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Summary 

 

We developed the structural model of the human histamine H1 

receptor (hH1R) by means of homology modeling. We proposed a 

possible activation mechanism of hH1R induced by histamine. 

Briefly, the binding of histamine causes a movement of Lys191 

(5.39) in the direction of histamine, consequently significant 

conformational changes occur in helix TM5 and in the subsequent G-

protein binding part (IC3 loop) of the receptor. Four structurally 

different H1 antagonists were docked to the binding site with flexible 

receptor side chains. These ligand-receptor complexes can be used in 

the improvement of H1 antagonists (e.g. by exploiting newly 

identified lipophil sites of the binding cavity), as well as in the 

development of novel H1 ligands. Docking results pointed out the 

ligand-binding role of several residues that have not been analyzed in 

the literature so far: Tyr108 (3.33), Phe184 (5.32), Phe190 (5.38), 

Phe199 (5.47), Phe424 (6.44), Trp428 (6.48), Tyr431 (6.51). 

We have also developed the structural model of the human histamine 

H4 receptor (hH4R). Docking results, surface analysis and the 

optimization of the ligand-receptor complexes as well as the 

experimental results of Shin et al. [9] suggested a novel binding 

mode compared to the previously proposed one in literature. 

Optimization of the histamine-hH4R and OUP-16-hH4R complexes 

resulted in interactions with Asp94 (3.32) and Glu182 (5.46). 



 2 

Furthermore, these agonists formed an additional H-bond with 

Thr323 (6.55). The H4 antagonist JNJ-7777120, however, did not 

form any interaction with Thr323 (6.55). In summary, six hH4R 

models developed by different protocols were evaluated for virtual 

screening by enrichment tests. We found that the choice of the 

ligand, the pharmacophore constraints and the scoring functions had 

a great influence on the enrichment factors. We compiled a database 

containing more than 8.7 millions of compounds. This database was 

screened virtually on one of the hH4R models. In summary, 255 

virtual hits were tested by a radioligand binding assay. Sixteen of 

these showed significant H4 activity in a concentration of 5 µM. 

These compounds can be used as starting points in the development 

of potent and selective H4 agonists and antagonists. 
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1  Bevezetés 

 

Az immunrendszer az emberi szervezet szempontjából 

létfontosságú és elengedhetetlen a homeosztázis fenntartásához. Az 

allergiás megbetegedésekben ugyanakkor az immunrendszer 

kórokozóként ismer fel olyan antigéneket, amelyek nem jelentenek 

veszélyt a szervezetre. Napjainkban az allergiás megbetegedések 

száma folyamatosan növekszik, ezért egyre nagyobb szükség van 

hatékony allergia ellenes gyógyszerekre. Irodalmi adatok alapján a 

hisztamin H1 és a H4 receptor egyaránt jelentős terápiás célpont, 

amelyek gátlása külön-külön, vagy akár kombinálva eredményes 

lehet az allergia és egyéb patológiás immunfolyamatok 

farmakoterápiájában. 

A hisztamin receptorokról jelenleg nem áll rendelkezésre kísérleti 

úton meghatározott térszerkezet. Ugyanakkor lehetőség van 

homológiamodell elkészítésére, amelyhez legalább egy rokon 

szerkezetű fehérje térszerkezetére és a fehérjék aminosav 

szekvenciájának illesztésére van szükség. 

A gyógyszerkutatásban a fehérjeszerkezet-alapú megközelítések 

számos helyen alkalmazhatók. Egy célfehérje térszerkezete 

információkat szolgáltathat a ligandumok kötőhelyéről. Ezáltal 

kiaknázhatóvá válnak a kötőhely azon sajátságai, amelyek egyszerre 

biztosítanak nagyobb affinitást és szelektivitást. A megfelelő 

minőségű térszerkezetek pedig akár teljesen új ligandumok 
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azonosítására is alkalmasak lehetnek. Az utóbbi esetben virtuális 

szűréssel nagy adatbázisokból választhatunk ki ígéretes molekulákat, 

amelyek tényleges hatékonyságát biológiai tesztekkel igazolhatjuk. A 

biológiai méréssel is megerősített ún. in vitro találatok új, nagy 

affinitású és szelektivitású vegyületek fejlesztésének kiindulópontjai 

lehetnek. 

