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1. Bevezetés 
A gyógyszerkutatás egyik fontos eleme az egyes ligandumok 

(például agonisták, gyógyszermolekulák) hatásmechanizmusának, illetve 
célpontfehérjék viselkedésének feltérképezése. Ez sok esetben nehéz 
feladat, mert a rendszer (receptor, ioncsatorna) viselkedését több, egymástól 
függı és egymásra ható folyamat írja le, például a ligandum-kötés 
befolyásolja a kapuzás kinetikáját, de a kapuzás is befolyásolja a 
csatorna/receptor affinitását. A folyamatok közti kereszthatások sokszor 
olyan bonyolult rendszert hoznak létre, amit nem lehet egyszerően 
„átgondolni” és ebbıl helyes következtetéseket levonni. 

A modellezés ehhez hasonló problémák megoldására alkalmas 
eszköz. Egyszerő szabályok segítségével olyan rendszerek alkothatóak, 
amelyek megfelelı pontossággal írják le a valóságot, és a kísérletekben 
tapasztalt jelenségeket. A modellezés során használt egyik alapvetı 
feltételezés, hogy ha a modell kimenete megfelelı pontossággal leírja a 
kísérletben tapasztalt jelenségeket, akkor a modell belsı viselkedése is 
hasonló a vizsgált rendszerben lezajlódó, nem mérhetı mechanizmusokhoz. 
Ha egy adott hatásmechanizmuson alapuló modell képes 
ellentmondásmentesen leírni a kísérleti eredményeket, akkor az mondható 
el, hogy az adott hatásmechanizmus lehetséges. Viszont biztosan nem 
lehetséges, ha nem képes reprodukálni a kísérleteket. 

Munkám során két témával foglalkoztam. Vizsgáltam az egyes 
nátriumcsatorna gátló gyógyszerek állapotpreferenciájának kérdését, illetve 
a P2X3 receptor deszenzitizációjának viselkedését. Mindkét témában közös 
pont volt, hogy a kérdés alapja a ligandum-kötés és állapot-változás 
egymásrahatásából származó bonyolult rendszer. A felmerülı kérdésekre a 
kinetikai modellezés segítségével adtam válaszokat. 
 
1.1. A nátriumcsatornagátlók állapotprefernciájának kérdése 

A feszültségfüggı nátriumcsatorna az ingerületvezetés egyik 
alapeleme az idegsejtekben, valamint a harántcsíkolt és szívizomrostokban. 
A klinikumban régóta alkalmaznak különbözı nátriumcsatornagátlókat. 
Ilyenkor vagy az ingerületvezetés- (pl. helyi érzéstelenítık), vagy a túlzott, 
illetve hibás ingerületképzés (pl. antepileptikumok, antiaritmiás szerek) 
megakadályozása a cél. Ezen gyógyszerek klasszikus hatásmechanizmusa 
az ioncsatorna inaktivált (nem vezetı és nem ingerelhetı) állapotához való 
szelektív kötés, és ezzel az állapot stabilizálása. Az utóbbi idıben nagy 
jelentıséget tulajdonítanak olyan gyógyszereknek, amelyek szelektíven 
kötnek a lassú inaktivált állapothoz. Az elvárások szerint ezek a 
készítmények nagyobb hatékonyságot mutathatnak bizonyos epilepszia 
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típusok, aritmiák illetve neuropátiás fájdalom kezelésében, mint a 
klasszikus gyógyszerek. 

A lassú inaktivált állapot a nátriumcsatornának egy olyan nem 
vezetı és nem ingerelhetı állapota, amely tartós depolarizáció hatására jön 
létre, és csak hosszú hiperpolarizáció hatására tér vissza az ingerelhetı, 
nyugalmi állapotba. Fiziológiás körülmények között a lassú inaktiváció az 
ingerelhetı csatornák számát szabályozza. Kísérletekben a lassú inaktiváció 
egy hosszú kezdeti depolarizációval váltják ki, amit egy rövid 
hiperpolarizációs szakasz követ, amelynek a célja, hogy a gyors inaktivált 
állapotban lévı csatornák visszatérjenek nyugalmi állapotba. A rövid 
hiperpolarizációs szakaszt követıen kiváltott áram kontroll áramhoz 
viszonyított csökkenése arányos lesz a lassú inaktiváció mértékével. Az 
irodalomban a lassú inaktivált állapotot vizsgáló kísérleti protokollokat 
három csoportba lehet sorolni.  
• Az „SInact_V” típusú protokollokban a kezdeti depolarizáció 

feszültségét változtatják, és a lassú inaktiváció feszültségfüggését 
vizsgálják. 

