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2. Rövidítések jegyzéke 

ACh : acetilkolin 

AMB : ambroxol 

AMI : amitriptylin 

BDNF : brain-derived neurotrophic factor (agyi eredető neurotróp faktor) 

BPR : bupropion 

BPV : bupivacain 

CBZ : carbamazepin 

CHX : chlorprotixen 

CHO : chinese hamster ovary (sejtvonal) 

CLZ : clozapin 

CPM : chlorpromazin 

CREB : cAMP response element binding protein (cAMP-függı DNS válasz elemet kötı 

fehérje) 

CRF : corticotropin releasing factor (kortikotropin felszabadító faktor) 

DIC : diclofenac 

DMI : desipramin 

DPH : phenytoin 

DPR : deprenyl 

FLC : flecainid 

FLR : flunarizin 

FLX : fluoxetin 

GAB : gabapentin 

GABA : γ-aminovajsav 

Glu : glutamát 

HAL : haloperidol 

HEK : human embryonic kidney (sejtvonal) 

hERG : human ether-a-go-go related gene (feszültségfüggı kálimcsatornát kódoló gén) 

IMI : imipramin 

KCa : kálciumfüggı káliumcsatorna 

KcsA: a Streptomyces lividans káliumcsatornája 
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Kir: inwardly rectifying (befelé egyenirányító) káliumcsatorna 

Kv : feszültségfüggı káliumcsatorna 

KvAP: az Aeropyrum pernix feszültségfüggı káliumcsatornája 

Kv1.2: feszültségfüggı (Shaker-tipusú) káliumcsatorna 

LID : lidocain 

LIF : lifarizin 

LTG : lamotrigin 

MAO : monoamino-oxidáz 

MAOI : monoamino-oxidáz inhibitor 

MCL : moclobemid 

MEC : mecamylamin 

MEM : memantin 

MEX : mexiletin 

MHPG : 3-methoxi 4-hidroxifenilglikol 

MIA : mianserin 

MPR : maprotilin 

MthK: a Methanobacterium thermoautotrophicum káliumcsatornája 

MRZ : mirtazapin 

NA : noradrenalin 

NaSSA : noradrenerg és specifikus szerotonerg antidepresszáns 

nAChR : nikotinos acetilkolin receptor 

NDRI : noradrenalin és dopamin visszavétel gátló antidepresszáns 

NRI : noradrenalin visszavétel gátló antidepresszáns 

NFZ : nefazodon 

NIA : nialamid 

NIS : nisoxetin 

NMDA : N-metil-D-aszpartát 

P2X : ionotróp purinoceptor 

PRC : procainamid 

PRX : paroxetin 

RAN : ranolazin 

RIL : riluzol 
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RIMA : reverzibilis inhibitora a MAO-A enzimnek 

RIT : ritanserin 

SD: state-dependence (állapotfüggés) 

SIL : silperison 

SNRI : szelektív noradrenalin visszavétel gátló antidepresszáns 

SRT : sertralin 

SSRE: szelektív szerotonin visszavétel serkentı antidepresszáns 

SSRI: szelektív szerotonin visszavétel gátló antidepresszáns 

TCA : triciklikus antidepresszáns 

TIA : tiaprid 

TOL : tolperison 

TOP : topiramat 

TRZ : trazodon 

TTX : tetrodotoxin 

UD: use-dependence (használatfüggés) 

VD : voltage-dependent (feszültségfüggı) 

VFX : venlafaxin 

ZON : zonisamid 

5-HIAA : 5-hidroxiindol-ecetsav 

5-HT : szerotonin 
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3. Bevezetés 

3.1 Problémafelvetés 

A nátriumcsatorna gátló tulajdonság több különbözı terápiás indikációjú 

gyógyszercsoportra jellemzı (jól ismertek a helyi érzéstelenítık, I. osztályú 

antiaritmikumok, és bizonyos antiepileptikumok). A nátriumcsatorna gátlókat jelenleg 

is intenzíven fejlesztik számos egyéb betegség potenciális gyógyszereként: különbözı 

fájdalom típusok, migrén, ischémiás agykárosodás, neurodegeneratív betegségek, illetve 

pszichiátriai megbetegedések kezelésére (Tarnawa és mtsai, 2007).  A sürgetı igény és 

az ígéretes terápiás célok az egyik legintenzívebben kutatott gyógyszercélponttá tették 

nátriumcsatornákat (England és de Groot, 2009). Azonban a sok erıfeszítés ellenére 

sem értek még el áttörést a gyógyszerfejlesztésben. Ennek egyik fı oka a kötıhellyel 

kapcsolatos sokrétő bizonytalanság (Mike és Lukacs, 2010): 

• Az egyetlen viszonylag jól feltérképezett kötıhely a helyi érzéstelenítı 

kötıhely, mely a csatorna pórus régiójában található (Ragsdale és mtsai, 1994, 

1996).  

• A nátriumcsatorna gátló gyógyszerek egy jelentıs részérıl nem bizonyított, 

hogy valóban a pórus régióban van a kötıhelye.  

• Amelyik vegyületrıl a mutációs kísérletek alapján úgy gondolják, hogy a pórus 

régióba köt, azoknál sem  ugyanazok az aminosav oldalláncok voltak érintettek 

(Riddall és mtsai, 2006; Yang és mtsai, 2009).  

• Még ha két gyógyszer ugyanarra a kötıhelyre és ugyanazokhoz az 

oldalláncokhoz köt is, akkor is lehet, hogy más konformációhoz lesz nagy 

affinitásuk, ugyanis a kötıhelyek kialakulása nagy mértékben 

konformációfüggı.  

A helyzet bonyolultságát szemlélteti, hogy a mutációs kísérletek alapján számos 

oldalláncnak lehet szerepe a gyógyszerkötésben (Riddall és mtsai, 2006; Yang és mtsai, 

2009), még olyanoknak is, melyek nem a belsı pórus felé tekintenek, vagy melyek csak 

az extracelluláris oldalról érhetıek el (Mike és Lukacs, 2010). Ráadásul eddig kizárólag 

a pórus régiót vizsgálták ilyen mutációs kísérletekkel; könnyen elképzelhetı, hogy a 

csatorna más régiójában, például a feszültség-szenzor domén mellett is található 



8 

gyógyszerkötıhely. (A nátriumcsatornák membránnal érintkezı külsı oldalán 

lipidekkel kitöltött nagy üregek találhatók a feszültség-szenzor domének és a pórus 

domén között (Sato és mtsai, 2001). Mivel a nagy affinitású nátriumcsatrna gátlók 

általában erısen lipofil molekulák, és a membrán fázisból jutnak be kötıhelyükre, 

könnyen hozzáférhetnek ezekhez az üregekhez.) 

Ezen kívül a gátlás tulajdonságai nem csak a kötıhellyel létesített kapcsolattól 

függenek, ugyanis a kötıhelyre vezetı úton a hatóanyagnak be kell oldódnia a 

membránba, deprotonálódnia kell, át kell jutnia a pórus régió alfa-hélixei között.  

Ha mindezeket a megfontolásokat figyelembe vesszük, talán jobban érthetı, hogy 

miért nem jártak eddig sikerrel a kötıhely feltérképezésére irányuló kísérletek.  

A gyógyszerfejlesztéshez azonban nem feltétlen szükséges a kötıhely pontos 

ismerete, ugyanis az  ún. szerkezet-hatás vizsgálatok segítségével a csatornát gátló 

vegyületek közös kémiai tulajdonságai alapján következtetni lehet  egyrészt az 

optimális gyógyszer, másrészt a kötıhely tulajdonságaira.  

Számos olyan közleményt találhatunk, melyben egy gyógyszer (általában helyi 

érzéstelenítı, antiaritmikum vagy antiepileptikum) és származékainak vizsgálatából 

próbáltak levonni általános érvényő szerkezet-hatás összefüggéseket (Courtney és 

Strichartz, 1987; Ehring és mtsai, 1988; Brown és mtsai, 1997; Brown és mtsai, 1999; 

Zha és mtsai, 2004; Turabekova és mtsai, 2008; Wang és mtsai, 2009). A 

nátriumcsatorna gátlók azonban rendkívül sokfélék. A rendkívüli diverzitást szemlélteti, 

hogy egy 400 gyógyszert tesztelı tanulmányban minden negyedik vegyület potens 

nátriumcsatorna gátlónak bizonyult (Huang és mtsai, 2006). Nyilvánvalóan nem 

létezhet olyan kötıhely, ahova minden negyedik molekula éppen beleillik. A probléma 

tehát az, hogy nem teljesül a szerkezet-hatás vizsgálatok egyik alap feltétele: egyetlen 

kötıhelyrıl, és lehetıleg egyetlen hatásmechanizmusról legyen szó. Ezért nem is lett 

volna értelme olyan szerkezet-hatás vizsgálatot végezni, amelyben sok, eltérı kémiai 

szerkezettel rendelkezı vegyületet vizsgálnak. Egy ilyen összehasonlító analízis azonban 

mégis hasznos lehet, mert segíthet a különbözı kötıhelyek és hatásmechanizmusok 

azonosításában. Ehhez azonban a hatáserısség értékek megállapítása nem elegendı, 

hanem a hatásmechanizmus több jellemzıjének (kinetika, reverzibilitás, 

használatfüggés, állapotfüggés, stb) egyidejő vizsgálatával van esély ilyen 

összefüggések megállapítására (ld. részletesen késıbb). 
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Éppen ebben áll a másik hiányossága a szerkezet-hatás vizsgálatoknak: a biológiai 

hatást rutinszerően az IC50 értékkel azonosítják. Márpedig a nátriumcsatorna gátlók 

esetében azt a meglepı jelenséget láthatjuk, hogy a hatáserısség (IC50) és az affinitás 

mérıszámai (nyugalmi affinitás: Kr, és inaktivált affinitás: Ki) önmagukban nem igazán 

jelzik jól az adott vegyület terápiás értékét. A nátriumcsatorna esetében ugyanis a 

potensebb gátlószerekbıl nem feltétlen lesznek jobb gyógyszerek; sok jól ismert 

„klasszikus” nátriumcsatorna gátló kifejezetten kis affinitással rendelkezik (lidocain, 

carmabazepin, phenytoin, stb), és számos vegyületet találtunk, melyeket nem tartunk 

számon nátriumcsatorna gátlóként, mégis roppant kis koncentrációban hatékonyak: 

számos antidepresszáns és antipszichotikum, neuroprotektív szerek (riluzol, lifarizin, 

crobenetin), vagy akár az eikozapenténsav is (Lenkey és mtsai, 2011). A terápiás értéket 

az affinitásnál valószínőleg sokkal jobban meghatározza az állapotfüggés mértéke (a 

nyugalmi és „inaktivált” affinitás aránya), mely megmutatja, hogy egy vegyület 

mennyire szelektíven gátolja a depolarizált konformációs állapotokban levı csatornákat. 

(Azt általában nem tudjuk meghatározni, hogy az adott vegyületnek melyik specifikus 

konformációhoz a legnagyobb az affinitása.) Ezeken kívül feltehetıen további – eddig 

részletesen nem elemzett - gátlási tulajdonságok (kötési kinetika, membrán–vizes közeg 

partícionálódás, ill. protonálódás–deprotonálódás egyensúlya és kinetikája, stb) is 

fontosak és specifikusak lehetnek egy-egy gátlási mechanimzusnál. 

Ezen kívül azt is tudnunk kell, hogy az IC50 érték nagy mértékben függ a használt 

feszültség-protokolltól. Ennek oka az, hogy a nátriumcsatorna a feszültségtıl függıen 

különbözı konformációs állapotokat tud felvenni (nyugalmi-, nyitott-, inaktivált 

állapot). Az eddig ismert nátriumcsatorna gátló gyógyszerekrıl elmondható, hogy a 

csatorna nyitott vagy inaktivált állapotát preferálják, azaz ehhez a konformációhoz 

kötnek nagy affinitással. Feltételezhetıen ez az állapotpreferencia az alapja annak, hogy 

szelektíven gátolják a patológiás mőködéső sejteket, azaz a depolarizáltabbakat vagy 

nagyobb frekvenciával tüzelıket, míg kevésbé módosítják a fiziológiás aktivitást. 

Feltehetıen ezért használhatók az ún. hiperexcitabilitással járó betegségekben 

(„hyperexcitability disorders”), mint az epilepszia, neurodegeneratív betegségek, izom 

spaszticitás, neuropátiás és gyulladásos fájdalom szindrómák (Bölcskei és mtsai, 2009)  

Az igényesebb vizsgálatokban ezért megadják a nyugalmi- és inaktivált állapothoz való 

affinitások (Kr, Ki) becslését. Azonban az imént említett felosztás (nyugalmi-, nyitott- 
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és inaktivált állapot), valójában erıs leegyszerősítés: ennél sokkal több állapotot 

mutattak ki kísérletesen, és azt is bizonyították, hogy ezeknek az állapotoknak nagy 

szerepe van egyes gyógyszerek kötésében. Tehát a protokollunk által mérhetı 

nyugalmi- és az egyik inaktivált állapothoz való affinitás ismeretében még nem biztos, 

hogy jól tudjuk becsülni a gyógyszer terápiás hatását a csatornán; hiszen lehet, hogy az 

a csatornapopuláció nagy részt egy másik inaktivált állapotban tartózkodik, amihez más 

a vegyület affinitása.  

Munkacsoportunk ezért a gátlás több paraméterét kívánta összehasonlítani eltérı 

kémiai szerkezettel rendelkezı nátriumcsatorna gátlók esetében. Elızetes 

kísérleteinkben azt találtuk, hogy a különbözı terápiás indikációjú gyógyszerek 

különbözı hatásmechamizmussal gátolták a csatornát. Ha valóban összefüggés van a 

hatásmechanizmus és a terápiás indikáció közt, és a kémiai tulajdonságok 

meghatározzák a hatásmechamizmust, akkor a kémiai szerkezet alapján jósolható lenne 

a terápiás indikáció. 

 

 

3.2 Tudományos háttér  

A dolgozat megértéséhez szükséges ismereteket a következı pontokban tárgyalom:  

• Összefoglalom, amit a nátriumcsatorna szerkezetérıl és mőködésérıl érdemes 

tudni a dolgozat megértéséhez.  

• A dolgozatban tárgyalt gyógyszercsoportok: antikonvulzánsok, 

antidepresszánsok, antipszichotikumok, helyi érzéstelenítık, antiaritmikumok, 

neuroprotektív szerek rövid ismertetése következik. Arról is adok áttekintést, 

hogy az általam vizsgált gyógyszerek  nátriumcsatornákra gyakorolt hatásáról 

mit lehet tudni az eddig megjelent tudományos cikkek alapján. 

• A gyógyszerfejlesztésben alkalmazott cheminformatikai módszereket tömören 

bemutatom, majd a nátriumcsatorna gátlók kutatására jelenleg alkalmazható 

eljárást ismertetem röviden. 

Mivel az általam vizsgált gyógyszercsoportok közül csak a helyi érzéstelenítık, az  I. 

osztályú antiaritmikumok és az antikonvulzánsok esetében ismert és elfogadott 

általánosságban a nátriumcsatorna gátló hatás, szükségesnek tartottam külön indokolni, 
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miért érdemes ezt a látszólag érdektelen mellékhatást tanulmányozni a többi 

gyógyszercsoport esetében.  

 

3.2.1 A feszültségfüggı nátriumcsatorna 

A sejtmembránban számos feszültségre érzékeny és feszültségváltozás generálására 

képes ioncsatorna helyezkedik el.  

A feszültségfüggı nátriumcsatornák kulcsszerepet játszanak az idegsejtek közötti 

kommunikációban. Az akciós potenciálok továbbításán túl szerepük lehet a dendritekre 

beérkezı jelek feldolgozásában és a sejtszintő plaszticitás folyamataiban. 

A nátriumcsatornák az úgynevezett póros-hurok (p-loop) csatornák családjába 

tartoznak, csakúgy, mint a feszültségfüggı kálium- és kálciumcsatornák. Ezek közül 

csak egyes káliumcsatornáknak határozták meg a pontos, három dimenziós szerkezetét : 

KcsA (Doyle és mtsai, 1998); MthK csatorna nyitott állapotban (Jiang és mtsai, 2002), 

KvAP (Jiang és mtsai, 2003); Kv1.2 és Kv2.1 kiméra – vizes fázisban (Long és mtsai, 

2005) és membránban (Long és mtsai, 2007); Kir2.2 és 3.1 (Tao és mtsai, 2009); Ca2+ 

aktivált BK csatorna (Yuan és mtsai, 2010). Ennek oka, hogy míg a káliumcsatornák 

négy különálló alegységbıl épülnek fel, a nártiumcsatornák esetében a négy alegység 

(„domén”) egymáshoz kötött, így a csatorna nagy mérete és tökéletlen szimmetriája 

(Lipkind és Fozzard 2000) miatt a röntgen-krisztallográfiához szükséges kristályosítás 

módszertani akadályokba ütközik. A nátriumcsatornák 3D szerkezetére tehát csak 

homológia-modellek1 (Lipkind és Fozzard, 2000; Bruhova és mtsai, 2008; Tikhonov és 

Zhorov, 2010) és egyes toxinok kötıhelyének vizsgálata alapján (Tikhonov és Zhorov, 

2005, 2007) lehet következtetni. A pontos szerkezet ismeretének hiányában még nem 

lehetséges a különbözı gyógyszerek kötıdését elég alaposan modellezni, illetve 

feltérképezni a szükséges kölcsönhatások térbeli elrendezıdését (farmakofór modellt 

létrehozni). Ez még akkor is nehéz feladat lesz, ha már rendelkezünk ismert 

nátriumcsatorna térszerkezettel, mivel a különbözı konformációs állapotok (zárt, 

átmeneti, nyitott, gyors-inaktivált, lassú-inaktivált, stb.) esetében külön-külön kell majd 

meghatározni a kötıhely(ek) szerkezetét. 

 

                                                           
1A fehérjeszerkezetet elméleti úton történı elıállításának módszere. Ismerve a célfehérje szekvenciáját és 
az ezzel rokon szekvenciájú templát fehérje 3 dimenziós szerkezetét, meghatározzák a célfehérje várható 
3 dimenziós szerkezetét. 
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3.2.1.1 A feszültségfüggı nátriumcsatorna szerkezete és elıfordulása az 

idegrendszerben  

A feszültségfüggı nátriumcsatorna egy α-alegységbıl (~ 260 kDa) és egy vagy két β-

alegységbıl (~ 35 kDa) áll (Catterall 2000). A β alegység modulálja a csatorna 

kinetikáját és feszültségfüggését, azonban az α alegység ezek nélkül is képes önálló 

mőködésre. Az α-alegység egyes doménjeit 1-tıl 4-ig számozzák (D1 – D4); mindegyik 

domén 6 transzmembrán szegmensbıl áll (S1 – S6) (1. ábra). A négy domén ötödik és 

hatodik transzmembrán szegmense, illetve a kettı közötti pórus-hurok („p-loop”) 

együttesen alkotják a csatorna belsejét képezı pórus régiót. Az egyes domének elsı 

négy transzmembrán szegmense alkotja a feszültség-érzékelı egységeket, ezek a 

csatorna külsı részén helyezkednek el.  

 

 
1. ábra, A feszültségfüggı nátriumcsatorna topológiája. A csatorna transzmembrán topológiáját a fenti 
ábra mutatja (Catterall 2000): négy domén alkotja, amelyek egyenként hat transzmembrán szegmensbıl 
(S1 – S6), és az S5 és S6 között elhelyezkedı „pórus hurkból” (p-loop) állnak. Az S4 (sárga színnel 
jelölve) az ún. feszültség-érzékelı szegmens (voltage sensor), mely mind a négy doménben pozitív töltéső 
oldalláncokat tartalmaz, ezek segítségével képes a molekula a membránpotenciált érzékelni.  
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Az α-alegység szerkezete alapján 10 különbözı típus különíthetı el (International 

Union of Pure and Applied Chemistry nevezéktan: (Goldin és mtsai, 2000)). Hét 

neuronális típust ismerünk, a Nav 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 leginkább az agyban elterjedt, míg a 

Nav 1.7, 1.8, 1.9 a perifériás idegrendszerben expresszálódik. Ezeken kívül harántcsíkolt 

izomban (Nav 1.4) ill. szívizomban (Nav 1.5) elıfordulót, valamint az ún. Nax típust 

különböztetjük meg, mely a hátsó gyöki ganglionokban, szívben, méhben, tüdıben, 

gliasejtekben fordul elı. 

A négy agyi típus között eloszlási és funkcionális különbségek vannak. Az agyi 1.1 

típus kizárólag interneuronok axon iniciális szegmentjén található (Lorincz és Nusser, 

2008). A Nav 1.2 minden neuron sejttestjén és a mielinhüvely nélküli axonokon van 

jelen, illetve az „éretlen” Ranvier befőzıdésekben (Boiko és mtsai, 2001). A 

mielinhüvely kialakulása („érés”) folyamán a Nav 1.2 lecserélıdik Nav 1.6-ra (Kaplan és 

mtsai, 2001) az axon iniciális szegmenten. Az 1.6 típus fı szerepe az akciós potenciál 

generálása, de kimutatták jelenlétét kortikális piramissejtek sejttestjén és dendritjein is 

(Lorincz és Nusser, 2010). Az 1.3 típusú csatornák fıleg embrionális korban vannak 

jelen, de DRG (dorsal root ganglion: gerincvelı hátsó gyökerek érzı dúcai) 

axonsérülése esetén expressziójuk jelentısen emelkedik (Waxman és mtsai, 1994), mely 

összefüggésbe hozható a neuropátiás fájdalom kialakulásával (Leffler és mtsai, 2002).  

Az alábbi perifériás idegrendszerben található csatornatípusok többek között a 

fájdalomérzet továbbításában játszanak szerepet (Clare és mtsai, 2000). Az 1.7 típus a 

gerincvelı érzı dúcaiban és szimpatikus neuronokban van jelen, a nociceptív neuronok 

nagy részében megtalálható (Djouhri és mtsai, 2003b). Az 1.8 és 1.9 típus kizárólag a 

DRG érzı dúcaiban fordul elı (Akopian és mtsai, 1996; Djouhri és mtsai, 2003a), 

jellemzıjük, hogy lassan aktiválódnak és inaktiválódnak, valamint ellenállóak 

tetrodotoxinnal (TTX: nátriumcsatornát blokkoló idegméreg) szemben. A Nav 1.9 

típusról kevesebb adat található, terápiás jelentıségét az adhatja, hogy képes jelentısebb 

perzisztens nátriumáram generálására (Priest és mtsai, 2005). 

Ezek a csatorna altípusok egymással nagyfokú szekvencia homológiát mutatnak (1. 

táblázat). 
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1. táblázat, Nátriumcsatorna típusok és elhelyezkedésük (Kew 2010) 

Típus Homológia  
(Nav 1.2-hez) 

TTX IC50 
(nM) 

Elıfordulás Mutációk  esetén 
kialakuló kórkép 

Nav1.1 87% 6 KIR, DRG, szív 
Hemiplégiás migrén, 

myoclonusos epilepszia 
újszülöttekben 

Nav1.2 100% 13 KIR Letális, epilepszia, 
autizmus 

Nav1.3 87% 4 Embrionális KIR - 

Nav1.6 75% 3 KIR, glia, DRG Ataxia, kognitív és mentális 
deficit, sclerosis multiplex 

Nav1.7 78% 4 DRG, fıleg nociceptív és 
szimpatikus neuronok 

Erythromelalgia, inadekvát 
fájdalomérzés 

Nav1.8 55% 31000 Csak DRG - 
Nav1.9 51% 1500 Csak DRG - 

Nav1.4 69% 5 Vázizom Myotónia, paralízis 

Nav1.5 61% 2000 Szívizom, KIR, vázizom, 
simaizom 

Kardiális aritmia (hosszú 
QT-sy., idiopátiás kamrai 
fibrilláció, vezetési blokk) 

Nax 48% 
nem 

vizsgálták 
Szív, méh, tüdı, glia, 

DRG - 

 

 

A nátriumcsatorna fontos szerkezeti egysége a pórus régió, melynek feltételezett 

szerkezetét mutatja a 2. ábra (a jobb oldali ábrán mind a négy doménnek az 1. ábra alsó 

felén zöld színnel jelölt, S5 – p-loop – S6 régiója látható; a bal oldalon csak az S6-ot és 

a p-loop-ot ábrázoltuk). A négy domén pórus-hurok régiója alkotja a pórus 

extracelluláris oldal felé esı részét. Ez a régió felelıs az ionszelektivitásért is, a négy 

doménen azonos pozícióban levı aminosavak, melyek így az ún. DEKA győrőt alkotják 

(D: aszpartát, E: glutamát, K: lizin, A: alanin). A pórus intracelluláris oldal felé esı 

részét az S6 hélixek határolják.  

Az egyetlen jól körülírt gyógyszer kötıhely - a helyi érzéstelenítı kötıhely - 

közvetlenül a szelekciós szőrı alatt, a csatorna belsı üregében található a D1, D3 és D4 

domének S6 szegmensén. A 2. ábrán nyíllal jelölve láthatóak a kötıhely kialakításában 

kulcsszerepet játszó fenilalanin és tirozin oldalláncok (például az ábrán látható Nav1.2 

csatornán F1764 és Y1771). Valószínősíthetı, hogy a helyi érzéstelenítık aromás 

győrője (π−π interakció) vagy pozitívan töltött nitrogénje (kation−π interakció) ezekkel 

létesít kapcsolatot.  
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Y1771

F1764

Y1771

F1764

 
 
2. ábra, A feszültségfüggı nátriumcsatorna pórus régiójának feltételezett térbeli szerkezete, bal panel 
(Mike és Lukacs, 2010), jobb panel (Catterall 2000) alapján. A két ábrán ugyanaz a NaV1.2 
csatornarészlet látható: a négy domén S5 - p-loop - S6 szegmensei. A bal panelen a domének különbözı 
színekkel vannak jelölve, szürkével az ionszelektivitásért felelıs oldalláncok (DEKA győrő). A jobb 
panelen a csatorna extracelluláris részén (felül) pirosak a TTX kötéséhez szükséges oldalláncok, a TTX 
zölddel jelölve; bordóval a csatorna pórusában a helyi érzéstelenítı etidocain. Mindkét panelen nyíllal 
jelöltem a helyi érzéstelenítı kötıhely kialakításában kulcsszerepet játszó oldalláncokat. 

 

A jelenleg elfogadott nézet szerint a kötıhely két útvonalon érhetı el. A „hidrofil” 

útvonal használatakor a helyi érzéstelenítı átdiffundál a sejtmembránon, majd a nyitott 

csatorna intracelluláris nyílásán keresztül bejut a csatorna belsejébe. A „hidrofób” 

útvonalon a hatóanyag-molekula vélhetıen az S6 szegmensek között jut be a 

kötıhelyére (Bruhova és mtsai, 2008), lásd 3.2.2.1. fejezet.  

A helyi érzéstelenítık kötıhelyén kívül több neurotoxin kötıhelyet ismernek 

(Catterall és mtsai, 2007). A legismertebbeket a 2. táblázatban foglalom össze.  
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2. táblázat, A feszültségfüggı nátriumcsatornákon meghatározott kötıhelyek. 

  

 

 

3.2.1.2 A feszültségfüggı nátriumcsatornák mőködésének mechanizmusa 

A csatornáknak 4 fı állapotát különböztetjük meg: nyugalmi, nyitott, inaktivált és 

lassú inaktivált állapotokat (Patlak 1991). Ez természetesen funkcionális szempontból 

történı (alapos) leegyszerősítés. Azt, hogy a nátriumcsatorna melyik konformációban 

van és vezetıképes-e, alapvetıen a fehérje kitüntetett részeinek (ún. „kapuk”) állapota 

határozza meg. Jelenleg három különbözı „kapu” (aktivációs-, gyors inaktivációs-, 

lassú inaktivációs kapu) ismert, a vezetıképes csatornának mindhárom kapuja nyitva 

van, azaz legalább három különbözı módon zárható a csatorna. A kapuzási folyamatok 

(„gating”) feszültségfüggıek, azonban a membránpotenciál változás nem közvetlenül a 

kapukra hat, hanem az ún. feszültség-szenzorok mozgását vezérli. Ezt a funkciót 

minden domén S4 transzmembrán szegmense látja el (az 1. ábrán sárga, 3. ábrán zöld 

színnel jelölve), amely az S1, S2, és S3 szegmensekkel együtt alkot funkcionális 

egységet. Az S4 szegmensek pozitívan töltött oldalláncokat tartalmaznak (arginin, 

lizin), ezért érzékenyek a membránpotenciál változására. Az S1, S2 és S3 szegmenseken 

negatív töltéső oldalláncok segítenek a feszültség-szenzor egységet stabilizálni. Az S4 

helix depolarizáció hatására a membrán extracelluláris oldala fele mozdul, és egyben 

Kötıhely Agonista / antagonista Hatás a csatornára 

1 
Tetrodotoxin (TTX)  

Saxitoxin (STX)  
µ-Conotoxin 

Pórus elzárása, az ionáram teljes gátlása 

2 
 

Batrachotoxin (BTX) 
Veratridin 
Aconitin 

Grayanotoxin N-Alkylamidok 

Aktiváció  feszültségfüggése hiperpolarizált 
irányba tolódik, folyamatos aktivációt okoz 

3 α-Scorpion toxinok 
Sea anemone II toxin (ATXII) 

Inaktiváció gátlása, folyamatos aktiváció 

4 β-Scorpion toxinok Aktiváció feszültségfüggése hiperpolarizált 
irányba tolódik 

5 Brevetoxinok 
Ciguatoxinok 

Aktiváció feszültségfüggése hiperpolarizált 
irányba tolódik 

6 δ-Conotoxinok (δ-TxVIA) Inaktiváció gátlása (néha nincs hatás) 

L A 
Helyi érzéstelenítık 
Antikonvulzánsok  Inaktivációt felgyorsítja, gátolja a csatornát 
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Nyugalmi állapot 1    Nyugalmi állapot 2    Aktivált állapot 1    Aktivált állapot 2    Aktivált állapot 3 

saját tengelye mentén csavarodik (3.B ábra). A szenzorok helyzete irányítja a kapuzás 

valamennyi folyamatát. Amennyiben egyszerre három vagy négy szenzor a külsı 

állapotban tartózkodik, megnövekszik a nyitás valószínősége. 

 

 

 

3. ábra, A feszültségfüggı nátriumcsatorna feltételezett strukturális modellje és a pórus régió 

feltételezett mőködése, (Catterall 2010) alapján. (A) Az ábrán  a nátriumcsatornához hasonló Kv1.2 
csatornát ábrázolták úgy, mintha el lenne metszve egy síkban. Mind a négy doménnek csak egy része 
látszódik rajta. Bal oldalon a nyitott, jobb oldalon a nyugalmi állapotban levı csatorna látható. Az S4 
feszültségszenzoron (zöld) „R1-R4” (lila golyók) jelölik a feszültségérzékelésben fontos szerepet játszó 
pozitív töltéső arginineket, az „E1-E2” pedig az S2 szegmensen található negatív töltéső glutamát 
aminosavakat, melyek a feszültségszenzort stabilizálják bizonyos pozíciókban. (B) Az S4 feszültségszenzor 
feltételezett mozgása látható az aktiváció során (balról jobbra) egy bakteriális nátriumcsatorna modellen. 
Az S4 szegmens (piros-narancssárga-sárga) R oldalláncai (kék golyók)  „létraként” használják az S2 
szegmens (zöld) negatív töltéső oldalláncait (E2 és D1; piros golyók).   

 

Nyugalmi membránpotenciálon (-70 mV körül) a csatornák nagyobb része nyugalmi 

állapotban van. Hirtelen depolarizáció hatására a csatorna aktiválódik, azaz áteresztıvé 

válik.  

A nátriumcsatornákra jellemzı az igen gyors aktiváció (4. ábra), általában néhány 

tized ms-on belül aktiválódnak, így nyitott állapotba kerülnek. A görbe felfutásának 

alakját Hodgkin és Huxley a harmadik hatványra emelt exponenciális egyenlettel tudta 

legjobban illeszteni (Hodgkin és Huxley, 1952), amibıl arra lehet következtetni, hogy 

Domén 4 Domén 1 Domén 3 Domén 2 Domén 4 Domén 1 Domén 3 Domén 2

Pórus
Pórus

Domén 4 Domén 1 Domén 3 Domén 2 Domén 4 Domén 1 Domén 3 Domén 2

Pórus
Pórus

B 

A 
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az aktivációhoz három függetlenül mozgó feszültségérzékelı részecske elmozdulása 

szükséges.  

   

 

Az aktiváció strukturális háttere vélhetıen az S6 transzmembrán szegmens 

intracelluláris oldalának elhajlása (3. ábra). Jellemzı a viszonylag magas maximális 

nyitvatartási valószínőség (peak open probability – azt fejezi ki, hogy az ioncsatorna 

populáció hányad része képes egyszerre nyitott állapotban lenni). Idegsejtekben a 

nátriumcsatornák sőrősége igen magas, és a nátriumionokra ható hajtóerı nagy (az 

extracelluláris Na+ koncentráció az intracellulárisnak mintegy harmincszorosa, így a 

nátriumáram megfordulási potenciálja +65 mV, míg a nyugalmi membránpotenciál -70 

mV körül van). A feszültségfüggı nátriumcsatornákon befelé folyó nátriumáram ezért a 

membrán gyors depolarizálásának leghatékonyabb eszköze. 

 

 

 

4. ábra, A nátriumáram. 

(A) A nátriumcsatorna kapuzása, (Patlak és Ortiz, 
1985) alapján. Patch-clamp mérések 4-5 csatorna által 
produkált áramokról az idı függvényében. A 
regisztrátum patkány szívizmon készült „cell-attached” 
elvezetéssel (lásd 5. fejezet), -140 mV-ról -40 mV-ra 
depolarizálták a sejtet. A folyamatos regisztrátumból 
10 mérés látható, néhány esetben több csatorna is 
kinyílt egyszerre, ekkor nagyobb az amplitudó, mint 
többi regisztrátumon. A fekete vonal jelzi az 
alapvonalat (minden csatorna zárva). A legalsó ábrán 
161 „single channel” mérés átlaga látható (ugyanazon 
a membránfolton mérve). A makroszkopikus áram (B) 
alakjához már nagyon hasonlít ez a görbe.  
(B) Tenyésztett hippokampális sejt natív 
nátriumcsatornái által közvetített áram, amelyet 10 ms 
hosszú depolarizációval váltottunk ki (-120 mV-ról -10 
mV-ra), kitépett membrán-folt konfigurációban 
(„outside-out macropatch”). Az áram nem cseng le 
teljesen, a regisztrátum végén pirossal jelölt 
áramkomponens a perzisztens nátriumáram. 
Kalibráció: 200 ms, 100 pA. 

B 
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Ha a depolarizációt az aktiváció kialakulása után azonnal megszüntetjük, a csatorna 

rendkívül gyorsan (0,02 – 0,1 ms idıállandóval)  bezáródik, ez a deaktiváció folyamata. 

Az áram fenntartott depolarizáció esetén is néhány tized ms-on belül exponenciálisan 

csökkeni kezd, ezt a folyamatot hívjuk gyors inaktivációnak. Az inaktiváció tipikus 

idıállandója 0,2 – 0,5 ms körül van (kicsit lassabb a deaktivációnál). Az inaktiváció 

folyamatáért a gyors inaktivációs fehérjeszakasz (fast inactivation particle) felelıs, 

melyet a III és a IV domén közti intracelluláris hurok néhány aminosava alkot (1. ábra). 

Ez a fehérjeszakasz leginkább egy fedıhöz hasonlítható, ami belülrıl lezárja a pórust, 

megakadályozva a további ionáramot. Az inaktivációs kapu mőködése is a 

feszültségszenzorokhoz kapcsolódik. Amennyiben a szenzorok (különösen a D3S4 és a 

D4S4) depolarizáció hatására elmozdulnak, a kapu számára szabaddá válik egy nagy 

affinitású kötıhely, ahova bekötve lezárja a pórust. Így a feszültségszenzorok 

sztochasztikus mozgása során kialakulhat olyan eset is, hogy az inaktivációs kapu már 

azelıtt zár, hogy maga a csatorna megnyílna. Az inaktiváció létrejöttéhez tehát nem 

szükséges aktiváció. Ez a jelenség különösen jellemzı olyan esetekre, mikor a 

sejtmembrán lassan depolarizálódik. Az inaktivációs kapu nyitását gyors inaktivációból 

való visszatérésnek nevezzük. Ez akkor következik be, ha a membrán újra 

hiperpolarizálódik és a feszültségszenzorok mintegy „lelökik” az inkativációs kaput, 

miközben visszatérnek eredeti állapotukba (általában 5-10 ms alatt játszódik le). 

Tartós depolarizáció (>100 ms) hatására lassú inaktiváció jön létre. A lassú 

inaktivált állapot több különbözı konformációs állapot győjtıfogalma, kialakulása egy 

többlépcsıs folyamat (Toib és mtsai, 1998; Zhang és mtsai, 2003; Xiong és mtsai, 

2006), mely alatt különféle strukturális változások játszódnak le, melyek kinetikájukban 

is különböznek. Leírtak átmeneti (intermediate), lassú (slow), és nagyon-lassú (ultra-

slow) inaktivációs folyamatokat. A jelenség strukturális háttere (azaz mely oldalláncok 

alkotják a „lassú inaktivációs kaput”) még nem teljesen tisztázott. Tudjuk, hogy a lassú 

inaktiváció megmarad akkor is, ha a csatorna gyors inaktiválódásra való képességét 

megszüntetik (Featherstone és mtsai, 1996; Vedantham és Cannon, 1998). A 

folyamatban nagy szerepe van a pórus-huroknak, különösen a szelekciós győrőnek és 

pár, tıle extracelluláris helyzető oldalláncnak (Zhou és mtsai, 2001; Zhou és 

MacKinnon, 2003). A lassú inaktivált állapotból való visszatérés kinetikája is 
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heterogén, a mért idıállandók néhány száz másodperctıl akár néhány percig 

változhatnak. 

Az eddig tárgyalt tranziens nátriumáram (a 4. ábrán bemutatott gyorsan aktiválódó 

és inaktiválódó nátriumáram) mellett egy tartós, nem inaktiválódó nátriumáram is 

létrejön az idegsejtek depolarizációja során, melyet perzisztens nátriumáramnak 

nevezünk (Llinas és Muhlethaler, 1988; French és mtsai, 1990). Megjelenése 

feltehetıen a nátriumcsatorna-populáció egy része eltérı kapuzási módjának 

következménye (Alzheimer és mtsai, 1993). A perzisztens áram amplitúdója ~ 1 %-a a 

tranziens áram amlitúdójának, negatívabb membrán potenciálokon aktiválódik (< -65 

mV), és inaktivációja tartós depolarizáció során sem következik be. Kis amplitúdója 

ellenére nagy a funkcionális jelentısége, mivel elısegíti a küszöb alatti 

depolarizációkat; szerepet játszik az endogén, ritmusos mőködésekben; és az akciós 

potenciál sorozatok generálásában (Tazerart és mtsai, 2008). Jelenlétét leírták a 

hippokampusz CA1 piramissejtjeiben és más agyi régiók idegsejtjeiben is (Llinas és 

Sugimori, 1980; French és mtsai, 1990). 

 

3.2.2 A feszültségfüggı nátriumcsatornát moduláló gyógyszercsoportok 

A nátriumcsatorna gátló tulajdonság több különbözı terápiás indikációjú 

gyógyszercsoportra jellemzı, melyek a központi vagy a perifériás idegrendszerben, 

illetve izomsejteken levı nátriumcsatornákat gátolják. Egyes gyógyszereknél régóta 

ismert, hogy a nátriumcsatorna gátlás a terápiás hatáshoz szükséges: ilyenek a helyi 

érzéstelenítık, I. osztályú antiaritmikumok, egyes antikonvulzánsok. Az utóbbi pár 

évben egyre több kísérletes adat igazolja, hogy egyes antipszichotikumok, 

antidepresszánsok, és neuroprotektív szerek is rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal. Mi 

több, a nátriumcsatorna gátlókat jelenleg is intenzíven fejlesztik számos egyéb betegség 

potenciális gyógyszereként (különbözı fájdalom típusok, neurodegeneratív betegségek, 

stroke, pszichiátriai megbetegedések; (Tarnawa és mtsai, 2007)). A nátriumcsatorna  

jelenleg az egyik legintenzívebben kutatott gyógyszercélpont az ioncsatornák közül.  

 

3.2.2.1 A helyi érzéstelenítık (lokál anesztetikumok) 

A helyi érzéstelenítık lokálisan alkalmazva felfüggesztik az ingerlékeny szövetek 

ingerületvezetési képességét, ezért érzéstelenítésre, fájdalomcsillapításra használják 
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ıket különbözı orvosi beavatkozásoknál. Terápiás hatásukat a feszültségfüggı 

nátriumcsatornák gátlásával érik el. A hatásmechanizmus elsı részletes vizsgálatakor 

(Narahashi és Frazier, 1975) tintahal óriásaxont perfundáltak különbözı pH-jú 

procainos oldatokkal és emellett az extracelluláris oldatot is cserélgették, így mérték az 

axon vezetıképességének változását. Arra a következtetésre jutottak, hogy a procain 

töltött formája tud kötni a csatornához, és kötıhelye a csatorna intracelluláris oldalán 

van (5.A ábra, „hidrofil” út).  

 

 
 

Y1771

F1764

BupivacainLidocain Lamotrigin Amitriptylin

Y1771

F1764

BupivacainLidocain Lamotrigin Amitriptylin
 

5. ábra, A helyi érzéstelenítık kötıhelye és feltételezett útja a kötıhelyhez. (A) Feltételezések szerint két 
úton juthatnak be a hatóanyagok a pórus belsejében található kötıhelyre (Rang 2007). A hidrofil úton a 
molekula töltetlen állapotban átjut a membránon, majd a citoplazmában protonálódik, és csatornanyitás 
esetén bejuthat a kötıhelyre A hidrofób úton a membrán felıl közelíti meg a hatóanyag a kötıhelyet. Az 
ellentmondásos irodalmi adatok következtében nem lehet megmondani, hogy egy adott gyógyszer milyen 
útvonalon jut a kötıhelyre, sıt még sok hatóanyagról az sem bizonyított, hogy a helyi érzéstelenítı 
kötıhelyre köt (de általában ezt feltételezik, mivel másik gyógyszer-kötıhelyrıl nincs még bizonyíték). (B) 
A nátriumcsatorna pórus régiója látható. A DEKA győrő aminosavai szürkével jelölve. A mutációs 
kísérletek alapján eddig feltérképezett gyógyszerkötésben fontos szerepet játszó oldalláncok meg vannak 
jelölve (piros: helyi érzéstelenítık kötıhelye, lila: az extracelluláris oldalról elérhetı oldalláncok, 
rózsaszín: nem a pórus belsı ürege felé álló argininek). (C) Az egyes paneleken az adott gyógyszer 
kötésében fontos szerepet játszó aminosavak vannak jelölve (minél sötétebb színnel, annál nagyobb 
affinitás változást okozott lecserélésük mutációs kísérletekben). A lidocain kötésében fontos a helyi 
érzéstelenítı kötıhely két aromás (fenilalanin és tirozin) aminosavának jelenléte. A bupivacain esetében a 
tirozin nem jelentıs, fontosak viszont – a fenilalaninon kívül – más, eredetileg a helyi érzéstelenítı 
kötıhely alkotójaként nem ismert aminosavak. Az antiepileptikum lamotrigin és antidepresszáns 
amitriptylin kötésében is ugyanezeknek az oldalláncoknak van szerepe, de az egyes oldalláncok részvétele 
a kötésben jelentısen eltér. A DEKA győrő aminosavai szürkével jelölve. Az (B) és (C) panel forrása: 
(Mike és Lukacs, 2010). 

A B 

C 

Sejten kívüli tér Sejten belüli tér 
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(Megjegyezném, hogy az általuk mért jelenségeket úgy is lehet magyarázni, hogy a 

procain a lipid fázisból köt be). Az általuk javasolt intracelluláris kötıhelyet késıbb 

mutációs vizsgálatokkal felderítették (5.B ábra), jelenleg ez a helyi érzéstelenítı 

kötıhely az egyetlen jól körülírt gyógyszer kötıhely a nátriumcsatornán (5.B-C ábra), a 

csatorna belsı üregében található, a D1, D3 és a D4, pórust határoló S6 szegmensein 

található oldalláncok alakítják ki (lásd 3.2.1.1 fejezet). 

A gyógyszercsoport tagjainak jellemzıje, hogy egy hidrofób aromás részbıl és egy 

többnyire tercier amint tartalmazó hidrofil részbıl állnak, melyeket egy intermedier lánc 

köt össze amid vagy észter kötéssel: ennek alapján csoportosítjuk ıket, mint látható a 6. 

ábrán. Fiziológiás pH-n többnyire protonáltak, disszociációs konstansuk (pK = az a pH 

érték, ahol a molekulák 50 %-a neutrális és 50 %-a protonált állapotban van) 8 és 9 közé 

esik. Beoldódnak a membránba, így kívülrıl adva is be tudnak jutni a citoplazmába, 

majd onnan a nátriumcsatorna belsejébe (5.A ábra).  

 

                          
                  procain     chlorprocain   

  

                 
cocain           tetracain 
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              lidocain     bupivacain 

 

                             
   mepivacain     etidocain 

 

6. ábra, Helyi érzéstelenítık. Észterszármazékok: procain, chlorprocain, cocain, tetracain. 
Amidszármazékok: lidocain, bupivacain, mepivacain, etidocain. Méréseim során bupivacaint és 
lidocaint használtam (3. táblázat). 

 

A vegyületek csoportosíthatóak hatáserısség, hatástartam és toxicitás szerint. 

Ismert hatás-szerkezet összefüggés, hogy ha a nitrogén csoportra alkil-gyököt raknak 

(minél hosszabb az alkil-lánc, annál lipofilebb lesz a vegyület), akkor a hatáserısséggel 

együtt a hatástartam és így a toxicitás is nı; míg az aromás győrő halogenálása a 

hatáserısséget növeli, de a hatástartamot csökkenteti. 

 

3. táblázat, Méréseim során használt helyi érzéstelenítık és plazmakoncentrációjuk irodalmi adatok 
alapján. Az alábbi táblázatokban a  plazmakoncentrációk mg/ml-ben megadott értékét az alábbiak szerint 
számoltam át µM-ba: [plazmakonc.(mg/ml)]*1000000/molekulatömeg. Referencia: 1 (Thummel és mtsai, 
2006). 

  

Vegyület Kód Fı felhasználás 
Hatás-

mechanizmus 
plazma konc.  
µg/ml        µM 

Bupivacain BPV lokál anesztetikum Na+ csat. gátló 0.800 1 2.462 

Lidocain LID 
lokál anesztetikum, 
I.b antiaritmikum 

Na+ csat. gátló 3.500 1 12.925 
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3.2.2.2 Antiaritmikumok 

A szívizom sejtek nemcsak összehúzódásra képesek, hanem a szinuszcsomóban 

keletkezett akciós potenciálok továbbítását is végzi (a Purkinje sejtek, pitvari és kamrai 

izomzat – fiziológiás körülmények között nem rendelkezik ritmusgeneráló 

tulajdonsággal). (7. ábra). A szívritmuszavarok kezelésére használt ún. antiaritmikumok 

Vaughan-Williams szerinti I. osztályába nátriumcsatorna gátló vegyületek tartoznak (8. 

ábra), melyek befolyásolják az ingerület terjedését. Az I. osztályú antiaritmikumok 

kötési kinetikája (disszociációs sebessége) eltérı, ez vezet a eltérı terápiás 

felhasználásukhoz is.  

 
7. ábra, Szív kamrai akciós potenciál, (Klabunde 2005) 
alapján. Az akciós potenciál felfutásában a 
feszültségfüggı nátriumcsatornáknak van szerepe (0. 
fázis). A depolarizáció hatására a gyors tranziens 
káliumcsatornák aktiválódnak (Kto - 1. fázis). A plató 
fenntartásáért a magas feszültségen aktiválódó 
kálciumcsatornák a felelısek (CaL - 2. fázis), míg a 
repolarizáció a késıi rektifikáló káliumcsatornák (KDR - 
3. fázis) nyitása révén valósul meg. A 2. fázisban jelenhet 
meg korai utódepolarizáció, míg a 4. fázisban láthatunk 
késıi utódepolarizációt, amikor egy ektópiás gócból 
induló ingerület aktiválhatja a nátriumcsatornákat, így 
extraszisztoléhoz vezethet. Ezt gátolják meg az I.b 
antiaritmikumok. 
 

Az I.a osztályba tartozó antiaritmikumok (quinidin, procainamid, disopyramid) 

kötési kinetikája intermedier, 5-30 s alatt disszociálnak a csatornáról (míg az akciós 

potenciálok általában 1 másodpercenként ismétlıdnek, tehát már fiziológiás 

szívfrekvenciáknál is számottevı gátló hatásuk). A következı akciós potenciál 

kialakulását (0. fázis) késleltetik, és az amplitúdót csökkentik, ezáltal az ingerület 

terjedése lassul. Káliumcsatorna gátló tulajdonsággal is rendelkeznek, így megnyújtják 

az akciós potenciál idıtartamát (3. fázis). Extraszisztolia és szupraventrikuláris 

tachycardia esetén használatosak, de proaritmogén tulajdonságuk miatt óvatosan 

alkalmazandóak. Az I.b osztályú gyógyszerek (lidocain, mexiletin, phenytoin) gyorsan 

disszociálnak (100-400 ms), így az akciós potenciál felfutását fiziológiás frekvenciáknál 

nem befolyásolják (kissé megrövidítik a plató fázist (2. fázis), ami a lassan inaktiválódó 

reziduális nátriumcsatornák gátlásával hozható összefüggésbe). Tachycardia esetén már 

megrövidülhet annyira a diasztole, hogy az I.b gyógyszerek disszociációja elég lassú 

ahhoz, hogy ne engedjék egy új akciós potenciál kialakulását, így visszaállítják a 
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fiziológiás szívmőködést. Kamrai extraszisztolék és tachyaritmia esetén használatosak. 

Az I.c antiaritmikumok (flecainid, moricizin) még lassabban disszociálnak, mint az I.a 

szerek (5-180s), ezért a repolarizációs fázis végén is sok blokkolt csatorna maradhat, 

ami életveszélyes aritmiák forrása lehet. Emiatt ezeket a szereket ritkán használják. 

 

   
I.a szerek:  quinidin            disopyramid              procainamid 

 

                                        
I.b szerek:          lidocain                  mexiletin            phenytoin 

 

                                           
I.c szerek:             flecainid                   moricizin 

 

8. ábra, I. osztályú antiaritmikumok. Méréseim során mexiletint, procainamidot, lidocaint és flecainidet 
használtam (4. táblázat). 
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Az antiaritmikumoknál figyelték meg a membránpotenciál-függés és a 

használatfüggés (use-dependence) jelenségét (Catterall 1987). Az elıbbi arra utal, hogy 

a depolarizáltabb (sérült) szívizomsejteken ezek a gyógyszerek erısebb gátló hatást 

képesek kifejteni. A használatfüggı gátlás azt jelenti, hogy egy gyógyszer jobban 

gátolja a nátriumcsatornát, ha a csatorna gyakran (nagy frekvenciával) kinyit; így ha az 

akciós potenciál 2. vagy 4. fázisa alatt újra aktiválódna a csatorna (pl. egy ektópiás 

gócból érkezı ingerület következtében), akkor ezt a gyógyszer meggátolja. Az 

antiaritmikumoknál az I.b szerek esetében tudjuk jól kihasználni ezt a tulajdonságot 

tachycardia és extraszisztolek kezelésére, hisz ezek a gyógyszerek az akciós potenciál 

felfutása alatt gyorsan asszociálnak, meggátolják a következı akciós potenciál túl korai 

kialakulását, de elég gyorsan disszociálnak ahhoz, hogy a következı akciós potenciál 

felfutását ne befolyásolják. A lassabb kinetikájú I.a és I.c szerek viszont 

proaritmogének. 

 
4. táblázat, Méréseim során használt antiaritmikumok és plazmakoncentrációjuk irodalmi adatok 
alapján. Referencia: 1 (Thummel és mtsai, 2006) 
 

Vegyület Kód Fı felhasználás 
Hatás-

mechanizmus 
plazma konc.  
µg/ml        µM 

Mexiletin MEX I.b antiaritmikum Na+ csat. gátló 2.000 1 9.271 

Lidocain LID 
lokál anesztetikum, 
I.b antiaritmikum 

Na+ csat. gátló 3.500 1 12.92 

Flecainid FLC I.c antiaritmikum Na+ csat. gátló 0.458 1 0.965 

Procainamid PRC I.a antiaritmikum Na+ csat. gátló 2.5 1 9.198 

 
 

3.2.2.3 Antiepileptikumok (antikonvulzánsok) 

Az epilepszia az agy leggyakoribb neurológiai betegsége, élettartam prevalenciája 

1%. Epilepszia diagnosztizálandó, ha a betegnek több alkalommal spontán jelentkezı, 

más betegséggel nem magyarázható görcsrohama volt. A különbözı rohamtípusokat 

(parciális / generalizált: tónusos-klónusos, absence, status epilepticus) különbözı 

gyógyszerekkel lehet csak kontrolálni az eltérı hatásmechanizmusok miatt. A jelenleg 

használatos antikonvulzánsok nagy része nátrium- vagy kálciumcsatornákon, GABAA-

modulációval vagy a glutamáterg rendszer befolyásolásával hat (5. táblázat, 9. ábra).  

A nátriumcsatorna-gátlók közt találjuk a legáltalánosabb antikonvulzánsokat 

(carbamazepin, phenytion), amelyek a generalizált tónusos-klónusos rohamokat elızik 
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meg. Az epileptikus gócban nagy frekvenciával tüzelı neuronok nátriumcsatornáinak 

aktivitásfüggı szelektív gátlásával érik el hatásukat.  

 

5. táblázat, A legelterjedtebb antikonvulzáns gyógyszerek, indikációjuk és hatásmechanizmusuk  
(gen. t/k: generalizált tónusos-klónusos roham, k.p: komplex parciális roham).  

 

Antiepileptikum Indikáció Hatásmechanizmus 

Phenytoin Gen. t/k, k.p. Nátriumcsatorna gátló 

Carbamazepin Gen. t/k, k.p. Nátriumcsatorna gátló 

Valproat Gen. t/k, k.p., absence 
Na+- és T-Ca2+-csat. gátló, GABA-transzamináz 

gátló 
Lamotrigin Gen. t/k, k.p., absence Na+- csat. és L-típusú Ca2+ csatorna gátló 

Clobazam Gen. t/k, k.p., absence GABAA-benzodiazepin-receptor mőködés ↑ 

Clonazepam Absence, status ep. GABAA-benzodiazepin-receptor mőködés ↑ 

Ethosuximid Absence T-típusú Ca2+ csatorna gátló 

Primidon Gen. t/k, k.p. GABAA-receptor mőködés ↑, Na+- csat. gátló 

Fenobarbital Gen. t/k, k.p. GABAA-rec. mőködés ↑, Na+ csat. gátló, AMPA 
antagonista 

Felbamat Gen. t/k, k.p. Nátriumcsatorna gátló, NMDA antagonista 

Gabapentin K.p. GABA prekurzor, L-típusú Ca2+ csat. gátló 

Vigabatrin Gen. t/k, k.p. GABA-transzamináz gátló 

Zonisamid Gen. t/k, k.p. Na+- csat. és T-típusú Ca2+ csatorna gátló 

Topiramat Gen. t/k, k.p. 
Na+ csat. és L-típusú Ca2+ csat gátló,  
GABAA mők.↑, AMPA antagonista 

Oxcarbazepin Gen. t/k, k.p. Na+- csat. és L-típusú Ca2+ csatorna gátló 

Remacemid K.p. NMDA antagonista, Nátriumcsatorna gátló 

Tiagabin K.p. GABA transzporter gátló 

 

1938-ban figyelték meg, hogy az epilepszia kutatásában használt állatmodellben 

(maximal electroshock-induced seizures: MES) a phenytoin (5,5-diphenylhydantoin) 

képes gátolni a rohamok kialakulását. Késıbb leírták, hogy óriásaxonon gátolja a 

nátriumáramot (Lipicky és mtsai, 1972). Bebizonyították, hogy a phenytoin használat- 

és feszültségfüggı módon gátolja a nátriumcsatornákat (Courtney és Etter, 1983), és 

hogy csak a nagy frekvenciás neurontüzelést gátolja, míg a spontán kis frekvenciájú 

kisüléseket nem befolyásolja (McLean és Macdonald, 1983). Feltételezték, hogy a 

nátriumcsatorna gyors inaktivált állapotát stabilizálja, mivel eltolta az egyensúlyi 

inaktivációs görbéket is (Matsuki és mtsai, 1984). A phenytoin kötıdése a gyors 
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inaktivált állapotban levı csatornához relatíve lassú, ezért lehetséges, hogy szelektíven a 

negyfrekvenciás tüzelést gátolja (Lang és mtsai, 1993). 

A késıbb felfedezett antikonvulzáns, a carbamazepin hasonló tulajdonságokkal 

rendelkezik, de háromszor kisebb az affinitása a nátriumcsatorna gyors inaktivált 

konformációjához, viszont ötször gyorsabban köt be (Kuo és mtsai, 1997). Ezzel 

magyarázható a terápiásan tapasztalt eltérı hatásuk: míg a phenytoin az elnyúlt, addig a 

carbamazepin a rövidebb depolarizációval járó rohamokat gátolja hatékonyabban. 

 

                                             

   phenytoin                  carbamazepin                    lamotrigin 

 

                               
            zonisamid           topiramat             gabapentin 

 

9. ábra, Antiepileptikumok. Ezeket az antiepileptikumokat használtam méréseim során (6. táblázat). 
 

Azt feltételezik, hogy ezek a vegyületek az intracelluláris oldalról kötnek be (lásd 

5.A ábra), kötıhelyük a helyi érzéstelenítıkhöz hasonlóan a pórus belsejében található 

(Ragsdale és mtsai, 1996). Felmerült a lehetısége azonban egy másik, extracelluláris 

kötıhelynek is (Riddall és mtsai, 2006; Yang és mtsai, 2009) (5.B ábrán lila színnel 

jelölt oldalláncok). 

Újabb antikonvulzánsok, melyek a nátriumcsatorna gyors inaktivált állapotát 

stabilizálják: oxcarbamazepin, valproat, felbamat, zonisamid, topiramat, remacemid, 

lamotrigin. Ez utóbbi származékai (sipatrigine, 202W92) jelentıs mértékben gátolják a 

perzisztens nátriumáramokat, melynek jelentısége lehet az excitotoxicitás 
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csökkentésében epilepsziában (Spadoni és mtsai, 2002). A széles spektrumú 

antiepileptikumok (lamotrigin, valproat, benzodiazepinek) több célfehérjén is hatnak, 

hatásmechanizmusuk csak részben felderített (Bianchi és mtsai, 2009).  

 

6. táblázat, Méréseim során használt antiepileptikumok és plazmakoncentrációjuk irodalmi adatok 
alapján. Referencia: 1 (Thummel és mtsai, 2006) 
 

Vegyület Kód Fı felhasználás 
Hatás-

mechanizmus 
plazma konc.  
µg/ml        µM 

Carbamazepin CBZ antiepileptikum Na+ csat. gátló 9.3 1 39.362 

Lamotrigin LTG antiepileptikum Na+ csat. gátló 2.5 1 9.762 

Phenytoin DPH 
antiepileptikum, 
I.b antiaritmikum 

Na+ csat. gátló 10 1 39.64 

Topiramat TOP antiepileptikum Na+ csat. gátló 5.5 1 16.21 

Zonisamid ZON antiepileptikum Na+ csat. gátló 28.4 1 133.82 

Gabapentin GAB antiepileptikum Ca2+ csat. gátló 0.4 1 23.359 
 

 

A „klasszikus” nátriumcsatorna gátlók 

Az elızıekben tárgyalt három gyógyszercsoportot (helyi érzéstelenítık, I. osztályú 

antiaritmikumok, antikonvulzánsok) dolgozatomban klasszikus nátriumcsatorna 

gátlóknak nevezem. Ezekrıl a gyógyszerekrıl régóta ismert, hogy rendelkeznek 

nátriumcsatorna gátló hatással, és William Catterall 1987-ben megjelent cikke (Catterall 

1987) óta az az uralkodó nézet, miszerint ezek a gyógyszerek ugyanazzal a 

hatásmechanizmussal hatnak, és a csatornafehérje azonos régiójában van a kötıhelyük 

(helyi érzéstelenítı kötıhely). Valóban, az elektrofiziológiai mérések alapján hasonlóan 

viselkednek ezek a vegyületek (10. és 11. ábra):  

• A gátlás használatfüggı (use-dependent): ismételt aktivációk során a gátlás 

progresszíven elmélyül. 

• A gátlás frekvenciafüggı: a gátlás mértéke függ attól, hogy a sejtet depolarizáló 

pulzusokat milyen gyakorisággal adjuk (minél nagyobb frekvenciával 

ingereljük, annál erısebb a gátlás).  

• A gátlás membránpotenciál-függı: a gátlás mértéke függ attól, hogy elızıleg a 

sejtet milyen tartófeszültségen tartottuk. (Ha depolarizáltabb a sejtmembrán, 
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jobban gátolnak ezek a gyógyszerek; ami arra utal, hogy a gyógyszer a nyitott- 

vagy az inaktivált állapotokat preferálja.) 

• Az egyensúlyi („steady-state”) inaktivációs görbe balra tolódik (arra utal, hogy 

a csatorna inaktivált állapotát preferálja a gyógyszer). 
 

10. ábra, A használatfüggés jelensége.  
A nátriumáramokat 10 Hz-es depolarizációkkal 
(-120 mV-ról -10 mV-ra lépve) váltottuk ki kontrol 
esetben (bal panel) és 30 µM fluoxetin jelenlétében 
(jobb panel). A gyógyszer bemosása utáni elsı 
depolarizációval kiváltott áramnál mérhetı gátlás 
a tónusos gátlás (1. depol. a bal vs jobb panelen). 
Megfigyelhetjük, hogy a 10. depolarizáció által 
kiváltott áram jelentısen kisebb, mint az 1., azaz a 
csatornák nagyobb része van gátolva, mint az elsı 
depolarizációkor. A jelenség hátterében 
valószínőleg az áll, hogy a gyógyszer a csatorna 

inaktivált állapotához nagy affinitással képes kötni. Így az aktiváció után inaktivált állapotba kerülı 
csatornák nagyobb eséllyel blokkolhatók (Catterall 1987). Minél nagyobb frekvenciával váltjuk ki a 
depolarizációkat, annál nagyobb lesz a gátlás, és hamarabb alakul ki. 

 

  

11. ábra, William Catterall közleményének (Catterall 1987) „Common modes of drug action on Na+ 

channels: local anesthetics, antiarrhythmics and anticonvulsants” 1. ábrája, melyben béka Ranvier 
befőzıdésén mérve bemutatja 0.5 mM lidocain nátriumcsatorna gátló hatásának frekvenciafüggését (A), 
és 1 mM lidocain hatását az egyensúlyi inaktivációs görbén (B) átlátszó körök: kontrol, fekete körök: 
lidocain.  

 

Az elıbb bemutatott jelenségek mind visszavezethetıek a gátlás állapotfüggı 

voltára. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszerek szelektíven nagyobb affinitással kötnek a 

csatorna bizonyos konformációihoz (feltételezetten az inaktivált állapotokhoz), amibıl 

az is következik, hogy a depolarizáltabb- vagy nagy frekvenciával tüzelı sejteket 

szelektíven gátolják. Ezért általánosan elfogadott, hogy egy hatóanyag gátlása minél 

inkább állapotfüggı, annál jobb terápiás hatékonyság várható.  

1. depol.

10. depol.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n
A

0 2 4ms0 2 4ms

n
A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10. depol.
1. depol.

1. depol.

10. depol.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n
A

0 2 40 2 4ms0 2 40 2 4ms

n
A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10. depol.
1. depol.



31 

A nátriumcsatorna gátló hatás felderítésére rutinszerően az imént pontokba szedett 

jól ismert tulajdonságokat használják, azonban a részletes hatásmechanizmust is feltáró 

munka igen ritka, még a jól ismert klasszikus nátriumcsatorna gátlók körében is. A 

közelmúltban bizonyos gyógyszercsoportokról kimutatták (antidepresszánsok, 

antipszichotikumok, neuroprotektív szerek), hogy számos tagjuk rendelkezik 

nátriumcsatorna gátló tulajdonsággal (lásd részletesen késıbb). Elvégezve az elıbb 

említett rutinvizsgálatokat úgy találták, ezek is ugyanolyan módon hatnak, mint a 

klasszikus gátlószerek. Tehát úgy tőnt, a nátriumcsatorna gátlók egy homogén csoportot 

alkotnak. Ezt azonban számos kísérleti eredmény megkérdıjelezi. Az egyik 

vizsgálatban 400 klinikailag alkalmazott gyógyszert vizsgáltak meg NaV1.2 csatorna 

gátló tulajdonságukra nézve (Huang és mtsai, 2006), és azt találták, hogy a vegyületek 

25%-a hatékonyan gátolta a csatornát 10 µM koncentrációban. (A vizsgálat 

természetesen nem azt tesztelte, hogy a nátriumcsatorna gátlás része-e a terápiás 

hatásmechanizmusnak, mivel számos gyógyszer nem éri el terápiásan a 10 µM-os agyi 

koncentrációt. Említésre méltó ugyanakkor, hogy számos klasszikus gátlószer (pl. 

lidocain, lamotrigin, carbamazepin) „megbukott” a teszten, nem értek el ugyanis 60 %-

os gátlást 10 µM-ban.) Felmerül a kérdés: lehetséges-e, hogy ilyen sok, ennyire 

különbözı kémiai szerkezető vegyület mind ugyanarra a kötıhelyre köt be? A 

nátriumcsatornán végzett mutációs vizsgálatok igen ellentmondásosak (ld. részletesen 5. 

B-C ábra és 7.5 fejezet), a helyi érzéstelenítı kötıhely kulcsfontosságú aminosavainak 

elmutálása némelyik gátlószer kötését egyáltalán nem módosította (Mike és Lukacs, 

2010). Összegezve elmondhatjuk tehát, hogy nagyon valószínő az alternatív kötıhelyek 

létezése, de közvetlen bizonyíték még nincs erre vonatkozóan. Fontos megjegyezni, 

hogy mutagenezis vizsgálatokat szinte kizárólag a pórus régióban végeztek eddig, ezért 

nem ismert, hogy pl. a feszültség szenzor régiókat lehet-e gyógyszeresen modulálni. 
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3.2.2.4 Antidepresszánsok 

Az antidepresszánsok használata napjainkban nagyon elterjedt. A kezelés javallata 

leggyakrabban a depressziós tünetcsoport, de széles körben használják e gyógyszereket 

az alábbi betegségek kezelésére is: szorongásos zavarok, pánik-tünetcsoport, 

kényszeres-rögeszmés zavarok, poszttraumás stressz-zavar, poszt-stroke depresszió, 

poszt-infarktus depresszió, pszichoszomatikus betegségek, neuropátiás fájdalom. 

A depresszió már ma is népbetegségnek tekinthetı, hiszen a statisztikai adatok 

alapján a lakosság mintegy 10%-a válik érintetté az élete folyamán (Szadoczky és mtsai, 

1998; Torzsa 2008), és elırejelzések szerint 2020-ra ez a betegség lesz a vezetı oka a 

munkaképtelenségnek a világ fejlett országaiban. Ezért a gyógyszeres terápiának – az 

egyéb gyógymódok mellett – meghatározó fontossága van.  

Az antidepresszánsok patomechanizmusa - A monoamin-hipotézis 

A monoamin elmélet (Toman és Everett 1958) alapja az a megfigyelés, hogy az agyi 

monoamin (szerotonin, noradrenalin) szinteket növelı gyógyszerek alkalmasak a 

depresszió kezelésére. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben nem az elmélet 

alapján fejlesztették a hatásos gyógyszereket, hanem a hatékony készítmények közös 

tulajdonságai alapján jött létre az elmélet.  

Tény, hogy a terápiában használt antidepresszánsok nagy része akut (azonnali) 

módon megnöveli a szinapszisokban ezen monoaminok koncentrációját. Ennek több 

lehetséges módja létezik:  

• a neuronális visszavételük gátlása szelektív módon (transzpoter-gátlók) 

• az interneuronális metabolizmusuk gátlása (MAO-A gátlók) 

• felszabadulásuk serkentése az α2 auto- és heteroreceptorok blokkolásával. 

Az is tény viszont, hogy a terápiás hatás csak jóval késıbb, általában 3–4 hét múlva 

jelentkezik, és eléréséhez nem elegendı a transzportereket hatékonyan gátló nanomólos 

koncentráció, hanem magasabb, mikromólos koncentrációkban kell a gyógyszernek 

jelen lenni . Ezek és más ellentmondások (7. táblázat) arra utalnak, hogy a monoamin 

elmélet a maga egyszerőségében nem képes a depresszió patogenezisét magyarázni, 

habár az nyilvánvaló, hogy a monoaminerg rendszerek megváltozott mőködésének 

meghatározó szerepe van a betegség kialakulásában. 
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7. táblázat, Az elmélet mellett és ellene szóló érvek. Röv.: 5-HT: szerotonin, NA: noradrenalin, DA: 
dopamin, ACh: acetilkolin, nACh: nikotinos acetilkolin receptor, 5-HIAA: 5-hidroxi-indol-ecetsav, 
MHPG: 3-metoxi-4-hidroxifenil-glikol. 

 
ÉRVEK ELLENTMONDÁSOK 

1. Depresszióban az 5-HT és NA 
metabolitjainak (5-HIAA és MHPG) 
szintje alacsony liquorban, vizeletben 
(Manji és Duman 2001). 

1. Az 5-HT szint magasabb nem kezelt depressziósok 
liquorjában (Gjerris és mtsai, 1987)A DA lebomlási terméke és 
a GABA szintje is csökken a liquorban és a plazmában (Manji 
és Duman 2001). 

2. Eltérések a 5-HT1A, 5-HT2, α2, β 
receptorok, valamint a NA és 5-HT 
transzporterek expressziójában. 

2. Más transzmitter-rendszerekben is vannak ilyen eltérések 
(ACh szenzitivitás↑, NMDA expresszió↓, glutamáterg 
jelátvitel↑). 

3. A monoamin depléció (reserpin) 
depresszióhoz hasonló tüneteket vált 
ki (Harris 1957). 

3. Új meta-analízis: a reserpines klinikai vizsgálatok 
metodikailag hibásak, az általuk végzett esettanulmányban nem 
találták depresszogénnek a reserpint (Baumeister és mtsai, 
2003). 

4. A MAO-A bénítók, triciklikus 
antidepresszánsok,   SSRI-ok 
hatékonyan gyógyítják a depressziót. 

4. Elmélettel összeegyeztethetetlen hatásmechanizmusú 
antidepresszánsok:  

 

Tianeptin: 5-HT felvétel ↑ (Mennini és mtsai, 1987),  
AGN2979 (triptofán-hidroxiláz aktiváció gátló): 5-HT szint↓ 

(Clerc és mtsai, 1986),  
Bupropion: elsısorban nACh antagonista, a DA és a NA 

transzportert gyengén gátolja (Fryer és Lukas 1999; Slemmer 
és mtsai, 2000),  

Mecamylamin: egyáltalán nem hat a monoamin 
transzporterekre, nACh antagonista (Shytle és mtsai, 2000; 
Shytle és mtsai, 2002).  

EXP561-nek nincs viszont antidepresszáns hatása, pedig potens 
monoamin visszavétel gátló (Gershon és mtsai, 1968). 

 5. A terápiás hatás csak két hét után jelentkezik, pedig a 
monoamin transzporter gátlásához rövid idı elegendı (órák). 

 6. A transzportereket gátló nanomólos koncentrációban nincs 
terápiás hatás. Mikromólos agyi koncentrációban már más 
proteinekre - receptor ioncsatornákra vagy feszültségfüggı 
ioncsatornákra - is hatnak. 

 

A táblázatban feltüntetett ellentmondások arra ösztönözték a kutatókat, hogy új 

hipotéziseket állítsanak fel. Ezeknek általános hibája, hogy igyekeztek a monoamin 

hipotézist megdönteni. 

1. „Kolinerg-adrenerg-teória” szerint a két transzmitter-rendszer egyensúlyának megbomlása okozza 

a depressziós állapotot (kolinerg hiperszenzitivitás) (Janowsky és mtsai, 1974). Megfigyelték, hogy az 

acetilkolin (ACh) fontos szerepet játszik a stresszre adott válaszreakcióban (felgyorsul az ACh turn-over, 

az ACh facilitálja az adrenokortikotrop hormon, a kortikotropin felszabadító faktor (CRF) és a 

kortikoszteron felszabadulását), valamint, hogy a kolinomimetikus fizostigmin egészségeseken 

depressziót, szorongást, irritabilitást vált ki (Janowsky és mtsai, 1974; Kennedy és mtsai, 1984). A teória 

kidolgozásakor a kolinerg hatásokat muszkarinikus receptor hatásokkal próbálták megmagyarázni, csak a 

90-es évek végén  került újból elıtérbe az elmélet, de immár a nikotinikus receptorokra helyezve a 
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hangsúlyt (Shytle és mtsai, 2002). Vannak antidepresszáns hatású gyógyszerek, melyek fıként 

nikotinikus antagonisták (bupropion, mecamylamin, (Slemmer és mtsai, 2000)), sıt nemrég kimutatták 

hogy egy állatmodellben az amitriptylin antidepresszáns jellegő hatásai nem alakultak ki nagy affinitású 

nikotinos receptorok hiányában (Caldarone és mtsai, 2004). 

2. A hipothalamusz – hipofízis – mellékvesekéreg rendszer mőködési rendellenességeire 

(hiperaktivitás, magas plazma kortizol szint (mely antidepresszáns szedésekor csökken), liquorban magas 

CRF szint, a CRF receptorok száma csökkent az agyban) vezetik vissza egyes kutatók a depressziót 

(Nemeroff 1998). Kimutatták, hogy egyes antidepresszánsok - fluoxetin, amitriptylin - gátolják a CRF és 

vazopresszin receptorokat (De Bellis és mtsai, 1993; Heuser és mtsai, 1996). 

3. Mások szerint a génexpresszió megváltoztatásán keresztül, így neurotrófikus faktorok 

felszabadításával hatnak az antidepresszánsok (Duman 2002). Megfigyelték, hogy ezek a gyógyszerek 

modulálnak számos olyan faktort, mely a sejt túlélı mechanizmusait aktiválja (CREB, BDNF, stb). Az 

elmélet a terápiás hatás két hetes késleltetését azzal magyarázza, hogy a génátíródás modulálása 

következtében az új fehérjék megszintetizálása ennyi idıt vesz igénybe.  

4. A betegség gyulladásos hátterét („makrofág teória”) feltételezik egyes kutatók. Ismeretes, hogy a 

krónikus infekciók és más, az immunrendszert érintı hatások, például citokin terápia következtében is 

gyakori a depresszió kialakulása (Leonard 2001). A szimpatikus neurotranszmisszió és az immunrendszer 

közötti kétirányú kapcsolat van. Kimutatták, hogy a noradrenalin-transzporter (NET) hiánya vagy gátlása 

következtében megemelkedı monoamin szint hatására a gyulladásos mediátorok termelıdése csökken 

(Haller és mtsai, 2002). 

 

Az utóbbi idıben fogalmazták meg a monoamin teória újabb változatát, valamint a 

„network hipotézist”. Ez utóbbi kiegészíti a modern monoamin hipotézist, és a többi 

elmélet is beleilleszthetı, így jelenleg ez a hipotézis tőnik a legátfogóbbnak. 

5. A „módosított, vagy modern monoamin-teória” szerint a megnövekedett 

neurotranszmitter szint hosszú távú, ún. „adaptív változásokat” idéz elı, mint például 

egyes receptorok modulálása: β, 5HT2, D1 ↓ (down-reguláció); α1 ↑ (up-reguláció); 5-

HT1, D2 érzékenyítése, mely változások végül is a tünetek javulásához vagy teljes 

megszőnéséhez vezetnek. Az 5-HT és noradrenalin visszavétel szelektív gátlásával ható 

antidepresszáns gyógyszerek fontosságának elismerése mellett, a szerzı kiemeli a 

depresszió „multifaktoriális”, azaz sok receptort és bonyolult, finoman összehangolt 

szabályozásokat érintı jellegét (Millan 2004). Véleménye szerint a gyógyszerkutatásnak 

a „nem-monoaminerg” célpontokat (pl. NMDA-, neurokinin-receptorok, neurotróp 

faktorok) is figyelembe kell vennie; valamint a több célponton ható ún. „multi-target” 

gyógyszerek fejlesztésére érdemes koncentrálni, hasonlóan a már ismert SSRI/5-HT2-

antagonisták vagy a kombinált SSRI/α2-gátló hatású készítményekhez. 
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6. A „network-hipotézis” szerint a depresszió az ideghálózatok módosult 

mőködésének tudható be (Castren 2005). Az elmélet szerint számos tényezı 

befolyásolhatja a funkcionálisan egybetartozó neuronok mőködését (akár a monoamin-

szintek, a monoaminerg receptorok, neurotrófikus faktorok jelenléte, egyéb receptorok 

és ioncsatornák). A depresszió kialakulásában és terápiájában sem lehet kiragadni egy 

elemet, hanem több tényezı összessége fog a neuronhálózat mőködésének 

megváltozásához vezetni. Az elméletet alátámasztja, hogy a depressziósok agyában 

kevesebb szinaptikus kapcsolatot képeznek a dendrittüskék és az axonterminálisok, míg 

antidepresszáns kezelés hatására felszaporodnak a dendrittüskék (Hajszan és mtsai, 

2005), és így feltehetıleg lehetıség nyílik a hálózati kapcsolatok megváltoztatására. A 

fluoxetin plaszticitást serkentı hatását már kimutatták in vivo kísérletekben (Maya 

Vetencourt és mtsai, 2008) . 

 

Az antidepresszív szerek csoportosítása 

A Magyarországon jelenleg forgalomban lévı antidepresszív hatású vegyületek 

csoportosítása sem a kémiai szerkezet alapján, sem a hatásmechanizmus szerint nem 

teljesen egyértelmő. Legalább három csoportot különböztetünk meg.  

 

Monoamino-oxidáz-bénítók (MAO-Inhibitorok) - 12. ábra 

Hatásuk azon alapul, hogy gátolják a szerotonin és a noradrenalin intracelluláris 

lebontását végzı monoamino-oxidáz-A enzimet. Ennek következtében javul a 

„neurotranszmitter-kínálat”. A régebbi, nem szelektív MAO-gátlók mellett (iproniazid, 

nialamid) már van szelektív és reverzibilis MAO-A-gátló vegyület (RIMA), mely 

hatásos antidepresszáns (moclobemid). Kedvezı mellékhatásprofilja miatt alkalmazzák 

fıleg idıskori vagy terápiarezisztens depresszióban. 

 

                               
  iproniazid            nialamid 
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            moclobemid 

 

12. ábra, Monoamino-oxidáz-bénítók 

 

Triciklikus (vagy klasszikus, nem szelektív hatású) antidepresszánsok – 13. ábra 

Hatásuk azon alapul, hogy a noradrenalin és a szerotonin preszinaptikus neuronba 

való visszavételét gátolják (14. ábra). Esetenként veszélyes mellékhatásokat okoznak 

egyéb receptoriális hatásaik: antikolinerg, antihisztamin, alfa- és béta-adrenerg gátló 

hatás. Kedvezıtlen mellékhatásaik ellenére még ma is használt szerek. Kellı ideig és 

megfelelı dózisban alkalmazott kezelés esetén a depressziós betegek mintegy 

kétharmada reagál kedvezıen.  

 

      
  imipramin           desipramin                   clomipramin 

 

                         

  trimipramin                    nortiptylin        amitriptylin 

 

13. ábra, Triciklikus és tetraciklikus vegyületek 
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14. ábra, Antidepresszánsok szelektivitása szerotoninra (5-HT), illetve noradrenalinra (NA). 
 (Leonard 2003) 

 

Szelektív hatású vegyületek 

Szelektív szerotonin visszavétel gátlók (SSRI) – 15. ábra 

A szerotonin-visszavételt szelektíven gátolják (14. ábra), terápiásan ugyanolyan 

hatásosak, mint a klasszikus antidepresszánsok, azonban nincsenek ezekhez hasonló 

mellékhatásaik, kevésbé toxikusak (így a túladagolás veszélye kicsi), így jobb 

életminıséget biztosítanak. A depresszió kezelésében elsıként választandó szerek. 

Mellékhatásaik enyhébbek: gyomorpanaszok, szorongás, alvászavar, szexuális 

diszfunkció.  

 

 

                     fluoxetin         paroxetin                                sertralin 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      fluvoxamin       citalopram 

15. ábra, Szelektív szerotonin visszavétel gátló vegyületek 
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Szerotonin-noradrenalin visszavétel gátlók (SNRI) – 16. ábra 

A szerotonerg és a noradrenerg rendszerre is hatnak, mellékhatásaik hasonlóak az 

SSRI-okhoz.  

          
nefazodon     venlafaxin 

 

16. ábra, Szerotonin noradrenalin visszavétel gátló vegyületek 

 

Noradrenerg és specifikus szerotonerg antidepresszánsok (NaSSA) – 17. ábra 

Szelektíven gátolják az α2 adrenerg receptorokat, ezzel a preszinaptikus negatív 

visszacsatolás mértékét csökkentik, így a transzmitter ürülés fokozódhat. Különbözı 

szerotonin receptorok gátlásával is hozzájárulnak a monoaminerg rendszerek 

mőködésének megváltozásához (mianserin: 5-HT1D, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT6, 5-

HT7; mirtazapin: 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3). 

                                           
                  mianserin                mirtazapin 

 

17. ábra, Noradrenerg és specifikusan szerotonerg vegyületek 

 

Noradrenalin visszavétel gátlók (NRI) – 18. ábra 

Szelektíven gátolják a noradrenalin transzportert. Növelik a koncentráló képességet 

és a motivációt. A nisoxetint már csak állatkísérletekben használják. 
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      maprotilin              reboxetin                      nisoxetin 

 

18. ábra, Noradrenalin visszavétel gátló vegyületek 

 

Egyéb hatásmechanizmusú vegyületek – 19. ábra 

A bupropiont noradrenalin-dopamin visszavétel gátlóként (NDRI) klasszifikálják. 

Megjegyzendı, hogy hatékonyan gátolja a nikotinos acetilkolin receptorokat, ahogy a 

mecamylamin is, melyrıl nem rég mutatták ki, hogy antidepresszáns hatással is 

rendelkezik (Lippiello és mtsai, 2008). (A késıbbiekben a mecamylamint a 

gyógyszerek „egyéb” kategóriájába soroltam, mivel elsıdleges felhasználása a 

dohányzásról való leszokás terápiája.) Nehéz megmagyarázni a tianeptin hatását, mivel 

serkenti a monoaminok visszavételét (szelektív szerotonin visszavétel serkentı: SSRE), 

mégis hatékony antidepresszáns. A trazodon hatásmechanizmusa ismeretlen, kis 

affinitással gátolja a szerotonin transzportert, az 5HT2A és 5HT2C receptorokat. Ezek a 

szerek ugyancsak kevés mellékhatással rendelkeznek.  

          
        trazodon     tianeptin 
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      bupropion              mecamylamin 

 

19. ábra, Ismeretlen hatásmechanizmusú antidepresszáns vegyületek 

 

Antidepresszánsok hatása a feszültségfüggı ioncsatornákra (irodalmi áttekintés) 

Egyre több adat van arra vonatkozóan, hogy a monoamin-transzporterek gátlásán 

kívül több ioncsatorna mőködését is befolyásolhatják az antidepresszánsok terápiás 

koncentrációban (plazma koncentráció: ~ 1-10 µM, lásd 9. táblázat, a pontos agyi 

koncentráció nem ismert – ld. 7.2 fejezet). Több ilyen másodlagos célpont esetében is 

feltételezik, hogy a terápiás- vagy a mellékhatások kialakításában része lehet a 

megváltozott csatorna-mőködésnek. A másodlagos célpontok bıvülı köre pedig egyre 

inkább igazolja, hogy a „network-hipotézis”-t érdemes figyelembe venni, ha az 

antidepresszánsok hatásmechanizmusáról elmélkedünk.    

Ilyen szekunder targetekként vizsgált ioncsatornák: 

• Feszültségfüggı káliumcsatorna - KV : Delayed Rectifier: Terápiás 

koncentrációban gátolták a triciklikus (Teschemacher és mtsai, 1999) és az 

SSRI (Witchel és mtsai, 2002) vegyületek is; a gátlás jellege függ a csatornák 

altípusától. A vékonybél preparátumon talált gátló hatást teszik felelıssé a 

gyakori gastrointestinális mellékhatásokért. A hERG csatornák gátlása hosszú 

QT-szindróma kialakulását okozhatja a gyógyszer szedése folyamán, mivel a 

gátló hatás következtében megnyúlik a szívizomsejtek repolarizációja, és ez 

súlyos aritmiák („torsades de pointes”) kialakulásához vezethet (Pacher és 

Kecskemeti, 2004b). Transient Outward: terápiás koncentrációban számottevı 

gátlást találtak (Nicholson és mtsai, 2002). 

• Kálcium-aktivált káliumcsatorna - KCa : A kis konduktanciájú (SK) és a nagy 

konduktanciájú (BK) kálciumaktivált káliumcsatornát terápiás koncentrációban 

enyhén gátolták a vizsgált triciklikus antidepresszánsok (Farrugia 1996). 



41 

• „Two-pore-loop” káliumcsatorna - K2P : kevés csatornatípust vizsgáltak, és 

azokat gátolták: IC50: ~ 10 µM (Kennard és mtsai, 2005). 

• Feszültségfüggı kálciumcsatorna: A neuronális kálciumcsatornáknak jelentıs 

szerepe van a transzmitter-felszabadulásban, valamint a plaszticitási 

folyamatokban is nélkülözhetetlen a mőködése. Az eddigi vizsgálatok 

kimutatták a triciklikus vegyületek mellett (Choi és mtsai, 1992) az SSRI-k 

gátló hatását terápiás koncentrációban (Hahn és mtsai, 1999; Deak és mtsai, 

2000; Witchel és mtsai, 2002)). A triciklikus- és szelektív szerek szedésekor 

kialakuló szívritmuszavarok hátterében a kálciumcsatornák modulálása is 

jelentıs tényezı (Pacher és mtsai, 2000a; Pacher és mtsai, 2000b). 

Megfigyelték, hogy vékonybél preparátumon és ér simaizom preparátumon is 

gátolták az antidepresszánsok a kálciumcsatornákat (Pacher és mtsai, 1999; 

2001) 

• Nikotinos ACh-receptor: A vizsgált antidepresszánsok terápiás 

koncentrációban gátolták a nAChR-t. A gátlás mértéke jelentısen függ a 

vizsgált receptor altípustól (Maggi és mtsai, 1998; Slemmer és mtsai, 2000; 

Lopez-Valdes és Garcia-Colunga, 2001; Lopez-Valdes és mtsai, 2002; Gumilar 

és mtsai, 2003; Garcia-Colunga és mtsai, 2004). 

• NMDA receptor: Mivel ez a receptor a plaszticitási folyamatok egyik 

legfontosabb eleme, így ennek a modulálása is jelentıs változásokat 

eredményezhet az agy információ-feldolgozásában. Számos adat van arra 

vonatkozólag, hogy az NMDA antagonista hatás szerepet játszhat az 

antidepresszáns hatás kialakulásában (Millan 2004). Munkacsoportunk 

igazolta, hogy a desipramin és a fluoxetin a terápiáshoz közeli koncentrációban 

gátolja az NMDA receptorokat (Szasz és mtsai, 2007). 

• 5-HT3-receptor: Az eddig vizsgált antidepresszánsok ezt a csatornát gátolták a 

legalacsonyabb koncentrációban (Eisensamer és mtsai, 2003), ami megerısíti a 

szerotonerg rendszer receptoriális szinten való modulálásának terápiás 

relevanciáját. 

• Nátriumcsatorna: az alábbiakban részletezem (8. táblázat). 

 



42 

Az antidepresszánsok nátriumcsatornára gyakorolt hatását leginkább, mint 

mellékhatást tárgyalja az irodalom. Túladagolás esetén, de akár terápiás 

koncentrációban is elıfordul, hogy az egyes gyógyszerek szívritmus zavarokat okoznak. 

Ennek oka részben, hogy az antidepresszánsok a szív nátriumcsatornáit gátolják. Ezt a 

hatást nem csak a triciklikus szereknél mutatták ki, hanem a kevesebb mellékhatással 

rendelkezı SSRI gyógyszereknél is. (Deak és mtsai, 2000; Pacher és mtsai, 2000b; 

Pacher és mtsai, 2004b). Felmerül tehát a kérdés: Ha eléri az agyban is 

gyógyszerkoncentráció a gátláshoz szükséges szintet akkor mi lehet a szerepe a 

nátriumcsatorna gátlásnak a központi idegrendszeri hatásokban? 

 

8. táblázat, Az irodalmi adatok összefoglalása nátriumcsatorna gátló antidepresszánsok részletes 

vizsgálatáról. (X-el jelölve, mely jelenségeket vizsgálták. HPC: hippokampusz, DRG: hátsó gyöki 
ganglion, TTX-S: TTX-érzékeny nátriumcsatornák, TTX-R: TTX-rezisztens nátriumcsatornák.) 
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Vizsgált gyógyszer, megjegyzés 

(Ogata és 
Narahashi 

1989) 

Tengeri 
malac 

myocita 

 

X 

 

X 

  

X 

  

X 

 

X 
Imipramin, gyors inaktivált állapotot 
stabilizálása. 

(Pancrazio 
és mtsai, 

1998) 

Borjú 
chrom-

affin sejt 
X   X  X X Amitriptylin, inaktivált állapotot 

stabilizálása. 

(Nau és 
mtsai, 
2000) 

hNav1.5 X X   X  X 
Amitriptylin, feszültségfüggı blokk, helyi 
érzéstelenítı kötıhellyel átfed kötıhelye 
(mutációs kísérletek). 

(Yang és 
Kuo 2002) 

Patkány 
HPC 
CA1 

 X  X X  X 
Imipramin, nagyobb affinitás az inaktivált 
csatornákhoz, nyitott csatornához is köt – 
feltételezett kötıhely pórus külsı oldalán.  

(Nicholson 
és mtsai, 

2002) 

Patkány 
DRG 

TTX-S 
TTX-R 

X  X X  X X 
Imipramin, „modulált receptor hipotézis” 
használata, nagyobb affinitás az inaktivált 
csatornákhoz. 

(Wang és 
mtsai, 
2004) 

rNav1.4  X  X  X X 
Amitriptylin, nyitott + inaktivált 
csatornához köt, kötıhely átfed a helyi 
érzéstelenítı kötıhellyel (mutációs 
kísérletek). 

(Lenkey és 
mtsai, 
2006) 

Patkány 
HPC X X  X X  X Fluoxetin, Desipramin, lassú inaktivált 

állapot stabilizálása vagy lassú asszociáicó. 

(Leffler és 
mtsai, 
2007) 

Patkány 
DRG 

TTX-S 
TTX-R 
Nav 1.8 

X X X X X X X 
Amitriptylin, inaktivált állapot preferencia, 
TTX-S áramot jobban gátolja, mint TTX-R-
t és Nav 1.8-at. 
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A kérdés jelentıségét az adja, hogy 400 klinikailag alkalmazott gyógyszer 

nátriumcsatorna gátló vizsgálata során kimutatták (Huang és mtsai, 2006), hogy a 

vizsgált 18 antidepresszánsból 13 (72%) gátolta hatékonyan a NaV1.2 csatornát 10 µM-

ban. Ez a nagyon magas gátló arány (72%) egyedülálló volt az összes gyógyszercsoport 

között, beleértve a helyi érzéstelenítık -, antiaritmikumok -, és antiepileptikumok 

csoportját. A klasszikus nátriumcsatorna gátló csoportok „gyenge” szereplése nem 

meglepı, hisz ezek a gyógyszerek nem túl potensek, 10-30 µM koncentrációban 

fejtenek ki gátló hatást. (Elgondolkodtató ez a jelenség, hiszen az elmúlt pár évben a 

nátriumcsatorna gátlók fejlesztése során törekedtek a minél potensebb és altípus-

szelektív vegyületek létrehozására, miközben a terápiásan bevált nátriumcsatorna gátlók 

nem altípus szelektívek és kis affinitásúak. Az újonnan fejlesztett vegyületekrıl még 

nincsenek klinikai adatok, az állatkísérletek pedig ellentmondásosak.) 

Az antidepresszánsok nátriumcsatornákra gyakorolt hatásáról készült tanulmányok 

nagyrészt megmaradtak a jelenség leírásánál. A gátló hatás alapvetı tulajdonságai (a 

„rutinvizsgálatok” alapján) megegyeznek a klasszikus gátlószereknél látottaknál:  

• a gátlás használatfüggı (use-dependent) 

• a gátlás membránpotenciál-függı 

• a gátlás frekvenciafüggı  

• az egyensúlyi inaktivációs görbe balra tolódik 

Ezen eredményeket igazoló vizsgálatokat mi magunk is elvégeztük egyes 

antidepresszánsokkal (desipramin, fluoxetin). 

A hatásmechanizmus részletes elemzését azonban csak néhány közleményben 

találjuk (Ogata és Narahashi, 1989; Nau és mtsai, 2000; Yang és Kuo, 2002; Wang és 

mtsai, 2004), lásd 8. táblázat. Ezekben az imipramin és az amitriptylin hatását vizsgálva 

arra a következtetésre jutottak, hogy az antidepresszánsok a gyors inaktivált állapotot 

stabilizálják, így fejtve ki gátló hatásukat (csakúgy mint a klasszikus nátriumcsatorna 

gátlók).  

A részletes hatásmechanizmus vizsgálatok hiánya arra ösztökélt minket, hogy 

megnézzük, az antidepresszánsok (9. táblázat) valóban ugyanúgy gátolják-e a csatornát, 

mint az klasszikus gátlószerek (Lenkey és mtsai, 2006; Karoly és mtsai, 2010).  
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9. táblázat, Méréseim során használt antidepresszánsok és plazmakoncentrációjuk irodalmi adatok 
alapján. Röv.: SSRI: szelektív szerotonin visszavétel gátló, TCA: triciklikus antidepresszáns, NRI: 
noradrenalin visszavétel gátló, NaSSA: noradrenerg és specifikus szerotonerg antidepresszáns, NDRI: 
noradrenalin-dopamin visszavétel gátló, SNRI: szerotonin-noradrenalin visszavétel gátló, MAO: 
monoamino-oxidáz, NA: nincs adat. Referenciák: 1 (Thummel és mtsai, 2006); 2 (Kasper és mtsai, 1993); 
3 (Lemberger és mtsai, 1976); 4 Fink M et al., Psychopharmacology 54, 249 (1977); 5 (Dockens és mtsai, 
1995); 6 (Reis és mtsai, 2009); 7 (Young és mtsai, 2001). 

 

Vegyület Kód 
Fı 

felhasználás 
Hatás-

mechanizmus 
plazma konc.  
µg/ml        µM 

Fluoxetin FLX antidepresszáns SSRI 0.38 1 1.099 

Sertralin SRT antidepresszáns SSRI 0.14 1 0.409 

Paroxetin PRX antidepresszáns SSRI 0.375 1 0.22 

Amitriptylin AMI antidepresszáns TCA 0.064 1 0.204 

Imipramin IMI antidepresszáns TCA 0.2 1 0.631 

Desipramin DMI antidepresszáns TCA 0.1 1 0.330 

Maprotilin MPR antidepresszáns NRI 0.25 2  0.797 

Nisoxetin NIS antidepresszáns NRI 0.049 3 0.159 

Mianserin MIA antidepresszáns NaSSA 0.011 4 0.037 

Mirtazapin MRZ antidepresszáns NaSSA 0.042 1 0.158 

Bupropion BPR antidepresszáns NDRI 0.142 1 0.514 

Venlafaxin VFX antidepresszáns SNRI 0.167 1 0.532 

Nefazodon NFZ antidepresszáns SNRI 1.523 5 3.007 

Trazodon TRZ antidepresszáns nem felderített 1.5 1 3.673 

Nialamid NIA antidepresszáns 
nem szelektív 
MAO gátló 

NA NA 

Moclobemid MCL antidepresszáns MAO-A gátló 0.29 6 1.484 

Mecamylamin MEC 
dohányzásról 

leszokás 
nACh 

antagonista 
0.024 7 0.118 

 

 

3.2.2.5 Antipszichotikumok 

A központi idegrendszerben erıs gátló hatást kifejtı vegyületek, melyek nagyobb 

adagban sem okoznak szedációt vagy narkózist. Elsısorban skizofrénia kezelésére vagy 

egyéb pszichotikus állapotokban alkalmazzák. Hatékonyságuk igen jól korrelál a D2 

dopamin (DA) receptor gátló tulajdonságukkal, erre a megfigyelésre épül a „dopamin-

hipotézis”, mely szerint a skizofrénia hátterében fokozott DA aktivitás áll (Weil-

Malherbe 1967; Hietala és mtsai, 1994; Abi-Dargham és mtsai, 1998). Az újabb 
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antipszichotikumok részletesebb hatásmechanizmus vizsgálata alapján feltételezik, hogy 

egyéb transzmitter rendszerek mőködési zavara is feltételezhetı skizofréniában, egyes 

szerzık pedig még messzebbre merészkednek: a feszültségfüggı ioncsatornák 

lehetséges szerepét taglalják (Bianchi 2010). 

Az antipszichotikumokat két fı csoportra oszthatjuk: 

• Típusos antipszichotikumok: hatékonyak a pozitív tünetekkel szemben 

(téveszmék, hallucinációk), de a negatív tüneteket nem tudják befolyásolni 

(érzelmi elsivárosodás, gondolkodás lelassulása, szociális kontaktusteremtés 

zavara). Emellett rendelkeznek igen kellemetlen mellékhatásokkal: 

extrapiramidális tünetek a striatalis DA antagonizmus miatt (mozgászavar), 

hiperprolaktinémia a tuberoinfundibuláris DA antagonizmus miatt, valamint 

antikolinerg, antihisztamin, α1 adrenerg gátló tulajdonságokkal 

rendelkezhetnek. Képviselık: chlorpromazin, levomepromazin, thioridazin, 

pipotiazin, fluphenazin, chlorprotixen, flupentixol, zuclopentixol, haloperidol. 

(20. ábra elsı sor.) 

• Atípusos antipszichotikumok: hatékonyak mind a pozitív, mind a negatív 

tünetekkel szemben. Kevesebb mellékhatással rendelkeznek. Ezen vegyületek 

nagy része 5-HT2 receptor antagonista is. Képviselık: clozapin, olanzapin, 

tiaprid, sulpirid, quetiapin, risperidon, ziprasidon, sertindol. (20. ábra 2. és 3. 

sor. 

 

        
          chlorpromazin        chlorprotixen    haloperidol 
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clozapin         olanzapin    tiaprid 

 

                                      

         

       sulpirid            quetiapin    risperidon 

 

20. ábra, Típusos antipszichotikumok (elsı sor) és atípusos antipszichotikumok (2. és 3. sor). 

 

A triciklikus antidepresszánsok és egyes antipszichotikumok között jelentıs 

szerkezeti hasonlóság van. Ez nem meglepı, hisz a chlorpromazin származékaként 

fejlesztették az imipramint, mely ugyan nem rendelkezett antipszichotikus 

tulajdonsággal, de kiderült róla, hogy a depresszió kezelésére alkalmazható (Kuhn 

1958). Nem elvetendı tehát a feltételezés, hogy bizonyos ioncsatornákra való hatásaik 

is hasonlóak lehetnek (Bianchi 2010; Pacher és mtsai, 2004b). Kevés irodalmi adat áll 

rendelkezésünkre az antipszichotikumok nátriumcsatorna gátló tulajdonságára 

vonatkozóan. Fıleg típusos szerekkel végeztek vizsgálatokat: chlorpromazin, 

haloperidol, fluphenazin, trifluoperazin, (Ogata és mtsai, 1989; Bolotina és mtsai, 1992; 

Sheets és mtsai, 2006; Zhou és mtsai, 2006), a mért IC50 értékek 0.5-8 µM között 

voltak, az eredmények az inaktivált állapot stabilizálását valószínősítették. Egy 

mutációs kísérletsorozatban kimutatták, hogy a trifluoperazine kötıhelye a helyi 

érzéstelenítı kötıhellyel átfed (Sheets és mtsai, 2006). A 10. táblázatban találhatóak az 

általam vizsgált antipszichotikumok (sajnos a vizsgálat kezdetekor újabb atípusos 

szerek nem voltak kereskedelmi forgalomban, ezért választottam az alábbi - eltérı 

kémiai szerkezető – gyógyszereket). 
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10. táblázat, Méréseim során használt antipszichotikumok és plazmakoncentrációjuk irodalmi adatok 
alapján. Röv.: antipszich.: antipszichotikum, NA: nincs adat. Referenciák: 1 (Thummel és mtsai, 2006); 2 
(Bagli és mtsai, 1999); 3 (Canal és mtsai, 1998). 

Vegyület Kód 
Fı 

felhasználás 
Hatás-

mechanizmus 
plazma konc.  
µg/ml        µM 

Haloperidol HAL antipszich. D2 antagonista 0.02 1 0.053 

Chlorpromazin CPM antipszich. D2 antagonista 0.1 1 0.281 

Chlorprotixen CHX antipszich. D2 antagonista 0.07 2 0.200 

Clozapin CLZ antipszich. D4 antagonista 0.546 1 1.671 

Tiaprid TIA antipszich. D2 antagonista 0.001 3 1.535 

 

3.2.2.6 Neuroprotektív gyógyszerek 

 

A központi idegrendszer neuronjai - kevés kivételtıl eltekintve – nem képesek 

osztódásra vagy regenerációra, így minden idegsejt pusztulással járó folyamat 

irreverzibilis. Idısödı populációnkban egyre súlyosabb problémát jelent a 

neurodegeneratív betegségek következtében beálló önellátási- és munkaképtelenség 

(Alzheimer-Association 2010), ezért is költenek egyre több pénzt a fejlett országok 

hatékony gyógyszerek fejlesztésére (Donnan és mtsai, 2008; Alzheimer-Association 

2010). A gyógyszeres terápiája a sejtpusztulás megelızését vagy lassítását tőzi ki célul, 

sajnos egyelıre kevés sikerrel (Lancet Editorial 2006; Kamat és mtsai, 2008). 

A neurodegeneratív betegségek kialakulásának hátterében alapvetıen két fı 

mechanizmus áll:  

• Reaktív szabad gyökök (ROS) képzıdése (Lee és mtsai, 2000).   

• Excitotoxicitás: izgató aminosavak túlzott felszabadulása (Lucas és Newhouse, 

1957; Olney 1969; Arundine és Tymianski, 2004).  

 

Sok helyen be lehet avatkozni a neurodegeneráció folyamatába. A jelenleg 

használatos (kis hatékonyságú) gyógyszerek az alábbi támadáspontokon befolyásolják a 

rendszert: NMDA receptor antagonizmus, nátrium- és kálciumcsatorna gátlás, MAO-B 

gátlás. 

A számos potenciális gyógyszer célpont közül kiemelném a nemszinaptikus N-metil-

D-aszpartát (NR2B alegységet tartalmazó NMDA) receptorok jelentıségét. Az ischémia 

alatt a megfordult mőködéső glutamát transzporterek extra mennyiségő glutamát 
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felszabadulását okozzák, mely a szinaptikus résbıl kidiffundálva (spillover) hatását 

fıleg a nemszinaptikus elhelyezkedéső és nagy affinitású NMDA receptorokon (NR2B) 

fejti ki (Yamakura és Shimoji 1999; Vizi 2000; Vizi és Mike 2006), melyek nyitása 

nagy mennyiségő Ca2+ beáramlást tesz lehetıvé. A nemszinaptikus NMDA receptorok 

aktivációja gátolja a CREB (cAMP response element binding protein) aktivitást, és a 

BDNF expresszió gátlása révén sejthalálhoz vezet (Hardingham és mtsai, 2002). A 

szinaptikus NMDA receptorok stimulálása a fenti szignalizációs útvonalat aktiválja, és 

antiapoptotikus hatású (Soriano és mtsai, 2006; Leveille és mtsai, 2008). 

Munkacsoportunk kimutatta, hogy a fluoxetin kis affinitással ugyan, de szelektíven 

gátolja a nemszinaptikus NR2B receptorokat (Szasz és mtsai, elbírálás alatt), 21. ábra. 

 

Ugyan az NMDA receptor gátlók klinikai vizsgálatokban nem bizonyultak 

egyértelmően hatékonynak (Ellison 1995; Lipton 2007), részben a nehezen tolerálható 

mellékhatások miatt (hallucinációk, vérnyomás emelkedés, katatónia). Paradox módon 

az alacsony affinitású gátlószerek (memantin) jobb terápiás hatással rendelkeznek 

(Kemp és McKernan, 2002). Ennek hátterében részben az állhat, hogy a gyengébb 

gátlás következtében a fiziológiás  NMDA receptor funkció megırzött marad, míg a 

kóros túlserkentés gátlás alá kerül; másrészt a ellentmondást az magyarázhatja, hogy a 

vizsgált vegyületek nagyrésze nem NR2B altípus szelektív NMDA receptor gátló. 

21. ábra, A fluoxetin szelektíven 
gátolja az NR2B receptorokat, (Szasz 
és mtsai, elbírálás alatt) alapján. 
Reprezentatív NMDA kiváltotta áramok 
különbözı korú kortikális 
sejtkultúrákon. A fejlıdés korai 
szakaszában az NR2B alegység 
fejezıdik ki nagyobb mértékben az 
agyban (DIV6 = 6 napja sejtkultúrában 
levı neuronok), míg a 20. napra 
(DIV20) már az NR2A alegység túlsúlya 
figyelhetı meg. A szelektív NR2B 
antagonista ifenprodil és az 
antidepresszáns fluoxetin hasonló 
módon fıként a fiatal tenyészeteken 
gátolja az NMDA áramot. Így a 
fluoxetin is szelektív NR2B gátlónak 
tekinthetı. Kalibráció: 50 pA, 10 s. 
(Eredményeinket megerısítettük HEK 
sejteken kifejezett NR1/NR2A és 
NR1/NR2B csatornák vizsgálatával is.)  
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Ha figyelembe vesszük, hogy a fluoxetin elısegítette a CREB szint emelkedését 

(Molteni és mtsai, 2006; Tardito és mtsai, 2009), a dendrittüskék burjánzását idézte elı 

CA1 piramissejteken (Hajszan és mtsai, 2005), visszaállította a plaszticitási 

folyamatokat kiváltott amblyopiában (tompa látás) (Maya Vetencourt és mtsai, 2008), 

valamint javította a kognitív funkciókat (ElBeltagy és mtsai, 2009; Li és mtsai, 2009) és 

a motoros funkciókat stroke utáni felépülés alatt (Chollet és mtsai, 2011); akkor a 

fluoxetinnek neuroprotektív tulajdonságot tulajdoníthatunk (kérdés, hogy ezt a fluoxetin 

mely receptorok modulálásával fejti ki).  

A feszültségfüggı nátriumcsatornák abnormális mőködése szerepet játszik a 

neuronok fokozott excitábilitásában pl. ischémia alatt, mely végsı soron sejthalálhoz 

vezet (Taylor és Meldrum, 1995). Kimutatták a perzisztens nátriumáram fokozott 

jelenlétét hipoxiát követıen több agyterületen, például hippokampusz CA1 

piramissejtek axonján és szómáján (Stys és mtsai, 1992; Lynch és mtsai, 1995; 

Hammarstrom és Gage, 2002). A perzisztens áram gátlószerei in vitro és in vivo 

ischémia modellekben is hatékonynak bizonyultak (Taylor és Meldrum, 1995).  

A klinikumban használt nátriumcsatorna gátlók közül egyesek rendelkeznek 

neuroprotektív / antiischemiás hatással:  

• lamotrigin  sclerosis multiplexben (Kapoor 2008),  

• zonisamid Parkinson-kórban (Murata 2010), 

• a riluzol amyotrophiás lateralsclerosisban (Nirmalananthan és Greensmith, 

2005), 

• a memantin Alzheimer-kórban (Hsiung és Feldman, 2008), 

• a ranolazin krónikus stabil angina pectorisban (Keating 2008), 

• a fluoxetin (macskánál) felnıttkorban kiváltott tompa látásnál (Maya 

Vetencourt és mtsai, 2008),  

• a flunarizin (Berger és mtsai, 1998) és a lifarizin (Spedding 2002) agyi 

ischémiában,  

• ambroxol neruopátiás fájdalomban patkányon (Weiser 2006), 

• a diclofenac Alzheimer-kórban (Muraoka és Miura, 2009). 

Ezért ezeket a gyógyszereket (22. ábra, 11. táblázat) is érdemesnek találtam 

beválogatni a részletes hatásmechanizmust feltáró vizsgálatba.  
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Két centrális támadáspontú izomrelaxánst is itt tárgyalok (ugyan neuroprotektív 

hatásuk nem ismert), melyek szintén nátriumcsatorna gátlók: tolperison és silperison. A 

Parkinson-kórban alkalmazott és ismerten neuroprotektív MAO-B bénító deprenyl 

(Magyar és mtsai, 2006) és a migrénben használt (feltételezetten antidepresszáns 

hatású) ritanserin (Sonino és Fava, 2002; De Lima és Hotopf, 2003) is érdekes 

célpontnak ígérkezett, habár nátriumcsatorna gátló tulajdonságukról nem volt adat. 

                          

       memantin       riluzol          deprenyl 

                            

                flunarizin         lifarizin  

       

          ambroxol         diclofenac    ranolazin 
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       ritanserin          tolperison        silperison 

22. ábra, Neuropotektív és egyéb, más kategóriába nem besorolt gyógyszerek, melyekkel méréseket 

végeztem. 

 

11. táblázat, Méréseim során használt neuroprotektív és egyéb szerek és plazmakoncentrációjuk 

irodalmi adatok alapján. Rövidítések: csat.: csatorna, NSAID: nem szteroid gyulladáscsökkentı, COX: 
ciklooxigenáz, NA: nincs adat, fájd. csill.: fájdalomcsillapító. Referenciák: 1 (Liu M Y és mtsai, 2008); 2 

(Thummel és mtsai, 2006); 3 (Hoppu és mtsai, 1995); 4 (Kucharczyk és mtsai, 1991); 5 (Rojpibulstit és 
mtsai, 2003); 6 (Jerling 2006); 7 (Estevez és mtsai, 1995); 8 (Bae és mtsai, 2007); 9 (Farkas 2006). 

 
 

Vegyület Kód 
Fı 

felhasználás 
Hatásmechanizmus 

plazma konc.  
µg/ml        µM 

Memantin MEM Alzheimer-kór NMDA antagonista 0.016 1 0.075 

Riluzol RIL 
Amyotrophiás 
lateralsclerosis 

Na+ csat. gátló, glutamát 
felszabadulás gátló 

0.173 2 0.739 

Deprenyl DPR Parkinson-kór MAO-B gátló 0.0012 0.005 

Flunarizin FLR migrén Ca2+ csat. gátló 0.06 3 0.113 

Lifarizin LIF neuroprotektív  Na+ és Ca2+ csat. gátló 0.02 4 0.046 

Ambroxol AMB 
(fájd. csill.), 

nyákoldó 
(Na+ csat. gátló) 0.15 5 0.362 

Diclofenac DIC NSAID COX inhibitor 2 2 6.287 

Ranolazin RAN angina pectoris Na+ csat. gátló 3.59 6 7.173 

Ritanserin RIT anxiolitikus 5-HT2A-2C  antagonista 0.143 7 0.299 

Tolperison TOL izomrelaxáns Na+ és Ca2+  csat. gátló 0.425 8 1.508 

Silperison SIL izomrelaxáns Na+ és Ca2+  csat. gátló 0.448 9 1.484 
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1.2.3. Gyógyszertervezés - gyógyszerfejlesztés  

1.2.3.1. A gyógyszerfejlesztés módszerei 
2
 

 

A gyógyszerkutatás kezdetén az új gyógyszerek azonosításához véletlen felismerések 

vezettek (Kubinyi 1999), mint ahogy számos központi idegrendszeri betegség3 

kezelésére használatos gyógyszer alapvegyületeit az 1950-1970-es években „véletlenül” 

fedezték fel. Például az antiepileptikum carbamazepint eredetileg fájdalomcsillapítónak 

szánták (trigeminus neuralgiára); az elsı antidepresszánst, az iproniazidot, tuberkulózis 

elleni gyógyszernek fejlesztették; míg az elsı triciklikus antidepresszánst, az 

imipramint, skizofrénia ellenes szerként próbálták ki, de antipszichotikumként nem volt 

hatékony. Az elsı antipszichotikum, a chlorpromazin, esetében eredetileg új 

antihisztaminokat fejlesztettek, de megfigyelték, hogy a vegyület használata 

hibernációhoz hasonló állapotot hoz létre, és pszichotikus betegek állapotában 

drasztikus javulást értek el használatával. Ehhez hasonlóan felfedezett vegyületek 

további fejlesztésével került piacra a  mai napig is használatos központi idegrendszerben 

ható gyógyszereink jelentıs része.  

Természetesen az így felfedezett  terápiás hatás esetében nehéz megmondani, hogy a 

gyógyszer mely célponton fejti ki a terápiás hatását, és erre a kérdésre csak utólagos 

vizsgálatok adhatnak választ. Így látott napvilágot a skizofrénia dopaminerg-, és a 

depresszió monoaminerg hipotézise melyek általánosságban elfogadottak, de az agy 

mőködésének ilyen szintő leegyszerősítése miatt számos kritika is éri az elméleteket (ld. 

3.2.2.4).  

A modern ipari gyógyszerkutatásban a költség- és idıfaktor szerepének 

felértékelıdése vezetett a racionális gyógyszertervezés elıretöréséhez, azaz a 

molekuláris célpontokon alapuló kutatási stratégiák kidolgozásához (23. ábra). Így 

kerültek elıtérbe az in vitro tesztek, melyek már képesek voltak megfelelı minıségő 

adatokat szolgáltatni a szerkezet-hatás összefüggések számítógépes vizsgálatához, 

elısegítve ezzel a molekulatervezési (computer assisted drug discovery, CADD) 

módszerek elterjedését. 

                                                           
2 A fejezet Keserő György és Kolossváry István: Bevezetés a számítógépes gyógyszertervezésbe címő 
könyve (Akadémiai Kiadó, 2005) alapján készült. 
3 Bizonyos központi idegrendszeri betegség esetében még ma sem ismerjük pontosan a kóroki tényezıket, 
illetve azok sokfélesége miatt nem lehet egy célfehérjét meghatározni, mint kívánatos gyógyszercélpontot 
(pl. epilepszia, depresszió, skizofrénia).  
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23. ábra, A gyógyszerkutatás preklinikai fázisai. Napjainkban is az egyik legnagyobb kihívás a vezér-
molekula azonosítása a hatásmechanizmus alapú gyógyszerkutatásban. 
 

Az 1990-es években a technológiai fejlıdés következtében megjelenı nagy 

áteresztıképességő tesztelés (High Throughput Screening, HTS; (Keseru 2004)), mely 

általában hatáserısséget, illetve szelektivitást vizsgál; jelentıs elırelépést jelentett a 

vezérmolekula4 azonosítás gyakorlatában. Azonban még a manapság elérhetıvé vált 

áteresztıképesség (> 106 vegyület/nap) mellett sem lehetséges a gyógyszerszerő 

vegyületeket magába foglaló kémiai tér (nagyságrendileg kb. 1060 molekula (Bohacek 

és mtsai, 1996)) teljes feltérképezése.  

Megoldást jelenthet a célfehérje és/vagy lehetséges ligandumainak elméleti 

vizsgálata, ha a szerkezetek elektronikus formában (virtuálisan) hozzáférhetık.  

A szerkezet alapú módszerek (structure based design) igénylik a célfehérje három 

dimenziós (3D) szerkezetének ismeretét, mely meghatározható röntgendiffrakciós vagy 

NMR (nuclear megnetic resonance) mérésekkel, illetve következtetni lehet rá 

homológiamodellezés segítségével. A célfehérje szerkezetének birtokában kerülhet sor a 

ligandumok kötésére alkalmas kötıhely azonosítására, majd a ligandumokat a fehérje 

kötıhelyébe helyezve elméleti számításokkal meghatározzák a kötıkonformációt és 

feltérképezik a kötıdésben szerepet játszó legfontosabb kölcsönhatásokat (módszerek: 

konformáció analízis, kötıdési szabadentalpia számítások, molekuladinamika).  

A ligandum alapú eljárások (ligand based design) egyedül a célfehérjével 

kapcsolatba kerülı kismolekulás ligandumokra vonatkozó információkat használják fel. 

                                                           
4 Olyan vegyület, mely a célfehérjén megfelelı aktivitású és szelektivitású, elfogadható farmakokinetikai 
paraméterekkel rendelkezik, a betegség egy választott állatmodelljében aktív; így alapját képezheti egy új 
gyógyszer fejlesztésének. 
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A ligand kémiai szerkezete és a mért biológiai válasz közti, szerkezet-hatás 

összefüggések matematikai modellekkel történı kvantitatív leírására alkalmasak a 

QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) módszerek (Fujita és Hansch, 

1967; Debnath 2001). A kémiai szerkezet jellemzésére kémiai és fizikokémiai 

tulajdonságokat (2D-QSAR) és a molekulák térbeli jellemzésére számított értékeket 

(3D-QSAR) használnak.  

Az elméleti módszerek fejlıdésével lehetıvé vált, hogy virtuális szőrıvizsgálatokkal 

(virtual screening, VS) váltsák ki a HTS mérések egy részét (Polgar és Keseru, 2006), 

mely még költség- és idıtakarékosabbá teheti a gyógyszerfejlesztést. A VS során nagy 

áteresztıképességő molekulatervezési módszereket használnak fel nagy vegyület-

adatbázisok vizsgálatára. A HTS és a VS módszer egymás kiegészítésére szolgál: a HTS 

megközelítés a rendelkezésre álló vegyületek gyors vizsgálatára való, míg a VS legfıbb 

alkalmazási területe az adott célfehérjére fókuszált vegyülettárak elıállítása és a 

kereskedelmi forgalomban beszerezhetı vegyületeket tartalmazó adatbázisok szőrése 

(Doman és mtsai, 2002; Polgar és mtsai, 2005). A VS vizsgálat során jelölteket 

azonosítanak, amelyeket hagyományos, jól reprodukálható módszerekkel megvizsgálva 

jutnak valódi találatokhoz. A ligandum alapú VS módszerek a kismolekulás kémiai 

térben azonosított aktív, illetve inaktív molekulák alapján kísérelnek meg új aktív 

vegyületeket azonosítani. Ennek alapján kerülhet kidolgozásra a hatás kialakulásához 

nélkülözhetetlen tulajdonságok összességét magába foglaló farmakofór topológiai és 

topográfiai leírása. A szerkezet alapú VS eljárások ezzel szemben a célfehérje 3D-

szerkezetének felhasználásával vizsgálják a potenciális ligandum és az aktív helyet 

alkotó aminosavak között kialakuló kölcsönhatásokat (dokkoló algoritmusok, 

értékelıfüggvények használata).  

 

1.2.3.2. A nátriumcsatorna gátlók fejlesztésének nehézségei 

A nátriumcsatorna háromdimenziós szerkezetének meghatározása a ma 

rendelkezésünkre álló módszerekkel nem lehetséges. A csatornát - bonyolult szerkezete 

miatt - még nem sikerült kristályosítani, így a röntgendiffrakciós eljárások nem 

alkalmazhatóak, és a fehérje nagy mérete miatt nem érnek célt az NMR eljárások sem. 

A legígéretesebb eredmények homológiamodellezéssel és toxinkötıhelyek vizsgálatával 

alkotott szerkezeti modellekbıl származnak (Lipkind és Fozzard, 2000; Tikhonov és 
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Zhorov, 2005, 2007; Bruhova és mtsai, 2008; Tikhonov és Zhorov, 2010), de a 

gyógyszerfejlesztés szempontjából ezek a modellek még nem elég megbízhatóak. 

Ráadásul hiába sikerülne meghatározni a csatorna szerkezetét egy bizonyos 

konformációban, a gyógyszerek kötése annyira konformációfüggı, hogy több 

nagyságrendnyi különbség van a különbözı konformációkhoz mutatott affinitásukban, 

tehát esetleg egy fiziológiásan hatékony (de más konformációt preferáló) gátlószert 

hatástalannak jósolna a modell. 

Minthogy az említett szerkezet alapú módszerek még nem alkalmazhatóak sikerrel, 

így a gyógyszertervezés csak a csatornával kapcsolatba kerülı kismolekulás 

ligandumokra vonatkozó információ alapján indulhat el. Ígéretes lehet a szerkezet-hatás 

összefüggések vizsgálata (England 2008). A 80-as években publikált tanulmányok az 

antiaritmikumok vagy helyi érzéstelenítık szerkezet-hatás összefüggéseit vizsgálták: 

kiemelendı Ken Courtney munkássága (Courtney 1980b, 1980a; Courtney és Etter, 

1983; Courtney 1987; Courtney és Strichartz, 1987; Courtney 1990). Pár általános 

érvényő megállapítást már ekkor megfigyeltek:  

• Kimutatták, hogy minél lipofilebb egy molekula, annál potensebb (Courtney és 

Strichartz 1987; Ehring és mtsai, 1988; Brown és mtsai, 1997; Brown és mtsai, 

1999; Wang és mtsai, 2009).  

• Mivel a helyi érzéstelenítık fiziológiás pH-n pozitív töltéssel rendelkezı 

bázikus vegyületek, így feltételezték, hogy a hatékony nátriumcsatorna gátló 

vegyületek hasonlóak, azaz pKa értékük5 7.5 és 10 között van. Ennek 

ellentmond, hogy az antikonvulzánsok töltetlen vegyületek; és nemrég végzett 

metaanalízisünk során sem találtunk korrelációt a pKa érték és a hatáserısség 

között (Lenkey és mtsai, 2011). Megfigyelték, hogy a pKa értéktıl függ a 

vegyületek hatásának kinetikája és a használatfüggés mértéke (Hille 1977a, 

1977b; Schwarz és mtsai, 1977), ami érthetı, hiszen a hatóanyag töltöttsége 

nyilván meghatározza, hogy a vegyület mely elérési útvonalon tudja 

megközelíteni a kötıhelyet.  

                                                           
5 Egy sav [HA] vizes közegben disszociál protonra és konjugált bázisra [A-]. A disszociációs állandó:  
Ka = [A-]*[ H3O

+]/ [HA]. Ennek negatív tízes alapú logaritmusa: pKa = -log10 Ka. A disszociáció mértéke 
annál kisebb, minél nagyobb pKa értéke. A gyenge savak pKa értéke -2 és 12 között van, míg az erıs 
savaké -2 alatt. 
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• Kimutatták, hogy minél nagyobb egy vegyület molekulatömege, annál 

potensebb (Ehring és mtsai, 1988), ez azonban részben betudható a 

molekulatömeg és lipofilitás közti korrelációnak, mint azt késıbb tárgyalni 

fogom. 

• Megfigyelték, hogy minél nagyobb a molekula - pontosabban az aromás végén 

a szélessége - annál lassabban tér vissza a gátlásból (Courtney 1990). 

Összefoglalva: a hatékonyság legjobb prediktora a molekuka lipofilitása, tömege és 

pKa értéke (Courtney és Strichartz 1987). 

Az újabb vizsgálatok nem szolgáltattak újabb általános érvényő megállapításokat 

vagy a farmakofór leírását elısegítı információkat. Ennek oka, hogy továbbra is a helyi 

érzéstelenítık és antikonvulzánsok szerkezet-hatás összefüggéseit vizsgálták 

(kifinomultabb módszerekkel), és egy publikációban általában egy gyógyszer és 

származékainak vizsgálata található (Zha és mtsai, 2004; Turabekova és mtsai, 2008), 

így azt ugyan meg tudják állapítani, hogy az adott gyógyszer hogyan tehetı 

hatékonyabbá, ám ez nem jelenti azt, hogy ez egy általános érvényő szabály lenne, azaz 

más vegyületcsoportokra is alkalmazható lenne (a nátriumcsatorna gátló vegyületek 

szerkezetileg nagyon különbözıek lehetnek, lásd 3.2.2 fejezet).  

A farmakofór felderítéséhez célszerőbb potensebb vegyületeket vizsgálni (egyes új 

gátlószerek akár nanomólos IC50 értékkel is rendelkezhetnek, míg a klasszikus 

gátlószerek 10-30 µM-os koncentrációban hatnak (Lenkey és mtsai, 2011)). Az utóbbi 

években új farmakofór modelleket fejlesztettek antikonvulzánsok, antiaritmikumok és 

potensebb származékaik segítségével (De Luca és mtsai, 2003; Malawska és Scatturin, 

2003; Tasso és mtsai, 2004; Lenkowski és mtsai, 2007; Carrieri és mtsai, 2009; Wang 

és mtsai, 2009). A nátriumcsatorna gátlók irodalmát tanulmányozva azonban nagyon 

egyszerő olyan molekulákat találni, amelyek egyik farmakofór modellbe sem 

illeszthetık, és ettıl még kiválóan gátolnak (Lenkey és mtsai, 2011). Ennek oka lehet az 

is, hogy több kötıhely is létezik; de az mindenképpen igaz, hogy a kötıhely kialakulása 

a csatorna aktuális konformációjától függ (állapotfüggı gátlás). A gyógyszermolekulák 

különbözı állapotokhoz való affinitása sokszoros különbséget (~10x – 1000x) mutat 

(Lenkey és mtsai, 2011). 

Összegezve a helyzetet elmondhatjuk, hogy a nátriumcsatorna gátlók vizsgálata 

során fıleg antikonvulzánsokra és antiaritmikumokra koncentráltak a ligand alapú 
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eljárások alkalmazásakor. Olyan munka még nem született6, amely a klinikumban 

használt többi nátriumcsatorna gátló vegyületet is bevonta volna a szerkezet-hatás 

vizsgálatba. Munkacsoportunk ezért különbözı terápiás indikációjú és kémiai 

szerkezető nátriumcsatorna gátlók szerkezet-hatás vizsgálatát tőzte ki célul, melyhez 

saját méréseket (Lenkey és mtsai, 2010) és 73 publikációból kinyert adatokat (Lenkey 

és mtsai, 2011) használtunk fel. 

 

                                                           
6 Legalábbis nincs publikálva ilyen munka. De mivel 2009-ben a nátriumcsatorna volt az egyik 
legintenzívebben kutatott célpont az ioncsatornák között, így várható, hogy számos új vizsgálat 
eredménye lesz publikálva a közeljövıben. 
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4. Célkitőzések 

 

A bevezetı alapján elmondhatjuk, hogy nátriumcsatorna gátló tulajdonsággal sok 

klinikailag használt gyógyszer rendelkezik; azonban sok esetben nem felderített, hogy 

ez szerepet játszik-e a terápiás hatás vagy a mellékhatások kialakításában. Alapos, 

hatásmechamizmust felderítı elektrofiziológiai vizsgálatot szinte csak a klasszikus 

nátriumcsatorna gátlók esetében találhatunk. Az általam bemutatott nátriumcsatorna 

gátló vegyületek nem csak terápiás indikációikban, de kémiai szerkezetükben is 

sokfélék, ami igen valószínőtlenné teszi, hogy a vegyületek mind a helyi érzéstelenítı 

kötıhelyre kössenek. Ha szerkezet-hatás összefüggéseket akarunk tanulmányozni, 

alapvetı követelmény lenne az azonos kötıhely, és lehetıleg az azonos 

hatásmechanizmus. Ha sikerülne a nátriumcsatorna gátlókat homogén csoportokra 

szétválogatni, akkor egy-egy típuson belül már lehetne szerkezet-hatás összefüggés 

vizsgálatot végezni, illetve fel lehetne mérni, milyen a kémiai különbségek vannak az 

egyes csoportok között.  

Elızetes méréseink arra utaltak, hogy két antidepresszáns (fluoxetin és desipramin) 

gátolja a nátriumáramokat, ezért ezeket részletes hatásmechanizmus vizsgálatnak 

vetettük alá (Lenkey és mtsai, 2006), majd három klasszikus gátlószer (lidocain, 

carbamazepin, phenytoin) vizsgálatát is elvégeztük összehasonlításképpen 

hagyományos patch-clamp módszerrel (Karoly és mtsai, 2010). Kérdésünk a következı 

volt: 

• A fluoxetin és a desipramin ugyanazzal a hatásmechanizmussal gátolják-e a 

nátriumcsatornát, mint a klasszikus nátriumcsatorna gátló carbamazepin, 

phenytoin és lidocain? 
 

Megfigyeltük, hogy a két antidepresszáns eltérı módon gátolja a csatornát, mint a 

klasszikus gátlószerek, így felmerült a lehetıség, hogy több gátlás típus létezik, ezért 

újabb vizsgálatunkban (Lenkey és mtsai, 2010) a klasszikus gátlószereken és 

antidepresszánsokon kívül más központi idegrendszeri hatású vegyületeket is 

beválogattunk, azzal a szándékkal, hogy felderítsük: 
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• Létezik-e még más típusú nátriumcsatorna gátlás? Hányféle gátlási 

mechanizmust tudunk elkülöníteni? 

• A vegyületek mely kémiai leírói és milyen mértékben korrelálnak a 

nátriumcsatorna gátló hatással / hatásmechanizmussal?  

• Mely kémiai tulajdonságok határozzák meg a nyugalmi- és az inaktivált 

állapothoz való affinitást7, illetve a kettı arányát, az állapotfüggést – amelyet 

terápiás szempontból egyik legfontosabb tulajdonságnak gondolnak.  
 

Mivel olyan módszert akartunk kidolgozni, amely a gyógyszerfejlesztés során 

alkalmazható (vagyis nagy áteresztıképességő), nem a hagyományos patch-clamp 

módszerrel dolgoztunk, hanem egy automata patch-clamp rendszerrel. Úgy gondoljuk, 

hogy az automatizált patch-clamp módszer az egyetlen, mellyel nagyszámú vegyület 

összehasonlító hatásmechanizmus vizsgálatát el lehet végezni. Ennek ellenére az 

automata patch-clamp rendszereket egyáltalán nem, vagy csak nagyon kezdetleges 

formában használják hatásmechanizmus vizsgálatra, jelenleg szinte kizárólag egyszerő 

szőrıvizsgálatokat végeznek velük. Meg akartuk vizsgálni tehát, lehetséges és érdemes-

e egy automatizált rendszerrel részletes hatásmechanizmus vizsgálatot végezni (Lenkey 

és mtsai, 2010): 
 

• Alkalmazhatóak-e a hatásmechanizmus vizsgálathoz szükséges bonyolult 

feszültség és gyógyszerperfúziós protokollok az automata rendszereken?  

• Érdemes-e ezeket használni? A válasz a gyógyszerkutatás gyakorlatában 

egyáltalán nem triviális. Ha egy vizsgálatból nem csak egy hatáserısség érték 

kerül ki, hanem a hatásmechanizmusra (és így a terápiás alkalmazhatóságra) 

nézve fontos további információk, akkor a módszert megéri használni; fıleg ha 

a vizsgálatra fordított idı és pénz növelése nélkül tudjuk ezt a 

többletinformációt kinyerni.  Ezért arra törekedtünk, hogy egyszerő 

protokollok jobb analízisével érjük el az információtartalom növekedését.  

 
Mindezekre a kérdésekre megkísérlek választ adni a 6. fejezetben. 

                                                           
7A két állapothoz való affinitást valószínőleg eltérı kémiai tulajdonságok határozzák meg, ugyanis a 
nyugalmi állapotú csatornák gátlása valószínőleg  aspecifikus kötés eredménye (nagyon sok eltérı kémiai 
szerkezető vegyület képes rá, és nincs sztereoszelektivitás), míg az inaktivált állapotú csatorna kötése 
specifikusnak mondható. Ezért a Ki értéke terápiás szempontból jelentıs, míg a Kr értéke nem annyira. 
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5. Módszerek 

5.1 Elektrofiziológiai módszerek 

 

Az elektrofiziológiai méréseket a kérdésfeltevés szerint két alapvetı csoportba 

osztjuk: 

• „current-clamp” mérést elsısorban sejtszintő aktivitás regisztrálására 

használjuk. Áram pulzusokkal stimuláljuk a sejtet, vagy állandó áramokkal 

depolarizáljuk/hiperpolarizáljuk a membránt. Az ioncsatornák mőködésére a sejt 

membránpotenciál változásának regisztrálásával, csak áttételesen 

következtethetünk. 

• „voltage-clamp” az ioncsatornák mőködését érintı kérdések 

tanulmányozására megfelelıbb. A sejtmembránon átfolyó áramot mérjük, 

miközben állandó értéken tartjuk a membránpotenciált. Általában nem maga az 

áram az, amit tanulmányozni akarunk, hanem a membrán vezetıképessége, ami 

közvetlen összefüggésben áll a membrán csatornáinak mőködési állapotával. Az 

állandó feszültség azért fontos, hogy a mért áramból a membrán ellenállását 

tudjuk számolni az Ohm-törvény alapján. A membránpotenciált úgy tartjuk 

állandóan, hogy a mért és a kívánt membránpotenciál különbségével arányos 

áramot injektálunk a sejtbe. Ez technikailag többféle módon is kivitelezhetı: A 

„két elektródás voltage-clamp” esetén két intracelluláris elektródát szúrunk a 

sejtbe. Az egyik elektródával mérünk, a másikkal pedig az áramot injektáljuk. Ez 

az elrendezés csak nagy mérető sejtek esetén lehetséges. A „nem folyamatos egy 

elektródás voltage-clamp” esetén egyetlen elektródát használunk, ami ellátja 

mindkét feladatot, úgy, hogy felváltva mőködik mérı és injektáló elektródaként. 

A módszer elınye, hogy elég hozzá egyetlen elektróda; hátránya viszont, hogy a 

membránpotenciál jobban ingadozik, valamint a mérés nem folyamatos és a 

kimaradó idıkben interpolációra van szükség. A „folyamatos egy elektródás 

voltage-clamp” esetén egyszerre történik a mérés és az áraminjektálás. Ennek 

hátránya, hogy a pipettán átfolyó áram miatti feszültségesés zajként megjelenik a 

mérésben, ami igen jelentıs lehet. Ezért fontos, hogy a pipetta ellenállása lehetı 

legkisebb legyen. Ezt a mérési összeállítást nevezzük „patch-clamp” technikának 
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(Hamill és mtsai, 1981). A patch-clamp elektróda alapvetıen abban tér el a 

klasszikus üvegelektródától, hogy hegye jóval nagyobb belsı átmérıjő és 

tompább. Nem kell beleszúrni a sejtbe, hanem hozzáérinteni és enyhe szívással 

rátapasztani. (Szükség esetén ezután a membrán további nyomáscsökkentéssel 

felszakítható). A módszer egyik nagy elınye tehát a kis „soros ellenállás” a 

pipetta és a sejt belseje között, a másik pedig a nagy „seal ellenállás” , azaz 

szoros a kapcsolat a membrán és a pipetta között, ami lehetıvé teszi egészen kis 

áramok regisztrálását. Akár egyetlen ioncsatorna konformációs átalakulása is 

nyomon követhetı így. A módszer korlátai a nagyobb sejteknél és nagyobb 

áramoknál jelentkeznek, a soros ellenállás ugyanis a nagyobb áramokat 

fokozottan torzítja. Léteznek módszerek a pipetta ellenállásának kompenzálásra, 

de ezek nem tökéletesek (Rivka Sherman-Gold 1993). 

 

5.1.1 Patch-clamp elvezetések 

A patch-clamp módszert alapvetıen négy konfigurációban használják (24. ábra). 

A „cell-attached” elvezetés a legegyszerőbb. A pipettát a sejthez érintjük, és enyhe 

szívással létrehozzuk a nagy ellenállású kapcsolatot a pipetta és a membrán között 

(„seal”). Minél nagyobb a seal ellenállás, annál jobb a kapcsolat a pipetta és a sejt 

között, annál kisebb az a szivárgó áram, ami sejt-pipetta érintkezési felület 

egyenetlenségein keresztül elfolyhat. Ennél az elvezetésnél nem szakítjuk fel a 

sejtmembránt, így a sejtnek azt a részét tudjuk vizsgálni, amely a pipetta szájadékában 

tartózkodik. Ezért ezt az elvezetést „single-channel” mérésnél, azaz egyetlen 

ioncsatorna vizsgálatánál is használhatjuk (25. ábra). A módszer elınye, hogy 

egyszerően kivitelezhetı, és nem tesz kárt a sejtben. Akár ugyanazon sejt több pontjáról 

is elvezethetünk egymás után. Hátránya viszont, hogy nehézkes a gyógyszer adagolás, 

és a membránpotenciál is bizonytalan, mert nem lehetséges a közvetlen mérése. Ezen 

kívül, mivel kicsi a mért áram, csak elegendıen magas seal ellenállás és megfelelıen 

alacsony zajszint esetén használható.  
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24. ábra, A patch-clamp technika négyféle konfigurációja, (Malmivuo és Plonsey, 1995) alapján.  
Magyarázat a szövegben. 
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25. ábra, „Single-channel” mérés patch-clamp módszerrel, (Sakmann és Neher, 1984) alapján. Béka 
izom neuromuszkuláris véglemezén mért ionáramok láthatóak az idı függvényében. Jól elkülöníthetı a 
zárt és nyitott állapota a csatornáknak. 

 

A „whole-cell” elvezetés a legelterjedtebb konfiguráció. Miután létrehoztuk a nagy 

ellenállású seal-t, felszakítjuk a sejtmembránt. Így az intracelluláris elvezetéshez 
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hasonlóan elektromos kapcsolatot létesítünk a sejt belsejével, de mivel a pipetta kisebb 

ellenállású, lehetıség van a membránpotenciál kézbentartására. Ezzel az elvezetéssel a 

mért áram az egész sejt membránján átfolyó áramok összessége. Mivel a membránt 

felszakítottuk, a sejt belseje közvetlenül érintkezik a pipettát kitöltı folyadékkal. A sejt 

térfogata elhanyagolható a pipetta térfogatához képeset, ezért a mérés során 

gyakorlatilag a sejten belül ugyanaz a médium helyezkedik el, mint a pipettában. Ez 

elınyös lehet, amennyiben a sejten belüli ionkoncentrációkat mi akarjuk meghatározni, 

vagy intracellulárisan adott szerek hatását kívánjuk vizsgálni. Viszont hátrányt is 

jelenthet, ha olyan faktorokat akarunk vizsgálni, amelyek a mérés során kimosódhatnak 

a sejtbıl. Amennyiben szükséges, hogy az intracelluláris tér zavartalan maradjon: 

„perforated patch” konfiguráció használatos. Ennél a technikánál nem tépjük fel a 

sejtmembránt, hanem a pipetta oldat olyan anyagot tartalmaz (amfotericin-B, 

gramicidin), amely pórusokat képez a membrán pipettán belüli részén, amely így kisebb 

molekulák, ionok számára átjárhatóvá válik. Ez a technika nagyban megegyezik a 

whole-cell elvezetéssel, miközben zavartalanul hagyja intracelluláris teret. Hátránya a 

magasabb soros ellenállás. 

„Inside-out” és „outside-out” elvezetésnél mindössze egy membrándarabot 

vizsgálunk, ami a pipetta hegyére tapad. A membrán mérete alapján ezeket az 

elvezetéseket is lehet egy csatorna mérésére (single-channel) használni. A technika 

nagy elınye, hogy a membrándarabot mind elektromos, mind kémiai szempontból jól 

szabályozhatjuk: hatékonyabb a membránpotenciál kontrolja (voltage-clamp), és 

gyorsabb oldatcsere lehetséges. 

• Inside-out elvezetés során a membrán úgy helyezkedik el, hogy az 

intracelluláris oldala van kifele, azaz a külsı oldat felé. Ez az elvezetés 

intracelluláris faktorok ioncsatornákra, receptorokra gyakorolt hatásának 

vizsgálatakor hatékony. Inside-out patch létrehozásához elıször egy cell-

attached elvezetést kell létrehozni, majd kitépni a membrán foltot a sejtbıl. 

Ilyenkor membrán széle újra összezáródik és egy vezikulát alkot. Az oldatból 

kiemelve a vezikula külsı felszíne dezintegrálódik, és újra oldatba helyezve 

megkapjuk az inside-out patch-t. 

• Outside-out elvezetés során a membrán úgy helyezkedik el, hogy az 

extracelluláris oldala van kifelé, azaz a külsı oldat felé. Outside-out patch 
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létrehozásához elıször egy whole-cell elvezetést kell létrehozni, majd kitépni a 

patch-t a sejtbıl. Ilyenkor membrán széle újra összezáródik, és kész az outside-

out patch. 

 

5.1.2 Méréseim során használt hagyományos patch-clamp összeállítás 

Kísérleteimet hippokampális sejttenyészeteken végeztem, melyek 7-21 napig voltak 

in vitro tenyésztve. A transzmembrán áramokat whole-cell vagy outside-out patch-

clamp módszerrel mértem. 

A mérési összeállítás alapja egy pneumatikus rezgésmentes asztal és egy ráerısített 

Faraday-kalitka (zajcsökkentés céljából), melyen belül helyezkedik el a méréshez 

használt fáziskontraszt inverziós mikroszkóp. A mérıelektróda mozgatása két lépcsıben 

történik: durva mozgásokat a mikromanupilátorral, a finom mozgásokat egy 

piezoelektromos manipulátorral lehet végezni. A folyamatosan áramló extracelluláris 

folyadék adagolását és elszívását perfúziós pumpa biztosította. A gyógyszer adagolás 

egy nyomásszabályozó rendszerrel (ALA Scientific Instruments, DAD-12), az ún. U-

csöveken keresztül történt (Mike és mtsai, 2000; Mike és mtsai, 2004), mely rendszer 

lehetıvé teszi az anyag pontos, gyors, lokális perfúzióját és eltávolítását (26. ábra).  

 
26. ábra, Hippokampális tenyészet és az U-csı rendszer mőködés közben. (A) 18 napos terhes patkány 
embrióinak hippokampuszából készített tenyészet a 17. in vitro napon (DIV17). (B) A mérı pipetta a két 
U-csı között helyezkedik el. A mérés alatt az U-csövekben folyamatosan áramoltatjuk az oldatot (kontrol 
eset), mivel a csövek kimenı részén erısebb az elszívás, mint a bemenı részen  a nyomás, így a 
tenyészetre nem megy gyógyszeres oldat a lyukon át. Amikor megkezdjük a gyógyszer perfúziót, a 
megfelelı U-csı kimenetét elzárjuk, így a bemeneten bepumpált gyógyszeres oldat a lyukon át a 
tenyészetre ömlik. A gyógyszeradagolás lokális marad, mert a szemben levı U-csı folyamatosan szívja el 
az oldatot a sejt környezetébıl. 
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U-csıben 

 
 

U-csövek 
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Gyógyszer  
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A méréshez Axopatch 200B mérıerısítıt használtam. Az erısítés után digitalizálás 

következett (Digidata 1322A interface), és egy személyi számítógép rögzítette az 

adatokat a pClamp 8.0 program segítségével. A boroszilikát üveg pipetták ellenállása 

1.7-4.5 MOhm volt. A méréseket szobahımérsékleten végeztem. A pipettát 

intracelluláris oldattal töltöttem fel, melynek összetétele (mM): CsCl 70, CsF 70, NaCl 

10, HEPES 10, Cs-EGTA 10, a pH-t 7,3-ra állítottam be CsOH segítségével. Az 

extracelluláris oldat összetétele (mM): NaCl 140, KCl 5, CaCl2 2, HEPES 5, glükóz 10, 

a pH-t 7,3-ra állítottam be NaOH segítségével. Az ozmolalitás 290-295 mOsm volt.  

A szükséges statisztikai próbákat (Student-féle t-teszt, varianciaanalízis Tukey-

Kramer post-hoc teszttel) Microsoft Excel programmal végeztem, szignifikánsnak p < 

0.05 értéket tekintettem. 

 

5.1.3 Méréseim során használt automatizált patch-clamp összeállítás és az adatok 

analízise 

Kísérleteimet patkány Nav1.2 csatornát (csak α alegységet) kifejezı HEK-293 

sejteken végeztem. Méréseim során a Richter Gedeon Nyrt. tulajdonában levı QPatch 

16X (Sophion, Dánia) automatizált patch-clamp mérırendszert használtam (Kutchinsky 

és mtsai, 2003; Korsgaard és mtsai, 2009). Itt a kísérletezı feladata a feszültség-

protokollok megírása és a gyógyszer adagolás idejének beállítása (ezek a Sophion által 

biztosított szoftverben összeállíthatók), az oldatok és sejtek elıkészítése. Maga a mérés 

teljesen automatizálva történik (27. ábra).  

A QPatch 16X-hez való QPlate összesen 16 mérıchip-et tartalmaz (a 27. ábrán a 

QPatch HTX látható, mely 48 chip-et használ egyszerre, egyébként a két rendszer szinte 

teljesen ugyanaz), ami azt jelenti, hogy egyszerre 16 sejten végezhettem méréseket. 

Természetesen ez a gyakorlatban soha nem valósult meg, mert a sejtek állapota nagyon 

meghatározó a mérés szempontjából. (Minthogy a chip véletlenszerően szippant oda 

egy sejtet a mérılyukhoz, így gyakran egy nem teljesen ép sejt került a lyukba.) Ha 

sikerült a whole-cell konfigurációt elérni, akkor a sejtek állapotától függıen akár 1-2 

óráig is mehet a mérés.  
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27. ábra, A QPatch HTX automata patch-clamp rendszer (www.sophion.com). A sejteket tripszinezés 
után felszedjük a tenyészedény aljáról és az erre a célra szolgáló QPatch tárolóba pipettázzuk, ahol 
folyamatos keverés mellett szuszpenzióban maradnak. A mérés kezdetén a robotkar a pipetták 
segítségével felszív a sejtszuszpenzióból 500µl-t, kétszer centrifugálja a sejttörmelék eltávolítása 
érekében, majd extracelluláris oldattal újra szuszpendálja a sejteket. Eközben a mérıchip-eket feltölti 
intra- illetve extracelluláris oldattal, majd minden mérıchip-be sejtet pipettáz. Ezután lefedi a mérıchip-
eket tartalmazó QPlate-et egy fémlemezzel, ami a zaj kiszőrése miatt szükséges. A sejtek ekkor a chip 
extracelluláris oldatot tartalmazó csatornájában találhatóak. Enyhe szívással a chip alján levı lyukhoz 
szippant egy sejtet, ahol szerencsés esetben szoros kapcsolat (gigaseal) alakul ki a sejt és a chip között. 
Ezután további szívással felszakítja a sejtmembránt, és kialakul a whole-cell konfiguráció (méréseim 
során 50-80%-ban jutottam el ehhez a konfigurációhoz, tehát 16-ból 8-12 chip-en indulhatott el a mérés). 
A mérés során a hatóanyagot a robotkaron levı pipetták a megfelelı pillanatban juttatják az 
extracelluláris folyadéktérbe, a kimosásnál pedig egy rezervoárba áramlik a gyógyszeres oldat, miközben 
extracelluláris oldattal mossa át a csatornát a rendszer. QPlate keresztmetszet:(1) sejt a mérıchipen levı 
lyukra pozícionálódva (2) extracelluláris oldat csatorna (3) kapilláris stop (4) intracelluláris oldat 
csatorna (5) extracelluláris oldat / gyógyszer adagoló (6) intracelluláris oldat adagoló (7) rezervoár – az 
oldatok lecserélésekor ide folyik a lecserélendı oldat (8) kapilláris stop. A mérı- és referencia elektródok 
pirossal jelölve. 

 

A mérıchip-ek paraméterei, a seal-ek eloszlása és a sejtek whole-cell 

konfigurációban való stabilitása megegyezett az elızıleg közölt HEK-293 sejtekkel 

végzett mérésekkel (Kutchinsky és mtsai, 2003; Mathes és mtsai, 2009).  
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Méréseimhez használt vegyületeket – egy kivétellel – a Sigma-Aldrich, Tocris, 

illetve a Richter Gedeon Nyrt. szintetizálta, mint az részletesen látható a 12. táblázatban.  

Az extracelluláris oldat összetétele az alábbi volt (mM): 140 NaCl, 3 KCl, 1 CaCl2, 1 

MgCl2, 0.1 CdCl2, 20 TEA-Cl, 5 HEPES, a pH-t 7.3-ra állítottam be, ozmolalitás: ~320 

mOsm. Az intracelluláris oldat összetétele (mM): 135 CsF, 10 NaCl, 1 EGTA, 10 

HEPES, pH-t 7.2-re állítottam be CsOH segítségével, ozmolalitás: ~320 mOsm. A 

méréseket 25 kHz-el mintavételeztük és 5 kHz-el szőrtük. A junkciós potenciált -11 

mV-nak számoltuk, és korrigáltuk a megfelelı feszültség értékeket. Az adatokat a 

QPatch saját szoftverével rögzítettük, és az adatelemzés kezdeti fázisait is itt végeztük. 

Beépített erısítı biztosította egy újonnan fejlesztett soros-ellenállás kompenzáló 

módszer alkalmazását, a kapacitív komponensek kivonását a program automatikusan 

elvégezte (P/n protokoll alapján).  

Az adatelemzés nagy részét Microsoft Excel programmal végeztem, az exponenciális 

görbe illesztéseket Origin 8 programmal (Originlab, Northampton, MA), míg a 

statisztikai analíziseket a Statistica 8.0 programmal (StatSoft, Inc., Tulsa OK) 

készítettem.  

A gyógyszerek több tulajdonság alapján való csoportosítását klaszteranalízissel 

végeztem (Statistica program). Ez egy olyan módszer, mellyel dimenziócsökkentés 

révén az adathalmaz elemeit homológ csoportokba sorolhatjuk (Tryon és Bailey, 1939). 

A csoporton (klaszter) belüli adatok valamilyen dimenzió szerint hasonlóak, és 

különböznek a többi klaszter elemeitıl. A csoportosítás különbözı távolság- vagy 

hasonlóság-mértékek alapján történhet. Mi az egyik leggyakrabban használt módszert, 

az euklideszi távolságfüggvényt használtuk (elve a Pitagorasz tételen alapul), ami a p és 

q pont távolságát a következıképpen számítja ki, ha p pont n-dimenziós koordinátája p 

= (p1, p2, …, pn), és q = (q1, q2, …, qn): 
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12. táblázat, A mérések során használt hatóanyagok forrása és törzsoldatok összetétele. (DMSO: 
dimetil-sulfoxid, ANTIPSZI.: antipszichotikum, ANTIKONV: antikonvulzáns, LA: lokál anesztetikum 
(helyi érzéstelenítı), AAR: antiaritmiás szer.) 
 

 
            Hatóanyag Kód Vállalat Oldószer Törzsoldat 

(mM) 

Fluoxetine hydrochloride FLX Sigma H2O 10 
Sertraline hydrochloride SRT Sigma DMSO 50 
Paroxetine hydrochloride  PRX Richter DMSO 10 
Amitriptyline hydrochloride AMI Sigma H2O 10 
Imipramine hydrochloride IMI Sigma H2O 10 
Desipramine hydrochloride DMI Sigma H2O 10 
Maprotiline hydrochloride MPR Sigma H2O 10 
Nisoxetine hydrochloride NIS Sigma etanol 10 
Mianserin hydrochloride MIA Sigma etanol 10 
Mirtazapine MRZ Tocris DMSO 10 
Bupropion hydrochloride BPR Sigma H2O 10 
Venlafaxine hydrochloride VFX Tocris H2O 10 
Nefazodone hydrochloride NFZ Tocris DMSO 10 
Trazodone hydrochloride TRZ Sigma DMSO 50 
Nialamide NIA Sigma etanol 10 A

  N
  T

  I
  D

  E
  P

  R
  E

  S
  S

  Z
  Á

  N
  S

 

Moclobemide MCL Sigma DMSO 10 
Haloperidol HAL Sigma DMSO 100 
Chlorpromazine hydrochloride CPM Sigma H2O 10 
Chlorprotixene hydrochloride CHX Sigma H2O 10 
Clozapine CLZ Sigma DMSO 10 

A
N

T
IP

S
Z

I. 

Tiapride hydrochloride TIA Sigma H2O 10 
Carbamazepine CBZ Sigma DMSO 100 
Lamotrigine LTG Richter DMSO 50 
5,5-diphenyl-hydantoin (Phenytoin) DPH Sigma DMSO 100 
Topiramate TOP HeteroDrugs DMSO 50 
Zonisamide ZON Tocris H2O 10 A

N
T

IK
O

N
V

. 

Gabapentin GAB Sigma H2O 100 
Bupivacaine hydrochloride BPV Sigma H2O 10 
Lidocaine hydrochloride monohydrate LID Sigma DMSO 50 
Mexiletine hydrochloride MEX Sigma H2O 50 
Flecainide acetate FLC Tocris H2O 10 L

A
 / 

A
A

R
 

Procainamide hydrochloride PRC Sigma H2O 10 
Ranolazine dihydrochloride RAN Sigma DMSO 10 
Memantine hydrochloride MEM Sigma H2O 100 
Riluzole RIL Sigma DMSO 100 
Diclofenac sodium salt DIC Sigma H2O 50 
Ritanserin RIT Tocris DMSO 50 
Ambroxol hydrochloride AMB Tocris DMSO 50 
Silperisone SIL Richter H2O 10 
Tolperisone hydrochloride TOL Richter H2O 10 
Flunarizine dihydrochloride FLR Sigma etanol 10 
Lifarizine LIF Richter DMSO 10 
Mecamylamine hydrochloride MEC Sigma H2O 10 

E
  G

  Y
  É

  B
 

R-(-)-Deprenyl hydrochloride DPR Sigma H2O 100 
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Tehát mikor két gyógyszer (p,q) távolságát számoljuk a 7-dimenziós térben (mivel 7 

paramétert használtunk), akkor p1 és q1 a két gyógyszer által nyújtott hatásnak felel meg 

(pl. gátlás mértéke). Annak meghatározására, hogy melyik gyógyszerek (pontok a 7D 

térben) tartoznak egy csoportba, egy hierarchikus összevonó eljárást, a Ward módszert 

választottuk. Ez minden klaszterre kiszámolja az összes változó átlagát, majd minden 

megfigyelési egységre meghatározza a négyzetes euklidészi távolságot. Minden 

lépésnél azt a két klasztert vonja össze, amelyeknél a klaszteren belüli szórásnégyzet 

növekedése a legkisebb. Az analízis eredményét dendrogramon ábrázoljuk. Egy faág-

szerő rajzolatot kapunk, melyen nemcsak azt láthatjuk, hogy az egyes elemek mely 

csoportba tartoznak, hanem azt is, hogy az elemek/csoportok közt mekkora a 

kapcsoltsági távolság (linkage distance). Az elemzéshez normalizált adatokat 

használtunk. Az analízis eredményességét úgy ellenıriztük, hogy más távolságmérı és 

klaszterezı módszert választottunk, és a dendrogram változásait figyeltük. A csoportok 

alig változtak, így analízisünket eredményesnek ítéltük.  

 

5.2 Méréseimhez használt sejttenyészetek 

Hippokampális sejttenyészetek (Lenkey és mtsai, 2006) 

18 napos vemhes Wistar patkányt elaltatva (ketamin: 50 mg/ml + xylazin: 10 

mg/ml), méhét kiemelve, az embriók agyát steril körülmények között feltártam, a 

hippokampuszokat izoláltam. 0.25%-os tripszines emésztés (10 perc) után 

mechanikusan választottam el egymástól az idegsejteket MEM-et (minimal essential 

medium) tartalmazó oldatban, majd poly-l-lysinnel bevont Petri-csészékbe (35 mm 

átmérıjő) ültettem ki ıket (200.000 - 300.000 sejt/csésze). Egy nap múlva a médiumot 

lecseréltem olyan Neurobasal oldatra, melyhez glutamátot adtunk, ezután az oldatcserét 

heti kétszer végeztem glutamátmentes médiummal.  

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 végeztünk. 
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rNav1.2 ioncsatornát expresszáló HEK-293 sejtvonal (Kutchinsky és mtsai, 2003) 

A sejtvonalat a NeuroSearch (Ballerup, Dánia) cég biztosította. A sejteket DMEM 

(Dulbecco módosított médium) oldatban tartottam, a médium tartalmazott 10% borjú 

szérumot (FBS), streptomycint és penicilint. Hetente kétszer tripszines emésztéssel 

passzáltam a sejteket, és 5-30 passzázs-szám között használtam fel a ıket, majd új 

adagot olvasztottam fel a folyékony nitrogénben tartott sejttartalékból. A sejtek a 

passzálás (sejtszám kiültetéskor: 200 000 – 400 000 /ml) utáni 2-4 napon kerültek 

felhasználásra (~80% konfluenciára törekedtem). A sejteket tripszin segítségével 

felszedtem az aljzatról, majd CHO-S-SFM-II médium + 10% szérum tartalmú oldatban 

tartottam ıket a mérés kezdetéig. 

 

5.3 Cheminformatikai módszerek 

Méréseim során használt gyógyszerek kémiai leírói és elıállításuk 

A kémiai szerkezet jellemzésére numerikus, illetve bináris értékeket szokás 

használni. A szerkezet-hatás vizsgálatokban két- és háromdimenziós jellemzıket 8 

alkalmazhatunk.  

A kétdimenziós jellemzık közös sajátossága, hogy függetlenek a molekula 

térszerkezetétıl, így számításuk nem igényli a molekulák elızetes konformációs 

analízisét. Ebbe a csoportba tartoznak a konstitúciós, a topológiai, az elektrosztatikus, a 

legtöbb kvantumkémiai, valamint a geometriai és fragmens alapú jellemzık. 
 

A konstitúciós jellemzık azokat a molekuláris sajátságokat írják le, amelyek a molekulát felépítı 

szerkezeti elemekkel kapcsolatosak: atomok száma, kötések száma, győrők vagy győrőrendszerek 

típusa és száma. 

A topológiai jellemzık a molekulában található kötések gráf reprezentációjára épülnek, ahol az 

atomok csomópontokat, a kötések pedig éleket reprezentálnak. A molekuláris konnektivitás 

számszerősítésére szolgálnak az alábbi jellemzık: Wiener-, Balaban-, Randic-index. 

                                                           
8Ezeket a leírókat használják a gyógyszerfejlesztés során a nagy vegyület adatbázisok szőrıvizsgálatakor, 
ahol a gyógyszerszerőséget igyekeznek kiszőrni a vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságai alapján. A 
legismertebb szőrési feltételeket a Lipinski-szabály (rule of five (Lipinski és mtsai, 2001)) mondja ki: 
molekulasúly < 500, logP < 5, H-híd akceptor atomok száma < 10, H-híd donor atomok száma < 5. A 
felsorolt tartományok olyan kémiai teret határolnak be, amelyben a szájon át adható gyógyszermolekulák 
farmakokinetikája kielégítı. A szájon át szedett gyógyszerek biológiai hasznosulását lehet becsülni a 
poláris molekulafelszín jellemzıvel (Kelder és mtsai, 1999), értéke jellemzı a molekulák membránon 
való átjutásának mértékére.  
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Az elektrosztatikus jellemzık a nettó, illetve parciális atomi töltések (hidrogénhidak kialakításának 

képessége), a molekula polarizálhatósága, dipólusmomentum vektorának nagysága, illetve ennek 

különbözı irányú komponensei.  

A kvantumkémai jellemzı például a molekula reaktivitása szempontjából meghatározó 

molekulapályák energiája; vagy bizonyos energia, entalpia, entrópia értékek. 

A geometriai jellemzık a molekulát felépítı atomok térbeli elrendezıdésének leírására szolgálnak. 

A különbözı intramolekuláris távolságok mellett leggyakrabban a molekula van der Waals-, vagy 

oldószer által elérhetı felületét, illetve térfogatát használják. 
 

A háromdimenziós jellemzık meghatározása jelentısebb számítási munkát igényel. 

A molekulákat kiterjedt konformációs analízisnek kell alávetni, amelynek alapvetı célja 

a kémiailag releváns kis energiájú konformációk feltérképezése. 

A vegyületek kémiai leíróit a szerkezetbıl vagy az úgy nevezett SMILES kódból9 

számos program elı tudja állítani. A vegyületek nagy része elérhetı a PubChem 

adatbázisban (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound), innen kinyerhetı a SMILES 

kód, illetve az összegyőjtött vegyületeket le lehet tölteni SDF formátumban is, melyet a 

cheminformatikai szoftverek képesek megnyitni. Vizsgálataim során a ChemAxon 

szoftvereit használtam (www.chemaxon.com), a Marvin 5.2.5 és a JChem for Excel 

1.1.1 szoftvert. A Marvin képes megnyitni az SDF fájlokat, és a molekula szerkezetének 

kirajzolása mellett számos leíróját is kiszámolja. Ezzel a programmal rajzoltuk le a 

molekulát, ami akkor volt szükséges, ha a PubChemben nem volt fellelhetı egy 

vegyület. A JChem for Excel úgy viselkedik, mint egy Microsoft Excel bıvítmény, azaz 

Excel funkcióként lehet választani, hogy egy bemásolt SMILES kód alapján számolja ki 

a vegyület tulajdonságait (pl. atomszám, győrők száma, hidrogén donor atomok 

száma…). Több, mint 100 jellemzı számítható így ki. Ezenkívül az Excel összes 

funkciója használható, tehát rendezni lehet az adatokat, átlagolni az értékeket, 

megkeresni a legkisebb/legnagyobb számot.  

A kémiai leírók kiválasztásának folyamata és korrelációja a gyógyszerek IC50 

értékével az 6.2 fejezetben találhatóak. Az ezekhez szükséges statisztikai számításokat a 

Statistica 8.0 programmal (StatSoft, Inc., Tulsa OK) végeztem el. 

                                                           
9Egy betőkód, mely pontosan leírja egy vegyület szerkezetét. Nagyszerősége abban rejlik, hogy sokkal 
könnyebben kezelhetı (pl. másolható egy adatbázisba), mint a szerkezeti képlet. Például a fluoxetin 
SMILES kódja: CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.  
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6. Eredmények 

6.1. A fluoxetin és a desipramin részletes összehasonlító vizsgálata 

carbamazepinnel, phenytoinnal és lidocainnal 10  

 

Részletesebb vizsgálatra az antidepresszánsok közül a triciklikus desipramint és az 

SSRI fluoxetint, míg a klasszikus nátriumcsatorna gátlók közül az antikonvulzáns 

carbamazepint és phenytoint, és az helyi érzéstelenítı lidocaint választottuk. A dolgozat 

elsısorban a két antidepresszáns hatásmechanizmusára összpontosít, mivel sem a 

desipraminról, sem a fluoxetinrıl nincsenek részletes adatok az irodalomban (a 

részletesebb elemzéseket amitriptylinnel és imipraminnal végezték), míg a klasszikus 

gátlószerekrıl számos részletes munka elérhetı (3.2.2.1. – 3.2.2.3 fejezet), így ezeknél 

általában az összehasonlításhoz feltétlen szükséges méréseket végeztük csak el. Mivel a 

kísérletek során a két antidepresszáns nagyon hasonló módon gátolt, és a három 

klasszikus gátlószer között sem volt lényeges különbség, így a következı ábrákon (a 

dolgozat limitált terjedelme miatt) a reprezentatív méréseket bemutató ábrákon nem 

fogom az összes vizsgált gyógyszert bemutatni; az összefoglaló ábrákon azonban 

látható lesz az összes használt vegyület.  

Méréseimet hagyományos patch-clamp módszerrel végeztem, a technika részletes 

leírása a 5.1.2 fejezetben található. Ahol külön nem jelzem, ott legalább 5 mérési 

eredményt használtam fel az átlagok számolásához, és ezeken az ábrákon az átlagtól 

való eltérést (SEM) mutatom be, az eltérést p < 0.05 esetén vettem szignifikánsnak. 

 

6.1.1 A klasszikus nátriumcsatorna gátlókra jellemzı tulajdonságok vizsgálata 

antidepresszánsoknál 

Az alábbi jelenségeket kimutatták az összes eddig ismert klinikailag használt 

nátriumcsatorna gátló esetében: 

• Használatfüggı gátlás (ismételt aktivációk folyamán a gátlás egyre erısebb). 

                                                           
10 A fejezet alapvetıen két közleményt dolgoz fel. A (Lenkey és mtsai, 2006) cikkben a fluoxetin és 
desipramin nátriumcsatorna gátló hatásának részletes vizsgálatával foglalkozunk, míg a (Karoly és mtsai, 
2010) cikk alapvetıen a nátriumcsatorna kinetikai modelljének megalkotásáról szól, és a szimulációk 
validálására szolgáló méréseket mutatom itt be (saját munka). 
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• Membránpotenciál-függı gátlás (nagyobb gátlást értünk el, ha pozitív 

tartófeszültségen tartjuk a sejtet a teszt-pulzusok között). 

• Az egyensúlyi inaktivációs görbék balra tolása  (ugyanolyan tartófeszültség 

alkalmazásakor nagyobb gátlást érünk el gyógyszer jelenlétében). 

Erre alapozták azt a nézetet, hogy ezek a vegyületek mind ugyanolyan 

hatásmechanizmussal hatnak (Catterall 1987). A három jelenség hátterében a klasszikus 

csatorna-blokk mechanizmus11 vagy az inaktivált állapot preferálása áll. Úgy tőnik 

tehát, hogy ez nélkülözhetetlen jellemzıje egy klinikailag használt nátriumcsatorna 

gátlónak, ami érthetı is, hiszen a nyugalmi állapotban levı csatornák gátlása az 

excitábilitás oly mértékő csökkenéséhez vezetne, amely az élettel összeegyeztethetetlen. 

Kísérleteimben a vegyületek gátló hatását és a használatfüggés jelenségét elıször egy 

egyszerő feszültség-protokollal vizsgáltam (28.A ábra). A tartófeszültség -90 mV volt, 

mert ez közel van a neuronok fiziológiás membránpotenciáljához (~ -70 mV), de még a 

csatornák nagyobb része nyugalmi (aktiválható) állapotban van (-70 mV-on már 

jelentıs az inaktivált állapotban levı populáció, így jóval kisebb az áram, ami a jel/zaj 

arány romlásához vezethet). 

Ugyanezt a protokollt alkalmazva az elsı pár kontrol depolarizáció-sorozat (28.B 

ábra és 29. ábrán a,b,c,d) után 30 µM desipraminnal (28.C ábra), 30 µM fluoxetinnel 

(FLX; 29. ábrán e,f), illetve 300 µM phenytoinnel (29. ábrán g,h) perfundáltuk a 

tenyészetet. Jól látható a fokozatosan kialakuló hatás, ami nagyobb gátlás esetén még 

szembetőnıbb volt (DPH; 29. ábrán f,h). Úgy tőnt, hogy a gátló hatás erısebb 

pozitívabb tartófeszültséget alkalmazva, ezért a kísérletet több különbözı 

tartófeszültség alkalmazásával is elvégeztük, így vizsgálva a gátlás membránpotenciál-

függését (29. ábra). Például kontrol esetben kicsi volt a különbség a –120 mV (29. ábrán 

a,c) és a –90 mV (29. ábrán b,d) tartófeszültség használata után kiválott áramok 

amplitúdója között. (A -150 mV-on kiváltott kontrol áramhoz képest -120 mV-on 100 ± 

0.9%, -90 mV-on 91 ± 1.5%, -60 mV-on 35 ± 3.1% volt az áram amplitúdó kontrol 

esetben).  

 

                                                           
11 „Open-channel block”: a vegyület sztérikusan vagy elektrosztatikusan gátolja az ionáramlást és az 
asszociáció ill. disszociáció csak a nyitott állapotban történik meg. 
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28. ábra, A gátlás mértékének vizsgálata és a használatfüggés jelenségének megfigyelése. (A) A 
feszültség-protokoll 10 Hz-es depolarizáció-sorozatokból (10 pulzus) állt, a sorozatokat 10 
másodpercenként ismételtük. (B) A 10 pulzusból álló depolarizáció-sorozat által kiváltott nátriumáramok 
kontrol esetben (a 10 áramgörbe szinte egybeesik, mert kontrol esetben minimális a használatfüggés 
jelensége). A kékkel keretezett ábrán a legnagyobb áram (1. pulzus) amplitúdójának értékéhez vannak 
normalizálva az áramok. (C) A 10-es depolarizáció-sorozat által kiváltott nátriumáramok 30 µM 
desipramin jelenlétében (a maximális gátló hatás kialakulását megvártuk). Megfigyelhetı a vegyület erıs 
gátló hatása, és a használatfüggés jelensége, melyet a lilával keretezett ábra is érzékeltet (a 10. pulzus 
által kiváltott áram amplitúdója lényegesen kisebb, mint az 1. pulzusé; a két amplitúdó aránya 1-tıl eltér 
(IP1/IP10 > 1). (D) A 10 mp-ként ismételt 10 Hz-es protokoll alkalmazásával így tudtuk monitorozni a 
gátlás kialakulását az idı függvényében: 1-3. depolarizáció-sorozat: kontrol; 4-13. depolarizáció-
sorozat: 30 µM desipramin. Az áram amplitúdók a legnagyobb áram értékéhez lettek normalizálva. 
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Viszont a gyógyszerek jelenlétében megfigyelhetı, hogy pozitívabb tartófeszültségen 

tartva a sejtet a pulzusok között, nagyobb gátlást értünk el (29. ábrán a gátlás nagyobb 

az f, mint az e panelen; illetve nagyobb a h, mint a g panelen ). Gátlás alatt általában (és 

jelen esetben is) a tónusos gátlást értem, azaz csak a depolarizáció-sorozat elsı 

pulzusára adott választ veszem figyelembe. Fázikus gátlás alatt azt értjük, hogy a 

hatóanyag képes a depolarizáció-sorozat végére még erısebb gátlást elérni, mint az elsı 

pulzusnál. Ez a használatfüggı gátlás jellegzetessége. Úgy számszerősíthetjük a 

jelenséget (részletesen 6.3.1 fejezet), ha kontrol esetben és gyógyszer jelenlétében is 

megnézzük a 10. pulzus és az 1. pulzus áramának arányát, majd ezeket osztjuk 

egymással: (IGy10 / IGy1) / (IK10 / IK1). Ha gyógyszer jelenlétében az I10 / I1 arány nagyobb, 

mint kontrol esetben, akkor a gyógyszer gátlásának van fázikus komponense, azaz 

használatfüggı a gátlás. Ezt a jelenséget megfigyelhetjük a két antidepresszánsnál is 

(28.C ábra és 29. ábra f panel).  
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29. ábra, Használat-függés és membránpotenciál-függés. A 28. ábrán ismertetett protokoll által kiváltott 
áramok különbözı tartófeszültségek esetén (-120 vagy -90 mV). