktivációból való visszatérést vizsgáló protokoll 

S1... S6 szegmens1... szegmens6 

SEM átlag szórása (standard error of the mean) 

SI lassú inaktivált állapotot preferáló anyag (slow inactivated) 

SInact_V lassú inaktivált állapot feszültségfüggését vizsgáló protokoll 

SInact_t gyors inaktivált állapot kialakulását vizsgáló protokoll 

SI_fb lassú inaktivált állapotot preferáló, gyorsan kötı anyag 

SI_sb lassú inaktivált állapotot preferáló, lassan kötı anyag 

SNC80 4-[(R)-[(2S,5R)-4-allyl-2,5-dimethylpiperazin-1-yl](3-

methoxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide 

SOD különbségek összege (sum of differences) 

τ idıállandó 

TNP-ATP 2',3'-O-(2,4,6-Trinitrophenyl)adenozin-5'-trifoszfát 

TRPV transient receptor potential vanilloid 

TTX tetrodotoxin 

V1/2 50% hatásra jellemzı feszültség 
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3. Bevezetés 

 
3.1. Általános bevezetı 

 
A modellezés során mindig a valóság egy konkrét, az adott területen releváns részletét 

igyekszünk megragadni. Ismereteinket, feltételezéseinket és hipotéziseinket felhasználva 

megpróbálunk egy olyan rendszert alkotni, ami képes az adott szituáción belül a valóságot 

megfelelı pontossággal leírni. Ennek segítségével vagy új ismeretekre tehetünk szert, vagy 

az eddigi ismereteinket egy jobban átlátható rendszerbe foglaljuk össze. Erre kézzelfogható 

példa a makettezés, ahol nemcsak a leendı városképet láthatjuk, hanem szélcsatorna 

szimulációkkal megvizsgálható, hogy egy-egy új épület hogyan befolyásolja a város 

légmozgását. 

Fontos a modellezés során észben tartani, hogy minden modell egyszerősítés. Az általa 

szolgált eredmények és predikciók mindig csak az adott esetben, az adott feltételek mellett 

igazak. Nem létezik tökéletes modell, ami követné a valóságot a legkisebb részletekbe 

menıen. A modell megalkotásakor mindig fontos szem elıtt tartani megalkotásának célját, 

és a kérdéseket, amiket megválaszolni szándékozunk. A modellt minden esetben tesztelni 

kell. Ha a modell úgy viselkedik, mint a modellezni kívánt rendszer vagy objektum, akkor a 

modell az elıírt célnak megfelelı. Ellenkezı esetben a modellt finomítani kell, vagy esetleg 

elvetni. Fontos megjegyezni, hogy a modell ellenırzése során a modell predikcióit vetjük 

össze a valódi rendszerrıl való ismereteinkkel, ugyanakkor fontos, hogy ezek olyan 

ismeretek legyenek, amiket nem használtunk fel a modell megalkotásakor, és függetlenek 

azoktól. 

A modellezés hasznos eszköz a hatásmechanizmusok felderítése során is. Egy modell 

általában egy adott hatásmechanizmust ír le. Ha a modellel lehetséges a kísérletes adatok 

reprodukálása, az adott hatásmechanizmus lehetséges (de nem biztos, hogy ez az igazi 

hatásmechanizmus). Amennyiben viszont a modellel nem lehetséges a kísérletes 

eredmények reprodukálása, az általa leírt hatásmechanizmus biztosan nem lehetséges. Így 

az egyes mechanizmusok valódisága bár nem bizonyítható, de a nem megfelelı 

mechanizmusok eliminálhatóak. 
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Doktori disszertációm témája a receptorok és ioncsatornák számítógépes, kinetikai 

modellezésének felhasználása a gyógyszerkutatásban. Munkám során az egyes receptorok 

és ioncsatornák viselkedését vizsgáltam, illetve, hogy különbözı gyógyszerek hogyan 

képesek ezt a befolyásolni. Nem foglalkoztam viszont a gyógyszerek élı szervezeten belüli 

transzportjával és lebomlásával, illetve receptor- és csatornafehérjék térbeli felépítésével. 

Ezek a kérdések a modellezés egy-egy külön vállfaját képviselik. 

Kísérleteimet neuronális feszültségfüggı nátriumcsatornákon, valamint HEK293 

sejtvonalban kifejezett P2X3 receptorokon végeztem. A két kísérletsorozatot két külön 

laborban végeztem; a nátriumcsatorna kísérleteket az MTA KOKI-ban Prof. Vizi E. 

Szilveszter osztályán, dr. Mike Árpád laborjában; a P2X3 receptorokkal kapcsolatos 

méréseket pedig a lipcsei Rudolf Boehm Institute of Pharmacology and Toxicology 

intézetben Prof. Illés Péter osztályán dr. Gerevich Zoltán felügyelete alatt. A Módszerek 

szakaszban külön tárgyalom az eltérı részeket (sejt-tenyésztés, oldatok, anyagadás), viszont 

a hasonló metodikára (elektrofiziológia, modellezés) nem térek ki külön-külön. 

Mielıtt a csatornák modellezésnek részleteivel foglalkoznák fontos a biológiai háttér 

ismerete. Ezért a következıkben a feszültégfüggı nátriumcsatornát, illetve a P2X3 receptort 

ismertetem. 

 

3.2. Feszültségfüggı nátriumcsatorna 

 

3.2.1. Az ingerelhetı membránok tulajdonságai 

 

A sejtek membránjának belseje hidrofób, ezért a víz és más poláros molekulák, 

valamint ionok nem képesek akadálytalanul átjutni rajta. Ionáramlás csak az arra 

specializálódott membránba ágyazott fehérjéken, úgynevezett csatornákon lehetséges. Ezen 

kívül a sejt belsejében uralkodó ionösszetétel eltér a sejten kívülitıl. A sejten belül magas a 

kálium, valamint alacsony a nátrium és kalcium koncentráció a sejten kívüli térhez képest. 

Ha veszünk két különbözı ion-összetételő oldatot és elhatároljuk ıket egy félig 

áteresztı membránnal, akkor a sejtmembrán egy egyszerősített modelljét kapjuk. Tegyük 

fel, hogy a membrán képes átereszteni egy adott iont, és az ionnak eltérı a koncentrációja a 
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membrán két oldalán. Ez a koncentrációkülönbség egy kémiai hajtóerıt hoz létre, ami a 

koncentrációk kiegyenlítıdésének irányába hajtja az ionokat. Mivel az ionok töltéssel 

rendelkezı részecskék, a membránon áthaladva megváltoztatják a membrán két oldala közti 

töltéskülönbséget, ezzel egy elektromos erıteret hoznak létre a membránon keresztül amely 

az ionok mozgása ellen hat. A membrán két oldala közti potenciálkülönbséget, ami egy sejt 

esetében a sejt belsejének potenciálja az extracelluláris térhez képest, nevezzük 

membránpotenciálnak. Azt a membránpotenciált, amikor az elektromos és a kémiai 

hajtóerı kiegyenlíti egymást, megfordulási potenciálnak nevezzük. A megfordulási 

potenciál az adott ionra jellemzı, függ az ion valenciájától, sejten belüli és a külsı 

koncentrációjától. Megfordulási potenciálon nem folyik ionáram a membránon keresztül. 

Az ionokra ható mindenkori hajtóerı az aktuális membránpotenciál, és az ionra jellemzı 

megfordulási potenciál különbsége. Ha egy ion szabadon folyik a membránon keresztül, 

olyan áramot hoz létre, amely a membránpotenciált az ionra jellemzı megfordulási 

potenciál felé tolja el. Az ionokra jellemzı megfordulási potenciált (E) a Nernst egyenlettel 

számíthatjuk: 

 

[ ]
[ ]in

out

ion

ion

zF

RT
E ln=  (1.) 

 

Az egyenletben szereplı állandók és változók: egyetemes gázállandó (R), abszolút 

hımérséklet (T), az ion valenciája (z), Faraday konstans (F), és az adott ion sejten belüli 

illetve külsı koncentrációja. A fıbb ionokra az alábbi megfordulási potenciálok 

jellemzıek: nátrium ~+70mV, kálium ~-100mV, klorid ~-50mV. Konkrét példa: emlıs 

harántcsíkolt izom, +37oC:  nátrium +67mV, kálium -98mV, klorid -90mV. (1) 

A valóságban a sejtek membránján több különbözı ion is átjuthat, amelyek 

megfordulási potenciálja eltérı egymástól. Ezen felül a membrán az egyes ionokra nézve 

különbözı mértékben átjárható. Ezért a membránpotenciál számításához Goldman-

Hodgkin-Katz egyenletet használjuk: 
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A Nernst egyenlethez képest új változó a Pion, ami a membrán adott ionra jellemzı 

permeabilitását jelenti. Az egyes ionokra jellemzı permeabilitás dinamikusan változik a 

sejt állapotától függıen (nyugalmi állapotban a membrán permeabilitása nagyon alacsony 

nátriumra nézve, viszont egy akciós potenciál alatt a nátrium szabadon áramlik a sejtbe), 

valamint a sejtre jellemzı ioncsatorna-összetételtıl. Amennyiben a sejtet nem éri 

semmiféle külsı inger (ami élı szervezetben nemigen fordul elı), akkor azt mondjuk, hogy 

a sejt nyugalomban van. A nyugalomban lévı sejtre jellemzı membránpotenciál a 

nyugalmi membránpotenciál. A nyugalmi membránpotenciál sejttípusonként változik, az 

idegsejteknek rendszerint -70 mV körüli nyugalmi membránpotenciállal rendelkeznek. (1) 

Fontos megjegyezni, hogy mind a Nernst egyenlet, mind a Goldman-Hodkin-Katz 

egyenlet eredetileg két végtelen nagyságú teret elválasztó membránra lett felírva. Mindkét 

esetben azzal a feltételezéssel élünk, hogy az ionok külsı és belsı koncentrációja állandó. 

Véges térfogatú sejtre az egyenletek nem lennének igazak, mivel a beáramló ionok 

megváltoztatják a belsı koncentrációt. Az élı sejtek koncentrációkülönbséget fenntartó 

mechanizmusai (pl.: nátrium-kálium-ATPáz) miatt azonban az egyenletek a valóság jó 

közelítését adják. Ezek a mechanizmusok alapvetıen felelısek a membránpotenciál 

kialakításáért. 

A nátriumion egyszeresen töltött pozitív ion. A nátriumionok számos struktúrán 

keresztül képesek közlekedni a membrán két oldala között (pl.: ioncsatornák, receptorok, 

ioncserélık). A nátriumra szelektív feszültségfüggı ioncsatornákat nevezzük röviden 

nátriumcsatornáknak. A nátriumcsatornán keresztül folyó áramot nevezzük 

nátriumáramnak. Fontos megjegyezni, hogy nem minden sejt tartalmaz 

nátriumcsatornákat. A nátriumcsatornák az úgynevezett ingerelhetı sejtekre (idegsejtek, 

harántcsíkolt izom, szívizom) jellemzıek. 

Mivel a nátrium megfordulási potenciálja pozitívabb a sejt nyugalmi potenciáljánál, 

ezért a beáramló nátriumáram a membránpotenciált a kevésbé negatív irányba tolja el, azaz 

depolarizálja a sejtmembránt. A nátriumáram ezek alapján egy depolarizáló áram. A 
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nátriumcsatornák permeabilitása nyugalmi membránpotenciálon rendkívül kicsi, sok 

esetben elhanyagolható, azaz a csatorna „zárva” van. Amennyiben a membrán 

depolarizálódik, egy adott depolarizáció után a csatorna permeabilitása hirtelen 

megnövekszik, a csatorna „kinyílik”. Mivel a csatorna permeabilitása függ a 

membránpotenciáltól, ezért nevezzük a nátriumcsatornát feszültségfüggınek. Mivel a 

csatorna permeabilitása depolarizáció hatására nı meg, és a nátriumáram is depolarizáló, 

ezért a nátriumcsatornák nyitása öngerjesztı folyamat. Ezért ha a folyamat beindul, 

rendszerint addig folytatódik, amíg az összes rendelkezésre álló nátriumcsatorna kinyílik. 

Így ha a folyamat képes beindulni, egy nagy és állandó válasz jön létre, függetlenül a 

kezdeti depolarizáció pontos mértékétıl. 

Ez a viselkedés az alapja az akciós potenciál létrejöttének. Ha a membrán 

depolarizáltsága eléri azt a szintet, amelytıl kezdve a nátriumcsatornák már kinyitnak, a 

nátriumáram hatására a membrán nagymértékben és gyorsan depolarizálódik. A további 

depolarizáció megnyitja a különbözı káliumcsatornákat. Mivel a sejten belül nagy a kálium 

koncentráció, a kiáramló pozitív ionok negatív irányba tolják el a membránpotenciált. A 

nátriumcsatornák azonban nem vezetnek folyamatosan (inaktiválódnak), a nátriumáram 

lecseng. A megszőnı nátriumáram és a kialakuló káliumáram hatására a membrán újra 

repolarizálódik. A káliumáram nem szőnik meg azonnal a nyugalmi membránpotenciál 

elérésekor, ezért a sejt belseje még negatívabb lesz, a membrán hiperpolarizálódik. 

Miután a káliumcsatornák is bezáródnak, a membránpotenciál visszaáll a nyugalmi 

állapotba. Az akciós potenciálokra jellemzı a „mindent vagy semmit” viselkedés, azaz ha a 

membrán meghalad egy bizonyos depolarizáltságot létrejön egy akciós potenciál, és az 

akciós potenciál mérete független attól mennyivel, vagy hogyan haladta meg a 

depolarizáltság a küszöbszintet. 

Az akciós potenciál az alapja az idegsejtek gyors információtovábbításának, idızítése 

és frekvenciája fontos eleme az idegsejtek közötti kommunikációnak.  

A nátriumáram másik funkciója az akciós potenciál generáláson kívül a jelerısítés. Ez 

a funkciója az axon-végkészülékeken, illetve az izmokban elıforduló nátriumcsatornáknak. 

A kisebb depolarizáció hatására befolyó nátriumáram tovább depolarizálja a membránt. Az 

így létrejött erısebb depolarizáció képes aktiválni a kevésbé érzékeny kalciumcsatornákat. 
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A beáramló kalcium fontos jel, ami idegvégzıdésekben transzmitter felszabaduláshoz, 

izmokban pedig összehúzódáshoz vezet 

 

3.2.2. A nátriumáram dinamikája 

 

Ha membránt hirtelen depolarizáljuk a nátriumcsatornákon keresztülfolyó áram 

hirtelen megindul, és meredeken növekedni kezd, ezt a folyamatot nevezzük aktivációnak. 

Amennyiben a sejtet az aktiváció kezdete után rövid idı múlva (1 ms-n belül) újra 

hiperpolarizáljuk a nátriumáram nagy meredekséggel csökkeni kezd, majd megszőnik, a 

csatorna deaktiválódik. Mind az aktiváció, mind a deaktiváció különösen gyors folyamat, 

idıállandójuk µs nagyságrendben van. 

Amennyiben fenntartjuk a depolarizációt, az áram gyorsan (τ ≈ 1 ms) lecseng és 

megszőnik. Ezt a folyamatot nevezzük gyors inaktivációnak. A gyors inaktiváció és 

aktiváció folyamata idıben átfed egymással, ezért a nátriumáram lecsengése nem 

feleltethetı meg egy az egyben a gyors inaktiváció kinetikájával. Az áram lecsengése akkor 

tükrözné pontosan a gyors inaktiváció kialakulását, ha az aktiváció végtelen gyors lenne, 

amennyiben az aktiváció sebessége összemérhetı az inaktiváció sebességével, a lassabb 

aktiváció lelassítja nemcsak az áram felfutását, de lecsengését is. Az inaktiváció és a 

deaktiváció között legfıbb eltérés az, hogy míg a deaktiváció után a csatorna azonnal 

aktiválható, az inaktivált csatorna nem. Ahhoz hogy az inaktivált csatorna újra aktiválható 

legyen, a membránt hiperpolarizált állapotban kell tartani Az ekkor lejátszódó folyamatot 

nevezik gyors inaktivációból való visszatérésnek. 

A gyors inaktiváció mellett jelen van a lassú inaktiváció is. A lassú inaktiváció 

kialakulása nem vizsgálható közvetlenül, mert a gyorsabb gyors inaktiváció elfedi azt. 

Amennyiben a mutációval, vagy enzimes emésztéssel megakadályozzuk a gyors 

inaktivációt, a hosszan tartó depolarizáció alatt bekövetkezı lassú áramlecsengés mutatja a 

lassú inaktiváció kialakulását. Tartós depolarizáció után a csatorna hosszabb ideig nem 

aktiválható, mivel a lassú inaktivációból való visszatérés is lassabb folyamat, mint a 

gyors inaktiváció esetében. (2).  
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3.2.3. A nátriumcsatorna szerkezete 

 

A nátriumcsatornákon belül tíz csatorna típust különböztetünk meg (3). Négy agyi 

típust (Nav1.1, Nav1.2, Nav1.3, Nav1.6), egy harántcsíkolt izomban elıfordulót (Nav1.4), 

egy szívizomban találhatót (Nav1.5), három perifériás idegsejtekben elıfordulót (Nav1.7, 

Nav1.8, Nav1.9) különböztetünk meg, valamint létezik egy, a nem ingerelhetı sejtekben (pl. 

glia sejtek) elıforduló típus (Nax). 

A négy agyi típus között eloszlásbeli, és funkcionális különbségek vannak. A Nav1.1 

típusú csatornák leginkább szomatodentritikusan fordulnak elı a mielinhüvellyel 

rendelkezı neuronokban. (4) A Nav1.2 csatornák a sejttesteken, a mielinhüvely nélküli 

axonokon, illetve az „éretlen” Ranvier befőzıdésekben találhatóak. A mielinhüvelyek 

kialakulása során a Nav1.2 csatornák Nav1.6 típusúakra cserélıdnek le. A Nav1.6 típusnak 

nagy szerepe van akciós potenciál kialakulásában, elsısorban a Ranvier befőzıdésekben, 

illetve az axoneredési dombon fordul elı (5, 6). A típus elıfordul gliasejteken (7), valamint 

a központi idegrendszeren kívül is, úgy mint perifériás érzı neuronokban (8), illetve 

mikrogliákban és makrofágokban (9). A Nav 1.3 típusú csatornák patkányoknál leginkább 

embrionális korban fordulnak elı (10). Ugyanakkor megfigyelték a csatorna feldúsulását 

gerincvelı hátsó gyöki érzı dúcaiban (Dorsal Root Ganglion, DRG) neuronokban az axon 

sérülése esetén (11). Ennek szerepe lehet a neuropátiás fájdalom kialakulásában (12). 

A Nav1.7 csatornának kritikus szerepe van a fájdalomérzet közvetítésében. (13) A 

Nav1.8 és a Nav1.9 csatorna közös jellemzıje, hogy ellenállóak a TTX idegméreggel 

szemben. Jellemzıen a DRG illetve a Gasser-dúc neuronjaiban fordulnak elı, ezen belül a 

Nav1.9 csatorna a kis mérető (<30 µM átmérı) érzı sejtekben található. (14, 15) 

Feltehetıleg szintén fájdalomérzet továbbításában játszanak szerepet.  

Az alábbi táblázat az egyes nátriumcsatorna típusokat, evolúciós rokonságukat, 

elhelyezkedésüket és TTX érzékenységüket foglalja össze(1.táblázat). 
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   Típus Elıfordulási hely TTX IC50 

(nM)    

Nav 1.1 Agy, gerincvelı 6 Nav 1.1 87% 
Nav 1.2 Agy, gerincvelı 13 Nav 1.2 100% 
Nav 1.3 Agy (patkányban embrióknál) 4 Nav 1.3 87% 
Nav 1.6 Agy, gerincvelı, glia, DRG 3 Nav 1.6 75% 
        
Nav 1.7  DRG, neuroendokrin sejtek 4 Nav 1.7 78% 
Nav 1.4 Vázizom 5 Nav 1.4 69% 
Nav 1.5 Szívizom 2000 Nav 1.5 61% 
        
Nav 1.8 Csak DRG 31000 Nav 1.8 55% 
Nav 1.9 Csak DRG 1500 Nav 1.9 51% 
Na x Szív, méh, tüdı, glia, DRG ? 

 
 

Na x 48% 
 
1. táblázat Nátriumcsatorna α-alegység típusok elhelyezkedése, TTX érzékenysége, és 

százalékos szekvencia homológiája a Nav1.2 típushoz viszonyítva 
 

 
 

1. ábra) A feszültségfüggı nátriumcsatorna α-alegységének transzmembrán topológiája 
(16) 
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A nátriumcsatorna fı alkotó eleme az egyetlen peptidláncból álló α-alegység (1. ábra). 

Az α-alegység négy nagyobb, hasonló felépítéső doménre bontható (DI, DII, DIII, DIV). 

Minden domén hat transzmembrán szegmenst (S1...S6) és egy pórus hurkot („p-loop”) 

tartalmaz. A „p-loop” az S5 és S6-ot köti össze. Ezek együttesen alkotják az ioncsatorna 

pórus régióját. Az α-alegység önmagában is mőködıképes, de a természetben kapcsolódik 

hozzá két kisebb fehérje, a β1- és β2-alegység. Szerepük feltehetıleg az α-alegység 

mőködésének szabályozása. (17) 

Az S1-S4 szegmensek alkotják a csatorna feszültségszenzorait. A négy domén S1-S3 

szegmensei egyenként is egy-egy csatorna szerő struktúrát alkotnak, amelyben az S4 

szegmens képes mozogni. Az S4 szegmens pozitív töltéső oldalláncai (4-8 arginin vagy 

lizin) kölcsönhatásban vannak az S1-S3 szegmensek negatív oldalláncaival. Ezt a 

kölcsönhatást befolyásolja membrán két oldala közti elektromos mezı. Így az S4 érzékeli a 

membránpotenciál változását, és extracelluláris irányba mozdul el, ahogy a membrán 

depolarizálódik. Az elmozdulás konformációs változást okoz a csatorna szerkezetében, így 

a membránpotenciál hatással van a csatorna mőködésére. Ez a struktúra evolúciós 

szempontból idısebb az ioncsatornáknál. Egyes feszültségérzékeny enzimek, valamint a 

proton-csatornák hasonló feszültségszenzorokkal rendelkeznek (18). 

Az S4 szegmensek elmozdulásakor fellépı töltésátrendezıdésbıl származó áramot 

nevezzük kapuzási áramnak. (19). Mivel azonban az S4 szegmensek nem csupán 

egyszerő ki-be mozgást végeznek, hanem dılnek, csavarodnak, sodródnak (megváltozik a 

hélix struktúrája) (20, 21), illetve az egyes domainek S4 szegmensei eltérıen viselkednek 

(22, 23), a kapuzási áram nem ad pontos képet a szegmensek által hordozott összes töltésrıl. 

A kapuzási áram akkora, mintha 12-13 elemi töltés mozogna a membrán egyik oldaláról a 

másikra. (24) A kapuzási áram nagy részéért azonban csak az S4 szegmensek külsı négy 

arginin oldallánca felelıs. 

Amennyiben a membrán tartósan depolarizálódik, újabb hiperpolarizáció hatására az 

S4 szegmens nehezebben mozdul vissza a membrán intracelluláris oldala felé. Ennek oka 

lehet, hogy a tartós depolarizáció alatt az S4 hélixe átalakul, egy stabilabb konformációt 

vesz fel, így a receptor a depolarizált állapotban „ragad”. Ez a stabilabb állapot okozhat a 
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csatornán olyan konformációs változásokat, amelyek a lassú inaktiváció alapját képezik. 

(25) 

A DIII és DIV intracelluláris összekötı szakaszán található huroknak kitüntetett 

szerepe van a gyors inaktiváció kialakulásában. A hurok egy fedıt alkot, ami képes a pórust 

az intracelluláris oldalról lezárni. A struktúra fontos eleme az úgynevezett IFM motívum, 

ami a fedı kötıdéséhez szükséges. Az IFM motívum mutálásával vagy a hurok enzimes 

leemésztésével megakadályozható a gyors inaktiváció kialakulása. 

A csatorna pórusának belsı falát a négy S6 és a négy p-loop alkotja. A S6-ok a 

membrán belsı oldalán egy indián sátor rúdjaihoz hasonlóan körszimmetrikusan 

keresztezik egymást. Ezt a struktúrát nevezik „inverted tepee”-nek. 

 

3.2.4. A klinikumban használt, jól ismert nátriumcsatorna gátlók 

 

A nátriumcsatornák az idegi ingerület-átvitel alapelemei. Teljes gátlásuk az 

idegrendszer bénulásához vezet, ami halálos lehet. Erre egyik példa a híres/hírhedt japán 

ínyencség a sünhal (fugu). A hal méreganyaga a tetrodotoxin blokkolja a 

nátriumcsatornákat, ami az izmok bénulásához és fulladásos halálhoz vezethet. 

Ugyanakkor esetenként szükség lehet az egyes idegi átvitelek blokkolására, például 

fájdalomcsillapítás céljából. Ezen kívül bizonyos esetekben az idegsejtek túlságosan 

ingerelhetıvé válhatnak, aminek következményei epilepszia, migrén, neuropátiás- és 

gyulladásos fájdalom, izomgörcsök esetleg neurodegeneratív betegségek lehetnek. Ezen 

kívül a nátriumcsatornáknak fontos szerepe van az isémiás sejthalálban is, gátlásuk 

neuroprotektív hatású. Sok vegyület képes a nátriumcsatornák gátlására, viszont a 

klinikumban alkalmazott gyógyszerek közül csak a helyi érzéstelenítık, egyes 

antiepileptikumok és az I típusú antiaritmiás szerek ismertek úgy mint nátriumcsatorna 

gátlók.  

A helyi érzéstelenítık „local anaesthetics LA” (lidocain, procain, bupivacain, 

kokain) nátriumcsatorna gátló hatásuk megakadályozza az akciós potenciálok létrejöttét és 

tovaterjedését. A LA-k könnyebben gátolják az Aδ és C rostokat így a fájdalomérzet 

hamarabb eltőnik, mint más szenzoros inger (pl. tapintás). A mozgató idegrostok szintén 
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ellenállóbbak a LA-kkal szemben. Bár kísérletben kimutathatók ezek a különbségek, 

gyakorlatban mégsem jelentısek. A LA-k használata általában magával vonja más érzékek 

kiesését, illetve helyi bénulást.  

A LA-k fiziológiás pH-n nagyrészt, de nem teljesen ionizált alakban fordulnak elı, 

viszont mivel kötıhelyüket a membrán fázison keresztül érik el, ezért csak azok az anyagok 

hatásos LA-k, amik képesek deprotonálódással semleges alakot felvenni. Ennek gyakorlati 

jelentısége, hogy savas pH-n, úgy mint gyulladás esetén, a LA-k kevésbé képesek 

deprotonálódni, ezért kevésbe hatékonyak. Az általánosan elfogadott elmélet szerint a LA-k 

a LA kötıhelyre kötve (lásd 3.2.6. fejezet) sztérikusan és elektrosztatikusan gátolják az 

ioncsatornát. A LA-k használatfüggı gátlást mutatnak, ezért lehet antiepileptikus és 

antiaritmiás hatásuk is. Ezért esetenként használhatók más indikációban is, például a 

lidocaint használják I típusú antiaritmiás szerként is. 

A kokaint manapság nem használják LA-ként, mivel a nátriumcsatorna gátló hatása 

mellett még gátolja a dopamin visszavételét a központi idegrendszerben, amit 

összefüggésbe hoznak az általa okozott eufóriával és függıséggel. A napjainkban használt 

LA-ok sem mentesek a mellékhatásoktól. A központi idegrendszerbe jutva a LA-knak 

egyszerre van stimuláló és gátló hatása. Ez zavartságot, idegességet, remegéseket és 

epilepsziás rohamokat, nagyobb koncentrációban akár légzésleállást is okozhat. A LA-k 

gátolhatják a szív nátriumcsatornáit is, ami csökkenti az összehúzódás erısségét és a 

vérnyomás eséséhez vezet. 

Az antiepileptikumok „anticonvulsants; AC” hatásmechanizmusuk alapján három 

csoportba sorolhatók: i) GABA-potencírozók ii) nátriumcsatorna gátlók iii) 

kalciumcsatorna gátlók. Munkám során csak a nátriumcsatorna gátló típusú AC-kkal 

foglalkoztam (carbamazepin, phenytoin), ezért a másik két csoportra nem térek ki 

bıvebben. Amikor dolgozatomban AC-re hivatkozok, a gyógyszereknek csak a 

nátriumcsatorna gátló csoportját értem ez alatt. 

Az AC hatás lényege a csatornák használatfüggı gátlása. Használatfüggı gátlásnak 

nevezzük, ha a kiváltott áramsorozatot a gyógyszer egyre növekvı hatékonysággal gátolja 

(a második pulzus gátlása nagyobb, mint az elsı pulzusé, és így tovább). A használatfüggı 

gátlás miatt az AC-k jobban gátolják a nagy frekvenciával tüzelı sejteket. Így 
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megakadályozzák az epileptikus tüzelést, miközben a lassabb normális aktivitást nem 

befolyásolják. A használatfüggı gátlás esetleges mechanizmusaival késıbb foglalkozom 

bıvebben.  

Az antiaritmikumok „antiarrhyhtmics; AA” hatásmechanizmusuk alapján szintén 

több csoportba sorolhatók. Az I., III. és IV. típusú AA-k ioncsatorna gátló hatással (I: 

nátrium-csatorna, III: kálium-csatorna, IV: kalcium-csatorna) rendelkeznek. A II. típusú 

AA-k béta-adrenerg receptorokat blokkolnak. 

Az I. típusú AA-k hatásmechanizmusa hasonló az AC-khoz, nagy affinitással kötıdnek 

a nyitott és inaktivált csatornákhoz, így használatfüggıen gátolva azokat. Így az AA-k 

megakadályozzák a szívizom nagy frekvenciás ingerlését, anélkül hogy a normális 

szívverést gátolnák. Az I. típusú AA-k három további csoportba sorolhatók (a, b és c). Az 

Ib típusú szerekre (lidocain, mexiletin) gyors asszociáció és disszociáció jellemzı. Az egy 

depolarizáció alatt asszociált gyógyszermolekulák disszociálnak egyetlen szívcikluson 

belül, így nem befolyásolják a normális szívverést, viszont a korai ingerlést hatékonyan 

képesek gátolni. Az Ic típusú szerekre (flecainid, propafenon) lassú asszociáció és 

disszociáció jellemzı. Ezek alkalmazásuk esetén a gátlás nem változik a szívcikluson belül, 

hanem az ingerlékenység általános csökkenését okozzák. Ezért az Ib. típusúakkal 

ellentétben nem célzottan azt az idıablakot gátolják, amikor a korai összehúzódások 

létrejöhetnek, hanem a szív ingerelhetıségét csökkentik, ezzel megakadályozva a gyengébb 

forrásból származó, véletlenszerő összehúzódások létrejöttét. Az Ia típusú szerek közé 

tartoznak a legrégebbi AA-k (quinidin, procainamid), asszociáció és disszociációs sebesség 

tekintetében a másik két csoport között vannak (26-28).  

 

3.2.5. Egyéb nátriumcsatorna gátló szerek 

 

Sok gyógyszer rendelkezik a feltételezett fı hatásmechanizmusa mellet nátriumcsatorna 

gátló tulajdonsággal. Ilyen például az amiotrófiás laterálszklerózis kezelésére használt 

riluzol, amely gátolja a glutamát receptorokat is (29, 30). Még nem tisztázott, hogy ebben 

az esetben a nátriumcsatorna-gátlás csupán mellékhatás, vagy hozzájárul a terápiás 

hatáshoz. 
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Hasonló az eset az antidepresszánsok esetében is, ahol nagyon magas a 

nátriumcsatorna-gátlók aránya (31). A klinikumban használt nátriumcsatorna-gátlóknál 

legalább 10-100-szor hatékonyabban gátolják a nátrium csatornákat. Például a fluoxetin 

IC50 értéke kb. tizede a carbamazepin IC50 értékének (32, 33). 

 

3.2.6. A helyi érzéstelenítı kötıhely 

 

Ragsdale és munkatársai 1994-ben megjelent munkájukban (34) a helyi érzéstelenítı 

etidocain kötését vizsgálta mutációs technikák segítségével. A DIV domén S6 

szegmensének aminosav oldalláncait vizsgálva kimutatták, hogy az F1764 és Y1771 

oldalláncok mutációja egy-két nagyságrenddel csökkenti az etidocain affinitását az 

inaktivált csatornához. (130-szoros ill. 35-szörös csökkenés). Az említett két aminosav az 

S6 szegmens pórus felıli oldalán helyezkedik el, egymástól 11 Å távolságban, az effektív 

helyi érzéstelenítık molekulahossza pedig 10-15 Å között mozog. Ezek alapján azon 

következtetést vonták le, hogy ezek az aminosavak a helyi érzéstelenítı kötıhely 

legfontosabb elemei. 

Késıbbi munkájukban (35) más nátriumcsatorna gátló anyagokra is kiterjesztették a 

vizsgálatot. A mutációk mind az I típusú antiaritmiás szerek (lidocain, quinidin és flecainid), 

mind pedig az antikonvulzáns phenytoin affinitását csökkentették. A szerzık azt a 

következtetést vonták le, hogy mindegyik használatfüggı gátlást mutató nátriumcsatorna 

gátló kötıhelye nagy valószínőséggel azonos, vagy átfed. 

A tudományos köztudatba úgy kerültek be az eredmények, hogy az összes 

használatfüggı nátriumcsatorna gátló azonos vagy hasonló helyre köt, és azonos vagy 

hasonló hatásmechanizmussal rendelkezik. 