 

2  Célkitűzések 

 

Munkánk során célul tűztük ki a humán hisztamin H1 receptor 

(hH1R) releváns homológiamodelljének elkészítését. A receptor 

kötőhelyének azonosításához irodalomban leírt irányított mutációs 

vizsgálatok eredményeit kívántuk felhasználni. További célul tűztük 

ki ismert H1 antagonisták dokkolását a receptor kötőhelyére, és az 

így kialakult ligandum-receptor komplexek vizsgálatával új 

kölcsönhatási lehetőségek azonosítását. 

Kutatásunk folytatásaként célul tűztük ki a humán hisztamin H4 

receptor (hH4R) releváns homológiamodelljének elkészítését is. Az 

elkészült modell kötőhelyének azonosítása után irodalmi adatok 

alapján H4 affinitással rendelkező molekulákat kívántunk dokkolni a 

kötőhelyre. Ezt követően azt terveztük megvizsgálni, hogy a 

különböző módszerekkel kifejlesztett hH4R homológiamodellek 

alkalmasak-e virtuális szűrésre. Majd további célkitűzésünk volt egy 

virtuális szűrés megvalósítása a hH4R homológiamodelljén. Ehhez 
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több mint 8.7 millió kereskedelmi forgalomban kapható, ill. 

egyetemek számára hozzáférhető molekulát gyűjtöttünk össze egy 

molekulakönyvtárba. A molekulakönyvtár virtuális szűrése után, a 

legígéretesebb vegyületek H4 aktivitását biológiai vizsgálatokkal 

terveztük igazolni. 

 

3  Módszerek 

 

Az automatikus szekvenciaillesztéseket a ClustalW 1.83 programmal 

végeztük. A hH1R és a hH4R térszerkezeti modelljeit a 

MODELLER programmal építettük fel. A modellépítéshez a marha 

rodopszin 2000-ben meghatározott kristályszerkezetét használtuk fel 

(PDB azonosító: 1F88). Az elkészült modelleket a rendelkezésre álló 

irodalmi mutációs adatok alapján és a PROCHECK, a WHATIF, a 

PROSA, és a HARMONY programokkal validáltuk. A ligandumok 

dokkolását flexibilis fehérje oldalláncok mellett a FlexiDock 

programmal végeztük. A merev fehérjeláncok melletti dokkolásokat 

a FlexX programmal valósítottuk meg. A hH4R modellen végzett 

virtuális szűrés dokkolási részét a „ClusterGrid” projekt keretében 

végeztük, amely a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 

Intézet fejlesztése. A dokkolásból nyert kötőkonformációk értékelése 

a FlexX saját, és a SYBYL program CScore moduljában elérhető 

értékelőfüggvényekkel történt. A hH4R modellen megvalósított 

virtuális szűrés találatainak H4 aktivitását hH4R-ral stabilan 
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transzfektált SK-N-MC sejteken beállított radioligandum kötődési 

tesztekkel vizsgáltuk. 

 

4  Eredmények 

 

4.1  A humán hisztamin H1 receptor (hH1R) modell 

 

4.1.1  Agonista kötődés és receptor aktiváció 

 