• Az „SInact_t” típusú protokollokban a kezdeti depolarizáció hosszát 
változtatják, és a lassú inaktiváció kialakulásának dinamikáját 
vizsgálják. 

• A „Rec_t” típusú protokollokban, a hiperpolarizációs szakasz hosszát 
változtatják, és a lassú inaktivációból való visszatérés dinamikáját 
vizsgálják. 

Az irodalomban rendszerint ezen protokollok (leggyakrabban 
„SInact_t”) eredményeit hasonlítják össze kontroll esetben és a vizsgált 
gyógyszer jelenlétében. Amennyiben jelentıs eltérést tapasztalnak, arra a 
következtetésre jutnak, hogy a vizsgált gyógyszer szelektíven köt a lassú 
inaktivált állapothoz. A lassú kötési kinetika, valamint a kapuzási és kötési 
folyamatok kölcsönös egymásrahatása miatt azonban felmerül, hogy ezek a 
következtetések helytállóak-e. Az hogy az irodalom ebbıl a szemponttól 
nem egységes, hanem ugyanazon gyógyszer állapotprefernciájával 
kapcsolatban egymásnak ellentmondó cikkek jelentek meg, tovább fokozza 
a bizonytalanságot. Felmerül tehát a használt protokollok 
megbízhatóságának kérdése. 

 
1.2. A P2X3 receptor deszenzitzációjának kérdése 

A P2X3 receptor elsısorban fájdalomérzékelı idegsejteken 
elıforduló, ATP érzékeny ionotróp receptor. Elsıdleges szerepe 
feltehetıleg a szövetkárosodás során extracellulárisan megjelenı ATP 
érzékelése. Ezen kívül jelentıs szerepe lehet a neuropátiás fájdalomban is, 
antagonistái hatékonynak bizonyultak neuropátiás állatmodellekben. 
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A receptor az endogén agonistáján kívül érzékeny több ATP 
származékra is (α,β-metilénATP, β,γ-metilénATP). Jellemzı rá, hogy 
gyorsan deszenzitizálódik (kb. tized másodperc), viszont a 
deszenzitizációból igen lassan tér vissza (percek), illetve hogy a visszatérés 
sebessége függ a deszenzitizációt kiváltó agonistától. Ezen kívül 
megfigyelték, hogy az alacsony koncentrációjú agonista jelenléte képes a 
receptort deszenzitizálni aktiváció nélkül. Ezt a jelenséget „High Affinity 
Desensitisation”-nak, röviden HAD-nak nevezik. A HAD jelenségnek 
szerepe lehet a receptor regulációjában, esetleg célpontja lehet új típusú 
fájdalomcsillapítóknak. Ezért a jelenség vizsgálata klinikailag jelentıs. 

A HAD vizsgálata során egy meglepı jelenséget írtak le. Alacsony 
koncentrációjú (3 nM) ATP önmagában teljesen hatástalan volt, de szinte 
teljes gátlást okozott, ha a perfúzió során a receptorokat ismételten 
aktiválták a gyorsan disszociálódó agonista CTP (citidin-trifosztfát) 
felhasználásával. A jelenséget azzal magyarázták, hogy az áram kiváltása 
során létrejövı deszenzitizáció hatására létrejön egy új nagy affinitású 
kötıhely, ahova képes az alacsony koncentrációjú ATP kötni. Más 
kísérletek azonban arra utaltak, hogy az új nagy affinitású kötıhely 
megegyezik a klasszikus kötıhellyel, és valamiféle speciális átalakuláson 
megy keresztül deszenzitizáció hatására. Látszólag a nagy affinitású 
kötıhelynek több mint négy nagyságrenddel nagyobb az ATP-hez való 
affinitása, mint a klasszikus agonistakötıhelynek, a jelenség tehát kivételes, 
más receptorokra nem jellemzı, és felmerül, hogy terápiás célból 
kihasználható-e. 
 
2. Célkitőzések 
2.1. A nátriumcsatornagátló gyógyszerek állapotpreferenciájának 
meghatározására használt protokollok megbízhatóságának vizsgálata 
1. Gyors- és lassú inaktiváció illetve gyógyszerhatás szimulációjára 

alkalmas nátriumcsatorna kinetikai modelljének megalkotása. 

A kutatás során általában különbözı protokollokkal végzett 
kísérletek eredményeibıl próbálunk a gyógyszer hatásmechanizmusára 
következtetni. A modellezés során viszont mi határozhatjuk meg az adott 
gyógyszer hatásmechanizmusát, és így vizsgálhatjuk, hogy az egyes 
hatásmechanizmusok hogyan viselkednek a különbözı protokollokban. 
Ahhoz, hogy a problémát ebbıl az irányból is megközelítsük, szükségünk 
volt egy olyan nátriumcsatorna modellre, amely képes gyors- és lassú 
inaktivációra egyaránt, illetve szimulálni tudja az gyógyszerek moduláló 
hatását. 
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2. Az általánosan használt protokollok („SInact_V”, „SInact_t”, „Rec_t”) 

megbízhatóságának vizsgálata. 

Modellünket felhasználva megvizsgáljuk, hogy az egyes 
hatásmechanizmusok hogyan viselkednek az irodalomban elterjedt 
protokollokban, és a protokollok mennyire képesek különbséget tenni 
köztük. 

 
2.2. A P2X3 receptor deszenzitizációjának mechanizmusa 
1. A P2X3 receptor deszenzitizációs mechanizmusának feltárása.  

Az elsıdleges kérdés az volt, hogy a HAD kialakulásának valóban 
elıfeltétele-e az elızetes deszenzitizáció. Ha igen, akkor kialakul-e új 
kötıhely? Szükséges-e egy speciális mechanizmus feltételezése? 
2. Az irodalomban közölt, ellentmondásos kísérleti eredmények 

magyarázata: Létezik-e olyan hatásmechanizmus amely minden kísérleti 

eredményt ellentmondásmentesen megmagyaráz? 

Amennyiben az új kötıhely elmélete hamisnak bizonyul, szükség 
van egy alternatív magyarázatra. Ehhez egy olyan kinetikai modellt 
megalkotására van szükség, ami kellı pontossággal reprodukálja a receptor 
viselkedését. A modell viselkedésének vizsgálata alapján megpróbálunk 
magyarázatot adni a receptor szokatlan viselkedésére.  

 
3. Módszerek 
3.1. Elektrofiziológiai mérések 

A transzmembrán áramokat standard voltage-clamp módszerrel 
vizsgáltuk whole-cell elvezetésben. A kísérletek során Axopatch 200B 
erısítıt és pClamp szoftvert használtunk. 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. 

 
3.2. A nátriumcsatorna vizsgálata során használt tenyészet és oldatok 

Kísérleteinkhez patkány embriók (18 nappal megtermékenyülés 
után) hippokampuszából készített primer idegsejt tenyészeteket 
használtunk. Az elektrofiziológiai kísérleteket a kiültetés után 7-24 nappal 
végeztük. A mérések során használt intracelluláris oldat összetétele: 70 mM 
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CsCl, 70 mM CsF, 10 mM NaCl, 10 mM HEPES és 10 mM Cs-EGTA, pH 
= 7,3. A extracelluláris oldat összetétele: 150 mM NaCl, 5 mM KCl, 1,4 
mM CaCl2, 10 mM glükóz, 5 mM HEPES, pH = 7,3. 

 
3.3. A P2X3 receptor vizsgálata során használt tenyészet és oldatok 

A P2X3 receptor idegsejtekben P2X2/3 heteromer receptorokkal 
vegyesen fordul elı. A P2X2/3 receptor kinetikája eltér a P2X3-tól, viszont 
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 stabilan 
transzfektált HEK293 sejtvonalon végeztük. A kísérleteket a transzfektálás 
követıen 2-6 nappal végeztük. 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, pH = 7,3. Az 
extracelluláris oldat összetétele: 140 mM NaCl, 5 mM KCl, 2 mM MgCl2, 
2mM CaCl2, 10 mM HEPES, 11 mM glükóz, pH = 7,4. 

 
3.4. A kinetikai modellek megalkotása 

A kinetikai modellek megalkotásához úgynevezett kompartment-
modellt használtunk. Ebben a modelltípusban diszkrét állapotokat 
határozunk meg, amiket a receptor vagy csatorna különbözı minıségileg 
eltérı állapotainak (pl.: zárt- agonista mentes, vagy nyitott- három agonista 
kötött,) feleltetünk meg. Ezeket az állapotokat különbözı átmenetekkel 
kötjük össze. Az átmenetek általában megfelelnek valamilyen biológiai 
folyamatnak (pl.: asszociáció, disszociáció, deszenzitizáció, stb.). Egy 
átmenet általában egy átalakulási lépést jelent (pl.: egy agonista kötését, 
vagy deszenzitizáció). Az átmenetek sebességét befolyásolhatják külsı 
tényezık (pl.: agonista koncentráció, membránpotenciál). Az átmenetek 
sebességének ismeretében felírható az egyes állapotok betöltöttségének (pl. 
a receptorok hány százaléka van deszenzitizálva) változása, ami minden 
állapotra egy külön differenciálegyenlet. A differenciálegyenletek 
számítógép segítségével numerikusan megoldhatók, és ezzel nyomon 
követhetjük a rendszer viselkedését. A külsı tényezık, mint 
ligandumkoncentráció és membránpotenciál változtatásával elvégezhetjük a 
mérési protokollokat, és a vezetı (nyitott) állapotokat nyomon követve 
megkapjuk a modell által adott „áramot”, így szimulálhatjuk a kísérleteket. 
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4. Eredmények 
4.1. Nátriumcsatornagátlók állapotpreferenciája 
4.1.1. A nátriumcsatorna kinetikai modellje 

Az általunk használt csatornamodell a klasszikus Hodgkin és 
Huxley modellhez hasonlóan fenomenologikus modell. Azzal az alapvetı 
feltételezéssel éltünk, hogy a három kapuzási folyamat (aktiváció, gyors 
inaktiváció és lassú inaktiváció) egymástól független, és feszültségfüggı. 
Mindegyik folyamatot egyetlen lépésnek tekintettük, azaz két-két állapotot 
kötöttek össze (pl.: aktivált és nem aktivált). Így minden állapotnak három 
jellemzıje volt, ami megfelel a három kapu zárt vagy nyitott állapotának. 
Ezek alapján nyolc lehetséges állapota van a modellnek, és minden 
állapotból három lehetséges átment jöhet létre. Ezzel a modellel sikeresen 
reprodukáltuk a csatorna aktivációjának és inaktivációjának 
feszültségfüggését, és inaktiváció dinamikáját. A modell hően reprodukálta 
az áram lecsengését, de annak felfutását nem. Ennek oka az volt, hogy 
valóságban a csatorna nem egyetlen lépésben aktiválódik. Mivel 
szimulációink célja az inaktivációk vizsgálata volt, ezért az áramfelfutásból 
származó eltérést elhanyagoltuk. 

A gyógyszer hatását úgy modelleztük, hogy létrehoztunk egy 
hasonló struktúrájú modellt, amelyben az eredeti modell minden 
állapotának megfelelt egy gyógyszer-kötött állapot. A két modell (ligandum 
kötött és nem kötött) egymásnak megfelelı állapotait összekötöttük egy-egy 
átmenettel, ami az ligandum asszociációjának és disszociációjának felelt 
meg. Energetikai okok miatt, ha az affinitás nagyobb volt egy bizonyos 
állapothoz, akkor a gyógyszerkötés elısegítette ezen állapot kialakulását.  

 
4.1.2. Protokollok vizsgálata különbözı hatásmechanizmusú 
gyógyszerekkel 

A gyógyszer hatásmechanizmusok alaptípusainak megalkotásánál 
két tényezıt vettünk figyelembe: melyik állapotot preferálja, illetve milyen 
sebességgel köt. Az állapotpreferencia alapján megkülönböztettünk gyors- 
(„FI”) és lassú inaktivált („SI”) állapotokat preferáló gyógyszereket. Az 
asszociációs sebesség alapján megkülönböztettünk gyorsan- („fb”) és lassan 
kötı („sb”) anyagokat. Ezek alapján az alábbi négy „gyógyszerrel” 
végeztünk szimulációkat: „FI_fb”, „FI_sb”, „SI_fb” és „SI_sb”. 

Megvizsgáltuk a „gyógyszerek” viselkedését a klasszikusan 
használt protokollokban. Az „SInact_V” és „SInact_t” protokollokban 
nemcsak az „SI” típusú ligandumok voltak hatásosak, hanem az „FI” 
típusúak is. A jelenség oka, hogy az „FI” típusú ligandumok lelassítják a 
gyors inaktivációból való visszatérést. Az „SInact_V” és „SInact_t” 
protokollokban úgy kell megválasztani a hiperpolarizációs szakasz hosszát, 
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hogy a csatornák visszatérjenek a gyors inaktivációból, így a tesztpulzus 
csökkenése arányos lesz a lassú inaktivált csatornák arányával, legalábbis 
kontroll esetben. Ligandum kötése esetén azonban lelassul az inaktivációból 
való visszatérés, és a kontroll esetben megfelelı hosszúságú pulzus túl rövid 
lesz, megjelenik a ligandum-kötött gyors inaktivált csatornák által okozott 
gátlás. Ezek alapján pedig nem lesz igaz az az eredeti feltevés, hogy a 
tesztpulzus gátlása a lassú inaktivációval arányos. A „Rec_t” protokollban 
az „FI_fb” ligandum csak a visszatérés kezdeti szakaszában okozott némi 
gátlást, viszont az „FI_sb” ligandum az „SI” típusú anyagokhoz hasonlóan 
viselkedett. Ennek oka a ligandum lassú disszociációja. Ha egy ligandum 
kötése megakadályozza a csatorna nyitását, akkor a gátlásból való 
visszatérés során nemcsak az inaktivációból való visszatérés, hanem a 
ligandum disszociációja is szerepet fog játszani. 

Szimulációink azt mutatták, hogy az „SInact_V” és „SInact_t” 
protokollok nem képesek különbséget tenni „FI” és „SI” típusú gátlószerek 
között és a „Rec_t” típusú protokoll is csak gyorsan disszociálódó ligandum 
esetén megbízható.  

Felmerült a kérdés, hogy a kapott eredmények csak 
csatornamodellünk paraméterei esetén igazak, és nem általánosságban. 
Ezért Monte Carlo szimulációval megvizsgáltuk, hogy következtetéseink 
mennyire paraméterfüggıek. Száz, adott határokon belül véletlenszerően 
paramatérezett csatornamodellen teszteltük a protokollokat. Az eredmények 
a modellek paramétereitıl függetlenek voltak. 

 
4.1.3. Új, hatékonyabb protokollok kifejlesztésének lehetıségei 

Bár az „SInact_V”, „SInact_t” és „Rec_t” protokollok nem tudtak 
egyértelmően különbséget tenni az „FI” és „SI” típusú ligandumok között, 
az szimulált „gyógyszerek” némileg eltérıen viselkedek az egyes 
protokollokban. Ezért megpróbáltunk a protokollok eredményeinek 
kombinációiból több információt kinyerni. A „Rec_t” protokoll eredményeit 
az „SInact_t” protokoll eredményeinek függvényében ábrázolva 
feltérképeztük a lehetséges eredményeket. Ehhez 100 fiktív anyagot 
szimuláltunk, amelyek különbözı hatásmechanizmussal („FI”, „SI”), 
hatáserısséggel (a kapuzás megváltoztatásának mértéke), és különbözı 
kötési sebességgel rendelkeztek. Az így kapott pontok alapján el tudtunk 
különíteni két területet, amik a gyors- illetve a lassú inaktivált állapot 
preferenciára voltak jellemzıek. A két terület nem volt diszjunkt, 
rendelkezett egy közös metszettel. Ellenırzésképpen módszerünket 
megvizsgáltuk a Monte Carlo szimuláció során kapott eredményekkel. Azt 
tapasztaltuk, hogy az „FI_fb” és „SI_sb” ligandumok pontjai a gyors- illetve 
a lassú inaktivált területre estek, viszont az „FI_sb” és „SI_fb” pontok a két 
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terület metszetében foglaltak helyet. Ezek alapján elmondható, hogy 
módszerünk nagyobb pontossággal képes megjósolni a hatásmechanizmust, 
mint a korábban használt protokollok, de nem tökéletesen. 

 
4.1.4. Szimulációs tapasztalataink összevetése biológiai kísérletekkel 

Kísérleteinket az alábbi nátriumcsatorna gátló gyógyszereken 
végeztük: lidocain (antiaritmikum és helyi érzéstelenítı), carbamazepin és 
phenytoin (antiepileptikumok) illetve desipramin és fluoxetin 
(antidepresszánsok). Az „SInact_t” protokollban a lidocain az „FI_fb” 
„gyógyszerhez” hasonlóan eltolta a görbét, a carbamazepin és phenytoin 
viszont hatástalannak bizonyult. Az antidepresszáns fluoxetin és desipramin 
az „FI_sb” és „SI” típusú anyagokhoz hasonló mértékben tolták el a görbét. 
A „Rec_t” protokollban a klasszikus nátriumcsatorna gátlók (lidocain, 
carbamazepin, phenytoin) az „FI_fb” ligandumhoz hasonlóan csak a 
visszatérés kezdeti szakaszában voltak hatékonyak, az antidepresszánsok 
viszont komoly gátlást okoztak az „FI_sb” és az „SI” anyagokhoz 
hasonlóan. Az általunk kifejlesztett módszer alapján a klasszikus 
csatornagátlók a gyors inaktivált állapotot preferáló anyagokra jellemzı 
területen foglaltak helyet, míg az antidepresszánsok a gyors és lassú terület 
metszetében. 

Tapasztalataink alapján az „FI_sb” és „SI_fb” típusú anyagokat 
nem voltunk képesek egymástól megkülönböztetni, azaz nem tudtuk 
eldönteni, hogy a tapasztalt viselkedés oka a lassan kialakuló preferált 
állapot vagy a ligandum lassú asszociációja és disszociációja. Ezek alapján 
kézenfekvı megoldásnak tőnne a gyógyszer kötési sebességének 
meghatározása. Méréseink során azonban azt tapasztaltuk, hogy a fluoxetin 
esetében mind a gátlás kialakulása mind az abból való visszatérés több, 
egymástól nagyságrendekkel különbözı idıállandójú folyamattal írható 
csak le, amelyeket kísérletesen nem lehet elválasztani. Feltehetıen a vizes 
fázis – membrán partícionálódás, a membránon belüli mozgás, és maga a 
kötés egyaránt szerepet játszik a gátlás dinamikájában. A folyamatok 
kísérletesen nehezen megközelíthetıek, és egyelıre túl keveset tudunk 
kinetikájukról ahhoz hogy egy megbízható modellt állítsunk fel róluk. 

 
4.2. A P2X3 receptor deszenzitizációja 
4.2.1. A HAD kialukálásnak feltétele 

A legfontosabb megválaszolandó kérdés a P2X3 receptor 
deszenzitizációjával kapcsolatban az volt, hogy a nagy affinitású kötıhely 
kialakulásához mindenképp szükség van-e elızetes deszenzitizációra. Ha 
feltételezzük, hogy nem két különálló kötıhelyrıl van szó, és a receptor 
viselkedésének leírásához nem szükséges semmilyen speciális 
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hatásmechanizmus, akkor a receptor deszenzitizáltságát az egyensúlyi 
állapotban csak a jelenlevı ligand koncentrációja határozza meg, és az 
egyensúly független a kiindulási állapottól. Ebben az esetben a rendszer két 
szélsı állapot egyikébıl tart egyetlen közös egyensúlyi állapot felé. Az 
egyik szélsı állapot, amikor az összes receptor nyugalmi állapotban van, ez 
megfelel annak az esetnek mikor elızetes ingerlés nélkül perfundáljuk az 
alacsony koncentrációjú agonistát. A másik szélsı állapot, amikor az összes 
receptor deszenzitizált állapotban van és minden kötıhely telítve van 
agonistamolekulákkal; ez annak az esetnek felel meg, ha az alacsony 
koncentrációjú agonista perfúziója elıtt áramot váltottunk ki. Amennyiben 
az egyensúly beállta elıtt vizsgáljuk meg a rendszert, vagyis ha túl hamar 
váltjuk ki a teszt-áramot, akkor eltérı gátlást tapasztalunk a kiindulási 
helyzettıl függıen. Ezért elıször az egyensúly beállásának sebességét 
vizsgáltuk alacsony koncentrációjú agonista jelenlétében. A kísérlet során 
áramokat váltottunk ki 10 nM α,β-metilénATP jelenlétében növekvı 
idıközönként. Azt tapasztaltuk, hogy az egyensúly biztos beállásához kb. 
20-30 percnek szükséges eltelnie. Ezek után 32 perces 10 nM α,β-
metilénATP perfúziót követıen teszteltük a deszenzitizáció mértékét, úgy 
hogy a perfúzió elıtt a receptorok vagy nyugalmi, vagy deszenzitizált 
állapotban voltak. A két gátlás között semmiféle különbséget nem 
tapasztaltunk. Ezek alapján elmondható, hogy ugyanolyan mértékő HAD 
alakul ki a kezdeti deszenzitizáció nélkül is. Így nem szükséges külön 
kötıhelyet feltételezni. 

 
4.2.2. A P2X3 receptor viselkedésének mechanizmusa 

A következı kérdés a paradox kísérletes eredmények magyarázata 
volt. Mivel a deszenzitizáció során számolni kell az agonista kötés és a 
kapuzás bonyolult kölcsönhatásával, ezért vizsgálatához kinetikai 
modellezést kellett alkalmaznunk. Célunk egy olyan modell megalkotása 
volt, amely reprodukálja a koncentráció-válasz görbét, a koncentráció-HAD 
görbét és az áramalakokat egyaránt. A kísérletes adatok alapján egy olyan 
modellt alkottunk meg, ami három agonistakötıhellyel rendelkezik, és 
képes deszenzitizálódni akár egyetlen agonista kötés hatására. A modell 
megalkotásánál felhasználtuk az allosztérikus receptor modell azon 
feltételezését, hogy amennyiben az agonista kötése elısegíti a 
deszenzitizáció kialakulását, akkor az agonistának nagyobb kell hogy 
legyen az affinitása a deszenzitizált receptorhoz. Azt feltételeztük, hogy a 
nyitott állapot kialakulásához mindhárom kötıhelynek agonistát kell kötnie. 
Ezzel a modellel azonban nem voltunk képesek reprodukálni a receptor 
összes kívánt tulajdonságát. Ugyanakkor, ha feltételeztük, hogy a receptor 
nyitásához elég két kötött agonista, és a modellt ennek megfelelıen 
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átalakítottuk, sikerült a receptor viselkedését reprodukálni az összes vizsgált 
protokollban. Ennek kettıs jelentısége volt. Egyrészt megmutatta, hogy a 
P2X3 receptor nagy valószínőséggel képes úgy is kinyitni, ha nincs minden 
agonistakötıhely telítve. Másrészt alátámasztotta azt a kísérletes eredményt, 
hogy a receptor viselkedésének megmagyarázásához nincs szükség új 
kötıhely vagy egyéb speciális mechanizmus feltételezéséhez. 

Megfigyeltük, hogy az irodalomban közölt meglepı kísérletek 
során általában két egymástól eltérı agonistát használtak (a bevezetésben 
említett kísérletben is CTP-t valamint ATP-t használtak). A kísérleteket 
reprodukálva arra a megállapításra jutottunk, hogy ezek a szokatlan 
eredmények csak két különbözı agonista használata esetén jelentkezhetnek. 
Ahhoz, hogy ennek az okát megvizsgálhassuk, olyan újabb modellt kellett 
létrehoznunk, amely képes volt egyszerre két eltérı agonista kötésének 
szimulálására is. A modell megalkotása során az egyes kötıhelyeket 
továbbra is egyformának feltételeztük, azaz csak azt néztük hogy a 
receptorhoz hány darab köt az egyes agonistákból. Három kötıhelyet és két 
különbözı agonistát feltételezve, a modell egyes állapotai a kötıhelyek 
lehetséges betöltöttségei voltak nyugalmi és deszenzitizált állapotban. A két 
agonista csak az asszociáció és disszociáció sebességében tért el egymástól. 
A deszenzitizáció sebessége csak attól függött, hogy hány agonista kötött a 
receptorhoz, attól nem hogy melyik agonista molekulái voltak kötve. Az 
egyszerőség kedvéért nem vezettünk be nyitott állapotokat és nem áramokat 
szimuláltunk, helyette az aktiválható receptorok arányát követtük nyomon. 

Szimulációink alapján azt tapasztaltuk, hogy ha a receptort 
deszenzitizáljuk egy gyorsan disszociáló agonistával (pl. CTP), és utána 
perfundáljuk kis koncentrációban a lassan disszociáló agonistát (pl. ATP), 
akkor a kötıhelyeken az agonistamolekulák gyorsan kicserélıdnek. A 
kicserélıdés sebessége gyakorlatilag megegyezik a gyorsabb agonista 
disszociációjával. A kicserélıdés oka, hogy egyetlen kötött agonista is 
képes a receptort deszenzitizált, azaz nagy affinitású állapotban tartani. 
Amikor egy vagy két gyorsan disszociálódó agonistamolekula elhagyja a 
kötıhelyét, a felszabadult kötıhelyeknek tehát továbbra is nagy az 
affinitása, ezért az alacsony koncentrációjú agonista könnyebben és 
gyorsabban köt hozzájuk. Sıt, mivel a kicserélıdés alatt több receptor van 
nagy affinitású állapotban, átmenetileg több lassú agonista köt a 
receptorhoz, mint a végül kialakuló egyensúlyi állapotban. Így a gyors 
kicserélıdés „túllövését” követıen a rendszer disszociációval közelíti meg 
az egyensúlyi állapotot.  

Pontosan ez játszódik le abban az esetben, ha periodikus CTP 
ingerlés mellett perfundáljuk az alacsony koncentrációjú ATP-t. A két 
kiváltott áram közti idı a CTP disszociációjához volt méretezve, azaz két 
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pulzus között a CTP teljesen disszociált és a receptor visszatért a 
deszenzitizációból. Az ATP jelenlétében viszont létrejön a kicserélıdés, és 
az ATP deszenzitizált állapotban tartja a receptorokat. Így egy nagyon erıs 
gátlást tapasztalunk, ami a valódinál sokkal nagyobb affinitásra engedne 
következtetni, ha úgy értelmeznénk hogy a kis koncentrációjú agonista 
egyedül hozza létre. Mint láttuk azonban, nem ez a helyzet, hanem a gátlás 
mindkét agonista hatását tükrözi. 

 
5. Következtetések 
5.1. Nátriumcsatornagátlók állapotpreferenciájával kapcsolatos 
következtetések 

1. Az elterjedten használt protokollok nem képesek különbséget tenni 
a nátriumcsatornagátlók állapotpreferenciái között. A gyors 
inaktivált állapotot preferáló gyógyszerek lelassítják a gyors 
inaktivációból való visszatérést, ezért hatékonyak lesznek a 
„SInact_V” és „SInact_t” típusú protokollokban is. A lassan 
disszociálódó ligandumok esetén nem lehet különbséget tenni a 
lassú disszociáció és a lassú inaktivációból való visszatérés 
lelassítása között a „Rec_t” típusú protokollok esetén. 

2. Az „SInact_t” és „Rec_t” típusú protokollok összevonásával 
lehetséges a gyorsan kötı, gyors inaktivált állapotot preferáló 
anyagok azonosítása. Azonban nem lehet különbsége tenni a lassan 
kötı, gyors inaktivált állapotot preferáló, és a gyorsan kötı lassú 
inaktivált állapotot preferáló gyógyszerek között. 

3. A klasszikus nátriumcsatornagátló lidocain, carbamazepin és 
phenytoin valószínőleg a gyors inaktivált állapotot preferálja. Az 
antidepresszánsok fluoxetin és desipramin esetében nem lehetett 
eldönteni, hogy melyik inaktivált állapotot preferálják. A fluoxetin, 
és feltehetıleg más erısen lipofil gyógyszerek kötési sebessége 
nem mérhetı, mert a gátlás kialakulásának és megszőnésének 
dinamikája többkomponenső, összetett folyamat. 

 
5.2. A P2X3 receptor deszenzitizációjával kapcsolatos következtetések 

1. Az alacsony koncentrációjú agonista jelenlétében kialakuló 
egyensúlyi állapot független a kiindulási állapottól. A HAD 
kialakulásához nem szükséges elızetes deszenzitizáció. Nem 
szükséges a deszenzitizáció során kialakuló új kötıhely 
feltételezése, egyszerő aktivációs és deszenzitizációs folyamatokat 
feltételezve is reprodukálhatóak a kísérletes eredmények. 

2. A P2X3 receptor feltehetıleg akkor is képes kinyitni, ha nincs 
telítve az összes kötıhelye. 
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3. Az elızetes deszenzitizáció által létrehozott látszólagos 
affinitásnövekedés oka, hogy a kísérletek során más agonistát 
adtak alacsony koncentrációban, mint amivel az áramokat 
kiváltották. A kísérletek meglepı eredményeit a következı 
mechanizmussal lehet magyarázni: A nagy koncentrációban adott, 
gyorsabban disszociálódó agonista disszociációja során nagy 
affinitású kötıhelyek szabadulnak fel a deszenzitizációban tartott 
receptoron, amelyhez az alacsony koncentrációjú agonista képes 
kötni. Ennek hatására az agonisták gyorsan kicserélıdnek a 
kötıhelyeken, és a receptor átmenetileg több agonistát köt, mint azt 
az alacsony koncentráció által meghatározott egyensúly diktálná.  
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