Ez azonban így, ebben a formában nem igaz. Bár Ragsdale és munkatársai 96-os 

cikkükben (35) feltételezi az azonos kötıhely lehetıségét, nem zárkózik el alternatív 

magyarázatoktól sem. „However, it is also possible that the mutated residues are not 

directly involved in drug binding, but specifically destabilize channel conformations that 

are critical for binding specific classes of drugs but not for activation and inactivation of 

the Na
+
 channel.” („Lehetséges azonban, hogy a mutált oldalláncok nem közvetlenül 
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vesznek részt a gyógyszer kötésében, hanem pontosan azokat a konformációkat 

destabilizálják, amelyek kritikusak bizonyos gyógyszercsoportok kötéséhez, de nem 

kritikusak a nátriumcsatorna aktivációjához és inaktivációjához.”) Ezen kívül a dolgozatban 

kitérnek arra a jelenségre, hogy míg a lidocain és phenytoin az inaktivált állapothoz kötnek 

nagyobb affinitással, addig a quinidin és a flecainid a nyitott állapotot részesítik elınyben. 

Bár az egyes mutációk valóban csökkentették a szerek preferált állapotukhoz való 

affinitását, ennek mértéke messze elmaradt az etidocain esetében tapasztaltakhoz képest: 

F1764A mutáció esetén az affinitás csökkenés lidocain esetében 24,5-szeres, phenytoinnál 

8,3-szoros, míg a flecainidnál mindössze 2,5-szeres volt. Hasonlóan az Y1771A mutáció 

esetében: lidocain 12,9, phenytoin 3,3, flecainid 1,5. Ez a változás nem meggyızı, 

különösen annak fényében, hogy az F1764A mutáció eltoltja a csatornák inaktivációjának 

feszültségfüggését is, ami magyarázhatja az inaktivációt preferáló anyagok affinitásának 

megváltozását az adott feszültségen. (34) 

 

3.3. A Purin receptorok 

 

Az ATP neurotranszmitter szerepe a 70-es évek elején vetıdött fel. (36, 37) 

Ugyanakkor az ATP extracelluláris hatását már 1929-ben leírta Sir Alen Drury és Szent-

Györgyi Albert (38). Kezdetben az elmélet erısen vitatott volt mivel az ATP-t mint sejten 

belüli energiatároló molekulát ismerték. (A helyzet hasonló volt mint a glutamát esetében, 

amelyet úgy ismertek mint aminosavat, és nehéz volt elfogadni, hogy ugyanaz a molekula 

amely a sejten belül a fehérjék építıköveként funkcionál, a sejtek között is közvetíthet 

információt.) A 90-es évekre azonban egyre több bizonyíték mutatta valódi transzmitter 

voltát (39-41), míg végül a kérdés végleg eldılt, amikor sikerült klónozni az egyes purinerg 

receptorokat (42). 

A purinerg jelátvitelnek szerepe van mind nem-idegi sejtek, mind neuronok 

viselkedésében. Ezen belül vannak gyors folyamatok mint például: exokrin és endokrin 

szekréció, trombociták aggregációja és a vasodilatáció, illetve fontos szerepe van a 

fájdalom érzékelésében. Számos esetben viselkedik kotranszmitterként és modulátorként a 

periférián és a központi idegrendszerben egyaránt. Másrészrıl, vannak lassú folyamatok is, 
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ahol fontos szerepe van a purin receptoroknak. Ilyen például a sejtek proliferációja, 

vándorlása, differenciálódása és pusztulása embrionális állapotban, valamint a 

sebgyógyulás, isémia, gyulladás és neuroprotekció (43). 

A purinerg receptorok két fı csoportba oszthatók P1 és P2 receptorok. A P1 receptor 

jelölés manapság már nem használatos. Helyette az adenozin receptor elnevezés az elterjedt 

(A). Az adenozin receptorok fı agonistája az adenozin, a P2 receptorok pedig ATP-re és 

ADP-re érzékenyek. A adenozin receptoroknak négy altípusát klónozták eddig A1, A2A, A2B 

és A3. Ezek G-protein kapcsolt receptorok.  

A P2 receptorcsalád további két csoportra bontható, a P2X és a P2Y receptorokra. A 

P2Y család tagjai G-protein kapcsolt receptorok, nyolc altípusuk létezik.  

A P2X receptorok ionotróp receptorok, jelenleg hét receptor-altípus ismert. A 

fehérjékre jellemzı az intracelluláris N- és C-terminális, valamint két transzmembrán-

szegmens. Az elsı szegmensnek a receptor kapuzás kinetikájában van szerepe (44), a 

második a receptor-pórus falát alkotja. (45) A receptor három alegységbıl áll össze, a hét 

altípus képes különbözı mono- és heterotrimer receptorokat alkotni (46-48). A P2X három 

agonistakötıhellyel rendelkezik, amelyek extracellulárisan helyezkednek el (49). A P2X 

receptorok mind kation-szelektívek, depolarizáló áramot hoznak létre. Kalcium 

permeabilitásuk mértéke altípusonként eltérı. Kísérletek során ATP helyett elsısorban 

különbözı ATP-származékokat használnak (például α,β-meATP), mert ezek lassabban 

bomlanak le, és egyes esetekben altípusszelektívek. Az egyes P2X receptorok 

tulajdonságait a 2 táblázatban (50) foglaltam össze. Munkám során a P2X3 receptorral 

foglalkoztam, a receptort részletesen a 3.5.2. fejezetben ismertetem. 
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Receptor Agonista Antagonista Megjegyzések 

ATP Suramin gyors deszenzitizáció (ms) 

α,β-meATP TNP-ATP lassú visszatérés (>15 perc) P2X1 
β,γ-meATP alacsony pH   

ATP   lassú deszenzitizáció (több s) 
P2X2 alacsony pH 

potencírozza 
magas külsı 
Ca2+ cc. 

  

ATP Suramin gyors deszenzitizáció (ms) 

α,β-meATP TNP-ATP lassú visszatérés (percek) 

β,γ-meATP alacsony pH  
P2X3 

CTP     

ATP Suramin   

α,β-meATP TNP-ATP  P2X2/3 
alacsony pH 
potencírozza 

magas külsı 
Ca2+ cc. 

  

ATP 
deszenzitizáció sebessége P2X1 
és P2X2 között 

P2X4 
  

 Ellenálló a 
klasszikus 
antagonistákkal 
szemben 

Tartós agonista jelenlét esetén 
nagyobb ionokat is vezet (NMDG) 

P2X5  ATP  Suramin 
Hasonló a P2X2-höz, de kisebb az 
árama 

ATP Suramin 
alacsony cc.-n (<300 nM) nincs 
deszenzitizáció P2X1/5 

α,β-meATP TNP-ATP 
magas cc.-n gyors desz.-t 
hosszabb plató követi 

P2X2/6     
Hasonló a P2X2-höz, viszont 
suramin gátolja 

ATP (~100 µM) Suramin 
BzATP Ca2+, Mg2+ 
ADP Brilliant Blue G 

P2X7 

AMP   

Tartós agonista jelenlét esetén 
nagyobb ionokat is vezet (NMDG) 

 
2. táblázat P2X receptor altípusok, agonistáik és tulajdonságaik 
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3.4. A modellezés elmélete 

 

3.4.1. Hodgkin és Huxley membránmodellje 

 

Az elektrofiziológiai modellek alapját Hodgkin és Huxley munkássága képezi (51). Az 

általuk bevezetett kapacitásokból és ellenállásokból felépülı membránmodell a mai napig a 

sejtmodellezés alapja. İk mutatták meg, hogy az akciós potenciál során folyó ionáramok az 

adott ion megfordulási potenciáljától és az aktuális membránpotenciáltól függenek. 

Ezenkívül ık vezették be az ioncsatorna fogalmát, azt az elgondolást, hogy az ionokat nem 

transzporterekhez hasonló fehérjék viszik keresztül a sejtmembránon, hanem az elektromos 

hajtóerı, és az ioncsatornák gyakorlatilag a membrán ellenállását szabályozzák. Ebben a 

fejezetben röviden ismertetem a Hodgkin és Huxley féle membránmodellt, valamint az 

általuk leírt kálium és nátriumcsatorna modelleket. 

 

 
 

2. ábra) Hodgkin és Huxley membrán-modellje (51) 
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Az általuk leírt membrán-modell egy analógia az elektronikából (2. ábra). Mivel a 

membrán belseje apoláros, az ionok nem képesek átjutni rajta, gyakorlatilag nem vezet 

áramot, ezért szigetelı. A sejtközötti térben, és a sejt belsejében az ionok szabadon 

mozoghatnak, ezért ezek a közegek vezetınek számítanak. A két vezetı és az ıket 

elválasztó nem vezetı közeg által alkotott struktúra egy kondenzátor, ezt hivatott 

modellezni a CM kapacitás az áramkörben. A kondenzátorral párhuzamosan folyó INa, IK és 

IL áramok membránon keresztül folyó nátrium-, kálium- és szivárgási áramot jelentik. Az 

RNa, RK, RL változó ellenállások az egyes csatornapopulációk által létrehozott vezetésbıl 

(gNa, gK, gL) számítható (R=1/g) ellenállásokat jelképezik. Az ENa, EK, EL 

feszültséggenerátorok, pedig az egyes ionok megfordulási potenciálját jelentik. A kapcsolás 

két kimeneti pontja (Outside, Inside) közötti feszültség (E) pedig a membránpotenciál. A 

CM kapacitás értéke a membrán vastagságától, nagyságától és felépítésétıl függ, az ENa, EK, 

EL értékei pedig a külsı és belsı ionkoncentrációtól. Ezért az ellenállások kivételével 

minden tag állandó. Az ellenállások, pontosabban a konduktanciák, pedig 

membránpotenciáltól függenek. Ezek alapján, a membránon átfolyó teljes áram: 

 

iM I
dt

dE
CI +=  (3.) 

 

Ahol Ii pedig az összes csatornákon átfolyó ionáram, ami: 
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Eredetileg ezeket az összefüggéseket Hodgkin és Huxley a tintahal óriásaxonjára írta le, 

de ez a membránmodell a mai napig használatban van. Bonyolultabb modelleknél több 

különféle nátrium-, kálium- esetleg kalciumcsatorna egy-egy újabb tagként jelenik meg az 
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Ii összeg számításakor. Manapság a modellezések során a hangsúly leginkább az egyes g 

konduktanciák változásának, idı- és feszültségfüggésének minél pontosabb leírásán van. 

Hodgkin és Huxley az eredeti közleményükben a gNa és gK konduktanciákat az alábbi 

módon számították: 
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Az egyenletekben 
Na

g  és 
K

g  maximális konduktanciát jelölik. Az n, m, h változók a 

kapuzási partikulumok helyzetét jelölik, értékük 0 és 1 között lehet. Az elmélet szerint a 

partikulumoknak két állapota lehetséges egy aktivált és egy nem aktivált, a változók pedig 

az aktivált partikulumok arányát adják meg. A differenciálegyenletek ezeknek az 

arányoknak változását adják meg, ahol az α változók aktiváció, a β változók a deaktiváció 

sebességét jelölik. 

Fontos megjegyezni, hogy ez a modell teljesen fenomenologikus, felállításakor a 

szerzıknek nem volt semmilyen információja a csatornák felépítésérıl, még csatorna 

jellegük is új gondolat volt. A kálium csatorna esetén az n változó azért van a negyedik 

hatványon, mert az áram felfutását egy exponenciális negyedik hatványa illesztette 

legjobban, míg lecsengését egy egyszerő exponenciális. Hasonló megfontolásból van a 

nátrium csatorna esetén az m (aktivációs) partikulum a harmadik hatványon. A 

nátriumcsatornánál tapasztalt, hosszabb depolarizáció során létrejövı aktiváció, majd 

inaktiváció által létrehozott áramalakot csak azért illesztették két független tag szorzatával, 

mert egyszerőbb volt, mintha egyetlen tag másodrendő egyenletével tették volna. 

A fenti differenciálegyenletek analitikusan megoldhatóak, a megoldás az n változóra: 
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Az n∞ az adott αn és βn melletti egyensúlyi állapot, az n0 az egyensúlyi állapot a 

nyugalmi membránpotenciálon. A t az idı, a τn pedig az egyensúly beállásának idıállandója. 

A képletek hasonlóak az m és h változóknál a nátriumcsatorna modellben. Ezek alapján az 

αn és βn sebességi állandók: 
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Ezek után a szerzık különbözı feszültségeken kiváltott kálium és nátriumáramokat 

illesztettek a modellükkel, és az így kapott α és β értékeket ábrázolták a nyugalmi 

membránpotenciáltól való eltérés függvényében (V, depolarizáció esetén V<0), amit szintén 

illesztettek egy egyenlettel, így megkapva a sebességi állandók feszültségfüggését. A 

cikkben közölt konkrét összefüggések az alábbiak voltak: 
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Az egyenletekbıl látható, hogy depolarizáció hatására az αn, αm és βh növekszik, 

miközben a βn, βm és αh csökken. A βn, βm és αh sebességi állandók képletei egyszerőbbek 

az αn, αm és βh képleteknél, ennek az az oka, hogy egyszerőbb egyenlettel is megfelelıen 

illeszthetıek voltak a mért pontok. Ez a különbség nem jelenti azt, hogy a partikulumok 

különbözı irányú mozgása mögött eltérı mechanizmusok állnak. 

Mint láthattuk a Hodgkin és Huxley által leírt csatornamodellek teljes egészében 

tapasztalati modellek. Nincsenek beleépítve a csatorna struktúrájáról, tulajdonságairól 

szerzett ismeretek. A modell felépítése nem a valódi felépítést igyekszik követni, hanem 

pusztán matematikai alapon állították fel, hogy az egyes méréseket minél pontosabban 

kövesse. 

 

3.4.2. Kompartment-modell 

 

A kompartment-modell egy matematikai modelltípus. A modell egy kompartmentekbıl 

álló rendszeren belüli anyag- illetve energiaáramlást írja le. Ez a modelltípus az alábbi 

feltételezésekkel él: 
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• A modellezett rendszer egyértelmően felbontható különálló, diszkrét 

kompartmentekre. 

• Az „anyag” vagy energia a rendszerbe „forrásokon” keresztül kerül, és 

„nyelıkön” keresztül távozik, illetve az egyes kompartmentek tartalmazhatnak 

anyagot a kiindulási idıpillanatban is. 

• Az anyagáramlás a kompartmentek között történik, nem létezik „anyag” a 

kompartmenteken kívül. A rendszeren belüli anyagmennyiség mindenkor 

megegyezik az egyes kompartmentbeli anyagmennyiség összegével.  

• Minden kompartment homogén. A kompartmentbe kerülı „anyag” eloszlása 

pillantszerő és egyenletes. 

• A kompartmentek közti anyagátvitel arányos a kompartmentekben lévı 

„anyag” mennyiségével. 

• A vizsgált „anyag” rendszerint nem megy át minıségi változáson a rendszeren 

belül. 

• Amennyiben egy kompartmenten belüli „anyag” sőrősége a kérdés, a 

kompartment térfogatát állandónak feltételezzük. 

 

A modell lényege az alábbi differenciálegyenlet: 
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Az egyenlet kimondja, hogy az i-ik kompartmentbeli anyagmennyiség (Si(t)) 

megváltozása megegyezik a szomszédos kompartmentekkel (Sj(t)) való anyagcserék 

összegével. Az anyagcsere pedig a szomszédos kompartmentbıl befolyó (Sj(t)*kji) és az oda 

kifolyó (Si(t)*kij) anyagmennyiség különbségével. Az adott kompartment szomszédainak 

száma n, a kompartmentek közti anyagátmenet sebességét pedig a kji, és kij sebességi 

állandók jellemzik. Ezt a differenciálegyenletet minden kompartmentre felírva, egy 

differenciálegyenlet-rendszert kapunk, amit megoldva megkaphatjuk az egyes 

kompartmenteken belüli anyagmennyiség idıbeli változását. Az esetek nagy részében nincs 
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lehetıség az egyenletrendszer analitikus megoldására. Ilyenkor számítógép segítségével az 

egyenleteket adott idıbeli felbontással numerikusan kell megoldani. A modell idıbeli 

felbontását a sebességi állandók értékei határozzák meg, amennyiben ezeknek az értéke 

nagy, azaz a folyamatok gyorsak, kis idıléptéket kell használni, hogy az egyenletrendszer 

megoldható maradjon. Ellenkezı esetben az egyetlenrendszer numerikus megoldásánál 

használt integrátor végtelenhez tart. 

Az általunk készített modellekben az egyes kompartmentek a receptor vagy csatorna 

állapotai voltak. Ezek általában elméleti, absztrakt állapotok voltak (pl.: zárt, nyitott, 

inaktivált, deszenzitizált, ligandum-kötött, stb.). Sok esetben ezek az állapotok 

győjtıfogalmak voltak, amikhez valamilyen elméleti meggondolás alapján több 

csatornakonformációt rendeltünk (pl.: feszültségfüggı ioncsatornáknál egyes esetekben zárt 

állapotnak neveztük, ha a csatorna nem vezetett, függetlenül a feszültségszenzorok 

állapotától). A vizsgált „anyag” pedig egy csatornapopuláció eloszlása volt, azaz az egyes 

kompartmentekben található „anyagmennyiség” azt jellemezte, hogy a csatornapopuláció 

mekkora része tartózkodik az adott állapotban. A sebességi állandók szintén absztrakt 

elemek. Mértékegységük tipikusan s-1, és azt adják meg, hogy egy másodperc alatt 

átlagosan hányszor történik meg az adott átalakulás. A sebességi állandók értéke lehet 

konstans (pl. disszociáció esetében), függhet lineárisan egy adott változótól (pl. asszociáció 

esetében, ahol a változó a ligandum koncentrációja), vagy függhet nemlineárisan egy adott 

változótól (pl. feszültségfüggı átmenetek ioncsatornáknál, ahol a változó a 

membránpotenciál). A sebességi állandók értékei felírhatók az állapotok termodinamikai 

tulajdonságainak ismeretében. (52) 
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A fenti képlet kifejezi az i-edik és a j-edik állapot közti átmenet sebességállandóját (kij), 

ahol k a Boltzmann állandó, T az abszolút hımérséklet, h a Planck állandó, R az egyetemes 

gázállandó, ∆Hij az állapotváltozás során létrejövı entalpiaváltozás, a ∆Sij az 

állapotváltozás során létrejövı entrópiaváltozás (nem összetévesztendı a korábban definiált 
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Si és Sj értékekkel, amik a állapotok betöltöttségét jelzik), F a Faraday konstans, zij az 

állapotváltozás során mozgó töltés valenciája, V pedig a membránpotenciál. Az egyenletet 

átrendezve a következı egyenlıséget kapjuk: 
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Definíció szerint a ∆Gij a Gibbs féle szabadenergia, ami a rendszer által végezhetı 

hasznos nem mechanikus munka megváltozása. A zijFV tag az a munka, ami ahhoz 

szükséges, hogy a töltéssel rendelkezı részek a membránon keresztül mozogjanak (például 

feszültségszenzorok a nátriumcsatorna esetén). Ezek alapján a ∆Gij
*
 az az energia ami 

ahhoz szükséges, hogy az i-edik és j-edik állapot közötti átmenet létrejöjjön. 

Amennyiben a modellnek vannak olyan állapotai, amikor a csatorna vagy receptor 

vezetni képes, akkor ezen állapotok betöltöttségeinek összege arányos a populáció 

konduktanciájával, és állandó feszültséget feltételezve a mért árammal. Így a modell 

segítségével egész-sejtes „whole-cell” elvezetések szimulálhatók. 

Ugyanezt a modellstruktúrát felhasználva szimulálható egyetlen receptor vagy csatorna 

„single channel” viselkedése is. Ebben az esetben nem oldjuk meg a 

differenciálegyenleteket, és a sebességi állandók jelentése is némileg változik. A sebességi 

állandó és az idılépték szorzata annak a valószínőségét adja meg, hogy az adott átalakulás 

bekövetkezik. Ezért ebben az esetben az idıléptéket úgy kell megválasztani, hogy minden 

állapotra igaz legyen, hogy az adott állapotból való más állapotba való átalakulások 

valószínőségeinek összege kisebb legyen, mint 1. A szimuláció során egyetlen csatorna 

mozgását követjük a rendszeren keresztül, amikor minden idılépés során a 

valószínőségeknek megfelelıen véletlenszerően vagy átalakul, vagy marad az adott 

állapotban. 

 

3.4.3. Kompartment modell topológiák 

 

Az egyes modelleket felépítésük szerint különbözı csoportokba oszthatjuk. 
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• zárt modell: a modell nem tartalmaz forrásokat és nyelıket, jellemzıje, hogy a 

modellen belüli anyagmennyiség állandó 

• nyitott modell: a modell tartalmaz forrásokat vagy/és nyelıket 

• lánc modell: az egyes kompartmentek sorrendbe rendezhetıek, és minden 

kompartment csak a vele szomszédos kompartmenttel áll kapcsolatban 

• fa modell: a modell tartalmaz elágazásokat, egy kompartment kettınél több 

másik kompartmenthez is csatlakozhat, viszont a modell nem tartalmaz 

hurkokat. Minden kompartment csak egyetlen lehetséges úton érhetı el 

bármelyik más kompartmentbıl. 

• ciklikus modell: a modell zárt hurkokat tartalmaz. Vannak olyan 

kompartmentek, amik más kompartmentekbıl több eltérı úton is elérhetıek. Az 

ilyen típusú modelleknél külön megkötéseket kell tenni a sebességi állandókra, 

különben a modell elveszíti stabilitását (vagyis zárt modell esetén se marad a 

modellen belüli anyagmennyiség állandó). A stabilitás kérdésével bıvebben a 

következı fejezetben foglalkozom. 

• szétválasztható modell: a modell felbontható több almodellre. Az almodellek 

kompartmentjei között nincs kapcsolat, ugyanakkor az egyes almodellek 

hatással lehetnek más almodellek paramétereire. (pl.: Különbözı ioncsatornák 

kinetikáját eltérı almodellekkel szimuláljuk, miközben egy másik modellel az 

ionáramok által okozott membránpotenciál változást számoljuk.) 

 

3.4.4. Modellek stabilitása 

 

Olyan topológiák esetében, ahol a modell egy zárt hurkot tartalmaz a sebességi 

állandókra egy külön megkötést kell tennünk. Mint említettem a sebességi állandó mértéke 

függ az átmenet létrejöttéhez szükséges szabad energia mennyiségétıl. (1) 
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Amennyiben a T hımérsékletet állandónak feltételezzük, az egyenlet egy egyszerő 

arányosságra redukálható. 
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3. ábra) A sebességi állandók és az energiagát közti összefüggés  
 
A fenti képlet alapján az átmenethez szükséges energia arányos a sebességi állandó 

reciprokának logaritmusával. Mint a 3.ábra is szemlélteti, maguk a sebességi állandók az 

energiagát méretét befolyásolják, a két állapot energiaszintje közötti különbség pedig a 

sebességi állandók arányának logaritmusával arányos. Ezek alapján, ha ismertek a 

sebességi állandók, és legalább egy állapot energiaszintje, akkor a többi állapot 

energiaszintje kiszámolható.  

 

 
 

4. ábra) Egyszerő négy állapotos cirkuláris modell 
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Vegyünk egy modellt négy állapottal (A, B, C, D), amelyek egy zárt hurkot alkotnak (4. 

ábra). Tételezzük fel, hogy az A állapot energiaszintje (UA) ismert, a D állapot 

energiaszintje alábbi módon számítható: 
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Mint látható a D állapot energiaszintje kétféleképpen számítható annak megfelelıen, 

hogy a B vagy a C állapoton keresztül közelítjük meg. Egy állapotnak az energia-

megmaradás elve miatt, csak egy energiaszintje lehet, ezért a két módszer által adott 

eredménynek azonosnak kell lennie. 
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 (15.) 

 

Ahhoz hogy a rendszer matematikailag stabil maradjon, a fenti egyenletnek igaznak 

kell lennie, azaz zárt hurok esetén az összes sebességi állandó nem lehet egymástól 

független. Az egyenlet leírja az általánosan használható szabályt, mely szerint: Zárt hurkon 

belül a sebességi állandók óramutató járásával megegyezı irányba vett szorzata azonos az 

óramutató járásával ellentétesen vett állandók szorzatával. Amennyiben ez a feltétel nem 

teljesül, a modell matematikailag nem stabil. Ilyenkor a szimuláció során az állapotok 

betöltöttségének összege nem marad állandó, és gyakran végtelenhez tart. Az olyan 

modellek, amelyek matematikailag nem stabilak, olyan rendszereket írnak le, amelyek a 

valóságban nem lehetségesek.  
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3.4.5. Gátlások modellezése 

 

A különbözı gyógyszerek eltérıen hatnak az egyes receptorokra vagy csatornákra. Az 

esetek nagy részében a használt anyagok feladata a célfehérje gátlása. A gátlószer 

hatásmechanizmusa általában meghatározza a modell felépítését. Az alábbi fejezetben a 

teljesség igénye nélkül ismertetem néhány fontos hatásmechanizmus modellezésének 

alapgondolatát. 

A receptoroknál elterjedt mechanizmus a kompetitív antagonizmus. A mechanizmus 

lényege, hogy az antagonista és az agonista kötıhelye azonos, és az antagonista kötése 

esetén nem jön létre a receptor aktivációja, mert az antagonista kötése az inaktív, míg az 

agonista kötése az aktív állapot energiaszintjét csökkenti. Ebben az esetben el kell 

különíteni azokat az állapotokat, amikor az agonista vagy az antagonista foglalja el a 

kötıhelyet. Amennyiben a receptor több agonistakötıhellyel rendelkezik, sok esetben 

figyelembe kell venni azokat az állapotokat, amikor a kötıhelyekhez vegyesen kötnek 

agonisták és antagonisták. A kötıhelyek számának növekedésével a lehetséges 

kombinációk, így az állapotok száma gyorsan növekszik, ezért a modell struktúrája 

könnyen nagyon bonyolulttá válhat. 

A feszültségfüggı ioncsatornák esetében gyakori mechanizmus, a csatorna-blokk 

„channel-block”. A mechanizmus lényege, hogy ha gyógyszer a köt a csatornához, akkor a 

csatorna nem képes vezetni. Ezt úgy lehet legegyszerőbben modellezni, hogy a gyógyszer-

kötött állapotokat nem vezetı állapotoknak tekintjük. Ennek egy speciális esete az „open 

channel-block”, ebben az esetben a gyógyszer csak a nyitott csatornához képes kötni. Ezt a 

jelenséget általában úgy modellezik, hogy a nyitott állapothoz hozzákötnek egy blokkolt 

állapotot, amikor a gyógyszer a csatornához van kötve, és ezzel gátolja azt. 

Az ioncsatornáknál másik fontos mechanizmus a modulált receptor hipotézis. Ezt az 

elgondolást eredetileg nátriumcsatornák és helyi érzéstelenítık kapcsolatának leírására 

használták (52, 53). Az elmélet szerint, ha az adott gyógyszer képes több konformációs 

állapothoz (pl.: nyugalmi, inaktivált, nyitott) is kötni, és az affinitása állapotonként eltérı, 

akkor a csatorna kapuzási kinetikája a gyógyszer kötésének hatására szükségszerően 

módosul. Amelyik állapothoz nagyobb a gyógyszer affinitása, az nagyobb valószínőséggel 
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alakul ki, ha a gyógyszer kötve van a csatornához. A kapuzási kinetika megváltozásának 

mértéke megegyezik a különbözı állapotokhoz való affinitások arányával. Röviden 

megfogalmazva: ha a B állapothoz a gyógyszer affinitása kétszer akkora, mint az A 

állapothoz, akkor a B és A állapot aránya gyógyszer kötıdésével kétszeresére nı. 

A hipotézis alapgondolata könnyen megismerhetı egy gondolatkísérlettel. Tegyük fel, 

hogy a gyógyszer kötıhelyére hatással van a csatorna állapota, az egyik állapotban 

elınyösebb kötıhely alakul ki a molekula számára, azaz abban az állapotban lévı 

csatornához nagyobb az affinitása. Ugyanakkor elképzelhetı, hogy ha a molekula már 

bekötött a kötıhelyére, akkor igyekszik úgy alakítani, feszíteni a kötıhelyet, hogy 

elınyösebb legyen számára, ami visszahat a kapuzási kinetikára. 

 

 
 

5. ábra) Az állapotfüggı gátlás egyszerő modellje 
 
A hipotézis matematikailag is igazolható. Egy egyszerő példával élve (5. ábra), tegyük 

fel, hogy van két állapotunk (nyugalmi R, inaktivált I), és a gyógyszerünk képes mindkét 

állapothoz kötni (BR, BI). Ismert, a nyugalmi állapothoz való asszociáció ka, és a 

disszociáció kd, valamint az inaktiváció α és az inaktivációból való visszatérés β. Az egyes 

sebességi állandók eltérését az alábbi konstansokkal jelöljük: asszociáció A, disszociáció D, 

inaktiváció X, visszatérés Y. A stabilitás feltételét felírva az alábbi egyenletet kapjuk. 
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Az egyszerősítések után kapott egyenlet pontosan azt mondja ki, amit a modulált 

receptor hipotézis, azaz kapuzás megváltozása arányos az affinitások közti különbséggel. 

A fenti egyenlet modellezési szempontból nem elınyös. Négy paraméterbıl csak 

három független, viszont mindháromra szükség van a negyedik meghatározásához. További 

probléma, hogy a gyógyszer kapuzási kinetikára gyakorolt hatása (X, Y) sok esetben nem 

mérhetı, és még hozzávetıleges információnk sincs róla. A probléma megoldására éljünk 

az alábbi helyettesítésekkel: 
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Ezeket a 16. egyenletbe behelyettesítve azonosságot kapunk, ami azt jelenti, hogy C, Z 

és Q egymástól független szabad paraméterek. A legfontosabb paraméter a C, ami 

meghatározza, hogy a modellben mekkora az egyes állapotokhoz való affinitások közötti 

különbség. A Z paraméter az asszociáció-disszociáció energiagátja magasságát befolyásolja 

inaktivált állapotban, a Q paraméter pedig az inaktiváció-visszatérés energiagátjának 

magasságát ligandum-kötött állapotban. Ezek szükségesek ahhoz, hogy a modell képes 

legyen reprodukálni az összes átmenet dinamikáját. (Esetünkben a nyugalmi állapothoz 

való kötés egyensúlyát a ka és kd paraméterek aránya adja meg, a kötés kialakulásának 

sebességét a ka és kd konkrét értékei határozzák meg. Az inaktivált állapothoz a kötési 

egyensúlyt a C paraméterrel lehet beállítani, a kötés sebességét pedig a Z paraméterrel.) 

Ezen felül, ha olyan megkötéssel élünk, hogy a különbözı állapotokban csak a disszociáció 

sebessége lehet eltérı, akkor Z=1/C megválasztásával ezt is beépíthetjük a modellünkbe. 

Amennyiben erre a megkötésre nincs szükségünk, a Z paraméter elhanyagolható (Z=1). Az 

esetek nagy részében nincs információnk a ligandum-kötött állapot pontos kapuzási 

dinamikájáról, ezért Q is elhanyagolható (Q=1). Ezek alapján egyes esetekben a négy függı 

paraméter redukálható egyetlen paraméterré. 
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Ha a fent említett gondolatkísérletet felelevenítjük, akkor a C paraméter írja le, hogy a 

csatorna konformációváltozása mennyire torzítja (modulálja) a gyógyszer kötıhelyét. A Z 

paraméter, pedig egy kötıhelytıl független akadályt ír le, ami akadályozza a 

gyógyszermolekulát a kötıhely elérésében, illetve, ha már korábban bekötött, akkor rabul 

ejti. 

A modulált receptor hipotézis legfıbb elvét: a kötés és a konformáció-váltás 

kinetikájának egymásrahatását már elızıleg leírták az oligomer fehérjék 

ligandumkötésének magyarázatára Monod, Wyman és Changeux által kidolgozott 

allosztérikus modellben (53). Az allosztérikus receptor modell szerint a több különálló 

alegységbıl álló receptorok esetében az egész receptor egyszerre vált konformációt (pl. 

nyugalmi, nyitott, deszenzitizált), nem pedig az egyes alegységek külön-külön. Sok 

receptorra jellemzı a deszenzitizáció, azaz agonista-kötött zárt állapot kialakulása. A 

deszenzitizáció és az abból való visszatérés attól függ, hogy kötött-e, illetve hány agonista 

kötött a receptorhoz. Ha a kötıhely köt agonistát, akkor általában a receptor 

deszenzitizálódik, ha pedig nincs agonista kötve, akkor visszatér deszenzitizációból. Ez a 

jelenség gyakorlatilag megegyezik az ioncsatornáknál leírt állapotfüggı gyógyszerkötéssel, 

ahol a gyógyszermolekulák helyett itt agonistákról beszélünk, és deszenzitizációról 

inaktiváció helyett. A modulált receptor hipotézis szemléletmódja és matematikája 

lényegében azonos az allosztérikus receptormodellével. 

Sokan a modulált receptor hipotézis alternatívájának tekintik a Starmer és Grant által 

leírt rejtett receptor hipotézist (guarded receptor hypothesis)(54). Állításuk szerint a 

modulált receptor hipotézis által magyarázott jelenségek megmagyarázhatóak a gyógyszer 

által indukált, kapuzási kinetikában bekövetkezı változás nélkül is. A hipotézis szerint a 

különbözı állapotokhoz való affinitásbeli különbséget nem a kötıhely megváltozása 

okozza, hanem az, hogy a gyógyszermolekula csak bizonyos állapotokban képes a kötıhely 

elérésére. Ezt a gondolatmenetet már korábban ismertettem a modulált receptor hipotézis 

kiegészítéseként. A rejtett receptor hipotézis állítása szerint a nyugalmi állapothoz való 

kötés nem lehetséges. Ezzel a feltételezéssel élve a modellben megszőnik a zárt hurok, és a 

modell stabil marad a kapuzási kinetika megváltozása nélkül is. A rejtett receptor hipotézis 

pártfogói szerint a modulált receptor hipotézis teljesen alaptalanul feltételezi a kapuzási 
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kinetika megváltozását, mivel az nem mérhetı. Vannak azonban bizonyítékok arra, hogy 

egyes nátriumcsatorna gátló gyógyszerek kötése befolyásolja a csatornák kapuzási áramát 

(55, 56.) Ezen kívül, a nyugalmi állapothoz való kötés teljes hiánya hasonlóan 

megalapozatlan, ugyanis a nátriumcsatorna gátló gyógyszerek hiperpolarizált 

feszültségeken is okoznak gátlást („tónusos gátlás”). A rejtett receptor hipotézisben 

használt változó hozzáférhetıség kiegészíti a modulált receptor hipotézisben használt 

módosult kötıhely gondolatát, de a két hipotézis semmiképpen nem alternatívája 

egymásnak. A rejtett receptor hipotézis matematikailag nem más, mint a modulált receptor 

hipotézis egy olyan szélsıséges esete, amikor a C paraméter értéke végtelen. 