A mutációs adatok szerint a hH1R esetében az Asp107 (3.32) és 

az Asn198 (5.46) aminosavak szerepe a legfontosabb a hisztamin 

kötésében, míg a Lys191 (5.39) aminosav főként a receptor 

aktivációjában játszik szerepet. Megállapítottuk, hogy a modellünk 

alapján az Asp107 (3.32) és az Asn198 (5.46) aminosavak pozíciója 

megfelelő a hisztamin horgonyzásához, ugyanakkor a Lys191 (5.39) 

nem képes a hisztamin imidazol gyűrűjének N(1) atomjához közel 

kerülni. Amennyiben a hisztamin kötődését követően a Lys191 

(5.39) aminosav elmozdul a TM3 irányába, akkor ez a TM5 EC 

részének a receptor belseje felé történő elmozdulásával jár, és ezzel 

egyidejűleg a TM5 IC része – amelynek folytatása a receptor G-

protein kötő doménje – az ellenkező irányba mozdulhat el, ami a 

receptor aktivációjához vezethet (1. ábra). 
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1. ábra. A hH1R-ban a hisztamin által indukált, feltételezett TM5 

elmozdulás sematikus ábrája. 

 

4.1.2  Új kölcsönhatási pontok azonosítása az antagonista kötődésben 

 

Az irodalmi mutációs adatok alapján az Asp107 (3.32), a Trp158 

(4.56), a Phe432 (6.52) és a Phe435 (6.55) aminosavak fontos 

szerepet játszanak az antagonista kötőhely kialakításában. Modellünk 

alapján megállapítottuk, hogy ezek az aminosavak a kötődő 

ligandumokkal való kölcsönhatások kialakítására kedvező 

pozícióban vannak. A kötőhelyen számos olyan további aminosavat 

azonosítottunk, melyek ligandum-kötő szerepét irodalomban még 

nem írták le: Tyr108 (3.33), Phe184 (5.32), Phe190 (5.38), Phe199 

(5.47), Phe424 (6.44), Trp428 (6.48) és Tyr431 (6.51). 

 



 8 

4.1.3  Ismert H1 antagonisták kötőkonformációjának vizsgálata 

 

A hH1R modell kötőhelyére négy ismert H1 antagonistát 

(mepiramin, akrivasztin, dezloratadin, loratadin) dokkoltunk be 

sikeresen a FlexiDock programmal. A második generációs ikerionos 

akrivasztin két ionos kölcsönhatást alakított ki az Asp107 (3.32) és a 

Lys191 (5.39) aminosavak oldalláncaival (2. ábra). 

 

2. ábra. Az akrivasztin feltételezett kötődési módja a hH1R aktív 

helyén. 
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4.2  A humán hisztamin H4 receptor (hH4R) modell 

 

4.2.1  Agonista kötődés és receptor aktiváció 

 

A dokkolási eredmények, a kölcsönható molekulafelszínek 

elemzése és a ligandum-receptor komplexek optimálása, valamint 

Shin és munkatársainak kísérleti adatai alapján megállapítottuk, hogy 

a hisztamin kötőkonformációja eltér az irodalomban korábban 

leírttól. Ebben a kötődési módban a hisztamin protonált amin 

csoportja a Glu182 (5.46) oldalláncával, míg az imidazol N(3)-H 

csoportja az Asp94 (3.32) oldalláncával alakít ki kölcsönhatást (3. 

ábra). 

 

3. ábra. A hisztamin feltételezett kötődési módja a hH4R kötőhelyen. 
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Az agonista hisztamin és OUP-16 esetében a dokkolást követő 

optimálás során az Asp94 (3.32) és a Glu182 (5.46) kölcsönhatások 

mellett kialakult egy harmadik H-híd is a Thr323 (6.55) 

oldalláncával. Ezzel szemben az antagonista JNJ-7777120 csak az 

Asp94 (3.32) és a Glu182 (5.46) aminosavakkal alakított ki 

kölcsönhatást. 

 

4.2.2  Dúsulási tesztek 

 

Összesen hat különböző protokoll szerint készült hH4R modell 

virtuális szűrésre való alkalmazhatóságát vizsgáltuk meg. Azt 

találtuk, hogy a különböző inaktív készletek alkalmazásának nem 

volt érzékelhető hatása az eredményekre. Ugyanakkor 

megállapítottuk, hogy a felhasznált ligandum, a farmakofór 

kényszerek és a különböző pontozó függvények alkalmazása 

jelentősen befolyásolhatja az elérhető maximális dúsulási faktorokat. 

 

4.2.3  Virtuális szűrés 

 

Ezt követően összeállítottunk egy több mint 8.7 millió 3D-

szerkezetet tartalmazó adatbázist, amelyet virtuálisan szűrtünk az 

egyik hH4R modellen a FlexX programmal. A virtuális szűrést 

követően két különböző protokoll szerint választottunk ki 
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vegyületeket biológiai tesztelésre. Összesen 255 virtuális találatot 

teszteltünk radioligandum kötési tesztekkel. Ezek közül 16 

szignifikáns H4 aktivitást mutató vegyületet azonosítottunk, amely 

6.3 %-os találati aránynak felel meg (4. ábra). 

 

4. ábra. Az in vitro találatok leszorítási százalékainak eloszlása. 

 

5  Következtetések 

 

1. Homológiamodellezés alkalmazásával elkészítettük a hH1R 

térszerkezeti modelljét. Megvizsgáltuk a kötőhely azon 

aminosavainak szerepét, amelyek mutációs adatok alapján részt 

vesznek az agonisták és antagonisták kötésében. A kötőhely 

feltérképezésével számos olyan aromás kölcsönhatási 

lehetőséget azonosítottunk (Tyr108 (3.33), Phe184 (5.32), 

Phe190 (5.38), Phe199 (5.47), Phe424 (6.44), Trp428 (6.48), 
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Tyr431 (6.51)), amelyek részt vehetnek antagonisták 

kötésében. Ezek az új kölcsönhatások felhasználhatók új H1 

antagonisták tervezéséhez. 

2. Elkészítettük a hH4R homológiamodelljét, amelyet 

ligandumokból nyert információkkal, dokkolással és 

energiaminimálással finomítottunk. Két H4 agonista ligandum 

(hisztamin, OUP-16) a dokkolást és optimálást követően 

kölcsönhatást alakított ki az Asp94 (3.32) és a Glu182 (5.46), 

valamint a Thr323 (6.55) aminosavakkal. A H4 antagonista 

JNJ-7777120 ugyanakkor csak az Asp94 (3.32) és a Glu182 

(5.46) aminosavakkal lépett kölcsönhatásba. Eredményeink azt 

mutatják, hogy a hisztamin más orientációban kötődik a hH4R-

hoz, mint ahogy azt eddig feltételezték. Ennek a kötődési 

módnak és a Thr323 (6.55) agonista kötésben, illetve receptor 

aktivációban betöltött szerepének tisztázására további 

vizsgálatok szükségesek. 

3. Hat különböző hH4R modellen huszonöt értékelőfüggvény 

kombinációval és három különböző inaktív molekulakészlettel 

végeztünk dúsulási teszteket. Tapasztalataink alapján a 

ligandum által hordozott információ felhasználása jelentősen 

befolyásolhatja a homológiamodellek virtuális szűrésekben 

mutatott teljesítményét. Ugyanakkor a különböző inaktív 

molekulakészletek nem befolyásolták lényegesen a maximális 

elérhető dúsulást. A hH4R modelljeink által elért dúsulási 
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faktorok alapján kijelenthető, hogy néhány modell alkalmas 

virtuális szűrések megvalósítására és ezáltal új H4 ligandumok 

azonosítására. 

4. Az egyik általunk készített hH4R modellen virtuális szűrést 

valósítottunk meg, amelynek során több mint 8.7 millió 

kismolekulát vizsgáltunk dokkolással. Tudomásunk szerint ez 

volt az egyik legnagyobb publikált szerkezet-alapú virtuális 

szűrés, amelynek találatait in vitro biológiai vizsgálatokkal is 

megerősítették. Ez volt továbbá az első, irodalomban leírt, 

szerkezet-alapú vizsgálat, amelyet a hH4R-on valósítottak meg. 

A virtuális szűrést követően számos jelentős H4 affinitással 

rendelkező ligandumot sikerült azonosítanunk. Ezek a 

szerkezetek kiindulópontként szolgálhatnak új, hatékony és 

szelektív H4 ligandumok kifejlesztéséhez. 
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