 

3.4.6. Modellek megalkotása 

 

A modell megalkotásának legelsı lépése a modellezés tárgyáról való 

információgyőjtés. Az esetek nagy részében a modellezı már rendelkezik elızetes 

ismeretekkel a modellezni kívánt dologról. Ezek után fontos mérlegelni, hogy az ismert 

tulajdonságok közül melyeket érdemes a modellbe beépíteni. Fontos szem elıtt tartani, 

hogy nem lehet tökéletes modellt alkotni, minél több tulajdonságot igyekszünk 

modellünkkel reprodukálni, annál bonyolultabb lesz az, és könnyen kezelhetetlenné válik. 

Ezért fontos az elején eldönteni, hogy mely tulajdonságok fontosak, és milyen célból 

alkotjuk meg a modellünket. Ugyanannak a rendszernek létezhet több modellje is, amelyek 

viselkedésének különbözı aspektusát szimulálják. 

Ismereteink alapján felállíthatunk egy kezdeti modellt, majd ennek paramétereit 

változtatva megpróbáljuk a modellel reprodukálni a kísérletesen mért adatainkat. 

Amennyiben ez nem lehetséges a szükséges pontossággal, változtatni kell a struktúra 

felépítésén, majd újrailleszteni a paramétereket. Hogy mekkora a szükséges pontosság, azt 

szintén a modellezés elején kell eldöntenünk. A modell lehet megfelelı, ha a méréseket 

qualitatíve reprodukálja, egy adott karakterisztikus viselkedést mutatva. Ugyanakkor fontos 

lehet, hogy a modell a valóságot quantitatíve is reprodukálja egy adott hibahatáron belül. 

Végül a modellt teszteljük, azaz olyan mérésekkel, tapasztalatokkal vetjük össze, amit nem 

használtunk a paraméterek beállításakor. Ezt a modell validálásának nevezzük. 
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Amennyiben ez sikeres a modellt jónak tekinthetjük. A modell csak azokat a tulajdonságait 

reprodukálja biztosan az objektumnak, amelyekre validálva lett. 

Két tipikus esete van annak, hogy hogyan vetjük össze a modell kimenetét a 

mérésekkel. Abban az esetben, amikor a modellünk determinisztikus, azaz adott 

paraméterek mellett a modell kimenete mindig ugyanaz, általában a legkisebb négyzetek 

módszerét használjuk. Ilyenkor a mérési pontok és a hozzájuk tartozó szimulált adatok 

közti páronkénti különbséget négyzetre emeljük, majd a négyzetek összegét képezve 

megkapjuk a hibát, amit igyekszünk minimalizálni. Amennyiben sztohasztikus modellel 

van dolgunk (például egy-csatorna mérést modellezünk) a maximum likelihood módszert 

alkalmazzuk. A likelihood-nak nincs magyarban megfelelıje, és nem azonos a 

valószínőséggel. Míg a valószínőség annak az esélyét adja meg, hogy adott feltételek 

mellett egy bizonyos esemény bekövetkezik, addig a likelihood annak az esélyét adja meg, 

hogy a már bekövetkezett eseménynek bizonyos feltételei voltak. A likelihood függvény 

gyakorlatilag megegyezik az alábbi feltételes valószínőséggel: 

 

P{ezt mértem | a paraméter ennyi és ennyi volt} 

 

Ebben az esetben likelihood a feltételes valószínőség második tagjának (paraméterek 

értékei) függvénye, miközben az elsı tag (mért kimenetek) értéke állandó. A maximum 

likelihood módszer során ezt a feltételes valószínőséget kell maximalizálni. Fontos szem 

elıtt tartani, hogy ez nem egyenlı annak a valószínőségével, hogy az adott paraméterek az 

„igaziak”. (57) 

 

3.4.7. A modellezés célja 

 

A modell célja lehet a validált tulajdonságok reprodukálása. Ennek tipikus példája, 

mikor a modell egy nagyobb modell része. Amennyiben a modellünk kimenı adataival 

számításokat kívánunk végezni fontos, hogy a modell az eredményeket kvantitatíve 

reprodukálja a kívánt pontossággal. Ilyenkor a modell struktúrája másodlagos, és nem 
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fontos hogy bárminemő párhuzamot mutasson a valósággal. Erre példa a Hodgkin és 

Huxley által leírt nátriumcsatorna modell. 

Másik cél, a megfigyelt jelenségek mögött meghúzódó folyamatok feltérképezése lehet. 

Ebben az esetben a modell struktúrája a fontos, és elég, ha az eredmények qualitatíve 

megfelelıek. Ilyenkor általában eltérı struktúrával rendelkezı modelleket hasonlítunk 

össze, és célunk annak megállapítása, hogy milyen típusú modellel reprodukálható a 

valóság, és milyennel nem. Alkalmatlan modellek segítségével kizárhatóak egyes 

mechanizmusok, ugyanakkor a méréseket sikeresen reprodukáló modellek nem feltétlenül 

helyesek. Ezen megközelítésre példa a késıbb ismertetésre kerülı munkánk, ahol 

megmutattuk, hogy a P2X3 receptornak legalább két nyitott állapota van. 

 

3.5. Problémafelvetés 

 

3.5.1. Ellentmondások az egyes nátriumcsatorna gátló gyógyszerek 

hatásmechanizmusában 

 

Mint 3.2.4. fejezetben láthattuk, a klasszikus nátriumcsatorna gátló gyógyszerek 

feltételezett hatásmechanizmusának alapja az inaktivált állapot stabilizálása azáltal, hogy 

affinitásuk nagyobb a preferált állapothoz. Ugyanakkor az, hogy melyik (lassú vagy gyors) 

inaktivált állapot a preferált az egyes gyógyszerek esetében, még mindig vitatott kérdés 

(például: phenytoin: (58, 59), carbamazepin: (32, 60), lidocain: (61-65). 

Több kutatócsoport szerint a lassú inaktivált állapot preferenciának klinikai jelentısége 

lehet epilepszia, neuropátiás fájdalom és egyes aritmiák kezelésében (66-69). A 

nátriumcsatornák lassú inaktivációját érintı mutációknak több betegségben is szerepe van 

(69). A lassú inaktiváció elsısorban a rendelkezésre álló nátriumcsatornák számát, ezzel a 

sejt általános ingerelhetıségét határozza meg. Befolyásolja a sejtek gyors tüzelésre való 

hajlamát, valamint hatással van a visszaterjedı akciós potenciálokra. A nátriumcsatorna 

gátlásnak hatása lehet az idegi plaszticitásban is (69). 

A lassú inaktiváció vizsgálatához speciális feszültségprotokollra van szükség. A 

protokoll alapja egy hosszabb depolarizáció, amely lassú inaktivált állapotba viszi a 
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csatornákat, majd ezt követi egy rövid hiperpolarizáció, amely során a csatornák csak a 

gyors inaktivációból képesek visszatérni, a lassúból nem. A hiperpolarizáció hosszának 

megválasztása fontos kérdés; ha túl rövid, maradnak gyors inaktivált csatornák, viszont túl 

hosszú hiperpolarizáció esetén a csatornák visszatérnek a lassú inaktivációból is. A 

protokoll egyes paramétereit változtatva vizsgálhatók a lassú inaktiváció egyes elemei. 

Három alap-protokollt használnak legtöbbet: A kezdeti depolarizáció feszültségét 

(„SInact_V”) illetve hosszát („SInact_t”) változtatva vizsgálható a lassú inaktiváció 

kialakulásának feszültség illetve idıfüggése. A hiperpolarizáció hosszának változtatásával 

(„Rec_t”) az inaktivációból való visszatérés dinamikája vizsgálható. A fent említett három 

protokoll típust („SInact_V”, „SInact_t”, „Rec_t”) mi is használtuk munkánk során, pontos 

leírásuk a 6.1.2.1. fejezetben található. A továbbiakban az idézıjelek közé tett 

elnevezéseket mint protokoll-típust értem, késıbbiekben az idézıjel nélküli megnevezések 

alatt a 6.1.2.1. fejezetben leírt konkrét protokollra gondolok. 

Mivel az aktiválható csatornák számát ezekben a protokollokban elsısorban a lassú 

inaktiváció határozza meg, ezért a gyógyszerek ezen kísérletekben mutatott hatékonyságát 

a lassú inaktivált állapot preferenciának tulajdonítják. Ugyanakkor a 3.4.5. fejezetben 

tárgyalt modulált receptor hipotézis alapján a gyógyszerkötés módosíthatja a csatorna 

kapuzási kinetikáját. Egy olyan gyógyszer ami, nagy preferenciát mutat gyors inaktivált 

állapothoz, képes lehet annyira lelassítani a gyors inaktivációból való visszatérést, hogy 

összemérhetı lesz a lassú inaktivációból való visszatéréssel, és a két hatás összemosódik. 

Másik lehetséges probléma az asszociáció sebessége, ami esetenként szintén 

összemosódhat a lassú inaktiváció kialakulásával. Ezek alapján az egyes kísérletek 

eredményei nem mindig értelmezhetıek egyértelmően (például (58, 70)). 

A továbbiakban az irodalomból vett néhány példát ismertetek. 

• Lenkowski és munkatársai (67) cikkének címe: „A pharmacophore derived phenytoin 

analogue with increased affinity for slow inactivated sodium channels exhibits a 

desired anticonvulsant profile” („Kedvezı antikonvulzáns profilt mutató, lassú 

inaktivált állapotot preferáló, farmakofór modell alapján kifejlesztett phenytoin 

analóg”). Ezt a következtetést egy „SInact_V” típusú kísérlet alapján vonták le (6. ábra), 

ahol azt tapasztalták, hogy a „HA” gyógyszer hatékonyabb volt a lassú inaktivációt 
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vizsgáló protokollban a phenytoinnál, miközben az gyors inaktiváció feszültségfüggését 

hasonló mértékben tolta el.  

 

 
 

6 ábra) Ábra a Lenkowski és munkatársai cikkébıl. A „HA” vegyület, és a phenytoin 
hatása gyors- (bal oldal) és lassú- (jobb oldal) inaktiváció feszültségfüggésére („SInact_V”) 

(67). 
 

• Xie és munkatársai (71) hasonlóan gondolkodtak: „LTG (50 µM) caused a 10-mV 

negative shift in the slow, steady-state inactivation curve and delayed considerably the 

recovery from inactivation, but had no significant effects on the voltage dependence of 

activation or fast inactivation, suggesting that LTG acts mainly on the slow inactivated 

state.” („A lamotrigin (50 µM) 10 mV-tal negatív irányba tolta a lassú inaktivációs 

görbét, és jelentısen késleltette az inaktivációból való visszatérést, de nem gyakorolt 

szignifikáns hatást a gyors inaktivációra, ami arra utal, hogy a lamotrigin elsısorban a 

lassú inaktivált állapotra hat.”) Azaz az „SInact_V” és „Rec_t” típusú görbe eltolásából 

következtettek lassú inaktivált állapot preferenciára. 

• Errington és munkatársai (66) „The Investigational Anticonvulsant Lacosamide 

Selectively Enhances Slow Inactivation of Voltage-Gated Sodium Channels” („A 

kísérleti antikonvulzáns lacosamid szelektíven elısegíti feszültségfüggı 

nátriumcsatornák lassú inaktivált állapotának kialakulását”) címő cikkükben, egy 

„SInact_t” típusú protokollt használtak (7. ábra). Következıképpen érveltek a vizsgált 

gyógyszer lassú inaktivált állapotpreferenciája mellett: „The recovery interval of 1.5 s 

was used to completely allow the recovery of fast inactivation, making occupancy of the 

slow inactivated state the sole determinant of the second test pulse amplitude” („Az 
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1,5s, amelyet visszatérésre biztosítottunk, teljes visszatérést biztosít a gyors inaktivált 

állapotból, vagyis a második kiváltott válasz amplitúdója kizárólag a lassú 

inaktivációtól függött.”). Viszont ez nem mindenképp igaz, hisz mint korábban 

említettem a lassú asszociáció, illetve az esetleg lelassult inaktivációból való visszatérés 

összemosódhat a lassú inaktivációval. 

 

 
 

7. ábra) Ábra Errington és munkatársai cikkébıl. A lacosamid három különbözı 
koncentrációjának hatása az ábrán látható („SInact_t”) protokollban(66). 

 
• Matsuki és munkatársai egy korai munkájukban (59) „SInact_V” típusú protokollt 

használtak (8. ábra). Az eredményeket az alábbi módon értelmezték: „A possible 

interpretation of the shift in the voltage dependence of S∞ is that DPH binds to and 

stabilizes the channels in the slowly inactivated state.” („A lassú inaktivációs görbe 

eltolásának egy lehetséges értelmezése, hogy a phenytoin a lassú inaktivált állapotban 

stabilizálja a csatornákat.”) 
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8. ábra) Ábra a Matsuki és munkatársai cikkébıl. A phenytoin hatása a lassú inaktivációs 
görbére („SInact_V”) (59). 

 
 
• Remy és munkatársai (68) „SInact_V”, „SInact_V” és „Rec_t” típusú protokolljaik 

alapján az alábbi következtetésekre jutottak: „Intriguingly, SNC80 (50 µM) also caused 

a selective effect on slow but not fast inactivation processes, with a notable increase in 

the fraction of Na
+
 channels undergoing slow inactivation during prolonged 

depolarization. In addition, recovery from slow inactivation was considerably slowed. 

At the same time, fast recovery processes were unaffected.” („Érdekes módon az 

SNC80 (50 µM) szintén szelektív módon a lassú- és nem a gyors inaktiváció 

folyamatára hatott, a hosszú depolarizáció alatt lassú inaktivált állapotba jutó csatornák 

arányát jelentısen fokozva. Ezen kívül, a lassú inaktivációból való visszatérés 

jelentısen lelassult. Ugyanakkor a gyors inaktivációból való visszatérés nem 

változott.”) Illetve: „SNC80 is to our knowledge hitherto the only substance that 

selectively influences slow but not fast inactivation processes and could provide an 

important tool in unraveling the mechanism underlying these distinct biophysical 

processes.” („Legjobb tudomásunk szerint az SNC80 mindezidáig az egyetlen olyan 

anyag amely szelektíven a lassú- és nem a gyors inaktiváció folyamatát befolyásolja, és 

így fontos eszköz lehet ezen különálló biofizikai folyamatok mechanizmusának 

megértésében.”) 
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• Cardenas és munkatársai (60) „Carbamazepine interacts with a slow inactivation state 

of NaV1.8-like sodium channels” (A carbamazepin a Nav1.8-szerő nátriumcsatornák 

lassú inaktivált állapotára hat”) címő cikkükben egy „Rec_t” típusú protokoll (9. ábra) 

eredményei alapján az alábbi módon érveltek: „A previous study showed that the fast 

inactivation induced by the 30-ms test potentials to 0 mV would have been completely 

removed within 50 ms at either hp −60 mV or hp −90 mV, so the increases in current 

amplitude observed represented predominately recovery from slow inactivation” („Egy 

korábbi tanulmány megmutatta, hogy a 30 ms-os, 0 mV-os teszt depolarizációk által 

indukált gyors inaktivációból teljesen visszatért volna a csatorna 50 ms alatt akár -60, 

akár -90 mV-on, tehát az áram amplitúdó megfigyelt növekedése elsısorban a lassú 

inaktivált állapotból való visszatérést tükrözte.”) 

 

 
 

9. ábra) Ábra a Cardenas és munkatársai cikkébıl. A carbamazepin hatása az inaktivációból 
való visszatérésre („Rec_t”) (60). 

 
A felsorolt cikkek csak példaként szerepeltek a teljesség igénye nélkül. Mint látható a 

három protokolltípus („SInact_V”, „SInact_t” és „Rec_t”) széles körben elterjedt, és sokan 

messzemenı következtetéseket vonnak le eredményeik alapján. Ezek a következtetések 

viszont sok esetben nem veszik figyelembe az asszociáció sebességét, illetve a kapuzási 

kinetika esetleges megváltozását. 
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Munkánk során szimulációkat felhasználva, az asszociációt és a kapuzás megváltozását 

is figyelembe véve próbáltuk megvizsgálni, hogy a különbözı hatásmechanizmusú 

gyógyszerek hogyan viselkednek ezekben az elterjedt protokollokban. Célunk az volt hogy 

megtudjuk, hogy az egyes mérési módszerek mennyire megbízhatóak. 

 

3.5.2. A P2X3 receptor viselkedése, és vele kapcsolatban felmerülı kérdések 

 

A P2X3 receptort eredetileg a hátsó gyöki ganglionokban mutatták ki (72, 73). Késıbb 

kiderült, hogy a receptor elıfordulása elsısorban a szenzoros ganglionokra korlátozódik 

(74-78). A receptor azonban nem fordul elı az összes idegsejten, hanem kizárólag azon 

sejteken, amelyek a fájdalom továbbításáért felelısek (72). A receptort gyulladásos 

faktorok, mint a Bradykinin és a P anyag, potencírozzák (79). Ezen kívül elıfordul még 

szimpatikus, paraszimpatikus és enterikus neuronokon, ahol elsısorban a 

transzmitterfelszabadulást moduláló szerepet játszik, illetve simaizom sejteken (50, 80, 81). 

A fájdalom elsıdleges feladata a szervezet figyelmeztetése szövetkárosodás, vagy 

szövetkárosodás veszélyének fennállása esetén. A fájdalomérzı idegeken elsısorban három 

féle receptor fordul elı: Capsaicin- más néven TRPV1 receptorok (82), amelyek a 

hımérsékletre érzékenyek; P2X2/3 illetve P2X3 receptorok (83-85), amelyek az 

extracelluláris ATP-t detektálják, és ASIC csatornák (86), amelyek alacsony pH hatására 

nyitnak ki. Sejtkárosodás esetén a sejtbıl ATP kerül az extracelluláris térbe, ezért a 

megnövekedett ATP koncentráció megbízható jele a szövetkárosodásnak. Az extracelluláris 

ATP növekedést érzékelı P2X3 receptorok így detektálhatják a szövetkárosodást, és fontos 

szerepük van a fájdalominger generálásában (87). 

P2X receptor agonisták szubkután adása fájdalmat okoz patkányokban (88, 89). A 

jelenségért a P2X2/3 és P2X3 receptorok felelısek. Ezen felül α,β-meATP és ATP egyaránt 

hı- és mechanikai ingerekkel szembeni túlérzékenységet okoz (90). Ugyanakkor a P2X 

hatás csak bizonyos esetekben jelentkezik. A hıhatáson alapuló fájdalommodellekben mint 

a „tail-flick” és a „hot-plate” tesztekben a P2X antagonista PPADS csak kis hatást mutatott 

(91, 92). Ezek alapján elmondható, hogy a P2X2/3 és P2X3 receptoroknak olyan 
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fájdalomtípusokban van szerepe, amelyeknek kiváltó oka a szövetsérülés következtében 

felszabaduló ATP. 

A P2X3 receptoroknak fontos szerepe lehet a neuropátiás fájdalom kialakulásában is. A 

neuropátiás fájdalom egyik állatmodellje a perifériás ideg elszorítása, ami hiperalgéziát és 

allodíniát okoz. Ezt a túlérzékenységet a P2X3 antagonisták A-317491 (93) illetve TNP-

ATP csökkentették, ugyanakkor az agonista (α,β-meATP) fokozta (94). A P2X3 antagonista 

A-317491 a neuropátiás fájdalom több különbözı állatmodelljében hatékonynak bizonyult 

(95, 96). Ezek alapján elmondható, hogy a P2X3 receptornak fontos szerepe van a 

neuropátiás fájdalom kialakulásában, ezért fontos célpont lehet az ilyen irányú 

gyógyszerfejlesztés számára. Jelenleg nincs tudomásom olyan klinikumban használt, vagy 

klinikai fázisban lévı készítményrıl, ami a P2X3 receptort célozná meg. Véleményem 

szerint, ennek elsıdleges oka, hogy a téma még rendkívül új. 

A P2X3 receptor egy sor érdekes tulajdonsággal rendelkezı fehérje. A receptor az 

endogén ATP-n kívül más agonistákkal is rendelkezik, úgy mint az α,β-metilén-ATP (α,β-

meATP) és a β,γ-metilén-ATP (β,γ-meATP). A receptor gyorsan (kb. 100 ms-on belül) 

deszenzitizálódik, viszont a deszenzitizációból való visszatérés több percig eltartó folyamat 

(50). A visszatérési sebesség az alkalmazott agonistától függ, ugyanis a P2X3 receptor 

esetén a deszenzitizációból való visszatérés két lépésben történik: 1) az agonista 

disszociációja 2) az agonista-mentes receptor deszenzitizációból való visszatérése. A két 

folyamat közül a disszociáció lassabb, ezért ez a sebesség-meghatározó tényezı. A fent 

említettek közül a leglassabb az ATP, 10 µM ATP által kiváltott deszenzitizációból közel 3 

perc alatt tért vissza a receptorok fele (t1/2=3,04 min). Ennél gyorsabb volt az α,β-meATP 

(10 µM α,β-meATP, t1/2=1,51 min), valamint a β,γ-meATP (100 µM β,γ-meATP, t1/2=0,32 

min), és a leggyorsabb a citidin-trifoszfát (CTP, τ=4 s) (97-99). Az egyes agonisták 

mikromólos koncentrációban hatásosak (ATP EC50= 1,5 µM, α,β-meATP EC50= 1,8 µM, 

β,γ-meATP EC50= 18 µM) (100), viszont már alacsony, nanomoláris koncentrációban, 

amikor még nem váltanak ki mérhetı áramot, képesek a receptorokat deszenzitizálni (ATP 

IC50= 2,3 nM, α,β-meATP IC50= 20 nM, β,γ-meATP IC50= 570 nM). Ezt a jelenséget nagy 

affinitású deszenzitizációnak „High-Affinity Desensitization”, röviden HAD-nak nevezik 

(99). Ez a jelenség hasonlít a nikotinikus acetilkolin receptoroknál leírtakhoz (100). A HAD 
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endogén szerepe feltehetıleg a receptorok regulációja lehet. A HAD természete fontos 

kérdése lehet a P2X3 receptorral kapcsolatos gyógyszerek kutatásának. A jelenség 

kihasználásán alapuló gátlás azért lehetne különösen elınyös, mert nagyon alacsony 

ligandum koncentrációval is erıs, használatfüggı gátlást lehet elérni (ennek magyarázatát 

késıbb kifejtjük), ezáltal kevesebb mellékhatással rendelkezı gyógyszereket kapunk. 

Viszont ehhez mindenképp szükséges a HAD mechanizmusának tisztázása. A 

legalapvetıbb kérdés, hogy a HAD gátlásért felelıs kötıhely megegyezik-e a 

konvencionális agonistakötıhellyel. Amennyiben két eltérı kötıhelyrıl van szó, a 

különbségek feltárása szolgálhat HAD-kötıhely specifikus molekulák megalkotásának, 

amelyek esetleg képesek a receptort deszenzitizálni aktiváció nélkül. 

A HAD tulajdonságaival foglalkozó egyik alapvetı cikkben az alacsony 

koncentrációjú (3nM) ATP hatását vizsgálták P2X3 receptoron (97). A P2X3 áramokat 

CTP-vel váltották ki. A CTP által kiváltott deszenzitizációból a receptor gyorsan visszatér, 

ezért az áramokat röviddel egymás tudták kiváltani, és a vizsgálat során nagyobb idıbeli 

felbontást lehetett elérni. Azt tapasztalták, hogy amíg az alacsony koncentrációjú ATP nem 

gátolta a P2X3 áramokat önmagában, ha a sejtet periodikusan ingerelték CTP-vel, akkor 

erıs, percekig tartó gátlást okozott. (10. ábra). 

 

 
 

10. ábra) Alacsony koncentrációjú ATP hatástalan önmagában, de hatékonyan gátol, 
amikor a receptorokat ismételten aktiválják (CTP-vel kiváltott áramokkal) (97). 

 
Ha jobban belegondolunk, ezek az eredmények rendkívül meglepıek. Az hogy 3nM 

ATP önmagában nem okozott nagy gátlást, várható volt, mivel EC50 értéke 1,5 µM. Ha 

viszont 3 nM ATP képes volt közel teljes gátlást (98,6%) okozni, akkor az IC50 értékének 
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100 pM körül kellene lennie (nH = 1 Hill koefficienssel számolva 57 pM, nH = 1,5 Hill 

koefficienssel számolva 235 pM). Ez pedig ~10 000x-es affinitáskülönbséget jelentene.  

Hogyan lehet egy ekkora affinitáskülönbséget megmagyarázni? Legegyszerőbben egy 

teljesen új kötıhely megjelenésével. A szerzık azt feltételezték, hogy a HAD-hoz külön 

nagy affinitású kötıhely jön létre, amely csak deszenzitizációt követıen jelenik meg. 

„...suggest that the high-affinity binding site is only available after P2X3 desensitization.”, 

azaz az alacsony koncentrációjú ATP gátlásának elıfeltétele az elızetes deszenzitizáció.  

Az ATP affinitása állapotfüggésének pontosabb vizsgálatához egy speciális protokollt 

alkalmaztak, amit a továbbiakban „early-late” protokollnak fogok nevezni. A protokoll 

során vizsgálták az alacsony koncentrációjú ATP affinitását a deszenzitizációból visszatérı 

és a már onnan visszatért receptorokhoz. A kísérlet során adenozin 5’-(gamma-tio) 

trifoszáttal (ATPγS) váltottak ki áramokat 1 perces idıközönként. A receptorok ATPγS 

esetén viszonylag gyorsan visszatérnek a deszenzitizációból (30s alatt a receptorok 72% 

visszatér). Az alacsony koncentrációjú agonistát vagy a visszatérés folyamán, azaz a két 

áram közt eltelt idı elsı 30 másodpercében („early” eset), vagy a deszenzitizációból való 

visszatérést követıen, azaz a második 30 másodpercben („late” eset) perfundálták (11.A,B 

ábra). A kísérlet során azt tapasztalták, hogy az alacsony koncentrációjú ATP 

konzekvensen hatékonyabban gátolt az „early” esetben (11.C ábra). Ez a viselkedés 

igencsak meglepı, hisz ugyanakkora koncentrációjú agonista ugyanannyi ideig volt jelen, 

sıt a korai perfúzió esetén a receptornak még volt is 30 másodperce visszatérni a 

deszenzitizációból; ennek ellenére itt nagyobb gátlást tapasztalhattunk. A szerzık a 

jelenséget azzal magyarázzák, hogy a kezdeti szakaszban több a deszenzitizált receptor, 

azaz több nagy affinitású kötıhely áll rendelkezésre, ezzel alátámasztva korábbi 

feltételezésüket. 
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11. ábra) Az alacsony koncentrációjú ATP nagyobb gátlást okoz, ha közvetlenül a 

kiváltott áram után adjuk (97) 
 
A szerzık kísérleti eredményeiket az alábbi módon értelmezték: 

Megfigyelés: A HAD kialakulásához szükség van elızetes deszenzitizációra. Magában az 

alacsony koncentrációjú ATP nem volt képes deszenzitizálni, viszont a 

deszenzitizált receptort deszenzitizálva tartotta. 

Következtetés: A receptor két agonistakötıhellyel rendelkezik: az egyik kis affinitású, és 

hozzákötve az agonista képes aktiválni a receptort. A másik kötıhely 

affinitása nagyságrendekkel nagyobb, de csak akkor elérhetı, ha a receptor 

már deszenzitizálódott. Ha agonista kötıdik a nagy affinitású kötıhelyhez, a 

receptor a deszenzitizált állapotban ragad.  

Megfigyelés: A gátlásból való visszatérés ugyanolyan kinetikával történik ha kis 

koncentrációjú agonistával deszenzitizált állapotban tartják a receptort, mint 

hogyha nagy koncentrációjú agonistával (aktiváción keresztül) 

deszenzitizálják. 

Következtetés: Mindkét esetben (ha aktiváljuk a receptort, illetve ha kis koncentrációjú 

agonistával gátoljuk) az agonista a folyamat végére ugyanahhoz a nagy 

affinitású kötıhelyhez köt (és mivel az onnan való disszociáció lassabb mint 

az alacsony affinitású kötıhelyrıl, ezért ez lesz a deszenzitizációból való 

visszatérés sebesség-meghatározó tényezıje). 
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Megfigyelés: Pontmutációs kísérletekben a mutáció mind az aktivációt, mind a 

deszenzitizációból való visszatérést befolyásolta. 

Következtetés: A két kötıhely fizikailag nem különíthetı el egymástól. 

Ezeket az egymásnak részben ellentmondó eredményeket, az alábbi módon próbálták 

egy hatásmechanizmussal magyarázni: 

1) A magas koncentrációjú agonista köt az alacsony affinitású kötıhelyhez és 

aktiválja a receptort. 

2) A receptor deszenzitizálódik, és létrejön a nagy affinitású kötıhely. 

3) Miután az agonista disszociál a kis affinitású kötıhelyrıl, visszaköt a nagy 

affinitású kötıhelyre, mielıtt a receptor visszatérne nyugalmi állapotba, és 

deszenzitizált állapotban tartja a receptort. 

4) Alacsony koncentrációjú agonista azonban önmagában nem képes sem 

aktiválni sem deszenzitizálni a receptort, mivel a nagy affinitású kötıhelyet 

nem képes létrehozni. 

Ez a mechanizmus meglehetısen nyakatekertnek tőnik, és soha semmilyen más 

receptornál nem írtak le hasonlót. Továbbá, ha igaz ez a mechanizmus, akkor a receptor 

konformációinak eloszlása más egyensúlyhoz tartana attól függıen, hogy elızetesen 

találkozott-e magas koncentrációjú agonistával, ami szintén nem egyeztethetı össze 

semmilyen eddig leírt mechanizmussal. 

Ahhoz hogy eldöntsük, valóban szükség van-e egy ehhez hasonló mechanizmusra, a 

legegyszerőbb módszer a kinetikai modellezés. Amennyiben lehetséges egy olyan modell 

megalkotása, ami nem tartalmaz különleges mechanizmusokat, viszont képes reprodukálni 

a kísérletes eredményeket, akkor az egyszerőbb megoldást fogadjuk el helyesnek. A 

probléma ilyen irányú megközelítésére már volt példa az irodalomban (99). Kísérleteikben 

reprodukálták a korábbi eredményeket (koncentráció-válasz görbe és koncentráció-HAD 

görbe különbözı agonisták esetén, a deszenzitizáció kialakulásának és a deszenzitizációból 

való visszatérésnek idıfüggése). Ezen felül megismételték az „early-late” kísérletet ATPγS 

helyett, β,γ-meATP-t használva, hasonló eredménnyel (12. ábra).  
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12. ábra) Az „early-late” protokoll szimulációja (99) 
 

Megalkottak egy P2X3 receptor modellt, amely képes volt az összes kísérleti 

eredményt reprodukálni. A modell paraméterezése során figyelmen kívül hagyták a zárt 

hurkokra vonatkozó megkötéseket (3.4.4. fejezet) így a modell ellentétes az energia-

megmaradás törvényével. Ezért a modell által alátámasztott eredmények és érvek 

megkérdıjelezhetıek. 

Hogy a helyzetet tisztázzuk, megkíséreltük a P2X3 receptor deszenzitizációjának 

mechanizmusát felderíteni.  
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4. Célkitőzések 

 

Munkám során különbözı gyógyszerek nátriumcsatornára gyakorolt hatását, illetve a 

P2X3 receptor deszenzitizációs mechanizmusait vizsgáltam. A két probléma a 

gyógyszerfejlesztés szemszögébıl hasonló: mindkét esetben arról a kölcsönhatásról van szó, 

ahogy a fehérje konformációváltozása megváltoztatja egy kötıhely tulajdonságait, illetve a 

ligandum bekötése is megváltoztatja a fehérje konformációváltozásának energiaviszonyait. 

A kétirányú kölcsönhatás miatt a rendszer túl bonyolult ahhoz, hogy egyszerően 

„végiggondoljuk”, és a kapott eredmények nehezen-, esetleg félreértelmezhetıek. Ezért 

mindkét problémát kinetikai modellezés felhasználásával volt szükséges megközelíteni.  

 

4.1. Nátriumcsatorna gátló gyógyszerek állapotpreferenciájának vizsgálata 

 

A klinikumban klasszikusan használt nátriumcsatorna gátló gyógyszerek elsısorban a 

depolarizáció hatására létrejövı állapotokhoz (gyors- ill. lassú inaktivált, nyitott, 

„intermediate”, stb.) kötnek nagy affinitással. Jelenleg több kutatás folyik az olyan 

gyógyszerek után, amelyek szelektíven a lassú inaktivált állapothoz kötnek nagy 

affinitással. Az elvárások szerint az ilyen gyógyszerek nemcsak kevesebb mellékhatással 

rendelkeznek, hanem bizonyos kórképekben hatékonyabbak is a klasszikus vegyületeknél 

(66, 67). Hogy az egyes gyógyszerek melyik inaktivált állapothoz kötnek nagyobb 

affinitással, az jelenleg is vitatott kérdés (32, 58-65). A tanulmányokban publikált 

kísérletek három alap-protokollra vezethetıek vissza, amelyek a lassú inaktiváció 

feszültségfüggését („SInact_V”), kialakulásának idıfüggését („SInact_t”) vagy az 

inaktivációból való visszatérést („Rec_t”) vizsgálják. Ezek a kísérletek sok esetben 

ellentmondásos eredményeket hoztak, vagy az eredmények interpretációja volt 

megkérdıjelezhetı. Ez a probléma sajnos megkerülhetetlen, mert kísérletes adatok alapján 

csak hipotéziseket állíthatunk fel a hatásmechanizmusra vonatkozólag. A szimulációkban 

azonban mi tudjuk meghatározni a szimulált gyógyszer pontos hatásmechanizmusát, és így 

ismert hatásmechanizmusokkal tesztelhetjük a kísérletekben használt protokollokat. 

Célkitőzéseink röviden az alábbiak voltak: 
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1. Nátriumcsatorna kinetikai modelljének megalkotása, ami képes gyors- és lassú 

inaktiváció és a gyógyszerhatás szimulációjára. 

2. A modellt felhasználva megvizsgálni, hogy az elterjedt protokollok 

(„SInact_V”, „SInact_t”, „Rec_t”) alkalmasak-e a lassú inaktivált állapotot 

preferáló gyógyszerek azonosítására. 

 

4.2. A P2X3 receptor deszenzitizációja 

 

A P2X3 receptornak fontos szerepe van a perifériás fájdalomérzetben (50). Gátlásával 

enyhíthetık a neuropátiás fájdalom tünetei (95, 96). Ezek alapján a P2X3 receptor a 

fájdalomcsillapítók fontos célpontjává válhat a jövıben. A receptor aktiválásához 

mikromólos agonistakoncentráció szükséges, de ennél sokkal alacsonyabb, nanomólos 

koncentrációjú agonista képes a receptort deszenzitizálni, anélkül, hogy aktiválná (HAD 

hatás). Ennek a mechanizmusnak fiziológiásan fontos regulációs szerepe lehet, ezért 

vizsgálata klinikailag is releváns. Az irodalomban ismertetett kísérletek nehezen 

értelmezhetıek; feltételezték hogy agonista kötés hatására egy új, nagy affinitású kötıhely 

alakul ki, de a pontos mechanizmust nem tisztázták (97, 99).  

Célkitőzéseink röviden az alábbiak voltak: 

1. A P2X3 receptor deszenzitációs mechanizmusának feltárása. Valóban szükséges 

elızetes deszenzitizáció a HAD kialakulásához? Valóban kialakul új kötıhely? 

Más egyensúlyi állapothoz tart a rendszer elızetes deszenzitizáció hatására? 

Szükséges-e egy speciális mechanizmus feltételezése? 

2. Az irodalomban közölt, ellentmondásos kísérleti eredmények magyarázata: 

Létezik-e olyan hatásmechanizmus amely minden kísérleti eredményt 

ellentmondásmentesen megmagyaráz?  
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5. Módszerek 

 

5.1. Elektrofiziológia 

 

5.1.1. A patch-clamp technika rövid ismertetése 

 

A sejtszintő elektrofiziológiai mérések alapja, hogy egy elektróda segítségével áramot 

injektálunk a sejt belsejébe, és közben mérjük a membránpotenciál változását. Két mérési 

módszert különböztetünk meg: a „current-clamp” és a „voltage-clamp” módszereket. 

A current-clamp módszer esetén a felhasználó szabályozza az injektálandó áramot, és 

a membránpotenciál változást méri. Ezt a módszert elsısorban sejt-szintő vagy sejthálózat-

szintő folyamatok (pl.: tüzelési mintázat, szinaptikus aktivitás) vizsgálatára használják, a 

kérdésfelvetés elsısorban élettani szemlélető. 

A voltage-clamp módszer esetén a felhasználó a kívánt membránpotenciált adja meg, 

és a membránon keresztül folyó áramra kíváncsi. Ilyenkor az erısítı szintén áramot injektál 

és membránpotenciált mér, viszont az injektált áramot dinamikusan változtatja: úgy 

szabályozza, hogy a membránpotenciált a felhasználó által megadott szinten tartsa. 

Kimenetnek azt az injektált áramot adja meg, amely szükséges volt a membránpotenciál 

tartásához. A voltage-clamp technikát elsısorban fehérje-szintő (ioncsatornák, receptorok) 

kérdések vizsgálatára használják, szemlélete inkább biofizikai mint élettani. 

Ennek a technikának több fontos eleme van, amire a felhasználónak ügyelnie kell. Az 

egyik ilyen elem az úgynevezett space-clamp, azaz mennyire vagyunk képesek a 

membránpotenciál befolyásolására a teljes vizsgált felületen. A sejt membránjának 

kapacitása és ellenállása nem elhanyagolható. Ezért a membránpotenciál csak az elektróda 

környékén tartható kézben, ettıl távolodva (sejttestbıl való elvezetés esetén távolabbi 

axon- és dendritszakaszokban) a membránpotenciál egyre kevésbé függ az elektródán 

keresztül injektált áramtól, és így a kívánt feszültségtıl. A space-clamp annál jobb, minél 

kisebb a vizsgált membránszakasz. 

A másik fontos paraméter a pipetta soros ellenállása. Ennek két szempontból van 

jelentısége. Egyik szempont a membránpotenciál mérése. Mivel a pipetta „sorba van 
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kötve” a vizsgált membránnal, a mért feszültség a valódi membránpotenciál, és a pipettán 

esı feszültség összege lesz. Ez a feszültség nagy áramok (azaz nagy membránkonduktancia 

és hajtóerı esetén) jelentıs. Tegyük fel, hogy a pipettánk soros ellenállása 10 MΩ és -100 

mV-ra állítottuk be a tartófeszültséget az erısítın. Mikor a pipettán egy 10 pA-es áram 

folyik, akkor 0,1 mV esik a pipettán, tehát a membránpotenciál -99,9 mV vagy -100,1 mV 

lesz az áram irányától függıen, ami még elfogadható hiba. Ugyanakkor ha egy nagy 5 nA-

es áram folyik a pipettán, akkor 50 mV esik rajta, és a membránpotenciál 50 mV vagy -150 

mV lesz, ami teljesen elfogadhatatlan. A soros ellenállás másik jelentısége, hogy a 

sejtmembrán kapacitásával együtt aluláteresztı szőrıt alkotnak, azaz a membránpotenciál 

csak véges sebességgel képes követni a kívánt potenciálváltozást. 

A patch-clamp technika alapja, hogy az elektródát nem a sejt belsejébe szúrjuk, 

hanem a viszonylag nagy szájadékkal rendelkezı üvegelektródával a sejt felszínére 

tapadunk, és a membránt felszakítva létesítünk elektromos kapcsolatot a sejt belseje és az 

erısítı között. A sejtre való rátapadás lényege, hogy az elektród és a membrán közti résen 

ne tudjanak ionok elszivárogni, ezt nevezik giga-seal-nek, mivel ebben az esetben a 

szivárgási út ellenállása a gigaohm nagyságrendbe esik. A technika nagy elınye, hogy az 

elektróda nagy szájadéka miatt kicsi az ellenállása, és így kisebb soros ellenállást kapunk, 

mint egy hegyes elektródánál. További elınye, hogy a sejt felnyitása után az üvegpipettába 

töltött oldat a sejtbe diffundál, így kísérletek során különbözı anyagokat juttathatunk a 

sejtbe (gyógyszerek, gátlószerek, festékek), illetve befolyásolhatjuk a sejten belüli 

ionkoncentrációt. A patch-clamp technikával nemcsak teljes sejteket vizsgálhatunk, hanem 

szükség szerint kisebb membrándarabokat téphetünk ki, hogy azokon végezzük 

kísérleteinket. 

A patch-clamp technikában különbözı elvezetéseket alkalmazunk. Az egyik 

legegyszerőbb a cell-attached elvezetés. Ebben az esetben miután kialakult a giga-seal, 

nem tépjük fel a sejt membránját, hanem az elektród által közvetlenül körbezárt 

membránszakaszt vizsgáljuk. A technikát abban az esetben szokás alkalmazni, hogy ha egy, 

vagy kevés csatornát akarunk fiziológiás környezetben vizsgálni. A módszer hátránya, hogy 

a membránpotenciál változtatása és az esetleges anyagadás körülményes. 
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Az egyik legelterjedtebb elvezetés a whole-cell (egész-sejtes) elvezetés. Ebben az 

esetben a giga-seal kialakulása után felszakítjuk a membránt, és a teljes membránfelületen 

keresztül folyó áramot mérjük. A módszer hátránya, hogy a nagy membránfelület miatt 

nem mindig tökéletes a space-clamp, illetve a viszonylag nagy áramok miatt komolyabb 

hibát okozhat a nagy pipetta soros ellenállás. 

Az inside-out és az outside-out elvezetések során az elektródunkkal a membrán 

kisebb darabjait tépjük ki a sejtbıl. Kis felület miatt jobb a space-clamp, illetve használható 

egyetlen csatorna vagy receptor vizsgálatára. A két elvezetés közti különbség, hogy az 

eredeti sejtmembrán melyik oldala néz a külsı tér (nem az elektródban található oldat) felé. 

Ezek alapján az inside-out elvezetést, mikor az eredetileg intracelluláris rész néz kifelé, 

olyan kísérletek során szokás alkalmazni, ahol a sejtmembrán belsı oldalára ható anyagokat 

vizsgálunk, az outside-out-ot pedig mikor a kívülrıl ható anyagokat. (101) 

 

5.1.2. Elektrofiziológiai mérések 

 

A transzmembrán áramokat standard voltage-clamp módszerrel vizsgáltuk (102) whole-

cell elvezetésben. A kísérletek során Axopatch 200B erısítıt és pClamp szoftvert 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA) használtuk. A boroszilikát üvegbıl húzott pipetták 

ellenállása 1,4-3,8 MΩ között változott. A soros ellenállás 3,5-9 MΩ között mozgott, a 

nagyobb soros ellenállással rendelkezı sejtekbıl nem mértünk. A soros ellenállásra 60-

80%-ig kompenzáltunk. A kísérleteket szobahımérsékleten (22oC) végeztük. A fennmaradó 

esetleges passzív elektromos mőtermékeket utólag szoftveresen korrigáltuk. A 

nátriumáramokat 100 kHz-el mintavételeztük, és 10 kHz-es aluláteresztı szőrın vezettük át. 

A lassabb P2X3 áramokat 5 kHz-el mintavételeztük, és 2 kHz-en szőrtük. A P2X3 

receptorok esetén a membránpotenciált állandó -70 mV-on tartottuk. 
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5.2. A nátriumcsatornákkal kapcsolatos kísérletek módszerei 

 

5.2.1. Patkány hippokampusz tenyészetek készítése 

 

Minden állatkísérletet a Budapest Fıvárosi Állategészségügyi és Élelmiszer ellenırzı 

Állomás engedélyével (ikt. Sz: 25-46/2002, illetve 2287/003/Fıv/2006), és az általánosan 

elfogadott etikai normák szerint végeztük. 

Vemhes patkányokat (megtermékenyülés után 17-18 nappal) ketamin (50mg/ml) és 

xylazin (10 mg/ml) keverékkel elaltattunk. A méhet eltávolítás után steril körülmények 

között preparáltuk tovább. Az embriókból kivett agyakat jéghideg „minimal essential 

medium”-ba helyeztük, és ott tartottuk a további preparálás során. Elkülönítettük négy-hat 

embrió hippokampuszát, majd 10 percen át 0,25%-os tripszinben inkubáltuk. Az inkubálást 

követıen a sejteket 10% „fetal bovine serum”-ot tartalmazó „minimal essential medium”-

ban mechanikusan szétszuszpendáltuk, majd csészénként 150-300 ezer sejtet 35 mm-es 

petricsészékbe szétültettünk. A petricsészéket elızıleg poly-L-lysinnel (2µg/ml) kezeltük. 

A kiültetés után 24 órával a tápoldatot B27-el kiegészített Neurobasal médiumra 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) cseréltük, ami tartalmazott 25 µM 2-mercaptoetanolt, 0,5 mM 

glutamint és 25 µM glutamátot is. A tápoldatot hetente két alkalommal cseréltük hasonló, 

de glutamátot nem tartalmazó médiumra. Az elektrofiziológiai kísérleteket a kiültetés után 

7-24 nappal végeztük. Az említett vegyszereket, amennyiben külön nem tüntettem fel, a 

Sigma-tól szereztük be. 

 

5.2.2. Idegsejteken végzett kísérletek során használt oldatok 

 

A pipettákat az alábbi összetételő intracelluláris oldattal töltöttük fel: 70 mM CsCl, 70 

mM CsF, 10 mM NaCl, 10 mM HEPES és 10 mM Cs-EGTA. Az oldat pH-ját 7,3-ra 

állítottuk be CsOH segítségével. A extracelluláris oldat összetétele 150 mM NaCl, 5 mM 

KCl, 1,4 mM CaCl2, 10 mM glükóz és 5 mM HEPES volt. Az oldat pH-ját 7,3-ra állítottuk 

be NaOH segítségével. Mivel a sejten kívüli nátrium koncentráció befolyásolja az 

inaktivációt (103), ezért nem helyettesítettük a nátriumot más ionokkal kísérleteink során. 
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5.2.3. Oldatperfúziós rendszer: „U-csı” 

 

Az anyagadásra az úgynevezett U-csı rendszert (104, 105) használtuk. A rendszer 

lényege egy U alakban meghajlított üvegcsı. A csı belsı átmérıje 380 µm, a külsı pedig 

510 µm. A csı hegyén 200-250 µm lyuk található. A csı egyik végébe folyamatosan 

áramoltatjuk a vizsgálni kívánt gyógyszert tartalmazó oldatot, miközben a másik végén 

folyamatosan elszívjuk. A csövet úgy helyezzük el a tenyészetben, hogy lyuk a mért sejt 

közvetlen közelében legyen. Az elszívás gyorsabb az anyag adásánál, ezért az oldat nem 

lép ki a csıbıl, hanem a bemenı és kimenı térfogat közti különbséget a sejt környezetébıl 

szívja el folyamatosan. Így bár az oldat folyamatosan ott áramlik a sejttıl néhány 100 µm-

re, mégsem tud kijutni. Ezért az „U-csı” biztonsággal a sejt közelébe helyezhetı, nem áll 

fenn a szivárgás veszélye. Az elszívást egy elektromos szelep zárásával megszüntetjük, 

ekkor a csıben áramló oldat kiáramlik, és néhány miliszekundomon belül körbeveszi a 

sejtet. Az elszívás helyreállításával nem távozik több oldat a csıbıl, hanem a csı elszívja a 

sejt közelébıl a korábban kiáramlott anyagot. Kísérleteink során két „U-csövet” 

használtunk párhuzamosan, valamint biztosítottuk a sejten kívüli folyadék folyamatos 

áramlását is, így elısegítve a vizsgált oldat anyagadás utáni gyors kimosását függetlenül az 

anyagadás hosszától. Rendszerünk segítségével az oldatcsere a szelep zárása után ~20-50 

ms késleltetéssel; 0,2-1 ms idıállandóval (10-90% idıvel) végrehajtható. 

 

5.3. A P2X3 receptorokkal kapcsolatos kísérletek módszerei 

 

5.3.1. HEK293-hP2X3 sejtek tenyésztése 

 

A P2X3 receptor idegsejtekben P2X2/3 heteromer receptorokkal vegyes fordul elı. A 

P2X2/3 receptor kinetikája eltér a P2X3-tól, viszont mindkettı érzékeny α,β-meATP-re, 

ezért farmakológialag nem elkülöníthetı tıle. Azért, hogy méréseinket ne torzítsák el a 

heteromer receptorok áramai, kísérleteinket idegsejtek helyett humán P2X3 receptorral 

transzfektált HEK293 sejtvonalon végeztük. A HEK293 sejtek fenntartását, és humán P2X3 
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receptorral való stabil transzfektálását a korábban leírt módon végeztük (106). A tenyésztés 

során használt tápoldat Dulbecco’s modified Eagle’s medium volt, amihez 25 mM HEPES, 

110 µg/ml nátrium piruvát, 1mg/ml D-glükóz, 4 µg/ml pyridoxin (Invitrogen, Karlsruhe, 

Németország), 2 mM L-glutamin, 1% nem-esszenciális aminosavak (Sigma), 10% „fetal 

bovine serum” és 50 µg/ml Geneticin lett adva. A sejteket 35 mm-es petricsészékben 

tartottuk. A kísérleteket a transzfektálás követıen 2-6 nappal végeztük. 

 

5.3.2. HEK293 sejteken végzett kísérletek során használt oldatok 

 

Az intracelluláris pipettaoldat összetétele az alábbi volt: 135 mM CsCl, 2 mM MgCl2, 

20 mM HEPES, 11 mM EGTA, 1mM CaCl2, 1,5 mM Mg-ATP és 0,3 mM Li-GTP. Az 

oldat pH-ját CsOH segítségével 7,3-ra állítottuk be. A extracelluláris oldat összetétele 140 

mM NaCl, 5 mM KCl, 2 mM MgCl2, 2mM CaCl2, 10 mM HEPES és 11 mM glükóz volt. 

Az oldat pH-ját NaOH segítségével 7,4-re állítottuk be.  

 

5.3.3. Oldatperfúziós rendszer: SF-77B Perfusion Fast-Step 

 

Az anyagadásra a Warner Instruments SF-77B típusú rendszerét használtuk. A 

rendszer alapja három párhuzamos 0,7 mm átmérıjő négyzet keresztmetszető üvegcsı, 

amelyeken keresztül folyamatosan folyik az oldat. A folyamatos áramlás miatt a csı 

szájánál az oldatok nem keverednek, és egy éles határ képzıdik a szomszédos csövekbıl 

áramló oldatok között. Az üvegcsövek egy elektromosan vezérelhetı karra vannak rögzítve, 

ami igény szerint mozgatja a csöveket a mért sejt fölött. A mérések során, amennyiben nem 

adtunk agonistát, a sejten folyamatosan áramoltattuk az extracelluláris oldatot, hogy 

megakadályozzuk az esetleges alacsony koncentrációjú agonista sejthez jutását. A motor 

két szomszédos csövet teljesen 20 ms alatt cserél meg, viszont kalibrációs méréseink 

alapján az oldatcsere felfutása 10%-ról 90%-ra már 1-4 ms alatt lejátszódott. 
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5.4. Adatok feldolgozása, szimulációk és optimalizálás során használt 

algoritmusok 

 

5.4.1. Elektrofizilógiai mérések eredményeinek feldolgozása 

 

A mérések során fellépı kapacitásokat (sejtfelszín kapacitása, pipetta kapacitás) és 

ellenállásokat (soros ellenállás, szivárgó áramok ellenállása) nem lehetséges teljes 

egészében kompenzálni. A parazita elemek feszültséglépésekre adott válasza mőtermékként 

megjelenik a mérésekben. Ezeket a mőtermékeket utólag távolítjuk el a mérésekbıl. Mivel 

a mőterméket passzív elemek (ellenállások, kapacitások) okozzák, a kapott áram egyenesen 

arányos lesz a feszültséglépés mértékével. Ezt kihasználva úgy alakítottuk ki a 

protokolljainkat, hogy minden feszültséglépéshez, amivel áramot váltunk ki tartozzon egy 

ugyanakkora mértékő visszalépés. Mivel a mérés során a kapacitások és ellenállások nem 

változnak (ahol mégis, azokat a méréseket elvetettük) a visszalépés által okozott mőtermék, 

az eredeti negatív tükörképe lesz. Amennyiben a fellépés során mért mőtermék-hasznos 

áram keveréket fázishelyesen összeadjuk a visszalépés mőtermékével, a mőtermék 

megszőnik, és megkapjuk a kiváltott áramot. A módszer mőködésének feltétele, hogy ne 

legyen jelentıs feszültségre aktiválódó perzisztens áram. A nátriumáramok perzisztens 

komponense általában elhanyagolható volt, a sejtek káliumcsatornáit pedig szinte teljesen 

gátoltuk. 

Méréseink során az egyensúlyi „steady-state” inaktivációs görbéket Boltzman 

egyenlettel illesztettük. I a normalizált áram az adott feszültségen (V), V1/2 az 50%-os 

gátlásra jellemzı feszültség, k a görbe meredeksége (mértékegysége mV). 
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A koncentráció-válasz és koncentráció-gátlás görbéket Hill egyenlettel illesztettük. I a 

normalizált áram [L] az agonista, illetve a vizsgált gyógyszer koncentrációja, EC50 az a 

koncentráció, ahol az agonista a maximális áram felét váltja ki, IC50 az 50%-os gátláshoz 

tartozó koncentráció, n a Hill-koefficiens. 
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Az illesztéseket Microsoft Excel program Solver funkciójával végeztük. A statisztikai 

szignifikacia meghatározásához Student t-tesztet alkalmaztunk. A szignifikancia szintet 

p=0,05-re választottuk. Az ábrákon átlagok ± S.E.M. értékek szerepelnek n kísérletre. 

 

5.4.2. Negyedrendő Runge-Kutta módszer 

 

A „Kompartment modell” címő fejezetben ismertetett differenciálegyenlet-rendszer 

numerikus megoldásához módszert a negyedrendő Runge-Kutta használtuk. A numerikus 

megoldás lényege, hogy az ismert f(t,y) differenciálfüggvény, ami az y(t) függvény idı 

szerinti parciális differenciáltja 
( ) ( )
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, . A numerikus megoldás legegyszerőbb 

módja az Euler módszer, ahol h lépésközzel számolva lépésrıl, lépésre megoldható az 

egyenlet. 
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13. ábra) Az Euler módszer során fellépı hiba az integrálásban 
 

A Euler módszer egyszerő és átlátható, viszont erre a célra teljesen alkalmatlan. Az 

f(tn,yn) az y(t) függvény t=tn idıpontbeli érintıjét adja meg. Az Euler módszert használva a 

közelítési hibák minden lépésnél összeadódnak, és az így kapott függvény komolyan eltér a 

valódi y(t) függvénytıl (13. ábra). A hiba csökkenthetı a h csökkentésével, de sok esetben 

a szükséges lépésköz olyan alacsony, hogy a szükséges számítási kapacitás meghaladja az 

adott lehetıségeket. A mi esetünkben a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az f(t,y) 

függvényt folyamatosan számoljuk az y(t) értékei alapján, így a felhalmozódott hibák 

meghamisíthatják az eredményt, sok esetben instabilitásba taszíthatják a rendszert. 

A negyedrendő Runge-Kutta módszer négy iteratív lépésben határozza meg a yn+1 

értékét. 
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• Az elsı lépésben kiszámolja az idılépés kezdetén az emelkedést. 

• A második lépésben a idılépés közepén számolja ki az emelkedést felhasználva 

az elsı lépés eredményét az y értékének meghatározásához a tn+h/2 helyen. 

• Harmadik lépésben újra meghatározza az emelkedést az idılépés felénél, 

ezúttal a második lépés eredményét használva fel az y értékének számításához. 

• A negyedik lépésben az idılépés végén lévı emelkedését számolja ki, a 

harmadik lépés eredményét felhasználva az y meghatározásához. 

• A végeredmény az egyes lépésekben számított emelkedések súlyozott átlaga. 

 

A módszer hozzávetıleg négyszer annyi számítással jár, mint az Euler módszer, 

viszont sokkal pontosabb annál. Amíg az Euler módszer hibája egyenesen arányos a 

lépésközzel, addig a Runge-Kutta módszerek esetén rend+1-ik hatványon arányos a hiba a 

lépésközzel. Magyarán amíg az Euler módszer esetén a h felére csökkentése a hibát is 

felére csökkenti, addig a negyedrendő Runge-Kutta esetén a hiba 25, azaz 1/32-ed részére 

csökken. (107) A módszer további elınye, hogy csak összeadást és skalárral való szorzást 

tartalmaz, ezért yn lehet vektor, azaz alkalmas egyenletrendszerek megoldására is, és 

könnyen algoritmizálható. 

 

5.4.3. Nelder-Mead optimalizációs algoritmus 

 

Egy optimalizáció során a modellünk paramétereit úgy igyekszünk beállítani, hogy a 

modell viselkedése a számunkra a lehetı legelınyösebb legyen. Amennyiben a 

modellünknek N szabad paramétere van, akkor egy N dimenziós tér minden pontja egy 

bizonyos paraméterkészletet (x) és vele együtt egy bizonyos modell viselkedést jelöl. Azt 

szükséges számszerősíteni, hogy egy adott modell viselkedés mennyire közelíti meg az 

általunk elvártat. Ez az érték általában egyfajta hibafüggvény (f(x)), az ideálistól való 

eltérés, és ezért ezt minimalizálni igyekszünk az optimalizálás során. Ezek alapján az 

optimalizálás lényege egy N dimenziós hibatér minimumának keresése. 

A munkám során optimalizálásra a Nelder-Mead (más néven szimplex) módszert 

alkalmaztam. A módszer lényege, hogy felveszünk az N dimenziós térben egy N+1 elemő 
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szimplexet. A szimplex definíció szerint a létezı legegyszerőbb poliéder egy n-dimenziós 

térben. Egydimenziós térben a szimplex egy szakasz, két dimenzióban egy háromszög, 

három dimenzióban pedig egy tetraéder. A módszer feltételezi, hogy a hiba értéke 

folyamatosan változik a térben (egy paraméter kis változása esetén a hiba értéke is kicsit 

változik), és egyfajta domborzatot követ. A módszer lényege, hogy a szimplex alakjából és 

a csúcsainál ismert hibaértékekbıl következtetünk a domborzatra és ez alapján keressük a 

minimumot. A keresési algoritmus hat egyszerő lépésbıl áll, ami során szimplex csúcsai 

mind a minimum felé tartanak, miközben a szimplex folyamatosan zsugorodik. 

1. Rendezzük sorba az egyes csúcsokat a hozzájuk tartozó hibák szerint 

f(x1)≤ f(x2)≤ ...≤ f(xn+1) 

2. Számoljuk ki x0-t, ami a szimplex xn+1 kivételével vett csúcsainak súlypontja 

3. Számoljuk ki az xn+1-nek x0-ra vett tükörképét xr=x0+α(x0-xn+1). Ha ez a pont 

jobb, mint a második legrosszabb pont, de rosszabb, mint a legjobb pont 

(f(x1)≤f(xr)<f(xn)), akkor az xn+1 pontot kicseréljük az xr pontra és visszatérünk 

az elsı lépéshez. 

4. Ha a tükrözött pont, jobb, mint a szimplex legjobb pontja (f(xr)<f(x1)), akkor 

számítsuk ki tükrözés vonalán vett meghosszabbított pontot xe=x0+γ(x0-xn+1). 

Ha a meghosszabbított pont jobb, mint a tükrözött pont (f(xe)<f(xr)), akkor az 

xn+1 pontot kicseréljük az xe pontra, ellenkezı esetben az xr pontra. Majd 

visszatérünk az elsı lépéshez. 

5. Amennyiben a tükrözött pont rosszabb, mint a második legrosszabb pont 

(f(xr)≥f(xn)), akkor közelítjük az xn+1 a súlypont felé xc=xn+1+ρ(x0-xn+1). 

Amennyiben az így kapott pont jobb, mint a legrosszabb pont (f(xc)<f(xn+1)), 

akkor az xn+1 pontot kicseréljük az xc pontra. Majd visszatérünk az elsı 

lépéshez. 

6. Amennyiben se a tükrözés, se a közelítés során nem találunk jobb pontot a 

legrosszabb pontnál, az egész szimplexet összehúzzuk. Ilyenkor a legjobb csúcs 

kivételével minden xi csúcsot helyettesítünk a xi*=x1+σ(xi-x1) pontokkal, ahol i 

értéke 2 és n+1 között változik. Majd visszatérünk az elsı lépéshez. 
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Az algoritmus paraméterei α,γ,ρ,σ a tükrözés, nyújtás, közelítés és összehúzás mértékét 

adják meg. Tipikus értékeik: α=1, γ=2, ρ=0,5, σ=0,5, ugyanakkor γ> α. Az algoritmus 

általában akkor ér véget, ha a szimplex egy elıre meghatározott méretnél kisebb lesz, azaz 

a csúcsok elég közel kerülnek egymáshoz. 

Az algoritmus filozófiája, hogy a szimplex legrosszabb pontját igyekszik egy jobbal 

helyettesíteni. A tükrözés gondolata mögött az húzódik meg, hogy mivel xn+1 a legrosszabb 

pontja a szimplexnek, a helyes megoldások tıle távolodva a többi pont által meghatározott 

irányban várhatóak. Amennyiben a tükrözött pont jobb az eddigi összes csúcsnál, ez arra 

enged következtetni, hogy jó irányba haladunk, és az ebben az irányba tett újabb lépés a 

nyújtás. Amennyiben a tükrözés során nem sikerült elınyösebb pontot találni, mint a 

szimplex többi pontja, az elınyösebb értékek a szimplex belsejében várhatóak, ezért 

közelítjük a legrosszabb pontot a középpont felé. Amennyiben nem találunk elınyösebb 

pontot, az egész szimplexet lekicsinyítjük, és a legjobb felé húzzuk, amerre a jobb 

megoldások várhatóak. 

A módszer elınye az egyszerő programozhatóság, hátránya viszont, hogy az 

algoritmus determinisztikus, vagyis adott kiindulási állapot esetén mindig ugyanahhoz a 

megoldáshoz tart. Ezen kívül, amennyiben a csúcsok túl közel kerülnek egymáshoz, és a 

szimplex nem fed le elég nagy területet, az algoritmus könnyen megragad lokális 

minimumokban. Hogy e hibákat kiküszöböljem, több optimalizációt végeztem véletlen 

kiindulási pontokból. Az eredmények közül a legjobbakat kiválasztva, manuálisan 

finomítottam esetenként a paramétereket, majd ezt kiindulási pontként felhasználva, újra 

lefuttattam az optimalizációt. 
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6. Eredmények 

 

6.1. Nátriumcsatorna gátló gyógyszerek hatásmechanizmusának vizsgálata 

modellezés segítségével 

 

6.1.1. A nátriumcsatorna modell megalkotása és felépítése 

 

6.1.1.1. A nátriumcsatorna kezdeti modellje 

Az elsı modellünk esetében egy egyszerő struktúrából indultunk ki. Adott a 

nátriumcsatorna négy állapota nyugalmi „resting R”, nyitott „open O”, gyors-inaktivált 

„fast inactivated F” és a lassú-inaktivált „slow inactivated S”. Mivel a nátriumcsatorna 

kapui valamennyire függetlenek egymástól (az inaktivációnak nem elıfeltétele a nyitás, 

valamint a lassú inaktivációnak nem elıfeltétele a gyors inaktiváció), feltételeztük, hogy 

bármelyik állapotból el lehet jutni bármelyik állapotba. Persze vannak átmenetek, 

amelyeknek a valószínősége rendkívül kicsi, például az inaktivált állapotokból közvetlenül 

a nyitott állapotba jutni. (14. ábra)  

 

 
 

14. ábra) Nátriumcsatorna kezdeti modellje  
 

Ezek az átmenetek mind feszültségfüggıek, számításuk az alábbi képlet szerint 

történik: 

R 
O 

F 

S 

dR 
dO 

dF 

dS 
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Ahol k az átmenet sebességi állandója, A a sebességi állandó maximális értéke, V1/2 a 

feszültség, ahol a k értéke a maximális fele, r a meredekség, V pedig a feszültség. Ez a 

képlet egy szaturálódó függvényt ad. Mások (108) egy egyszerőbb függvényt használnak. 

 

rV
eAk *=   (23.) 

 

A 23. egyenlet függvénye bizonyos határokon belül hasonlóan viselkedik, mint 22. 

egyenleté és eggyel kevesebb paramétert tartalmaz. Viszont nem szaturálódik, és 

szélsıségesebb feszültségek esetén a sebességi állandók a végtelenhez tartanak, ami 

ellehetetlenítheti a szimulációt. 

A gyógyszerhatás esetében a modulált receptor hipotézist alkalmaztunk, és az alábbi 

feltevésekkel éltünk: 

• a csatorna nem képes vezetni, ha gyógyszermolekula van hozzákötve 

• a molekula képes bármelyik állapothoz kötni, de az egyes állapotokhoz más-más 

affinitással 

• a kötés megváltoztatja a csatorna kapuzási kinetikáját úgy, hogy a növeli a 

gyógyszer által preferált állapot kialakulásának valószínőségét 

• a ligandum annyival segíti elı a preferált állapot kialakulását egy másik 

állapotból, amennyivel nagyobb a preferált állapothoz való affinitása 

• a ligandum ugyanolyan mértékben segíti elı a preferált állapotba alakulást, 

amilyen mértékben gátolja a preferált állapotból más állapotokba való alakulást 

Az elsı feltevés alapja, hogy a késıbbiekben vizsgált szerek esetén olyan 

feszültségeken is tapasztalható volt a gátlás, ahol nincs számottevı inaktiváció (33). A 

második, harmadik és negyedik pont a modulált receptor hipotézis megfogalmazása, ahol a 

negyedik pont felelıs a rendszer stabilitásáért. Az utolsó feltevés nem szükségszerő, csak 

egyszerőbbé teszi a modellt. 
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Ezek után bevezettünk tovább négy állapotot, ami azokat az állapotokat jelzi, mikor az 

anyag a csatornához van kötve (dR, dO, dF, dS). Ezek az állapotok hasonló kapcsolatban 

állnak, mint a szabad állapotok, viszont nem vezetnek és a más a kapuzási kinetikájuk. 

Minden kötött állapot ezen kívül kapcsolatban áll a hozzá tartozó szabad állapottal, a két 

állapot közti átmenet az anyag asszociációja és disszociációja. A modell topológiáját a (14. 

ábra) mutatja. A kocka felsı része a szabad csatorna kapuzási kinetikája, a függıleges élek 

az asszociációt és disszociációt jelzik, az alsó része az anyag által megváltoztatott kapuzási 

kinetika. 

Hogy a vizsgált anyag mennyire kötıdik szívesen az egyes állapotokhoz, illetve milyen 

mértékben stabilizálják azt, azt az alábbi négy paraméter jelzi (cR, cO, cF, cS). Például a 

cR paraméter mutatja, hogy az anyag milyen mértékben stabilizálja a nyugalmi állapotot. 

Ha a paraméter értéke nagyobb 1-nél, akkor stabilizálja, ha kisebb 1-nél, akkor akadályozza 

az állapot kialakulását. Amennyiben pontosan 1, az azt jelenti, hogy az anyagnak nincs se, 

pozitív se negatív preferenciája az adott állapothoz. A kötött állapotok kapuzásának 

sebességi állandói az alábbi módon számíthatóak: ha az R állapotból az S állapotba az 

átmenet sebességi állandója kRS, illetve a visszaalakulás kSR, akkor a dR állapotból a dS 

állapotba való átalakulás sebessége kRS*cR/cS, illetve kSR*cS/cR. Hasonlóan számítható az 

asszociáció és disszociáció sebessége is. Például az R állapothoz az asszociáció sebessége 

cc*Ass*cR, illetve a disszociáció Diss/cR, ahol a cc az anyag koncentrációja, Ass és Diss 

úgynevezett általános asszociációs és disszociációs állandók.  

Sajnos ennek a modellnek rengeteg hibája van. Elıször is a négy állapot között 12 

átmenet van, ezek pedig nem mind függetlenek egymástól. Az R-O-F-S állapotok 

topológiájában több zárt hurok is van, ezért a 12 átmenetbıl legalább 3-mat a többibıl 

származtatni kell. Ezen felül az állapotok között sok van, amit nem lehetséges mérni 

(például R⇒S, S⇒F), vagy csak annyit tudunk róla, hogy nagyon alacsony (például S⇒O, 

F⇒O). Ezek után a szükséges 27 paramétert (átmenetenként 3), korrektül elıállítani szinte 

lehetetlen. Másik gond az Ass és Diss paraméterek, amiket szintén lehetetlen mérni. 

Legkönnyebben a nyugalmi állapothoz való asszociációt és disszociációt tudjuk mérni, 

viszont a paraméterek számításához ismerni kellene a cR értéket. 
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6.1.1.2 A nátriumcsatorna továbbfejlesztett modellje 

Egy másik modell alapjának a Hodgkin és Huxley típusú modell gondolatát 

választottuk; a csatorna több független kapuval rendelkezik, amelyek nyitva illetve zárva 

lehetnek, és a csatorna csak abban az esetben vezet, ha az összes kapu nyitva van. Három 

kaput feltételeztünk; egy aktivációs-, egy gyors inaktivációs- és egy lassú inaktivációs 

kaput. Ha feltételezzük, hogy a kapuk vagy nyitott, vagy zárt állapotban lehetnek, akkor a 

csatorna összesen 8 különbözı állapotot vehet fel. A továbbiakban ezeket az állapotokat 

egy-egy három-betős kóddal fogom jelölni. Az elsı bető az aktivációs-, a második a gyors 

inaktivációs-, a harmadik a lassú inaktivációs kapu állapotát jelöli, ami lehet nyitott „open 

O”, vagy zárt „closed C”. Ezek alapján például COC azt az állapotot jelöli, mikor az 

aktivációs- és a lassú inaktivációs kapuk zárva vannak, és a gyors inaktivációs kapu van 

nyitva. Ez a nyolc állapot hozzárendelhetı az elızı négy állapothoz az alábbi módon: 

• R nyugalmi: COO Ilyenkor csak az aktivációs kapu van zárva, depolarizációra 

a kapu kinyílik, és a csatorna vezet 

• O nyitott: OOO Mind a három kapu nyitva van, a csatorna vezet. 

• F gyors inaktivált: OCO, CCO A gyors inaktivált kapu zárva van, de a lassú 

inaktivált kapu nyitva van. 

• S lassú inaktivált: OOC, OCC, COC, CCC A lassú inaktivált kapu zárva van. 

Ilyenkor a csatorna nem vezet, és mivel a lassú inaktivált kapu nyitása a 

leglassabb, az aktivációs- és gyors inaktivációs kapuk állapota nem mérvadó. 

Elsı pillantásra ez a modell bonyolultabbnak tőnhet, mint az elızı mivel kétszer annyi 

állapotot tartalmaz, viszont ha feltételezzük a kapuk mozgásának függetlenségét, illetve, 

hogy egy lépésben csak egyetlen kapu nyithat vagy záródhat, akkor valójában csak 6 

egymástól független átmenettel kell számolni, az egyes kapuk nyitásával, illetve zárásával. 

Ezen feltételezések alapján a csatorna modell topológiája egy kockához hasonló lesz (15.A 

ábra). 
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15. ábra) A továbbfejlesztett nátriumcsatorna modell topológiája A) alap esetben, B) 
gyógyszerkötött állapotok bevezetése után  

 

A kocka sarkai az egyes állapotok. Minden állapotból másik három állapotba való 

átmenet lehetséges, ami a három kapu egyikének állapotváltozásával egyenlı. A kocka élei 

az egyes átmenetek. A függıleges élek az aktivációs kapu nyitása-zárása (kaO, kaC), a lap 

síkjában lévı vízszintes élek a gyors inaktivációs kapu nyitása-zárása (kfO, kfC), a lap 

síkjába bemenı élek pedig a lassú inaktivációs kapuk nyitása-zárása (ksO, ksC). 

Bár ez a topológia több zárt hurkot is tartalmaz, mivel a párhuzamos élek megegyeznek, 

a modell stabil, és minden sebességi állandó szabadon változtatható. Ezen felül az 

átmenetek kapcsolhatók mérhetı paraméterekhez; aktivációs kapu – aktiváció/deaktiváció, 

gyors inaktivációs kapu – gyors inaktiváció kialakulása/visszatérés gyors inaktivációból, 

lassú inaktivációs kapu – lassú inaktiváció kialakulása/visszatérés lassú inaktivációból. 

Ezek az átmenetek szintén feszültségfüggıek, így számításukhoz használhatjuk a már 

korábban ismertetett képletet (22. egyenlet). Ezek alapján ennek a modellnek 18 szabad 

paramétere van, az elızı 27-hez képest. 

A gyógyszer hatásának modellezése hasonló az elızı modellnél ismertetetthez. Mind a 

8 szabad állapothoz tartozik egy-egy olyan állapot, amikor a szimulált gyógyszer a 

csatornához van kötve. A kötött állapotok topológiája azonos a szabad állapotokéval. A 

„kötött” kocka, a „szabad” kocka körül helyezkedik el, a kapcsolat a két modell között a 

kockák megfelelı sarkait összekötı átmenetek, amelyek az asszociációt és disszociációt 

hivatottak szimulálni (15.B ábra). Az elızı modellhez hasonlóan a „kötött” állapotok 
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kapuzási átmeneteit a „szabad” állapotok átmeneteibıl származtattuk. Hogy az adott 

anyagnak milyen hatása van a kapuzási kinetikákra, három paraméterrel jeleztük; 

aktivációs- (CA), gyors inaktivációs- (CF) és lassú inaktivációs preferencia faktor (CS). 

Ezek a faktorok mutatják, hogy ha az anyag hozzáköt a csatornához, akkor az adott kapu 

záródása hányszorosára gyorsul fel, illetve a nyitása hányad részére csökken le. Azaz ha a 

faktor értéke nagyobb 1-nél, akkor a kapu zárását segíti elı. Azért választottuk, ezt a fajta 

arányosságot, hogy az inaktivációt elısegítı szerek esetében a faktor 1-nél nagyobb szám 

legyen, igaz hogy az aktivációt elısegítı anyagoknál ez fordítva van, de munkám során az 

inaktiváció vizsgálatával foglalkoztunk. A faktorok hasonlóan a korábbiakhoz, 

befolyásolják az asszociációt és a disszociációt. Azoknál az állapotoknál, ahol az adott kapu 

zárva van, az asszociáció annyiszorosára nı a többi állapothoz képest (ahol a kapu nyitva 

van), amekkora a hozzátartozó faktor. Például CF=2 esetén az asszociáció az OCO 

állapothoz kétszer akkora, mint az OOO állapothoz. Hasonló a helyzet a disszociációs 

idıállandókkal, azzal a különbséggel, hogy a zárt kapu esetén lassabb lesz a disszociáció. 

Hogy elkerüljük az elızı modellnél tapasztalt megfoghatatlan, általános asszociációs, és 

disszociációs állandót, a nyugalmi állapothoz vett asszociációt és disszociációt vettük 

alapul (ka, kd). Ezek az állandók viszonylag könnyen mérhetıek, és kézzelfogható 

jelentéssel bírnak. Ezek alapján számíthatók az egyes állapotokhoz való asszociációs és 

disszociációs sebességi állandók (3. táblázat). 
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 Asszociáció Disszociáció 

OOO ka*cc/CA kd*CA 

COO ka*cc kd 

OCO ka*cc*CF/CA kd*CA/CF 

OOC ka*cc*CS/CA kd*CA/CS 

OCC ka*cc*CF*CS/CA kd*CA/(CF*CS) 

COC ka*cc*CS kd/CS 

CCO ka*cc*CF kd/CF 

CCC ka*cc*CF*CS kd/(CF*CS) 

 
3. táblázat Az egyes állapotokhoz való asszociációs és disszociációs sebességi állandók 

számítása ka, kd, CA, CF, CS alapján 
 

A modell elınye a viszonylag kevés (18), és független paraméter. Az állapotok 

megnövekedett száma miatt ugyan bonyolultabb lett a topológia, és megnövekedett a 

számításigény, de ez nem rontja a modell kezelhetıségét. A modell struktúrájából adódóan 

stabil, ezért a paraméterek szabadon változtathatóak. Az átmenetek könnyen értelmezhetı 

folyamatokat szimulálnak. Ugyanakkor a modellnek vannak komoly korlátai, amit szem 

elıtt kell tartani. A kapuk függetlenségének feltételezése komoly egyszerősítés, és nem 

feltétlenül igaz. Például ismert az a tény, hogy a gyors inaktivációért felelıs kapu zárt 

állapotban akadályozza egyes feszültségszenzorok mozgását (23), ez viszont visszahat a 

csatorna deaktivációjára. Másik egyszerősítés az egyetlen egy lassú inaktivált állapot 

feltételezése. Több lassú inaktivált állapot létezik (109, 110), de ezek pontos száma, 

viselkedése, kapcsolata nem ismert. Ezért több lassú inaktivált állapot bevezetése nem 

javított volna a modell pontosságán. További egyszerősítés részünkrıl, hogy a gyors 

inaktiváció kialakulását nyitott és zárt állapotból egy folyamatnak vettük, miközben a 

valóságban ez két egymástól eltérı sebességő folyamat (111) A modell negyedik 

egyszerősítése az aktiváció. A Hodgkin-Huxley modellben (51) az aktivációs tag a 



 74 

harmadik hatványon van, hogy a modell megfelelıen illessze a nátriumcsatorna áramának 

késleltetését és felfutását. A modell bıvítésével az aktiváció három lépcsıssé tehetı, és 

reprodukálható a késleltetés. A paraméterek száma ugyan nem nı, az állapotok száma 

azonban megduplázódik, ami növeli a modell számításigényét. Mivel célunk az inaktiváció 

vizsgálata volt, ezért egy egyszerő exponenciális aktivációt használtunk a szimulációk 

során. Az áram felfutása közelíthetı megfelelıen megválasztott aktivációs és deaktivációs 

paraméterekkel, a késleltetést pedig elhanyagoltuk. 

 

6.1.1.3. A nátriumcsatorna modell paramétereinek beállítása 

 

A modell paramétereinek beállítását részben az irodalom (2, 81, 108, 112), részben 

saját eredményeink alapján végeztük. Különbözı laborokban, különbözı preparátumokon 

mért eredmények természetesen valamennyire eltérhetnek egymástól. Ezen felül 

kísérleteinket idegsejt tenyészeteken végeztük, és az idegsejtek nem egyetlen típusú 

nátriumcsatornát tartalmaznak, hanem különbözı altípusok keverékét. Célunk viszont nem 

egyetlen csatornatípus kinetikájának hő modellezése volt, hanem a különbözı inaktivációk 

viselkedésérıl kívántunk egy általános képet alkotni. A paraméterek beállításánál kézi 

közelítést, és optimalizációs algoritmust egyaránt használtunk.  

 

Kézi közelítés 

Az egyes kapuk nyitásának és zárásának sebességi állandói nem mérhetıek közvetlenül. 

Amit mérni tudunk az a nyitott és zárt kapuk elıfordulásának aránya az egyes 

feszültségeken, illetve az egyensúly beállásnak sebessége. A nyitott kapuk arányát az 

egyensúlyi állapotban mérjük „equilibrium Eo”, ez megadja, hogy az adott feszültségen a 

csatornák hány százalékánál van az adott kapu nyitva egyensúlyi állapotban. A folyamat 

sebességét az egyensúly beállásának idıállandójával „tau τ” jellemezzük. A kapu nyitási 

kO és zárási kC idıállandóiból kiszámítható az EO és a τ értéke; EO=kO/(kO+kC) illetve 

τ=1/(kO+kC) (112). 
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Az EO feszültségfüggését egyszerő aktivációs protokollal vizsgáltuk az aktivációs kapu, 

illetve „steady-state” inaktivációs protokollal az inaktivációs kapuk esetében. A lassú 

inaktiváció esetében hosszabb feszültséglépést alkalmaztunk. 

A sebesség feszültségfüggését az aktivációs kapu esetében az aktiváció és a 

deaktiváció lefutásának idıállandója jellemzi (pozitívabb feszültségeken az aktiváció, 

negatívabbakon a deaktiváció mérhetı). Ezekre már állt rendelkezésünkre irodalmi adat 

(113, 114), ami egybevágott a saját méréseinek során tapasztalt értékekkel. 

A gyors inaktivációs kapu esetében a sebességi állandó meghatározható az áram 

lecsengésének dinamikájából, ha ismert az aktiváció késleltetése és sebessége az egyes 

feszültségeken. Mivel a modellünkben nem késleltetett az aktiváció, az inaktivációs 

sebességi állandókat valamivel magasabbra kellett választanunk, hogy a modell 

reprodukálja a mért áramok lecsengési kinetikáját. A gyors inaktivációból való visszatérést 

már egy korábbi munkánk során vizsgáltuk -70mV és -150mV feszültségeken (104). 

A lassú inaktivációs kapu sebességi állandóját az SInact_t illetve Rec_t protokollokkal 

vizsgáltuk. A protokollok részletes ismertetése a 6.1.2.1. fejezetben olvasható. 

Az egyes kapukra jellemzı EO és τ értékeket a feszültség függvényében ábrázoltuk, 

majd úgy változtattuk a kO és kC három-három paraméterét, hogy az azokból számolt 

értékek lehetı legjobban illesszék a kísérletes adatokat. 

 

Optimalizáció 

A manuálisan beállított paramétereket egy C++-ban írt optimalizáló programmal 

finomítottuk. A program alapja a szimplex optimalizációs algoritmus volt (5.4.3. fejezet). 

Az optimalizáció során az alábbi szimulációkat használtuk: aktivációs protokoll, „steady-

state” inaktivációs protokoll, SInact_t protokoll, Rec_t protokoll, egyetlen kiváltott áram. 

Ezen szimulációknak a mérési eredményektıl vett eltérésének összegét használtuk 

hibafüggvénynek. Az aktivációs és „steady-state” inaktivációs protokollokat outside-out 

patcheken mértük, mivel ebben az elvezetésben jobb volt a „space-clamp”. Az egyes 

mérésekre Boltzmann függvényt illesztettünk, és a függvény paramétereit átlagoltuk. Az 

így kapott függvényhez optimalizáltuk a modellt. Az SInact_t és Rec_t protokollokat teljes-

sejt elvezetésben mértük, a mérések átlagához optimalizáltunk. Az áramalakot egyetlen 
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outside-out patchen mért áramhoz optimalizáltuk, mivel több áram átlagolása során egy 

lassabb kinetikával rendelkezı eredményt kaptunk volna. Az illesztések eredményeit a 16. 

ábra mutatja. 
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16. ábra) A modell kísérletekkel való összevetése az optimalizációt követıen A) 
aktiváció, inaktiváció feszültségfüggése, B) lassú inaktiváció és inaktivációból való 

visszatérés idıfüggése, C) áramalak 
 

Az optimalizációt több lépésben végeztük. A kezdeti kézzel beállított paraméterek 

környékérıl választott paraméterekkel indítottunk több optimalizációs algoritmust. Ezek 

közül a legjobbat kiválasztva, manuálisan javítottunk a modellen, majd egy újabb 

algoritmussal tovább finomítottuk. A modell végleges paramétereit, valamint az 

algoritmusok számára megengedett legkisebb és legnagyobb paraméter értékeket a 4 

táblázat mutatja. 
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 Aktivációs 
kapu 

Nyitása 

Aktivációs 
kapu 

Zárása 

Gyors 
Inaktivációs 

kapu 
Nyitása 

Gyors 
Inaktivációs 

kapu 
Zárása 

Lassú 
Inaktivációs 

kapu 
Nyitása 

Lassú 
Inaktivációs 

kapu 
Zárása 

A (ms-1) 4.581 
(1;  10) 

8.337 
(2;  20) 

2.351 
(0.5;  3) 

24.627 
(1;  50) 

0.03998 
(0.0005;  0.2) 

0.001084 
(1e-4;  5e-3) 

V1/2 (mV) -20.016 
(-50;  -20) 

-59.8799 
(-90;  -300) 

-122.752 
(-200;  -45) 

38.892 
(-50;  80) 

-97.343 
(-200;  -45) 

65.0632 
(-50;  80) 

r (mV) 8.836 
(1;  20) 

-9.6116 
(-20;  -1) 

-15.726 
(-20;  -5) 

20.131 
(5;  30) 

-9.438 
(-30;  -5) 

98.72 
(5;  100) 

 
4. táblázat A modell paramétereinek értéke az optimalizációt követıen. Zárójelekben 

az optimalizáció, és a Monte Carlo szimuláció során használt határok 
 

Mint látható a modell nem képes az áramfelfutást reprodukálni, illetve a modell által 

szimulált áram nagy depolarizáció esetén, csökkeni kezd. Ezek a hibák viszont számunkra 

nem voltak jelentısek, mivel célunk az inaktiváció vizsgálata volt. 

 

6.1.2. Általánosan használt protokollok vizsgálata szimulált „gyógyszerekkel” 

 

6.1.2.1. Az általunk vizsgált protokollok leírása 

Fontos kérdés, hogy az általában elterjedt elektrofiziológiai mérési protokollok 

mennyire megbízhatón különítik el a különbözı állapot-preferenciával rendelkezı 

anyagokat. Munkánk során az alábbi protokollokat használtuk mérésekben és 

szimulációkban egyaránt. 
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17. ábra) A használt protokollok vázlata  
 

Koncentráció-válasz görbe Az anyag tartós jelenlétében a sejtet különbözı 

feszültségeken tartottuk (-150 mV, -90 mV, -60 mV), majd egyetlen depolarizációval 

áramot váltottunk ki. A kiváltott áramot az azonos feszültségen tartott, kontroll állapothoz 

hasonlítottuk, és a gátlást az anyag koncentrációjának függvényében ábrázoltuk, a 

különbözı membránpotenciálokon. 

FInact_V protokoll, általában használt nevén „egyensúlyi” inaktivációs protokoll. A 

protokoll lényege, hogy a mért áramot kiváltó pulzus elıtt egy másik feszültséglépést 

alkalmazunk. Ennek az elı-pulzusnak a feszültségét változtatva, vizsgálhatjuk, hogy az 

egyes feszültségeken egyensúlyi állapotban a csatornák hány százaléka inaktiválódik. A 

második lépés által kiváltott áram az inaktivációval arányosan csökken. Ez viszont csak 

kontroll esetben igaz, amennyiben a gyógyszer jelen van, az inaktiváció és a gyógyszer 

által okozott gátlásnak egyfajta keverékét tükrözi a második pulzus áramának változása. 

Vizsgálataink során 0,1 másodperces elıpulzust alkalmaztunk, amikor az FInact_V és az 

SInact_V protokollokat hasonlítottuk össze. Más esetekben az elıpulzus hosszát 2 

másodpercre választottuk. A protokoll vázlata a 17.A ábrán látható. 

SInact_V az „egyensúlyi” lassú inaktivációs protokoll. Az FInact_V protokoll 

mintájára ez a lassú inaktiváció „egyensúlyi” feszültség-eloszlását hivatott vizsgálni. Ebben 
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az esetben egy hosszabb (10 s) elıpulzust használtunk, valamint beiktattunk a mért áramot 

kiváltó pulzus elé egy 10 ms-os hiperpolarizációs (-150 mV) rést. Ez az idı nem elég ahhoz, 

hogy a lassú inaktivált csatornák visszatérjenek az inaktivációból, viszont elég a gyors 

inaktivációból való visszatéréshez. (17.B ábra) Az elnevezések ellenére a FInact_V és 

SInact_V protokoll nem tisztán gyors- vagy lassú-inaktivált populációt mér. Hosszabb 

depolarizáció esetén az FInact_V protokollnál is megjelenik a lassú inaktiváció. 

Ugyanakkor SInact_V esetén is igaz, hogy különbözı gátlószerek jelenlétében nem tiszta 

inaktivációt mérünk, hanem az inaktiváció és gyógyszeres gátlás keverékét. 

SInact_t kontroll esetben a lassú inaktiváció kialakulását méri a depolarizáció 

hosszának függvényében. A protokollt az 17.C ábrán ábrázoltuk. 

Rec_t protokoll során egy hosszú (5 s) depolarizációval inaktiváljuk a sejteket. Ennyi 

idı alatt a gyors- és lassú-inaktivált csatornák aránya kb. 45-55%. A depolarizációt követı 

hiperpolarizációs rés hosszát változtatva (17.D ábra) figyelhetjük meg a csatornák 

inaktivációból való visszatérésének dinamikáját.  

  

6.1.2.2. A szimulált hatásmechanizmusok definiálása 

Általában az egyes anyagok hatásmechanizmusát úgy kutatják, hogy különbözı 

kísérleteket végeznek az adott anyaggal, és az így kapott eredményekbıl próbálnak a 

hatásmechanizmusra következtetni. A modellezés nagy elınye, hogy ez a probléma 

megközelíthetı a másik oldalról is, azaz mi határozzuk meg az egyes 

hatásmechanizmusokat, és a kísérleteket szimulálva megvizsgálhatjuk, hogy az egyes 

anyagok hogyan viselkednek kísérleti körülmények között. Ezzel a módszerrel könnyen 

vizsgálhatjuk, hogy az egyes kísérleti felállások mennyire pontosan képesek az egyes 

hatásmechanizmusokat egymástól megkülönböztetni, illetve ellenırizhetjük, hogy az 

általunk feltételezett hatásmechanizmusok valóban a kísérletekben mérthez hasonló 

eredményeket produkálnak-e. 

A jelenlegi modellünkben az egyes anyagokat két tulajdonsággal jellemezhettük, az 

egyik az, hogy melyik állapothoz kötnek nagy affinitással, a másik pedig a kötés sebessége. 

Mivel a központi kérdésünk az volt, hogy a gyors- vagy a lassú inaktivált állapothoz 

kötnek-e nagyobb affinitással az egyes anyagok így olyan elméleti anyagokat alkottunk, 
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amelyeknek egy csoportja a gyors- (FI), másik csoportja a lassú inaktivált állapotot (SI) 

preferálja. Másrészrıl alkottunk gyorsan (fb), és lassan kötı (sb) anyagokat is. Ezen 

tulajdonságok kombinációiból hoztuk létre az általunk vizsgált négy elméleti anyagot 

(FI_fb, FI_sb, SI_fb, SI_sb). Az FI típusú anyagok esetén CF=10 értéket választottuk, 

miközben CS=1 volt. Ehhez hasonlóan a SI típusúaknál CS=10, és CF=1 volt. Az fb azaz 

gyorsan kötı anyagoknál a ka=0,5 s-1µM-1, kd=100 s-1 értékeket adtuk meg mint 

asszociációs és disszociációs konstansokat, a lassan kötı anyagoknál (sb) pedig a ka=0,005 

s-1µM-1, kd=1 s-1 voltak ez egyes paraméterek értékei. Az anyagok affinitása a nyugalmi 

állapothoz Kr=200 µM, illetve a preferált inaktivált állapothoz Ki=2 µM volt. Mint látható, 

mindkét esetben ugyanakkora a ka/kd arány, azaz az anyagok affinitása a nyugalmi 

állapothoz állandó, viszont az asszociáció sebessége két nagyságrenddel nagyobb az fb 

„gyógyszerek” esetében. Ezeket az értékeket úgy választottuk meg, hogy közel legyenek az 

irodalomban már korábban leírt más nátriumcsatorna gátló anyagok kötési sebességéhez. 

(32). 

 

6.1.2.3. Az szimulált „gyógyszerek” viselkedése az általánosan használt 

protokollokban 

A fent ismertetett protokollokban szimuláltuk a négy elméleti anyag viselkedését. A 

szimulált koncentráció minden esetben 30 µM volt. A szimuláció eredményei a 18 ábrán 

láthatóak. 
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18. ábra) Az elméleti anyagok viselkedése az egyes protokollokban A) Koncentráció-

válasz görbék különbözı feszültségeken, B) FInact_V és SInact_V összehasonlítása, C) 
SInact_t, D) Rec_t, E) az SInact_t protokoll eredményeinek függése hiperpolarizációs rés 

hosszától különbözı elméleti anyagok esetén  
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Elsıként az elméleti anyagok koncentráció-válasz görbéjét szimuláltuk, különbözı 

tartófeszültségeken (18.A ábra). Amikor a tartófeszültséget -150 mV-ra választottuk nem 

volt látható különbség az egyes anyagok között. Viszont -90 mV és -60 mV-on a gyors 

inaktivációt elısegítı anyagok hatékonyabbnak tőntek a lassú inaktivációt preferáló 

anyagoknál. Ennek az oka az, hogy az optimalizáció olyan paramétereket produkált, ahol a 

gyors inaktiváció V1/2 értéke negatívabb, mint a lassú inaktiváció esetén. Amikor olyan 

paraméterekkel dolgoztunk, hogy a lassú inaktiváció V1/2 értéke volt negatívabb, az SI 

típusú anyagok voltak hatékonyabbak. A kötés sebessége csak kis mértékben volt hatással a 

koncentráció-válasz görbére. 

Matsuki és munkatársai (59) cikkükben a phenytoin „steady-state” inaktivációs görbére 

(FInact_V) és lassú inaktiváció feszültségfüggésére („SInact_V”) gyakorolt hatását 

vizsgálták. Mivel nem tolta el a „steady-state” gyors inaktivációs görbét, viszont hatással 

volt a lassú inaktiváció feszültségfüggésére, arra következtettek, hogy a phenytoin a lassú 

inaktivált állapothoz köt nagyobb affinitással. Hogy megvizsgáljuk ezt a feltevést, 

szimuláltuk a kísérletet az elméleti anyagokat használva (18.B ábra). Mint látható a 

„steady-state” inaktivációs görbét csak az FI_fb anyag volt képes eltolni. A 100 ms úgy 

tőnik nem volt elég ahhoz, hogy a lassabb FI_sb anyag kötni tudjon a csatornához. Ezzel 

szemben SInact_V görbét mind a négy anyag eltolta. Ebbıl látható, hogy ez a kísérleti 

protokoll nem alkalmas a gyors- és lassú inaktivációhoz való preferencia 

megkülönböztetésére. 

Szimuláltuk az SInact_t protokollt is, ami a lassú inaktiváció kialakulását hivatott 

tükrözni. Meglepı módon a görbét mind a négy anyag eltolta, de egymástól eltérı módon 

(18.C ábra). Külön érdekesség, hogy az FI anyagok hatékonyabbaknak bizonyultak az SI 

anyagoknál. A hatás oka, hogy az FI anyagok lelassítják a gyors inaktivációból való 

visszatérést. Ennek oka részben a kapuzási kinetika megváltozása, részben a lassú 

disszociáció. A lassabb visszatérés miatt a gyors inaktivált csatornák nem képesek 

visszatérni nyugalmi állapotba a tesztpulzust megelızı hiperpolarizáció során, mint 

kontroll esetben. Az FI_fb anyag elsı pillantásra nagyon potensnek tőnik ebben a 

protokollban. Viszont a gátlás kezdeti szakasza a gyors inaktiváció idıtartományában 

történik, és hosszabb depolarizációk esetén gátlás mértéke elmarad a többi anyaghoz képest. 
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Látható, hogy bár a görbét nagymértékben eltolta, valójában nem a lassú inaktivációra volt 

hatással. Ehhez hasonló viselkedést tapasztaltunk kísérletek során is (lidocain és 

carbamazepin esetén, lásd 6.1.4. fejezet). 

A Rec_t protokollban, ahol a csatornák inaktivációból való visszatérését vizsgáltuk, az 

FI_fb anyag az elvárásoknak megfelelıen viselkedett: csak a visszatérés kezdeti fázisát 

gátolta, ami a gyors inaktivációból való visszatérésnek felel meg (18.D ábra). Az FI_sb 

anyag viselkedése viszont nagymértékben hasonlított az SI típusú anyagokéhoz: gátolta a 

csatornák inaktivációból való visszatérését a késıi, lassú inaktivációra jellemzı 

idıtartományban is. Ennek oka az anyag lassú disszociációja, ami eltolja a Rec_t görbét 

függetlenül attól, hogy melyik állapotot preferálja. 

A lassú inaktivációt vizsgáló protokollok (SInact_t, SInact_V) közös jellemzıje, a 

tesztpulzust megelızı rövid hiperpolarizáció. Ennek a célja, hogy a gyors inaktivált 

csatornák visszatérjenek a nyugalmi állapotba és csak a lassú inaktiváltak maradjanak 

inaktiválva. A mi protokolljainkban a hiperpolarizáció idejét 10 ms-ra választottuk. Ennyi 

idı alatt a kontroll esetben a csatornák 95%-a visszatér az inaktivációból. Ugyanakkor a 

különbözı gyógyszerek lelassíthatják az inaktivációból való visszatérést, és hosszabb 

hiperpolarizációra lenne szükség, hogy a csatornák visszatérjenek a nyugalmi állapotba. 

Hosszabb hiperpolarizáció hátránya viszont, hogy közben a lassú inaktivált csatornák is 

visszatérnek, és kevésbé lesz hatékony a protokoll. Viszont ha az anyag lassan disszociál a 

csatornákról, akkor a disszociáció lehet a visszatérés sebességének meghatározó tényezıje 

függetlenül attól, hogy melyik állapothoz kötıdik nagyobb affinitással az anyag. 

Az irodalomban többször találkozhatunk 10 ms-nál hosszabb hiperpolarizációval (100 

ms-tól 1,5s-ig) a hasonló protokollokban. Ezért megvizsgáltuk a hiperpolarizáció hosszának 

hatását eredményeinkre. Az SInact_t protokollt szimuláltuk a négy elméleti anyaggal, 

miközben 1ms és 10 s között változtattuk a hiperpolarizáció hosszát. Az FI_sb anyag 

sajátos gátlása miatt a t1/2 (az az idıtartam mialatt az eredeti áram 50%-ra gátlódik) 

megváltozása nem felel meg az anyagok hatásának kvantifikálására. Helyette az anyagok 

jellemzésére a görbe kontrollhoz képesti pontonkénti eltéréseinek összegét használtuk 

„sum of differences, SOD”. Mivel a depolarizáció hosszát exponenciálisan növeltük, és 

így a szimulált pontok egyenletesen helyezkednek el a vízszintes logaritmikus skálán, az 
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összeg arányos a kontroll- és a gátolt görbe közti területtel. Ezen felül nem tapasztaltunk 

olyat, hogy a kontroll és az eltolt görbék több pontban metszették volna egymást, azaz a 

különbség elıjele állandó volt. Így eltekintettünk a SOD értékek négyzetre emelésétıl, mert 

nem állt fenn annak a veszélye, hogy ellentétes elıjelő szakaszok egymást kiejtve 

meghamisítják az eredményeket. Ezek után az egyes anyagok hatását ábrázoltuk a 

hiperpolarizáció hosszának függvényében (18.E ábra). Mint látható az FI_fb anyag hatása 

100 ms-nál hosszabb hiperpolarizáció esetén megszőnik, ugyanakkor az FI_sb anyag 

mindvégig potensebb marad az SI típusú anyagoknál. Ezért a hiperpolarizációs rés 

meghosszabbításával sem lehet megoldani a hatásmechanizmusok elkülönítését. 

Mint látható a klasszikus mérési protokollok nem képesek megkülönböztetni az FI_sb 

anyagot az SI_fb-tıl, sıt az SInact_t protokoll egyenesen félrevezetı lehet, hisz az FI_sb 

anyag hatékonyabbnak bizonyult bármelyik SI típusú anyagnál. 

 

6.1.2.4. Eredményeink ellenırzése Monte Carlo szimulációval 

A szimulációk eredményeibıl három fı következtetést vonhatunk le:  

1) a lassú inaktivációs görbe eltolása nem feltétlenül jelenti a lassú inaktivált 

állapot preferenciáját 

2) gyors inaktivációt stabilizáló anyagok nagyobb mértékben tolják el az SInact_t 

görbét, mint a lassú inaktivációt stabilizálók 

3) a lassú inaktivált állapotot preferáló anyagok nem feltétlenül gátolják jobban az 

inaktivációból való visszatérést a Rec_t protokollban, mint a gyors inaktivált 

állapotot preferáló anyagok 

Alapvetı kérdés, hogy a kapott eredményeink mennyire mondhatóak általános 

érvényőnek, azaz a szimulációk eredményei mennyire függenek az általunk használt 

csatornamodell konkrét paramétereitıl. Hogy megvizsgáljuk a kérdést, Monte Carlo 

szimulációt alkalmaztunk. A csatornamodell kapuzásának 18 független paraméterét 

randomizáltuk, és az így kapott modellekkel hajtottunk végre szimulációkat. Az egyes 

paraméterek értékei az optimalizáció során használt határok között mozogtak (4. táblázat). 

A véletlen paramétereket úgy választottuk ki, hogy a V1/2 paraméterek értékei, valamint az 

A és a k paraméterek logaritmusai egyenletes eloszlást mutassanak. Összesen 100 véletlen 
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modellt generáltunk és használtuk fel az alábbi szimulációkban: 1) a FI_sb anyag hatása a 

„steady-state” inaktivációs görbére és a lassú inaktivációs görbére, 2) a négy elméleti anyag 

hatása a SInact_t görbére, 3) a négy elméleti „gyógyszer” hatása a Rec_t görbére. Bár a 

paraméterek mind ésszerő tartományokon belül voltak, sok modell esetében abnormális 

kapuzási kinetika volt megfigyelhetı. Mivel egy folyamat (aktiváció, gyors- vagy lassú 

inaktiváció) hat paramétertıl függ, könnyen lehetnek olyan paraméter kombinációk, 

amelyek normálistól eltérı kinetikát eredményeznek. A szimulációk eredményei a 19. 

ábrán láthatók. 

 

 
 

19. ábra) A Monte Carlo szimulációk eredményei A) az FI_sb anyag viselkedése az 
FInact_V és SInact_V protokollokban B) az elméleti „gyógyszerek” viselkedése az SInac_t 

valamint az C) Rec_t protokollokban.  
 

Az elsı kérdésünk az volt, hogy az FI_sb anyag képes-e minden esetben eltolni a lassú 

inaktivációs görbét, vagy csak bizonyos paraméterek esetén. A 100 véletlen modellbıl 23 
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esetben nem volt megfigyelhetı lassú inaktiváció, ezért az inaktivációs görbe V1/2 

értékének eltolása nem volt értelmezhetı. A többi 77 szimulációból 50 esetben az eltolás 

mértéke meghaladta az -5 mV-ot. Az egyes modellek paramétereibıl kiszámítottuk a gyors- 

és lassú inaktivációs kapuk sebességi állandóit, és ezekbıl a modellre jellemzı gyors- és 

lassú inaktiváció egyensúlyi görbéjének V1/2 értékeit. Ezen V1/2 értékek közti különbség 

adja meg, hogy a gyors- és a lassú inaktivációk közül melyik játszódik le negatívabb 

feszültségen (azaz melyik inaktiváció alakul ki már alacsonyabb feszültségen), illetve a 

feszültségeltérés mértékét. Az anyag által okozott V1/2 eltolást ábrázoltuk az így kapott 

különbség függvényében (19.A ábra). Megfigyelhetı, hogy az FI_sb akkor tolja el 

erısebben a lassú inaktivációs görbét, ha a gyors inaktiváció már alacsonyabb feszültségen 

kialakul (a függıleges tengelytıl jobbra), viszont látható számottevı eltolás ellentétes 

esetben is. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a gyors inaktivációt preferáló anyagok 

képesek eltolni a lassú inaktivációs görbét az esetek kétharmadában. Így a lassú 

inaktivációs görbe eltolásának vizsgálata nem alkalmas a gyors- és lassú inaktivációt 

stabilizáló anyagok megkülönböztetésére. 

Ahhoz hogy megvizsgáljuk a második és harmadik következtetésünk általánosságát, 

mind a 100 modellen elvégeztük a négy elméleti anyag hatását az SInact_t és Rec_t 

protokollokban. A hatás kvantifikálásához itt is az SOD-t használtuk. Az 19.B és C ábrán 

az egyes anyagok hatását ábrázoltuk az inaktivációk V1/2 különbségének függvényében. Az 

SInact_t protokollban a 100 modell közül 90 esetben az FI_fb, 6 esetben az FI_sb és 4 

esetben az SI_fb anyag volt a leghatékonyabb. Az anyagok tipikus hatékonyság sorrendje 

(100-ból 55 esetben) FI_fb > FI_sb > SI_fb > SI_sb volt. A Rec_t protokollban 70 esetben 

az FI_sb, 20 esetben az SI_sb és 8 esetben az SI_fb anyag bizonyult leghatékonyabbnak az 

inaktivációból való visszatérés gátlásában. Megfigyelhetı, hogy mindkét protokollban a 

gyors inaktivációt stabilizáló anyagok hatékonyabbak voltak a lassú inaktivációt 

stabilizálóknál. 

A Monte Carlo szimuláció alapján elmondható, hogy a három megállapításunk 

általánosan is érvényes, nem a modellünk speciális paraméterei miatt tapasztaltuk a 6.1.2.3. 

fejezetben leírtakat. Összefoglalva elmondható, hogy az FI_sb típusú anyagok képesek a 

lassú inaktivált állapotot preferáló gyógyszerekhez hasonlóan viselkedni, ha a „steady-
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state” inaktivációs görbe és a lassú inaktivációs görbe eltolását vizsgáljuk. Ezért ezek a 

protokollok nem alkalmasok a lassú inaktiváció preferencia kimutatására. Bár mind az 

SInact_t mind a Rec_t protokollokban a gyors inaktivációt stabilizáló anyagok bizonyultak 

hatékonyabbnak, a két protokoll eredményeiben megfigyelhetı tendenciák voltak. Az FI_fb 

anyag az SInac_t protokollban nagyon hatékonynak bizonyult, viszont a Rec_t protokollban 

ez gátolta legkevésbé az inaktivációból való visszatérést. Így felmerül a kérdés, hogy 

lehetséges-e a két protokollból együtt szerzett információ alapján karakterizálni az egyes 

anyagok hatásmechanizmusát. 

 

6.1.3. Nyerhetı-e többletinformáció a protokollok kombinálásával? 

 

Az SInact_t és Rec_t protokollokból származó információt úgy vontuk össze, hogy a 

Rec_t protokoll eredményeit ábrázoljuk, az SInact_t protokoll eredményeinek 

függvényében. Ahhoz viszont, hogy a szimulációk eredményei számszerőleg is 

összevethetıek legyenek a különbözı paraméterekkel rendelkezı modelleken a SOD 

értékeket normalizálni kellett. Az elızı fejezetben elsısorban az egyes anyagok 

hatékonysági sorrendjét vizsgáltuk, ezért nem volt szükséges a normalizálás. A 

normalizálás során a SOD értéket elosztottuk a kontroll görbe pontjainak összegével (ami a 

kontroll „görbe alatti területtel” arányos), így kaptuk a normalizált SOD értékeket (nSOD). 

Az nSOD értéke 0 és 1 között mozgott, ahol az 1 azt jelentette, hogy az adott anyagnak 

nincs hatása a görbére, 0 esetén pedig az anyag teljes mértékben gátolta a csatornát a 

kezdetektıl fogva. 

Ezek alapján minden egyes anyagot egyetlen ponttal jellemeztünk az SInact_t – Rec_t 

síkon. Az egyes paramétereket változtatva igyekeztünk minél pontosabban feltérképezni a 

lehetséges csatornagátlók viselkedését (20. ábra). A szimulációk során az alábbi 

paramétereket változtattuk: 

i. az anyag kötési sebessége 

ii. állapot preferencia faktor (CF, CS) 

iii. az anyag koncentrációja 

iv. a csatornamodell kapuzásának paraméterei 
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v. az SInact_t protokoll hiperpolarizációs résének hossza 

 

 

 
20. ábra) Különbözı szimulált FI és SI anyagok viselkedése az SInact_t és Rec_t 

protokollokban az A, B, C és F pontokban a kötési kinetika változtatásával kapott pontokat 
vonalak kötik össze. A) 100 szimulált anyag viselkedése IC50 (-90 mV) koncentráción, CF 

és CS értékének változtatása során. B) a CF és CS paraméterek hatása az anyagok 
viselkedésére azonos koncentráción (FI: 14 µM, SI: 81.75 µM) C) a koncentráció hatása az 
anyagok viselkedésére (CF=10 illetve CS=10) D) az FI és SI anyagokra jellemzı területek 
meghatározása az összes eddigi (A-C) szimuláció alapján E) az elméleti anyagok (FI_fb, 

FI_sb, SI_fb, SI_sb) viselkedése Monte Carlo szimuláció során kapott csatornamodellekben, 
F) az A) panel szimulált anyagai abban az esetben ha az SInact_t protokollban a 

hiperpolarizációs rés hossza 10 ms helyett 1 s 
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A kötési sebesség értékeit öt nagyságrenden keresztül változtattuk. Összesen 10 pár 

asszociációs és disszociációs állandót szimuláltunk. Az asszociációs állandó (ka) értékét 

5*10-4 és 15 µM-1s-1, a disszociációs állandó (kd) értékét 0,1 és 3000 s-1 között 

változtattuk. A sebességek arányát állandóan tartottuk ka/kd=5*10-3 µM-1, hogy a 

nyugalmi állapothoz való affinitása ne változzon. 

Az állapot preferencia faktorok (CF, CS) értékei az alábbiak voltak: 2, 5, 10, 20 és 50. 

Öt-öt CF és CS értéket párosítva a 10 ka, kd értékkel összesen 100 különbözı anyagnak 

szimuláltunk SInact_t és Rec_t protokollokban való viselkedését. A nagyobb CF, CS 

értékkel rendelkezı anyagok potensebbek voltak, hisz bár az összes anyag ugyanolyan 

affinitással kötıdött a nyugalmi állapothoz az inaktivált állapothoz nagyobb volt az 

affinitásuk. Hogy erre a különbségre korrigáljunk, az anyagok szimulált koncentrációját 

úgy választottuk meg, hogy az egyenlı legyen a -90mV-on tapasztalt IC50 értékkel (5. 

táblázat). A 100 szimulált anyag eloszlását a 20.A ábrán láthatjuk. Az azonos CF/CS 

értékkel rendelkezı pontokat összekötöttük a szemléletesség céljából. Megfigyeltük, hogy a 

kötési sebesség növelésével a pontok egy látszólagos zárt hurkon mozogtak az óramutató 

járásával megegyezı irányában. A jelenség oka, hogy az adott állapot preferencia faktorhoz 

van egy ideális asszociációs sebesség, amikor az anyag a leghatékonyabb az adott 

protokollban. Ha az asszociáció ennél lassabb, akkor kevesebb anyag asszociálódik a 

depolarizáció során a csatornához. Gyorsabb asszociációs-disszociációs sebességek esetén, 

pedig több anyag disszociálódik a hiperpolarizációk során. Az „optimális” párosítás 

protokollonként eltérı. 
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CF/CS CF, IC50 (µM) CS, IC50 (µM) 

2 142 191.6 

5 47 148 

10 14 81.75 

20 3.6 29.3 

50 0.6 5.3 

 
5. táblázat Az egyes FI és SI típusú anyagokra -90 mV membránpotenciálon 

megállapított IC50 értékek 
 

Amennyiben a CF és CS értékeket anélkül változtattuk, hogy korrigáltunk volna a 

koncentrációval, a hatékonyság abszolút értéke az állapot preferencia faktorokkal 

arányosan változott, viszont a hurokszerő karakterisztika megmaradt (20.B ábra.). 

Az anyag koncentrációjának vizsgálata során a CF és CS értékeket állandónak vettük 

(CF=10 vagy CS=10). A koncentrációt egy nagyságrenddel növeltük, illetve csökkentettük. 

Nagyobb koncentráció esetén nıtt a hatás, de az eddig megfigyelt hurokszerő 

karakterisztika továbbra is megmaradt (20.C ábra). 

Ha ábrázoljuk az összes szimuláció eredményét, látható, hogy a különbözı 

hatásmechanizmussal rendelkezı anyagok (gyors- vagy lassú inaktiváció stabilizálás) 

pontjai némileg elkülönülnek egymástól. A kapott pontok kijelölnek egy-egy területet, ami 

az adott hatásmechanizmusra jellemzı (20.D ábra). Ezek alapján, ha egy adott anyag 

viselkedését megvizsgáljuk az SInact_t és Rec_t protokollokban, kiszámoljuk az nSOD 

értékeket, akkor kapunk egy jóslást a hatásmechanizmusra, attól függıen, hogy melyik 

halmazon belülre esik az anyagra jellemzı pont. A két halmaz viszont nem diszjunkt és a 

metszetükbe esı pontokról nem lehet egyértelmően megállapítani, hogy a gyors- vagy a 

lassú inaktivált állapotot preferálják. Mivel tudjuk, hogy az asszociációs sebesség 

növekedésével a pontok balról jobbra haladnak, elmondhatjuk, hogy a lassan asszociálódó 

és gyors inaktivált állapotot preferáló anyagok, valamint nem túl lassan asszociálódó és 

lassú inaktivációt stabilizáló anyagok esnek a halmazok metszetébe. Ez is alátámasztja 
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korábbi megfigyeléseinket, hogy az FI_sb és az SI_fb anyagokat ezekkel a protokollokkal 

nem lehet egymástól megkülönböztetni. 

A korábbi Monte Carlo szimulációk eredményeit felhasználva vizsgáltuk, hogy ez a 

módszer mennyire érzékeny a modell paramétereinek változására. Kiszámoltuk a 100 

modellen vizsgált négy elméleti anyag nSOD értékeit SInact_t és Rec_t protokollokban 

egyaránt, majd az így kapott ponthalmazt összevetettük a korábban meghatározott 

területekkel (20.E ábra). Az FI_fb anyagok nagy része egyértelmően a gyors inaktivációt 

stabilizáló anyagok tartományába esett. Az FI_sb és SI_fb anyagok a két halmaz 

metszetében foglaltak helyet. Az egyértelmően lassú inaktivációt stabilizáló anyagok 

területére fıleg SI_sb anyagok kerültek. Ezek alapján az egyes területek megbízhatónak 

bizonyultak. 

Egy másik kérdés, hogy a módszer mennyire érzékeny a protokollok paramétereire. 

Mint korábban már említettem, -150 mV-ra való 10 ms-os hiperpolarizáció általában 

elegendı arra, hogy a csatornák visszatérjenek a gyors inaktivált állapotból. Viszont ez az 

idı kevésnek bizonyul, ha a csatornához kötı anyagok lelassítják az inaktivációból való 

visszatérést. A 6.1.2.3. fejezetben már vizsgáltuk a hiperpolarizációs rés hosszának szerepét 

az SInact_t protokollban. Hogy megvizsgáljuk a jelen esetben a rés hosszának a szerepét a 

pontok elhelyezkedésében, elvégeztük a száz anyag szimulációját olyan SInact_t 

protokollal is, ahol a rés hossza 1s volt (20.F ábra). A hosszabb réssel rendelkezı SInact_t 

protokollt használva sem különült el jobban egymástól a gyors- és lassú inaktivációt 

stabilizáló anyagok halmaza. 

Ezek alapján elmondhatjuk, hogy ezzel a módszerrel megbízhatóan meg lehet egyes 

anyagok hatásmechanizmusát határozni, de a gyógyszerek egy része esetében ez a módszer 

sem hatékony, mert a rájuk jellemzı pont eshet a két halmaz metszetébe is. Az FI_sb és 

SI_fb típusú anyagok általában ilyenek, ezek között ezzel a módszerrel sem lehet 

különbséget tenni. 
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6.1.4. Elektrofiziológiai kísérletek különbözı nátriumcsatorna gátló anyagokkal 

 

Hogy a modellünket és a fent ismertetett módszert ellenırizzük, elektrofiziológiai 

kísérleteket végeztünk. Több különbözı közismert anyag nátriumcsatornákra gyakorolt 

hatását vizsgáltuk a szimulációkban használt protokollokkal. Ezek az anyagok mind 

gátolják a nátriumcsatornákat, de terápiás hatásuk eltérı. Az alábbi anyagokat vizsgáltuk: a 

helyi érzéstelenítı és antiaritmikum lidocaint, az antiepileptikum carbamazepint és 

phenytoint, valamint az antidepresszáns desipramint és fluoxetint. Az egyes anyagok 

koncentrációját úgy választottuk meg, hogy a „steady-state” inaktivációs görbét hasonló 

mértékben (-10 mV - -18 mV) tolják el (21.A ábra). Ezek alapján a lidocaint, 

carbamazepint és phenytoint 300 µM, a desipramint és fluoxetint 30 µM koncentrációban 

adtuk. 
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21. ábra) Különbözı nátriumcsatorna gátló gyógyszerekkel (fluoxetin-FLX, desipramin-
DMI, carbamazepin-CBZ, phenytoin-PHE, lidocain-LID) végzett kísérletek eredményei A) 

az inaktivációs görbét hasonló mértékben tolták el B) az SInact_t görbét a lidocain, 
fluoxetin és desipramin eltolta, kisebb kép: a protokoll kis mértékő módosítása esetén a 
carbamazepin is eltolta a görbét C) a Rec_t görbét a fluoxetin és desipramin jelentısen 

eltolta, a többi anyag csak a görbe kezdeti szakaszára volt hatással D) fluoxetin és 
desipramin a „gyors” és a „lassú” inaktivációt preferáló anyagokra jellemzı területek 

metszetében helyezkednek el, a többi anyagra a gyors-inaktiváció preferencia jellemzı 
 

Az SInact_t protokollban a carbamazepin és a phenytoin nem okozott jelentıs eltolást. 

A despiramin és a fluoxetin a szimulációkban használt FI_sb, SI_fb és SI_sb anyagokhoz 

hasonlóan komolyabban eltolta az inaktivációs görbét (21.B ábra). A lidocain viselkedése a 

szimulált FI_fb anyaghoz volt hasonló, már a kezdeti szakaszban is komoly gátlást okozott. 

Kuo és munkatársai (32) munkájában a carbamazepin a lidocainhoz hasonló komoly 

eltolódást okozott. Ennek oka az volt, hogy mi némileg eltérı hiperpolarizációs rést 

alkalmaztunk méréseinkben. Mi 10 ms-ig hiperpolarizáltunk -150 mV-on a tesztpulzus elıtt, 

miközben Kuo és munkatársai egy 5 ms hosszú -120 mV-ra történı hiperpolarizációt 
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alkalmaztak. Ilyen hiperpolarizációs rést alkalmazva mi is az általuk publikált viselkedést 

tapasztaltuk. (21.B kisebb ábra).  

A Rec_t protokollban csak a despiramin és a fluoxetin tolta el a visszatérés görbéjét 

jelentısen, az FI_sb, SI_fb és SI_sb anyagokhoz hasonlóan. A lidocain, carbamazepin és 

phenytoin a visszatérési görbének csak a kezdeti szakaszát gátolták, hasonlóan az FI_fb 

anyaghoz (21.C ábra). 

Kiszámítottuk és megjelenítettük az egyes anyagok nSOD értékeit az SInact_t és Rec_t 

protokollokban, majd összevetettük a szimulációk alapján kapott halmazokkal (21.D ábra). 

Ezek alapján lidocain, carbamazepin és phenytoin a gyors inaktivált állapotot preferáló 

anyagokhoz hasonlóan viselkednek, viszont a desipramin és a fluoxetin a két halmaz 

metszetében foglalt helyet. 

 

6.1.5. A továbblépés technikai akadályai  

 

Mint az eddigiekben láthattuk az egyik legalapvetıbb kérdés a vizsgált gyógyszer 

kötési sebessége. A 6.1.3. fejezetben ismertetett módszer sokkal pontosabb becslést lenne 

képes adni a preferált állapotra, ha ismernénk az asszociáció és disszociáció sebességét. Az 

eddigi mérések során a vizsgált gyógyszer folyamatosan jelen volt a kísérlet során. A 

depolarizáció hosszának változtatásával a gátlás kialakulásának dinamikáját tudtuk 

vizsgálni, ami két folyamat keveréke: az asszociációs kinetikáé, illetve a preferált állapot 

kialakulás sebességé. Ahhoz hogy csak a kötési kinetikát tudjuk követni kísérleteinkben, az 

anyagadás hosszát kellene változtatni. 

Az ilyen típusú kísérletek megvalósítása elsısorban technikai nehézségekbe ütközik. 

Az egyik alapvetı probléma az anyagadás idıbeli felbontása. A feszültség lépés rendkívül 

gyors, általában gyorsabb a mintavételezésnél is, így nem jelent gondot. Anyagadás esetén 

viszont a felbontás miliszekundomos nagyságrendbe esik. Ennek ellenére a megfelelı 

anyagadórendszerrel elérhetı a kívánt idıbeli felbontás. Másik fontos feltétel, amit nem 

szabad triviálisnak venni, hogy a receptor közelében az anyag koncentrációja, valóban 

annyi, amennyit a perfundált oldat tartalmaz. Ez a feltétel könnyen sérül, ha a vizsgált 
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gyógyszer amfifil illetve lipofil természető, és ezért nem marad az extracelluláris térben, 

hanem felhalmozódik a sejtmembránban, esetleg a sejt belsejében. 

Munkák során felmerült a gyanú, hogy a fluoxetin kimosás után is a sejtben marad 

valahogy. Hogy ezt ellenırizzük, az alábbi három tesztdepolarizációból álló protokollt 

állítottuk össze. Az elsı depolarizációt (-150 mV-ról 0 mV-ra 10 ms-ig) követıen 10 

másodpercig perfundáltunk 100 µM fluoxetint, majd egy 20 másodperces kimosás 

következett. A kimosás után újabb alkalmaztunk a második tesztdepolarizációt. Ez után 10 

másodpercen keresztül újra depolarizáltuk a sejtet, majd egy rövid (50 ms) 

hiperpolarizációs szünet után harmadszor is teszteltük a csatornák állapotát (22. ábra). Az 

20 másodperces kimosást követı kettes számú depolarizáció esetében nem tapasztaltunk 

gátlást a kontroll esethez képest. A hármas számú depolarizációnál azonban jelentıs gátlást 

tapasztaltunk, a 30 másodperces kimosás ellenére is. Ennek oka az lehet, hogy bár a 20 s 

alatt a fluoxetin disszociál a csatornáról, továbbra is jelen van a membránban. A 10 

másodperces depolarizáció során újra asszociálni tud a csatornához, így az anyag 

eltávolítása után több mint fél perccel még mindig látjuk a hatását. 
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22.) ábra A fluoxetin kimosódásának vizsgálata (szürke-kontroll, fekete-fluoxetin) 
 

Hogy a fluoxetin sejtbıl való kimosódásának dinamikáját vizsgáljuk egy az elızıhöz 

hasonló protokollt hoztunk létre azzal a különbséggel, hogy a tesztpulzus párt növekvı 

idıközönként, többször megismételtük. A tesztpulzus párok elsı tagja egy egyszerő rövid 
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depolarizáció „D”, a másodikat „P” megelızi egy hosszabb (5 s) depolarizáció. A hosszabb 

depolarizáció, és a P teszt pulzus között egy 100 ms-os hiperpolarizációs rés van. A D és P 

tesztpulzusokat felváltva adtuk az anyagadás végétıl számítva: 7 s (1P), 8 s (2D), 16 s (3P), 

25 s (4D), 33 s (5P), 42 s (6D), 50 s (7P), 69 s (8D), 77 s (9P), 96 s (10D), 104 s (11P) 

(23.A ábra). Ha 100 µM fluoxetint adtunk a sejtnek, két lassú visszatérési görbét kaptunk. 

A D pulzusokkal kiváltott áramok esetében kb. 30 s alatt szőnt meg a gátlás, a P pulzusok 

esetében a gátlás 100 s-ig is tapasztalható volt. 300 µM carbamazepin esetében se a D, se a 

P pulzusoknál nem tapasztaltunk számottevı gátlást. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a 

fluoxetin esetében egy látszólagos lassú disszociáció (D pulzusok) mellett az anyag sokkal 

tovább a csatorna közelében marad, és képes hosszabb depolarizáció hatására újra 

asszociálni (P pulzusok). A carbamazepin esetében a disszociáció gyors, és nincs arra utaló 

jel, hogy az anyag a sejtbe oldódva a receptor közelében marad (23.B ábra). 

 

 
 

23. ábra) Protokoll amelyet a gyógyszer kimosódásának követésére használtunk A) a 
protokoll sémája B) Fluoxetin (FLX) és carbamazepin (CBZ) kimosódásának dinamikája  

 

Mivel a tesztpulzusok és az 5 másodperces depolarizációk újabb asszociációkat 

okoznak, ezért a D és a P görbék nem tükrözik hően a disszociációt és a sejtbıl való 

kimosódást. Ennek ellenére megvizsgáltuk, hogy lehetséges-e következtetéseket levonni a 

fluoxetin kimosódási karakterisztikájából, annak hatásmechanizmusára. Modellünk 
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eredetileg nem kezeli az anyag sejtmembránban való felhalmozódását, de egy egyszerő 

módosítással ez megoldható. 

 

moutoutin
m cckcck

t

cc
** −=
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A fenti differenciálegyenlet hozzáadásával szimulálható a gyógyszer sejtmembránba 

való beoldódása. A ccm paraméter a membránban felhalmozódott gyógyszer koncentrációja, 

a receptor ezt a koncentrációt „látja” azaz a modellben a gyógyszer koncentrációja a ccm –el 

egyenlı. A ccout a gyógyszer külsı koncentrációja, amit a kísérletek során adunk a 

protokolloknak megfelelıen. A kin és kout sebességi állandók a gyógyszer membránba való 

be- és kimosódását jelzik. Ezután már képesek voltunk ezt a protokollt is szimulálni. A 

négy elméleti anyagunkat használtuk fel a szimulációkhoz, azt vizsgálva, hogyan 

viselkednek ebben a protokollban. Hogy a mérésekkel összevethetı eredményt kapjunk, a 

kin és kout paramétereket úgy állítottuk be az egyes anyagoknál, hogy a szimulációk jól 

illesszék a P görbét (24. ábra). Az FI_fb anyagnál a szimulált D és P görbe egybeesik. 

Mivel az anyag a gyors inaktivált állapothoz köt nagy affinitással és gyorsan disszociál, a P 

pulzust megelızı 100 ms hiperpolarizáció elég neki a gátlásból való visszatéréshez, azaz 5 

másodperces depolarizációnak nincs semmi hatása. Mivel a P görbéhez állítottuk be a 

sejtbe való ki- és bemosódást, ezért mindkét szimulált görbe ahhoz illeszkedik. Az FI_sb és 

SI_sb anyagoknál mindkét görbét jól illesztették a szimulált adatok, az SI_fb esetében 

viszont a szimulált D gátlás túl gyorsan lecsengett a gyors disszociáció miatt. Ezek alapján 

feltételezhetjük, hogy a fluoxetin esetében lassú az asszociáció és disszociáció. Azonban ez 

nem jelenti azt, hogy a fluoxetin asszociációs sebességi állandói megegyeznek az elméleti 

anyagok sebességi állandóival, illetve a szimulált kin és kout értékek az anyagnak a sejtbe 

való valódi be és kimosódását jelenti. Más ka, kd értékeknél más kin, kout értékekkel 

hasonlóan illeszthetıek a görbék. 
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24.) ábra A négy elméleti anyag membránból való kimosódásának szimulációja  

 

Az anyagnak a sejtmembránba való beoldódása nemcsak az asszociáció dinamikájának 

meghatározását nehezíti meg, hanem a koncentráció-válasz görbéket is megkérdıjelezi. 

Fennáll annak a lehetısége, hogy az adott anyag a membránban feldúsul, és a csatorna 

számára nagyobb koncentrációban van jelen, mint mérés során az oldatban. Ennek ellenére 

az általunk korábban végzett szimulációk és kísérletek továbbra is helytállóak, mivel 

minden egyensúlyi állapotra érvényesek (akkor is ha nem a vizes fázisban, hanem a 

membrán fázisban lévı koncentráció határozza meg a gátlás mértékét). 
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6.2. A P2X3 receptor deszenzitizációjának vizsgálata 

 

6.2.1. Alacsony koncentrációjú agonista gátlásának vizsgálata 

 

A legfontosabb tisztázandó kérdés az volt, hogy valóban különböznek-e a receptor 

egyensúlyi állapotai attól függıen, hogy az alacsony koncentrációjú agonista adása elıtt 

nyugalmi- vagy deszenzitizált állapotban volt-e. Amennyiben különböznek az egyensúlyi 

állapotok, akkor nem lehet hagyományos állapotmodelleket használni. A hagyományos 

modellek szerint ugyanis, ha a bemeneti paraméterek változatlanok a rendszer egy adott 

egyensúlyi állapothoz tart és az egyensúly ugyanannyi idı alatt áll be a kezdeti állapottól 

függetlenül. 

Hogy ezt megvizsgáljuk, az agonistának olyan alacsony koncentrációját választottuk, 

ahol nem teljes, de jelentıs a gátlás. A hatás legjobban az IC50 környékén látszik, 

ugyanakkor ezt a legnehezebb vizsgálni, mivel ennél a koncentrációnál a leglassabb az 

egyensúly kialakulásának sebessége. Kísérleteink során fıleg α,β-meATP-t használtunk, 

mivel gyorsabb a deszenzitizációból való visszatérése, mint az endogén ATP-nek, illetve 

mert nem hat a sejten esetleg jelenlevı natív P2Y receptorokra. Az alacsony koncentrációjú 

agonista koncentrációját az irodalom alapján (99) 10 nM-ra választottuk, az áramokat pedig 

szintén α,β-meATP-vel (10 µM) váltottuk ki. Egy kezdeti kiváltott áramot követıen 

elkezdtük perfundálni az alacsony koncentrációjú agonistát, majd növekvı idıközönként 

kiváltott áramokkal vizsgáltuk a deszenzitizációból való visszatérést (25.A ábra). Bár egy 

egyszerő exponenciális függvény nem képes pontosan illeszteni a visszatérést, ami inkább 

szigmoid alakú (98), de közelíteni lehet vele a folyamat domináns komponensét. Ennek a 

komponensnek az idıállandója τ=309,3 s volt (25.B ábra). Az exponenciális függvény a τ 

ötszöröse alatt biztonsággal eléri az egyensúlyi állapotot, hibája kevesebb, mint 1%. Ez 

alapján 32 perc elteltével nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy beállt az egyensúlyi állapot. 

Ezek után megmértük 10 nM α,β-meATP által okozott gátlást 32 perc perfúzió után 

abban az esetben amikor a perfúzió kezdete elıtt nyugalmi állapotban volt a receptor, 

illetve amikor 10 µM α,β-meATP-vel áramot váltottunk ki és deszenzitizáltuk a receptort. 
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A mérések során azt találtuk, hogy a két esett között gyakorlatilag nincs különbség (p= 0,98 

paired t-teszt, n=6) (25.C ábra). 

 

 
 
25. ábra) Alacsony koncentrációjú agonista (10 nM α,β-meATP) által okozott gátlás 

dinamikájának vizsgálata A) mérési protokoll B) a gátlás 309,3 másodperces idıállandóval 
éri el az egyensúlyt C) egyensúlyi állapotban (32 perc perfúzió) a gátlás mértéke független 
az elızetes deszenzitizációtól. 

 

6.2.2. A P2X3 receptor áram dinamikája különbözı agonistakoncentrációk esetén 

 

Célunk egy olyan modell megalkotása volt, ami lehetı legpontosabban képes nem csak 

a koncentráció-válasz görbéket, hanem az egyes áramalakokat is reprodukálni. Ezért 

mértünk különbözı koncentrációjú α,β-meATP-vel kiváltott áramokat. A vizsgált 

koncentrációk 0,1-3,16 µM-ig terjedtek. Ez a tartomány az agonista szempontjából inkább 

alacsony és közepes koncentrációkat foglal magába. Két okból részesítettük elınyben az 

alacsony koncentrációjú agonistával kiváltott áramokat. Az elsı szempont az volt, hogy az 

aktiváció és deszenzitizáció alacsony koncentráció esetén lassabb, mint az anyagadó 

rendszer, így ezek határozzák meg a mért áram fel és lefutását, a technikai korlátok nem 
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torzítják az eredményt. A másik fontos szempont, hogy a mért áramok kicsik, így kisebb a 

soros ellenállásból származó hiba. 

A mérések során az alább koncentrációkat vizsgáltuk: 100 nM, 178 nM, 316 nM, 562 

nM, 1 µM, 1,78 µM, 3,16 µM. Az áramokat 5 percenként váltottuk ki. Minden mérés elején 

316 nM α,β-meATP pulzusokat adtunk kontrollként, amíg az áram amplitúdója nem 

stabilizálódott. Ezt követıen minden vizsgált koncentráció elıtt és után is egy-egy kontroll 

pulzust adtunk, ezek átlagára normalizáltuk az áramokat, hogy az esetleges 

áramcsökkenésre korrigáljunk. A vizsgált koncentrációk sorrendjét kísérletenként 

véletlenszerően változtattuk, hogy a sorrendbıl adódó esetleges hibákat kiküszöböljük. Egy 

sejten mért különbözı koncentrációjú agonistával kiváltott áramok láthatóak a 26. ábrán. 

 

 
 

26. ábra) Különbözı koncentrációjú (100 nM-3,16 µM) α,β-meATP-vel kiváltott 
áramok. A kis képben normalizált áramok láthatóak  

 

A kontroll áramok amplitúdói stabilak voltak a mérések során, a normalizált szórás 

értéke 0,076±0,031 volt n=6 sejten. Az áram lecsengése viszont folyamatosan lassult a 

mérés során, egy óra alatt 54,8±9,9%-al nıt az idıállandó. Az elsı órában mért kontroll 

áramok lecsengésének idıállandóinak normalizált szórása 0,19±0,07 volt, ami viszont így 

is kisebb volt a sejtek közötti szórásnál (0,41). Legalább öt sejt átlagából származó 

áramalakokat használtunk a modellünk illesztéséhez. Az általunk mért koncentráció válasz 

görbe esetén EC50= 1,29 µM értéket kaptunk. 
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6.2.3. A P2X3 receptor modellje 

 

Modellünk kiindulási alapjának a Sokolova és munkatársai által publikált modellt 

használtuk (99). A cikkben leírtak alapján a szerzık különösen körültekintıen jártak el a 

modell struktúrájának megválasztásakor. Több elméleti struktúrát megvizsgálva arra az 

eredményre jutottak, hogy a cirkuláris struktúra szükséges az eredmények 

reprodukálásához. A három agonista kötés összhangban van a P2X3 trimer szerkezetével 

(115). Véleményünk szerint a modell fı problémája a nem körültekintı paraméter 

optimalizáció volt. Mivel nem találtunk arra bizonyítékot, hogy a receptor nyitásáért és 

deszenzitizációjáért két külön régió lenne felelıs (mint például a nátriumcsatorna esetében 

az aktivációért és inaktivációért), ezért az A3Df (nyitott és deszenzitizált) állapotot 

elhanyagoltuk (27.A ábra). 
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27. ábra) A P2X3 receptor kiindulási modellje és a paraméterillesztések körül felmerülı 
problémák A) a modell felépítése és paraméterei (1. Séma) B) az asszociáció (a) és „arány 

állandó” (x) illesztése az áramlefutásra C) koncentráció-válasz görbe a=1,4 és x=20 
paraméterekkel szimulálva D) koncentráció-válasz görbe korrigálása a=16, E) az új 

paraméterekkel (x=20, a=16) az áram felfutása túl gyors 
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Egy cirkuláris modell legegyszerőbb formája az úgynevezett „alloszterikus” vagy 

„Monod-Wyman-Changeux” típusú modell (lásd 3.4.5. fejezet). Ahhoz, hogy egy ilyen 

típusú modellt alkossunk az alábbi feltételezésekkel kellett élnünk: 

1) az agonista képes különbözı konformációs állapotokhoz (zárt, 

deszenzitizált) kötni, más-más affinitással az egyes állapotokhoz 

2) az n+1 darab agonistát kötött állapotok esetében a zárt és deszenzitizált 

állapotok közti egyensúlyi eloszlás annyival van eltolva a deszenzitizált irányába 

az n agonistát kötött esethez képest, amennyivel nagyobb a deszenzitizált 

állapothoz való affinitás a zárt állapothoz képest, ha n agonista kötött a 

receptorhoz (ezt az arányt „arány állandónak” x nevezzük a továbbiakban) 

3) a receptor alegységei egyszerre váltanak konformációs állapotot, nincs olyan 

eset, hogy csak egy alegység kerül deszenzitizált vagy nyitott állapotba 

Az elsı feltételezés általában igaz a legtöbb receptor esetében. A második feltételezés 

lényege a modell egyszerősítése. Ezzel a feltételezéssel élve képesek vagyunk a szabad 

paraméterek számát nagymértékben csökkenteni (pl.: 17-rıl 8-ra a kiindulási modellünk 

esetében). A szabad paraméterek számának csökkentése mellett egyben szavatoljuk a 

modell stabilitását is anélkül, hogy a paraméterekre külön megszorításokat kellene 

alkalmazni. Ez alól kivétel a nyitott állapotot tartalmazó háromszög, ahol az eltérı struktúra 

miatt megkötéseket kell alkalmaznunk a stabilitás érdekében (lásd késıbb). A harmadik 

feltevés szintén egy egyszerősítés a modell kezelhetısége érdekében. Valószínőleg léteznek 

olyan állapotok, hogy az egyes alegységek különbözı konformációs állapotban vannak. 

Ezen állapotok viselkedése, és az egyes alegységek közti kapcsoltság egy külön kérdés, 

amelynek vizsgálata ez esetben nem volt célunk. Mivel a mérési eredmények 

reprodukáláshoz nem volt szükség a „kevert” állapotok feltételezéséhez, ezért munkánk 

során elhanyagoltuk ıket. Ismét fontos megjegyezni, hogy amennyiben modellünk 

segítségével sikerül a receptor viselkedését reprodukálni, még nem bizonyíték arra, hogy a 

receptor a modellünkhöz hasonlóan viselkedik. 

A modell (27.A ábra) nyolc független paramétert tartalmaz: 

• az asszociációs sebességi állandó (k3) koncentráció független tagja (a) 

• a disszociáció sebességi állandója (l1) 
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• a deszenzitizáció (d0) és a deszenzitizációból való visszatérés (r0) sebességi 

állandója az agonistát-nem-kötı receptor esetében 

• a receptor nyitásának sebességi állandója (o) 

• a receptor zárásának sebességi állandója (c) 

• a receptor nyitott állapotból való deszenzitizációjának sebességi állandója (od) 

• az „arány állandó” (x) 

Az „arány állandó” meghatározza az agonista zárt, illetve deszenzitizált állapothoz 

való affinitásának arányát valamint, hogy mennyivel könnyebben deszenzitizálódik a 

receptor, ha eggyel több agonista köt hozzá. Tapasztalataink alapján a modell jobban 

reprodukálja a receptor kísérletes viselkedését, ha az asszociáció független a receptor 

konformációs állapotától (ki=mi), és az affinitásbeli különbségért csak a disszociációs 

sebességi állandók közti eltérés felelıs. Ezek alapján a deszenzitizációból való nyitás (do; 

nem tévesztendı össze d0-val!) kivételével az összes sebességi állandó meghatározható úgy, 

hogy a mikroszkopikus reverzibilitás feltétele nem sérül (27.A ábra). A szabad paraméterek 

értékei a 6. táblázatban láthatóak. 

 

Két agonistás Séma 
 

1. Séma 2. Séma 
A anyag B anyag 

a (s-1 µM-1) 1,4 1,3 1,3 9,75 
l1 (s

-1 µM-1) 0,5 4 4 30 
d0 (s

-1) 0,002 0,003 0,003 
r0 (s

-1) 2,25 0,07 0,07 
o (s-1) 65 65   
c (s-1) 10 10   

od (s-1) 20 20   
x 20 20 20 

 
6. táblázat A kiindulási (1. Séma), a javított (2. Séma) valamint a két agonista kötését 

szimuláló (Két agonistás Séma) P2X3 modellek paraméterei  
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Amennyiben do sebességi állandót az alábbi képlettel számoljuk, a modell stabil 

marad: 

 

3

3

*

**

dc

rodo
do =  (25) 

 

A nyitás sebességi állandóját (o) Sokolova és munkatársai által publikált modell (100) 

alapján választottuk meg. A P2X3 receptor single-channel dinamikája túl gyors ahhoz, hogy 

el lehessen különíteni a nyitásokat és zárásokat. Nem lehet tudni, hogy a receptor hány 

nyitott állapottal jelentkezik, illetve hogy az egyes nyitott állapotok konduktanciája 

megegyezik-e (116). Mivel nem találtam az irodalomban megfelelı singel-channel mérést a 

P2X3 receptorról, modellünk nem is próbálkozik meg az ilyen viselkedés reprodukálásával. 

A nyitás sebességi állandójáról azt tudjuk, hogy elég gyorsnak kell ahhoz lennie, hogy nagy 

agonista koncentráció esetén létrejöjjön a mérések során tapasztalt gyors áramfelfutás. 

Grote és munkatársai (117) 100 µM „caged” (lézer impulzussal felszabadítható kémiailag 

lekötött) ATP jelenlétében lézer impulzussal (flash-fotolízis) váltottak ki áramot, amelynek 

a felfutása (20%-80%) 20 ms volt. Ez az érték összhangban van a Sokolova és munkatársai 

által közölt idıállandóval. 

A zárás sebességi állandóját (c) az irodalomban közöltnél (100) magasabbra 

választottuk, mert Grote és munkatársai (117) eredményei szerint a nyitási valószínőség 

nem haladja meg a 0,6-0,8 értéket. 

A nyitott állapotból való deszenzitizáció (od) értékét szintén irodalmi adatok alapján 

választottuk meg. Nagy agonistakoncentráció esetén az áram lecsengésének fél ideje kb. 50 

ms-hoz tartott (99). 

Kezdetben az „arány állandó”-nak három külön paramétert választottunk (x, y ,z) az 

agonistakötés három lépésének megfelelıen, hogy a modell rugalmasabb legyen. 

Szimulációink alapján azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs szükség három 

külön paraméterre, ezért összevontuk ıket. 

A deszenzitizáció (d) és a visszatérés (r) értékeinek meghatározásához két dologra 

tudtunk támaszkodni 1) Mivel a deszenzitizációból való visszatérés ligandum függı, ezért a 
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folyamat során a disszociáció sebessége a meghatározó. Ez azt jelenti, hogy a 

deszenzitizációból való visszatérés legalább olyan gyors, mint a leggyorsabb visszatérést 

mutató agonista (CTP) esetében. Ezek alapján az r értéke minimum kb. 0,1 s-1 (97). 2) 

Feltételezzük, hogy amennyiben nincs agonista jelen, a receptor elsısorban zárt és nem 

deszenzitizált állapotban tartózkodik. Ezek alapján a d értéke legfeljebb 0,1 s-1 lehet. 

Mivel feltételeztük, hogy a deszenzitizált-zárt átalakulás (D → R) gyorsabb, mint a 

disszociáció deszenzitizált receptor esetében, a deszenzitizált receptorról való disszociáció 

sebességét (n) meghatározhatjuk az áram deszenzitizációból való visszatérése alapján. 

Ebbıl pedig az „arány állandó” segítségével számítható a disszociációs konstans (l) (27 

ábra). 

Alacsony agonista koncentráció esetén az áram felfutását az asszociáció határozza meg, 

ezért az asszociáció független paraméterét (a) egy 516 nM α,β-meATP-vel kiváltott áram 

felfutására illesztettünk. Az a paramétert az „arány állandó”-val (x) együtt kellett 

illesztenünk, mert a felfutásra több a – x paraméterpár is jó illesztést adott (27.B ábra). 

Alacsony x értékeknél (x=5, 10) azonban a receptor nem deszenzitizálódott kellı 

mértékben, ezért x értékét 20-ra kellett növelni, amihez az a=1,4 s-1µM-1 érték tartozott. Az 

áramalak elfogadható illesztése esetén azonban, az amplitúdó rendkívül kicsi volt (x=20, a= 

1,4 s-1µM-1esetén a modellben a csatornáknak csak 1,4 %-a volt nyitva). A koncentráció-

válasz görbe is jobbra volt tolódva a mért adatokhoz képest (EC50=17 µM) (27.C ábra). Az 

a értékét nem lehetett megnövelni (annak érdekében, hogy a modell illessze a koncentráció-

válasz görbét – 27.D ábra), mert ekkor az áram felfutása túlságosan meredek lett (27.E 

ábra). 

A modell tehát minden igyekezetünk ellenére sem volt képes a kísérleti méréseket 

reprodukálni. Ennek oka a deszenzitizáció sebességében rejlik. Tudjuk, hogy magas 

agonista koncentráció esetén a receptorok gyorsan deszenzitizálódnak (τ≈ 50 ms) (28 ábra). 

Amennyiben egyetlen nyitott állapot létezik (A3O), akkor nyitott állapotból mindig 

ugyanolyan sebességgel deszenzitizálódnak a receptorok. Alacsony agonista koncentráció 

esetén az áram felfutása lassú, mert az asszociáció sebessége határozza meg, viszont a 

deszenzitizáció ugyanolyan gyors. A lassú aktiváció és a gyors deszenzitizáció miatt, pedig 

az áram amplitúdója túlságosan alacsony lesz. 
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28. ábra) Áramlecsengés sebességének koncentrációfüggése különbözı agonisták 
esetén (99) 

 

Ahhoz, hogy áthidaljuk ezt a problémát arra van szükség, hogy alacsony 

agonistakoncentráció esetén, amikor lassú az asszociáció és az áramfelfutás, lassabb legyen 

a nyitott állapotból való deszenzitizáció. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy bevezetünk egy új 

nyitott állapotot. Mivel alacsonyabb koncentráció esetén az állapot-egyensúly a kevesebb 

agonistát kötı állapotok felé tolódik el, az új nyitott állapotot érdemesebb ide bevezetni, 

mint az eredeti mellé egy párhuzamos alternatívának. Így alacsonyabb koncentráció esetén 

elsısorban az új, lassabb nyitott állapot hozza létre az áramot, míg nagy koncentráció 

esetén, mikor a receptorok kevés idıt töltenek részlegesen betöltött állapotokban, az eredeti 

gyors deszenzitizációt mutató nyitott állapot dominál. 

Ezek alapján a modellt kiegészítettük egy további nyitott állapottal (A2O), ami egy 

olyan lehetıséget feltételez, hogy a receptor képes már két agonista kötése után is kinyitni 

(29.A ábra). Az egyszerőség kedvéért a két- illetve három agonistát kötött állapotokból való 

nyitást, és zárást kezdetben egyenlınek választottuk (o2= o3 illetve c2= c3). A késıbbiekben 

nem láttuk szükségét, hogy ezt a feltételezést elvessük. Mivel a d2/r2 arány eltér a d3/r3 
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aránytól, illetve célunk egy lassabb deszenzitizáció volt, a nyitott állapotból való 

deszenzitizáció és visszatérés sebességét az alábbi módon választottuk meg: od2=od3/x 

illetve do2=do3*x. Így nem sérült a modell stabilitásának feltétele. 

 

 
 

29. ábra) A javított P2X3 modell és a modellel végzett szimulációk A) a javított modell 
struktúrája és paraméterei (2. Séma) B) a szimulált áramok (100 nM, 178 nM, 316 nM, 562 
nM) jól illeszkednek a kísérleti eredményekhez C) HAD és koncentráció-válasz görbe az 
irodalomban (97, 99), saját méréseink és szimulációk alapján  
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Ezek után a paraméterek apró módosításával (6. táblázat), sikerült egy olyan modellt 

alkotnunk, ami képes az áramalakok reprodukálására alacsony koncentráció esetén (29.B 

ábra), valamint illeszti a mérések során tapasztalt koncentráció-válasz görbét és 

koncentráció-HAD görbét is (29.C ábra). Nagy agonista koncentráció esetén az 

áramfelfutás annyira felgyorsul, hogy az anyagadó rendszer véges sebessége miatt 

torzulnak az áramalakok. Ezért ezekre az áramokra nem illesztettük a modellünket. A 

modell jól reprodukálta az általunk mért HAD görbét, ami viszont nagymértékben eltért az 

irodalomban szereplı mérésektıl (97, 99), annak ellenére hogy a koncentráció-válasz 

görbék hasonlítottak mindhárom esetben. Mi lehet az oka annak, hogy a két munkacsoport 

által mért HAD görbék IC50 értékei között több mint tízszeres különbség van? Az egyik 

munkacsoport (99) nyugalmi receptorokból kiindulva 90 másodpercig perfundálta az 

alacsony koncentrációjú agonistát, ami, ha a perfúziós idı nem elég az egyensúly 

eléréséhez, a gátlás alulbecsüléséhez vezet. A másik munkacsoport (97) viszont gyors 

kinetikájú agonistával percenként kiváltott aktivációk között perfundálta az alacsony 

koncentrációjú agonistát, ami – mint ezt késıbb részletesen kifejtjük (7.7. fejezet) – biztos 

recept a hatékonyság durva túlbecsülésére. Saját méréseink azt mutatták, hogy az egyensúly 

kialakulásához akár 15-20 perc is szükséges (25.B ábra), ezért az agonistát 16 percig adtuk 

a mérések során, és ~33 percig (2000 s) a szimulációkban. 

 

6.2.4. Az „early-late” protokoll kísérletes vizsgálata 

 

Pratt (97) cikkének az egyik legizgalmasabb pontja, az általuk használt „early-late” 

protokoll. Ebben a mérésben a P2X3 receptor meglepı viselkedést mutatott: a két kiváltott 

áram között perfundált alacsony koncentrációjú agonista nagyobb gátlást okozott, ha a 

perfúzió a két áram közti szakasz korai szakaszában történt (11. ábra). Hasonló 

eredményeket tapasztalt Sokolova (99) kísérletei során (12. ábra), illetve mi is, mikor 

megismételtük a kísérletet (30. ábra középsı oszlopok). A mérések során két dologra 

lettünk figyelmesek: 1) mindkét esetben ATP-t használtak mint alacsony koncentrációjú 

agonistát 2) mindkét esetben az áramot egy gyors agonistával (ATPγS, β,γ-meATP) 

váltották ki, miközben alacsony koncentrációban egy lassú agonistát (ATP) használtak. 
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30. ábra) Az „early-late” protokollban kapott gátlás értékek különbözı agonista 

párosítások esetén 
 

Az ATP nem P2X3 specifikus agonista, és hatással lehet a sejteken természetesen 

elıforduló, nem transzfektált, P2Y receptorokra. Hogy kizárjuk a más receptorok által 

okozott hatás lehetıségét megismételtük a kísérletet specifikus agonistákkal. Az áramot 

100 µM β,γ-meATP-vel váltottuk ki, alacsony koncentrációjú agonistának 50 nM α,β-

meATP-t használtunk. Az α,β-meATP ez esetben is jobban gátolt, ha a korai szakaszban 

adtuk a sejtnek (30. ábra jobb oldali oszlopok), így kizárhatjuk annak a lehetıségét, hogy a 

meglepı gátlást az ATP nem specifikus hatása okozta. 

Hogy megvizsgáljuk a második pontot, a kísérletet elvégeztük kizárólag α,β-meATP 

felhasználásával. Az áramokat 10 µM α,β-meATP-vel váltottuk ki, az áramok közti 

szünetben 50 nM α,β-meATP-t perfundáltunk a sejtnek. Mivel az α,β-meATP lassabban tér 

vissza a deszenzitizációból, mint a β,γ-meATP, az kiváltott áramok közti idıt 120 

másodpercrıl 300 másodpercre növeltük. Ennek megfelelıen az alacsony koncentrációjú 

agonistát 60 s helyett, 150 másodpercig perfundáltuk. A mérés során azt tapasztaltuk, hogy 

megfordultak a gátlás arányok, vagyis a késıbbi perfúzió volt hatékonyabb (30 ábra bal 

oldali oszlopok). Ezek alapján levonhatjuk a következtetést, hogy az „early-late” 

protokollban tapasztalt meglepı gátlás feltétele, hogy az alacsony koncentrációjú agonista 

lassabban disszociáljon, mint amelyikkel az áramokat kiváltjuk. 
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A jelenlegi modellünk alkalmatlan az „early-late” protokoll szimulálására. A 

paraméterek egy része agonistafüggı (a, l1), ezen kívül nem képes azt az estet szimulálni 

amikor az egyes kötıhelyeket különbözı minıségő agonisták töltik be. Sokolova és 

munkatársai cikkükben (99) egy ilyen típusú modellel próbálták szimulálni az „early-late” 

protokollt. İk több agonistára is illesztették a modellüket, és mindegyiknek saját 

paraméterkészlete volt. Szimulációik során feltehetıleg azon a ponton mikor megváltozott 

a perfundált agonista, megváltoztatták a modell paramétereit és az új paraméterekkel 

számoltak tovább. Ez viszont nem volt teljesen korrekt eljárás, mivel ez azt az esetet 

szimulálja, hogy új agonista perfúziója esetén, a receptorhoz korábban kötött molekulák 

pillanatszerően átváltoznak a perfundált agonista molekuláivá, ami természetesen lehetetlen. 

Ezért ehhez a kísérlethez egy olyan modellt kellett megalkotnunk, ami képes egyszerre két 

minıségileg különbözı agonista asszociációját és disszociációját szimulálni. 

 

6.2.5. A két eltérı agonista kötésének modellezése 

 

Az új modell felépítéséhez az elızı modell megalkotásakor használt feltételekhez 

hasonlókat használtunk: 

1) A receptoron három agonistakötıhely van, a kötıhelyek egymástól nem 

megkülönböztethetıek, és nincs köztük kooperativitás. 

2) Ha a legalább egy agonista köt a receptorhoz, a receptorok nagy része 

deszenzitizálódik. (Az egyensúly a deszenzitizáció irányában van eltolva, ha 

van agonista kötve a receptorhoz.) 

3) Ha nincs agonista kötve a receptorhoz, a receptorok nagy része visszatér a 

deszenzitizációból. 

4) Az agonista affinitása sokkal nagyobb a deszenzitizált receptorhoz, ami abban 

nyilvánul meg, hogy lassabb disszociáció a zárt állapothoz képest. 

5)  A deszenzitizációból való visszatérés sebesség-meghatározó tényezıje a 

disszociáció, nem a receptor konformációjának átalakulása (D→R). 
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6) Az asszociáció sebessége az agonista koncentrációjától függ. A vizsgált 

koncentrációtartományban (1 nM – 100 nM) az asszociáció sebessége azonos 

nagyságrendbe esik a disszociáció sebességével. 

7) A disszociáció sebessége függ az agonistától. Vannak gyorsabban (pl. β,γ-

meATP) és lassabban (pl. α,β-meATP) disszociálódó agonisták. 

 

Ennél a modellnél szükség van egy további feltételezésre: 

8) A receptor konformációjának átalakulása (deszenzitizáció, deszenzitizációból 

való visszatérés) csak a kötött agonisták számától és nem azok minıségétıl 

függ. Az egyes agonisták közötti különbség mindössze az asszociációs és 

disszociációs sebességekben nyilvánul meg. 

Ezen feltételek alapján megalkotott modellünket a 31.A ábra  mutatja. A vízszintes 

átmenetek az egyik („B”), a függıleges átmenetek a másik („A”) agonista asszociációját és 

disszociációját mutatják. A lap síkjára merıleges átmenetek a receptor deszenzitizációjának, 

és visszatérésének felelnek meg. A közeli sík a receptor deszenzitizált, a távolabbi a zárt 

állapotokat mutatja. A bekarikázott rész gyakorlatilag az elızı modellnek felel meg a 

nyitott állapotokat leszámítva. A szimulációk során nem volt célunk az áramalakok 

reprodukálása, ezért a modellben elhanyagoltuk a nyitott állapotokat. A szimulációk során 

elsısorban az aktiválható (zárt) állapotok betöltöttségét vizsgáltuk, ami arányos a 

kísérletesen mérhetı áramokkal. 

A modellnek hét szabad paramétere van: deszenzitizáció- (d0) és a deszenzitizációból 

való visszatérés sebességi állandója (r0), a két agonista zárt állapothoz való 

asszociációjának (kA, kB) és disszociációjának (lA, lB) sebességi állandója, valamint az 

„arány állandó” (x). Mivel az „early-late” protokoll és a vele kapcsolatos megfigyelések 

elsısorban kvalitatív jellegőek, ezért ezzel a modellel is kvalitatív szimulációkat hajtottunk 

végre. Emiatt a modell paramétereit nem illesztettük mérésekhez, hanem az eddigi 

tapasztalatok alapján határoztuk meg ıket. Az agonistafüggetlen paraméterek (d0, r0, x) 

megegyeznek az elızı modell megfelelı paramétereivel. A szimulációk során két elméleti 

agonistát alkalmaztunk. A lassabb agonista („A”) paramétereinek (kA, lA) az elızı modell 

paramétereit választottuk, így viselkedése az α,β-meATP-hez hasonló. A gyorsabb agonista 
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(„B”) disszociációs sebességi állandóját (lB) úgy választottuk meg, hogy a visszatérés 

dinamikája a β,γ-meATP viselkedéséhez hasonlítson. Az asszociációs állandó esetében, 

pedig az volt a célunk, hogy a két agonista zárt állapothoz való affinitása azonos legyen, 

azaz kA/lA=kB/lB. A modell paraméterei a 6. táblázatban találhatóak.  
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31. ábra) A két agonista kötését szimuláló modell és viselkedése A) a modell struktúrája 
(Két agonistás Séma) B) a modell egyszerősített struktúrája és paraméterei: a kis (<0,01%) 
betöltöttségő állapotok nincsenek ábrázolva, de a modell számolta ıket, C) a kötıhelyek 
betöltöttsége alacsony koncentrációjú (10 nM) lassú agonista jelenléte esetén, ha elıtte nem 
történt ingerlés (fekete), ha teljes telítettséget okozó koncentrációjú lassú agonistával 
történt ingerlés  (világos szürke), illetve ha egy másik gyorsabban disszociálódó agonistával 
ingereltük a receptort a perfúzió elıtt (sötétszürke). Az agonista lecserélıdés folyamatát 
mutatja a gyors (kék) és lassú (piros) agonistával telített kötıhelyek frakciója. D) az egyes 
állapotok betöltöttsége különbözı idıpontokban ha egy gyorsabb agonistával ingereltük a 
receptort az alacsony koncentrációjú anyagadást megelızıen (C panel sötétszürke vonal), 
az egyes idıpillanatokat a C panelon X-el jelöltük.  



 116 

6.2.6. A két agonistás modell viselkedése 

 

A modell elsıdleges célja, hogy azt az eseményt szimuláljuk, amikor a receptorhoz 

kötött gyors agonista („B”) helyét elfoglalja az alacsony koncentrációjú lassú agonista 

(„A”). A folyamat során nem mindegyik állapotba jut el nagy valószínőséggel a rendszer. 

Hogy az eredmények megjelenítését megkönnyítsük, megvizsgáltuk mely állapotoknak 

elhanyagolhatóan kicsi a kialakulási valószínősége a fenn említett folyamat során. A 31.B 

ábrán csak azokat az állapotokat jelenítettük meg, amelyekben a folyamat során valamikor 

az elméleti receptor populáció legalább 1%-a tartózkodik. A meg nem jelenített 

állapotokban a betöltöttség soha nem érte el az egy tízezreléket sem. Ez az egyszerősítés 

mindössze az ábrázolásban mutatkozik meg, a számítások során az összes állapot jelen volt. 

Megvizsgáltuk az agonista-kötött receptorok arányának változását kis koncentrációjú 

(10 nM) „A” agonista jelenlétében. Három esetet vizsgáltunk annak megfelelıen, hogy mi 

volt a receptor populáció kiindulási állapota (31.C ábra). Az elsı esetben (fekete vonal) a 

teljes populáció nyugalmi, zárt állapotban (R) volt. Ez megfelel annak a kísérleti felállásnak, 

mikor elızetes stimuláció nélkül adjuk az alacsony koncentrációjú agonistát. A második 

esetben (világosszürke vonal) kiindulási állapotban a teljes populáció deszenzitizált 

állapotban volt, és az összes kötıhelyhez „A” agonista kötött (A3D). Ez megfelel annak, 

hogy közvetlenül az anyagadás elıtt ugyanazzal az agonistával (nagyobb koncentrációban 

alkalmazva) áramot váltottunk ki. A harmadik esetben (sötétszürke vonal mutatja a teljes 

agonista-betöltöttséget, kék a „B”, és piros az „A” agonista komponensét) kiindulási 

állapotban a teljes populáció deszenzitizált állapotban volt, és az összes kötıhelyhez „B” 

agonista kötött (B3D). Ez annak az esetnek felel meg, mikor egy gyorsabb agonistával 

váltjuk ki az áramot az anyagadás elıtt. Ehhez hasonlót láthatunk Pratt és munkatársai 

munkájában (11 ábra), illetve az „early-late” protokollban korai anyagadás esetében. Mint 

látható mindhárom esetben a rendszer ugyanahhoz az egyensúlyi állapothoz tart, és 

ugyanolyan gyorsan éri el az egyensúlyt. Az elızı kettıtıl eltérıen a harmadik esetben 

azonban egyértelmően látszik, hogy az egyensúly két lépésben áll be. Az elsı, gyors 

lépéssel a rendszer egyensúly-közeli állapotba jut, viszont a második lépés lassúsága miatt, 

így sem éri el hamarabb a valódi egyensúlyt. Ezek alapján következtetni tudunk a 
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lejátszódó folyamatokra. Hogy megvizsgáljuk a folyamat lefutását, különbözı 

idıpontokban (anyagadás után 2 s, 10 s, 20 s, 40 s és 1200s) megnéztük az egyes állapotok 

betöltöttségét (31.D ábra.). Kezdetben az összes receptor deszenzitizált állapotban van, és 

az összes kötıhelyet a „B” agonista foglalja el. Ahogy a „B” agonista molekulái elkezdenek 

disszociálni, részlegesen betöltött receptor állapotok jönnek létre. Ezek deszenzitizált, 

vagyis nagy affinitású állapotban vannak, mivel egyetlen kötött agonista („B”) molekula is 

képes ıket deszenzitizált állapotban tartani, de van nagy affinitású szabad kötıhelyük, 

amelyekre az „A” agonista molekulái sokkal nagyobb sebességben és arányban tudnak 

asszociálni, mint ha nyugalmi állapotban lévı receptorokkal találkoznának (31.D ábra 20s-

pont). Az „A” agonista kötési görbéjén (31.C ábra, piros vonal), illetve az állapotok 

betöltöttségén (31.D ábra 40s-pont) jól látható a „túllövés”: az átmenetileg kialakuló nagy 

affinitású kötıhelyekre több „A” agonista, és gyorsabban tud kötni, mint amit az egyensúlyi 

affinitás indokolna, és végül az egyensúly „felülrıl”, disszociációval áll be (lásd 31.C ábra 

piros és fekete vonalak közötti különbséget). Ez az átmeneti „túllövés” magyarázza az ATP 

különösen nagy hatékonyságát a 11 ábrán bemutatott kísérletben, és szerepe van az „early-

late” protokollban tapasztalt paradox viselkedés kialakításában is. A végsı equilibriumot 

két lassú folyamat határozza meg: a nyugalmi receptorhoz való elsı „A” agonistamolekula 

asszociációja, és az utolsó „A” agonista deszenzitizált receptorról való disszociációja. Ezért 

miután az utolsó „B” agonista molekula is disszociált ezek a sebességi állandók határozzák 

meg az egyensúly beállásnak sebességét is. 

A bemutatott esetben a „B” agonista egyfajta „katalizátorként” mőködött. Fontos 

megjegyezni, hogy a kezdeti gyors szakasz csak egyensúly közeli állapotba vitte a rendszert, 

a végsı egyensúly beállásának sebessége független a kezdeti feltételektıl. A látszólagos 

gyorsulás jellege nagymértékben függ a két agonista egymáshoz viszonyított disszociációs 

sebességétıl. Ha a „B” agonista sokkal gyorsabb az „A” agonistánál, a gyors disszociáció 

miatt a receptor visszatér a deszenzitizációból mielıtt az alacsony koncentrációjú A 

agonista asszociálódna, és nem alakulnak ki „kevert” állapotok. Ilyenkor a kezdeti szakasz 

gyors, rövid és nem alakul ki „túllövés”, majd az elsı eset (31.C ábra fekete vonal) 

görbéjéhez tartva közelíti meg az egyensúlyt. Amennyiben a két agonista sebessége közel 

azonos, a második esethez hasonló görbét kapunk. (31.C ábra világosszürke vonal) 
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6.2.7. Az „early-late” protokoll szimulációja 

 

A modellt felhasználva szimuláltuk a korábban ismertetett (3.5.2. fejezet) „early-late” 

protokollt. Szimulációink során a korábban ismertetett (6.2.6. fejezet) A és B anyagot 

használtuk. Mint a 32.A ábrán is látható, az „A” agonista lassabb, közel 400 s alatt tér 

vissza teljesen a deszenzitizációból, míg a „B” agonistának erre elég mindössze 100 s. Az 

eredeti kísérletek megismétlésén kívül kíváncsiak voltunk, hogyan befolyásolja a két nagy 

koncentrációjú („B”) agonista-pulzus közt eltelt idı a protokoll kimenetelét. Ezért 

elvégeztük a szimulációkat több, különbözı pulzus közti idıintervallummal úgy, hogy az 

alacsony koncentrációjú („A”) agonista perfundálásának hossza, mindig a pulzusok közt 

eltelt idı fele volt. A 32.B ábrán a második pulzus során aktiválható receptorok arányát 

ábrázoltuk a pulzusok közti idı függvényében, abban az esetben, ha az alacsony 

koncentrációjú agonista az idıszakasz kezdeti (rombusz) vagy késıi (négyzet) szakaszában 

volt jelen. Mint látható, a kísérletek során tapasztalt paradox gátlás csak akkor jelenik meg, 

ha a pulzusok közti idıkülönbség elég rövid. 

Hogy ennek a jelenségnek a mechanizmusát megvizsgáljuk, négy esetben (pulzusok 

közti idı: 100s, 200s, 300s vagy 400s) szimuláltuk az aktiválható receptorok számának 

változását a protokoll teljes hossza alatt (32.B ábra vékony vonalak). A kezdeti szakaszban 

a rendszer gyorsan (a „B” agonista sebességének megfelelıen) tart egy egyensúlyi 

állapothoz, ahol a receptoroknak vagy ~20%-a („early” eset) vagy 100%-a aktiválható 

(„late” eset). A rendszer 50 ms-on belül megközelíti ezeket az egyensúlyi állapotokat. A 

protokoll második szakaszában a rendszer ezekbıl az állapotokból indul el lassan (az „A” 

agonista sebességének megfelelıen) a másik egyensúlyi állapot felé. Ha rövid a pulzusok 

közti idı, akkor a második pulzus pillanatában az elsı szakaszra jellemzı egyensúly 

közelében van még a rendszer. Mint látható az „early-late” protokollban az alacsony 

koncentrációjú agonista sebessége meghatározó. 
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32. ábra) Az „early-late” protokoll szimulációja A) a deszenzitizációból való 

visszatérés az egyes agonisták esetében, B) az „early-late” protokoll, ha az áramokat a 
gyorsabb agonistával váltjuk ki, és a lassabb agonistát adjuk alacsony koncentrációban, C) 
az „early-late” protokoll, ha ugyanazt az agonistát adjuk alacsony koncentrációban, amivel 
az áramokat kiváltjuk  

 

Szimuláltuk azokat az eseteket is, amikor ugyanazt az agonistát adtuk nagy és kis 

koncentrációban egyaránt (32.C ábra). Mint látható az „early” esetben mindig több receptor 

volt aktiválható, mint a „late” esetben a protokoll hosszától, és az alkalmazott agonistától 

függetlenül. 
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Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az „early-late” kísérletekben tapasztalt különös 

mértékő gátlás csak abban az esetben következik be, ha az alacsony koncentrációjú 

agonistánál gyorsabban disszociáló agonistával váltjuk ki az áramokat, és a kiváltott 

áramok közt eltelt idı elég rövid. A második feltétel általában teljesül, mert a pulzusok 

közti szakasz hosszát a gyors agonista sebességének megfelelıen választják meg. Ezen 

szimulációk összhangban vannak, illetve megmagyarázzák a kísérletekben tapasztalt 

eredményeket. 
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7. Megbeszélés 

 

7.1. Feszültségfüggı nátriumcsatorna modellje 

 

A feszültségfüggı nátriumcsatorna gyógyszer-hatást tartalmazó modelljének 

megalkotásakor két hipotézist ötvöztünk. A gyógyszer-hatás nélküli alapmodell a Hodgkin 

és Huxley modelljénél használt „független kapuk” elvén mőködik. A klasszikus modelltıl 

eltérıen két inaktivációs kaput (gyors, lassú) tartalmaz, illetve az aktivációs kapu az 

inaktivációsokhoz hasonlóan egyetlen lépésben nyit, nem pedig három lépésben. Az eredeti 

m
3
h felírással csak arra kapunk választ, hogy a csatornapopuláció hány százaléka van 

nyitott állapotban, a gyógyszerhatás modellezéséhez azonban szükség van az egyes 

inaktivált állapotok betöltöttségének ismeretére, ezért bonyolultabb kompartment modell 

felépítést kellett alkalmaznunk. Az általunk alkotott modell nagy elınye, hogy struktúrája 

garantálja a stabil viselkedését, ezért minden sebességi állandó és paraméter független 

egymástól, és szabadon változtatható. Bár a modell viszonylag komplex struktúrájú (az 

alapmodell esetén 8 állapot, gyógyszerhatással kiegészítve 16), mégis aránylag kevés 

szabad paraméterrel rendelkezik (18 csatorna paraméter, és 5 gyógyszerfüggı paraméter). 

A paraméter optimalizációt követıen a modell hően reprodukálta az aktiváció és 

inaktiváció feszültségfüggését, illetve az inaktiváció és az inaktivációból való visszatérés 

idıfüggését. Az egyszerősített aktivációs kapu miatt a modell nem reprodukálta az 

áramfelfutás dinamikáját. Ez a hiányosság könnyen kiküszöbölhetı a modell strukturális 

bıvítésével, a paraméterszám növelése nélkül. A bıvítés azonban a megkétszerezi az 

állapotok számát, és ezzel együtt a szükséges számítási kapacitást. Mivel munkánk során 

elsısorban az inaktiváció és a gyógyszerek kölcsönhatására fókuszáltunk, az 

áramfelfutásban fellépı hibát elhanyagoltam, és eltekintettem a modell bıvítésétıl. 

A gyógyszer-hatás modellezésének alapja a Hille, illetve Hondeghem és Katzung által 

leírt modulált receptor hipotézis. Munkánk során igyekeztünk a lehetı legkevesebb szabad 

paraméterrel dolgozni, ezért a gyógyszerhatást mindössze öt paraméterrel jellemeztük; a 

nyugalmi állapothoz tartózó kötési sebességekkel (ka, kd), valamint az egyes állapotokra 

(aktivált, gyors inaktivált, lassú inaktivált) jellemzı preferenciák mértékével (CA, CF, CS). 
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A modell elınye, hogy az asszociációs és disszociációs paraméterek könnyen mérhetıek. A 

modulált receptor hipotézis tárgyalása során (3.4.5. fejezet) ismertetett három paraméter (C, 

Z és Q) közül kettıt elhanyagoltunk (Z=1, Q=1) a modell egyszerősítése érdekében. Az 

inaktivált állapotokhoz való affinitás (asszociáció és disszociáció sebességének aránya) 

pontosan beállítható a C paraméterek segítségével (CA, CF, CS). Ugyanakkor az egyensúly 

kialakulásának sebessége, ami az asszociáció és disszociáció sebességének abszolút 

értékétıl függ, nem minden esetben reprodukálja a valós viselkedést. Ahhoz, hogy a modell 

ezt a viselkedést is reprodukálja további Z paraméterek bevezetésére lett volna szükség. 

Tapasztalataink alapján azonban a Z paraméterek bevezetése nem volt komoly hatással az 

általunk vizsgált protokollok eredményeire. Az a kérdés, hogy az affinitásnövekedésért 

milyen mértékben felelıs az asszociáció felgyorsulása illetve a disszociáció lelassulása egy 

jelenleg még publikálás alatt álló munka alapját képezi, ezért disszertációmban ezt nem 

tárgyalom. 

A csatornamodell a Hodgkin-Huxley modellhez hasonlóan fenomenologikus, hiszen az 

aktiváció és inaktiváció nem két egymástól független feszültségfüggı folyamat. A 

valóságban elsısorban a feszültségszenzorok mozgása feszültségfüggı, és ezek állapotától 

függ az aktiváció és inaktiváció. Ugyanakkor munkánk során a gyógyszerhatás vizsgálata 

volt az elsıdleges cél. Ennek modellezése bonyolultabb alapmodell esetén is hasonló lett 

volna (minden állapotnak megfeleltetni egy gyógyszerkötött állapotot, és a gyógyszerkötött 

állapotok közti átmenet, az egyes állapotok közti affinitáskülönbség arányában változik az 

eredetihez képest). Ezért egy pontosabb és bonyolultabb alapmodell használata nem biztos, 

hogy pontosabb eredményeket szolgáltatott volna, ugyanakkor a számítási igény 

megnövekedése mellett, a több paraméter miatt a méréseinkhez való illesztés is 

bonyolultabb lett volna. 

 

7.2. Klasszikus elektrofiziológiai protokollok megbízhatósága gyógyszerek 

állapotpreferenciájának meghatározása során 

 

A nátriumcsatornák inaktivált állapotához való nagyobb affinitás számos terápiás 

indikációban (epilepszia, aritmia, fájdalom) elfogadott hatásmechanizmus. Az elvárások 
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szerint a lassú inaktivált állapothoz való szelektív preferencia kevesebb mellékhatás mellett 

hasonlóan eredményes lehet, sıt bizonyos kórképekben hatékonyabb, mint a klasszikus 

hatásmechanizmus (66, 67). Emiatt komoly kutatások folynak bizonyítottan lassú inaktivált 

állapotot preferáló gyógyszerek után. 

Több cikk is megjelent melyek szerint bizonyítékokat találtak már ismert, vagy új 

gyógyszerek lassú inaktivációt stabilizáló hatására (59, 60, 66-68, 71). Például az új 

antiepileptikum lacosamidot kifejezetten úgy hirdetik, hogy az elınyösebb hatásának alapja 

a lassú inaktivált állapot-szelektivitás. A legtöbb érvelés arra épül, hogy a vizsgált 

gyógyszerek hatékonyan eltolják az „SInact_V” és „SInact_t” típusú protokollok görbéit. 

Ezek a protokollok egytıl egyig azt feltételezik, hogy egy hosszabb depolarizációt követı 

rövid hiperpolarizáció után csak a lassú inaktivált csatornák nem lesznek aktiválhatóak. 

Mivel pedig ezekben a protokollokban a lassú inaktiváció a meghatározó faktor, ezért a 

protokollban hatékonynak mutatkozó gyógyszerek a lassú inaktivált állapotot kell hogy 

preferálják. A kutatók nagy része azzal a hibás feltételezéssel él, hogy a kontroll esetben 

megfelelıen megválasztott hiperpolarizációs rés idıtartama, ugyanúgy megfelelı lesz 

abban az esetben, ha a gyógyszer is jelen van. 

A modulált receptor hipotézis (118, 119) értelmében azonban állapotszelektív affinitás 

nem lehetséges módosult kapuzás nélkül. Ezért a gyors inaktivált állapotot preferáló 

gyógyszerek lelassítják a csatorna gyors inaktivációból való visszatérését. A lelassult 

visszatérés miatt pedig a kontroll esethez meghatározott hiperpolarizációs rés idıtartama túl 

rövid lehet, és a kísérletben gátlást kapunk annak ellenére, hogy a gyógyszer nem a lassú 

inaktivált állapotot preferálta.  

Ezek után felmerül a kérdés, hogy a lassú inaktiváció vizsgálatára általánosan elterjedt 

protokollok mennyire megbízhatóak, és mit lehet tenni, hogy megbízhatóbb eredményeket 

kapjunk. 

A gyors inaktivációból való lelassult visszatérés, és az esetleges lassú asszociáció 

hasonló idıtartományba eshet a lassú inaktiváció kialakulásával, és a visszatéréssel, ezért 

ezek a folyamatok kísérletesen könnyen összemosódnak. Valóságos kísérletekben csak 

hipotéziseket állíthatunk fel a gyógyszerek hatásmechanizmusaira. Szimulációk során 
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azonban mi magunk határozhatjuk meg a gyógyszerek hatásmechanizmusát, és 

tesztelhetjük az egyes protokollokban való viselkedésüket. 

Jelen esetben négy különbözı hatásmechanizmusú elméleti gyógyszert szimuláltunk. 

Az anyagok vagy a gyors inaktivált „FI”, vagy a lassú inaktivált „SI” állapotokhoz mutattak 

preferenciát, illetve kötési sebességük vagy gyors „fb” vagy lassú „sb” volt. A négy 

alaptípus tehát: FI_fb, FI_sb, SI_fb és SI_sb. Megvizsgáltuk, hogy az egyes protokollok 

milyen pontosan képesek különbséget tenni az egyes elméleti gyógyszerek között. 

A szimulációk során arra a következtetésre jutottunk, hogy az általánosan használt és 

általunk is vizsgált protokollok nem képesek egyértelmően megkülönböztetni egymástól a 

vizsgált anyagokat. A probléma elsısorban a lassan asszociálódó gyógyszerekkel volt, a 

protokollok nem tudtak különbséget tenni a lassú asszociáció és a lassú-inaktivált-állapot-

preferencia közt. Az eredményeket verifikáltuk más csatornamodelleken is: 100 véletlen 

csatornamodellt generáltunk, amelyekben szintén elvégeztük az egyes protokollok 

vizsgálatát az elméleti gyógyszerek felhasználásával. A véletlenszerően generált 

csatornamodelleken is hasonló eredményeket kaptunk. Ezek alapján elmondható, hogy a 

vizsgált protokollok nem képesek egyértelmően különbséget tenni gyors- és lassú inaktivált 

állapotokat preferáló gyógyszerek között. 

 

7.3. Lehetséges stratégia a gyors- és lassú inaktivált állapotpreferenciák 

elkülönítésére 

 

Bár se a lassú inaktiváció kialakulását (SInac_t), se az inaktivációból való visszatérést 

(Rec_t) vizsgáló protokoll nem volt képes a lassú- és gyors inaktivált preferáló anyagok 

közt egyértelmően különbséget tenni, a különbözı hatásmechanizmus típusok mégis 

eltérıen viselkedtek a két protokollban. Megfigyeltünk egy olyan tendenciát, hogy az „FI” 

típusú szimulált gyógyszerek inkább a SInact_t, míg az „SI” típusúak inkább a Rec_t 

protokollban voltak hatékonyabbak. Ezért megvizsgáltuk, hogy az SInac_t/Rec_t arány 

mennyire informatív. Elsı lépésben számszerősítettük, és normalizáltuk a gyógyszerek 

hatását az egyes szimulációkban (nSOD), majd a két protokollban mutatott hatásokat 

ábrázoltuk egymás függvényében. Ezt követıen 100 különbözı „gyógyszert” (lehetséges 
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hatásmechanizmus) szimuláltunk le eltérı kötési sebességgel és állapotpreferencia 

mértékkel, hogy lehetı legpontosabban feltérképezzük a lehetséges „gyógyszerek” által 

alkotott paraméterteret. Ezt követıen megvizsgáltuk, hogy az egyes gyógyszerfüggı 

paraméterek, illetve a koncentráció hogyan befolyásolják az eredményeket. A szimulációk 

alapján elmondható, hogy se a koncentráció, se a preferencia mértékének változása nem 

okoz komoly minıségi eltérést. A szimulációk alapján elkülönítettünk két zónát, amelyek 

az „FI” és „SI” hatásmechanizmusokra voltak jellemzıek. A két zóna nem volt teljesen 

különálló, bizonyos mértékben átfedtek egymással. Hogy a módszert teszteljük, 

megvizsgáltuk a négy elméleti gyógyszer viselkedését a Monte Carlo szimuláció során 

alkalmazott véletlenszerő csatornamodelleket felhasználva. A módszer képes volt 

elkülöníteni a gyorsan asszociálódó, gyors inaktivált állapotot preferáló gyógyszert (FI_fb), 

melynek pontjai a „FI” zónába estek (20.E ábra). A lassan asszociálódó gyors inaktivált 

állapotot preferáló (FI_sb) anyag pontjai, a lassú inaktivált állapotot preferáló gyors (SI_fb) 

anyagokkal együtt viszont a két zóna metszetébe kerültek. A különbözı csatorna-

paraméterekkel, de azonos gyógyszer-paraméterekkel végzett szimulációk eredményei 

egymáshoz közel (ugyanabba a zónába) estek, ami arra utal, hogy az általunk javasolt 

módszer nem érzékeny a csatorna paramétereire. Ugyanakkor a mérési protokollok 

megváltoztatására a zónák eltorzultak, ezért elmondható, hogy az adott zónák alakja, 

átfedése, elhelyezkedése a használt mérési protokollok paramétereire jellemzı. 

A két zóna metszetébe a szimulációk alapján a gyors inaktivációt preferáló anyagok 

közül a lassan asszociálódók, a lassú inaktivációt preferálók közül viszont a gyorsan 

asszociálódók kerültek. Ezek alapján, ha ismert lenne az asszociáció sebessége, eldönthetı 

lenne az állapotpreferencia. Erre a legkézenfekvıbb megoldás, hogy az anyagadás idejét 

változtatva mérjük a valódi asszociáció és disszociáció sebességét. 

Az ehhez hasonló mérési protokoll gyakorlati megvalósítása azonban komoly 

nehézségekbe ütközik. A mérés legfontosabb eleme az anyagadás pontossága, hogy a 

gyógyszer jelenlétének idıtartamát kézben tarthassuk. Annak ellenére, hogy anyagadó 

rendszerünk gyors és megbízható volt, a mérés nem volt kivitelezhetı. Fluoxetinnel végzett 

méréseink során ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a gyógyszer a sejtmembránba oldódik és a 

gátlás kialakulásának sebessége több, egyenként ismeretlen dinamikájú lépéstıl függ: 
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membránba oldódás, membrán két rétege közötti transzlokáció (amihez feltehetıen 

deporonálódás-protonálódás szükséges), membránon belüli diffúzió, kötıhelyre való 

bejutás. A disszociáció sebességének meghatározása szintén lehetetlen volt, mert az 

anyagadás végeztével is jelen volt a gyógyszer a csatorna közelében, és újabb depolarizáció 

hatására újból asszociálva ismét képes volt gátolni. Ezért az anyagadás és a kimosási idı 

hosszának változtatásával nem lehetett az asszociációs sebességet meghatározni.  

 

7.4. Állapotpreferencia konkrét gyógyszerek esetén 

 

Végül felmerül a kérdés, hogy mennyire megbízható az az állítás, hogy az adott 

gyógyszer a lassú inaktivált állapotot preferálja. Sajnos azt kell mondani, hogy ilyenkor a 

legnagyobb szkepticizmussal kell eljárni. Sok esetben a nem megfelelı kísérleti 

protokollok és azok hibás értelmezése okozhat félrevezetı eredményeket. A legtöbbször 

elkövetett hiba, hogy egy „SInact_t” típusú protokoll esetén feltételezik, hogy a 

hiperpolarizációs szakasz után az összes csatorna visszatért a gyors inaktivációból. Ez a 

feltevés igaz lehet kontroll esetben, de az egyes gyógyszerek képesek lelassítani a 

visszatérést, és meghamisítani az eredményt. Remek példa erre a lacosamid, amit úgy 

hirdetnek, hogy a lassú inaktivált állapotra szelektív csatornagátló. Ezt a kijelentést 

Errington és munkatársai (66) egy nem túlságosan meggyızı „SInact_t” típusú protokoll 

eredményeire alapozták. Viszont ugyanebben a cikkben azt találták, hogy a lacosamid 

nincsen hatással az inaktivációból való visszatérésre, ami igencsak meglepı. Az „SInact_t” 

típusú protokollok megbízhatósága ellen szól az is, hogy a hiperpolarizációs rés 

paramétereinek kis változása is komoly eltéréseket okozhat a kapott eredményekben. A 

carbamazepinnel folytatott kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy ha 10 ms-os -150 mV-

os hiperpolarizációt alkalmazunk, akkor a gyógyszernek gyakorlatilag nem volt hatása, 

ugyanakkor azonos koncentrációban jelentısen eltolta az „SInact_t” görbét ha a 

hiperpolarizáció 5 ms hosszan tartott -120 mV-on. (ábra 18.B) Az egyes publikációkban 

használt „SInact_t” protokollok között ennél sokkal nagyobb eltérések vannak. 

Az általunk javasolt mérési módszerrel, ami ötvözi az inaktiváció kialakulását vizsgáló 

„SInact_t” típusú és a visszatérést vizsgáló „Rec_t” típusú protokollok eredményeit, 



 127 

bizonyos esetekben meg lehet határozni az állapotprefernciát, de a lassan asszociálódó 

gyógyszerek esetében így sem lehetünk teljesen biztosak a hatásmechanizmusban. 

Az elterjedt protokollokat felhasználva és az általunk javasolt módszerrel egyaránt 

megvizsgáltunk három klasszikus nátriumcsatorna gátlót (lidocain, phenytoin, 

carbamazepin), illetve két antidepresszáns gyógyszert is (fluoxetin, desipramin). A valódi 

gyógyszerek meglepı hasonlóságot mutattak a szimulált elméleti anyagok viselkedésével. 

Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a klasszikus nátriumcsatorna gátlók feltehetıleg a gyors 

inaktivált állapotot preferálják. (A teljes korrektség kedvéért úgy kellene fogalmaznunk, 

hogy egy olyan állapotot, ami a gyors inaktivált állapothoz hasonló kinetikával jön létre, de 

strukturálisan nem feltétlenül azonos azzal 120, 121.) Az SInact_t és Rec_t protokollok 

eredményeit ötvözı vizsgálatban, mindhárom gyógyszer a „FI” zónába esett. A többi 

protokollban is az FI_fb anyaghoz hasonló viselkedést mutattak a klasszikus 

nátriumcsatornagátló gyógyszerek. 

A két antidepresszáns azonban az összevont mérés során a „FI” és „SI” zóna 

metszetébe esett, állapotpreferenciájuk nem volt egyértelmően meghatározható, viszont 

viselkedésük egyértelmően eltér a klasszikus nátriumcsatornagátlókétól. 

A fluoxetinnel végzett mérések során azt tapasztaltuk, hogy a gyógyszer nagy 

valószínőséggel beoldódik a membránba, és ezért nem mérhetı pontosan az asszociációs 

sebessége. Sajnos ez valószínőleg nemcsak a fluoxetin esetében igaz. Munkacsoportunkban 

jelenleg is folyamatban lévı kutatásokban azt találtuk, hogy erıs korreláció van a 

molekulák lipofilicitása (logP), hatékonysága (IC50), a gátlás reverzibilitása és a gátlás 

sebessége (kialakulásé és kimosódásé egyaránt) között. Tehát a lipofil anyagok kis 

koncentrációban gátolják a nátriumcsatornákat, a gátlás lassan alakul ki valamint a 

gátlásból való visszatérés is lassú és nem teljesen reverzibilis. Összehasonlításképpen az 

általunk vizsgált klasszikus nátriumcsatornagátlók, amelyek tesztjeink alapján a gyors 

inaktivált állapotot preferálták kevésbé lipofilek (logP értékek: carbamazepin: 2,77; 

lidocain: 1,54; phenytoin: 2,15), mint az antidepresszánsok, amelyek állapotpreferenciáját 

nem tudtuk egyértelmően eldönteni (logP értékek: desipramin: 3,9; fluoxetin: 4,17). Ezek 

alapján elmondhatjuk, hogy a lipofil nátriumcsatornagátlók valószínőleg hatékonyabbak 

lesznek, és lassú inaktivált állapot preferenciához hasonló viselkedést produkálnak.  
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7.5. A P2X3 receptor kísérletek során tapasztalt ellentmondásos viselkedése 

 

Az irodalomban leírt hipotézissel ellentétben (97), kísérleteink és a szimulációk azt 

mutatták, hogy az alacsony koncentrációjú agonista képes gátolni a P2X3 receptorokat 

abban az esetben is, ha azok nem voltak elızetesen deszenzitizálva. A szimulációs 

kísérletek segítségével egy olyan egyszerő hatásmechanizmust tártunk fel, amelynek 

segítségével valamennyi (ellentmondónak látszó) kísérleti megfigyelés 

ellentmondásmentesen megmagyarázható és reprodukálható. Például a 11 ábrán bemutatott 

kísérletben, 3 nM ATP önmagában hatástalannak tőnt, de közel teljes gátlást (98,6%) 

okozott, amikor ismételt 100 µM CTP applikációk alatt perfundálták. Hogyan lehet 3 nM 

ATP ennyire hatékony? Említettük, hogy ehhez az IC50 értéke kb. 100 pM kellene hogy 

legyen, ami az irodalomban leírt EC50 értéknél ~10 000x kisebb. Hipotézisünk szerint nem 

kell egy strukturálisan új, nagy affinitású kötıhely létrejöttét feltételezni, hanem a 

következı folyamat játszódik le: A receptor affinitása deszenzitizált állapotban kb. 400-

szor nagyobb az ATP molekulákhoz, mint nyugalmi állapotban. Az ATP ebben a kis 

koncentrációban ezért csak nagyon lassan (több perces idıállandóval) képes a nyugalmi 

receptorhoz asszociálni. Ha viszont a gyors agonista CTP deszenzitizált állapotba juttatja a 

receptort, kimosás után a CTP molekulák néhány másodperces idıállandóval disszociálnak 

le. Mivel egyetlen agonista molekula is képes a receptort deszenzitizált állapotban tartani, 

ezért a receptor a teljes disszociáció végéig túlnyomórészt deszenzitizált állapotban marad. 

Ezért a disszociáció folyamán felszabaduló kötıhelyeknek nagy lesz az affinitása, ahova a 

3 nM ATP molekulái is könnyebben asszociálnak. Így a disszociált CTP molekulák helyét 

ATP molekulák foglalják el. Tehát néhány másodperc alatt sokszorosan több ATP 

molekula tud asszociálni, ha a CTP molekulák közben deszenzitizált állapotban tartják a 

receptorokat. Ez megmagyarázna egy ~400x-os különbséget, de nem a ~10 000x-est. A 

teljes magyarázathoz az asszociáció – disszociáció dinamikáját is figyelembe kell venni. A 

kísérlet ugyanis nem egyensúlyi gátlás értékeket mért. Tudnunk kell, hogy az ATP a CTP-

nél sokszorosan (37x) lassabban disszociál. CTP alkalmazása nélkül a 3 nM ATP nem 

hatástalan, csak annak tőnik, ha nem várjuk meg amíg asszociál, és az equilibrium kialakul. 
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Ez több mint 10 percet is igénybe vesz. Másrészt, CTP ismételt alkalmazása esetén az ATP 

pedig nem ennyire hatékony, csak annak tőnik, ha nem várjuk meg amíg disszociál és az 

equilibrium kialakul. A két folyamat ugyanahhoz az equilibriumhoz tart, de több mint 10 

perc kellene ahhoz hogy elérje. CTP-t 15 másodpercenként alkalmazva azonban a 

receptorpopulációt ismételten visszarántjuk a teljesen deszenzitizált állapotba, amibıl nem 

tudnak visszatérni a 15 s szünet alatt, mivel gyorsan disszociálódó CTP molekuláik lassan 

disszociálódó ATP molekulákra cserélıdtek. 

 

7.6. A P2X3 receptor modellje 

 

A P2X3 receptor több meglepı tulajdonsággal rendelkezik: deszenzitizációja gyors, pár 

miliszekundum alatt végbemegy, ugyanakkor a deszenzitizációból való visszatéréshez 

percekre van szükség; agonistái mikromólos koncentrációban váltanak csak ki áramot, 

ugyanakkor képesek már nanomólos koncentrációban deszenzitizálni a receptort. Egy 

korábban publikált cirkuláris modellt felhasználva (99) olyan modellt alkottunk, amely 

képes volt a receptor tulajdonságainak (koncentráció-áram görbe, koncentráció-HAD görbe, 

ill. áramalakok különbözı koncentrációkon) reprodukálásra. Annak ellenére, hogy a modell 

reprodukálta a kísérletes adatokat, nem mondhatjuk biztosan, hogy hően tükrözi a csatorna 

viselkedését. Mivel nem áll rendelkezésünkre P2X3-on végzett single-channel mérés nem 

tudhatjuk, hogy a modell ezt reprodukálná-e. 

Ugyanakkor vannak következtetések, amiket levonhatunk. Mivel a kísérleti adatokat 

csak olyan modellel voltunk képesek reprodukálni, ami két nyitott állapotot tartalmazott, 

valószínősíthetjük, hogy a receptor képes kinyitni, ha csupán két agonista kötıdik hozzá. A 

két agonista-kötött állapot lassabban deszenzitizálódik, ezért alacsony agonista 

koncentráció esetén az áram lecsengése lassabb, a vezetés elnyújtottabb, ahogy azt a mért 

áramalakoknál tapasztaltuk. 
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7.7. A P2X3 receptor deszenzitizációja 

 

A P2X3 receptornak fontos szerepe van a fájdalomérzékelésben, és számos 

antagonistája bizonyult hatékonynak állatkísérletekben, különösen neuropátiás fájdalom 

modellekben. A gyógyszerfejlesztés szempontjából a kötıhely ismerete nagyon fontos, 

ezért az a felvetés, hogy a HAD jelensége során egy strukturálisan új kötıhely jön létre, 

feltétlen tisztázást igényelt. Az irodalomban speciális mechanizmust javasoltak, amellyel az 

új kötıhely létrejön. Kísérleteinkben és a kinetikai modellekkel elvégzett szimulációkban 

kimutattuk, hogy a javasolt nagy affinitású kötıhelyet létrehozó mechanizmus létezik, csak 

nem éppen úgy ahogyan azt feltételezték. A nagy affinitású kötıhely a trimer receptor 

együttes konformációváltozása révén jön létre, úgy, hogy a háromból egy kötıhely 

elfoglalása is mindhárom alegység együttes deszenzitizációját tudja elıidézni (pontosabban 

megnöveli ennek esélyét), vagyis igaz az, hogy a kötés hatására megnı az affinitás, igaz az 

is, hogy a két kötıhely fizikailag azonos helyen van, csak az nem igaz, hogy az 

antagonistának disszociálnia és újra kötnie kell. Ha a háromból egy kötıhely foglalt, a 

másik kettı nagy affinitású kötıhelyhez szabadon köthet agonista. 

A feltárt mechanizmusnak jelentısége lehet más receptorok mőködésének 

megértésében, például az α7 alegységet tartalmazó nikotinikus acetilkolin receptor esetében, 

amelynek szintén különbözik két endogén agonistája, az acetilkolin és a kolin, 

disszociációs sebesség tekintetében (105). 

A ligandum lecserélıdésének általunk vizsgált jelensége potenciálisan nagy 

jelentıségő lehet a gyógyszerfejlesztésben. Vegyük észre ugyanis, hogy itt egy 

használatfüggı mechanizmusról van szó. Az alap kísérletben a 3 nM ATP szinte teljesen 

hatástalan volt aktivitás hiányában, de ~10 000x hatékonyabb lett a rendszeres aktivitás 

hatására. Ugyanezt a mechanizmust ki lehetne használni nagyon lassan disszociálódó 

kompetitív antagonisták alkalmazásával: Ezeket az anyagokat lehetne olyan alacsony 

koncentrációban adni, hogy fiziológiás mőködés esetén ne legyenek hatékonyak, de kóros 

túlmőködés esetén, az általunk feltárt mechanizmussal látványosan megnıne 

hatékonyságuk.  
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8. Következtetések 

 

I. A nátriumcsatorna gátló gyógyszerek állapotpreferenciájának vizsgálata: 

1. Megalkottunk egy nátriumcsatorna modellt, ami képes a gyógyszerek hatását 

szimulálni. Méréseinkkel összevetve a modell reprodukálta a nátriumcsatorna 

aktivációjának, és gyors inaktivációjának feszültségfüggését, a lassú inaktiváció 

kialakulásának idıfüggését, és az inaktivációból való visszatérést. Ezen kívül 

jól illesztette a nátriumáram lecsengését. 

2. Szimulációink alapján a klasszikusan használt protokollok SInact_V, SInact_t, 

Rec_t nem képesek egyértelmően elkülöníteni a gyors inaktivált állapotot 

preferáló gyógyszereket (FI) a lassú inaktivált állapotot preferálóktól (SI). 

3. Az SInact_t és Rec_t protokollok eredményeinek összevonása alapján az FI 

típusú anyagok egyértelmően és elkülöníthetıek az SI típusú anyagoktól, 

amennyiben gyors az asszociációs kinetikájuk. 

4. A lidocain, carbamazepin és phenytoin olyan állapothoz kötnek nagy 

affinitással, amelynek kinetikája hasonló a gyors inaktivált állapothoz. A 

desipramin és fluoxetin állapotpreferenciájának meghatározásához az 

asszociáció sebességének pontos ismerete szükséges. 

5. Megállapítottuk hogy a fluoxetin beoldódik a sejtmembránba és csak lassan 

távozik onnan, ezért kísérletesen az asszociáció pontos sebességének 

meghatározása problémás. 

II. A P2X3 receptor deszenzitizációjának vizsgálata: 

1. Az alacsony koncentrációjú agonista egyensúlyi állapotban ugyanolyan 

mértékbe gátolja a receptort, függetlenül attól hogy az agonista adás elıtt a 

receptor deszenzitizálva volt-e. A gátlás létrejöttéhez nem szükséges elızetes 

deszenzitizáció. 

2. Ahhoz, hogy modellünk reprodukálja a P2X3 receptor kísérletesen tapasztalt 

tulajdonságait, szükséges egy második nyitott állapot bevezetése. Ezek alapján 

feltételezhetı, hogy a receptor akkor is képes aktiválódni ha csak két agonista 

kötött hozzá. 
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3. Az „early-late” protokollban tapasztalt meglepı viselkedés, hogy az alacsony 

koncentrációjú agonista jobban gátol az „early” esetben, csak akkor jelenik meg, 

ha a mérés során az áramokat egy gyorsabb agonistával váltjuk ki. 

4. Egyetlen kötött agonista is képes a teljes receptort (mindhárom alegységét) 

deszenzitizált állapotban tartani, ami azt jelenti az allosztérikus 

receptormodellnek megfelelıen, hogy a szabad kötıhelyek affinitása nagyobb, 

mint nyugalmi állapotban. Amennyiben egy gyorsan disszociálódó agonistával 

deszenzitizáljuk a receptort az alacsony koncentrációjú agonista adását 

megelızıen, a részlegesen disszociált receptorok szabaddá váló kötıhelyei 

nagy affinitásúak maradnak, ami felgyorsítja a második agonista 

asszociációjának kezdeti szakaszát. 

5. A receptor viselkedése megmagyarázható egy klasszikus allosztérikus modellel. 

Nem szükséges különleges hatásmechanizmusok feltételezése. 

6. A feltárt hatásmechanizmus alapján ki lehetne fejleszteni olyan használatfüggı 

gátlószert amely alacsony koncentrációban is hatékonyan gátolja a P2X3 

receptort, de csak túlmőködés esetén. Feltételezzük, hogy az ilyen 

hatásmechanizmusú gátlószer hatékony fájdalomcsillapító lehetne. 
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9. Összefoglalás 

 

Ha egy ligandum (agonista, antagonista, modulátor, stb.) a receptorhoz vagy 

ioncsatornához állapotfüggıen köt, akkor a két folyamat (kötés, konformációs átalakulás) 

kölcsönös egymásrahatása (a kötött ligandum mennyisége függ az állapotok arányától, ami 

viszont a ligandum kötésétıl függ) miatt egy olyan bonyolult rendszer alakul ki, amit nem 

lehet egyszerően „végiggondolni”. 

Az ehhez hasonló és más bonyolult rendszerek vizsgálatához kiváló eszköz a kinetikai 

modellezés. A modellezés során egyszerő szabályok alapján felépíthetünk egy rendszert, 

ami reprodukálja a kísérletes tapasztalatokat. Ezt követıen a felépített modell viselkedését 

vizsgálva olyan összefüggésekre jöhetünk rá, amik a kísérletek során rejtve maradnak; 

illetve a modell nagymértékben elısegítheti a kísérletes eredményeink értelmezését. 

Doktori munkám során elektrofiziológiai kíséreltek és kinetikai modellezés 

segítségével két egymástól eltérı, de lényegében hasonló viselkedéső rendszert vizsgáltunk: 

a náriumcsatornagátlók állapotszelektivitását, és a P2X3 receptor deszenzitizációjának 

mechanizmusát. 

A nátriumcsatornákon végzett munkánk során arra a következtetésre jutottunk, hogy az 

állapotpreferencia meghatározására használt protokollok nem megbízhatóak és sok esetben 

félrevezetı eredményeket produkálnak. Ez alapján több olyan gyógyszer, ami az irodalom 

szerint a csatorna lassú inaktivált állapotához köt, valószínőleg más hatásmechanizmussal 

rendelkezik. 

A P2X3 receptor aktivációjával kapcsolatban megállapítottuk, hogy nyitásához nagy 

valószínőséggel elég kettı agonista kötése is, míg egyetlen kötött agonista is képes a 

receptort deszenzitizált állapotba juttatni. Ez az alapja annak a meglepı megfigyelésnek 

hogy alacsony koncentrációjú agonista képes az EC50 értékénél négy nagyságrenddel 

kisebb koncentrációban aktivitásfüggı módon gátolni (deszenzitizálni) a receptort. 

Munkánkban feltártuk a kísérletben megfigyelt agonista-kicserélıdés dinamikáját, amely e 

paradox jelenség oka lehet, és ami potenciálisan kihasználható egy új elven alapuló 

fájdalomcsillapító gyógyszer kifejlesztésére. 
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10. Summary 

 

State-dependent binding of a ligand (agonist, antagonist, modulator, etc.) to a receptor 

or ion channel necessarily involves modulation of gating transitions between states. The 

reciprocal interactions between binding and gating (the extent of binding is dependent on 

the distribution of states, while the distribution of states is dependent on binding of the 

ligand) produces a complex network of interrelated transitions, in which questions cannot 

always be correctly answered by mere speculation. 

Modeling is an excellent approach to handle such complex systems of interactions. 

Using simple rules, a model can be constructed which is able to reproduce experimental 

findings. The investigation of model behavior can reveal interactions which remain hidden 

during a standard analysis of experimental data, and can help to comprehend operation of 

the system.  

Using electrophysiology experiments and modeling, we investigated two different 

topics: state selectivity of sodium channel inhibitors, and desensitization mechanisms of 

P2X3 receptors. The two problems, nevertheless, were very similar, because both involved 

understanding a complex system of interactions between binding and gating transitions. 

From our experiments and simulations with sodium channel inhibitors we concluded 

that protocols, which are commonly used to identify state preference, are totally unreliable, 

and cause misinterpretation of drug modes of action. We propose that several drugs which 

are assumed to be slow-inactivated-state-selective inhibitors based on results of these 

protocols are incorrectly diagnosed as such, and probably act by a different mode of action. 

From our experiments and simulations with P2X3 receptors we concluded that 

activation of the receptor is possible with only two bound agonist molecules, while a single 

bound agonist molecule is able to desensitize it. This is the basis of the puzzling 

observation that agonists are able to induce an activation-dependent high affinity 

desensitization process at concentrations more than 10 000 fold lower than the EC50. We 

proposed a mechanism for this paradoxical phenomenon by uncovering agonist exchange 

dynamics. The proposed mechanism may be the theoretical basis for developing a novel 

type of analgesic drugs. 
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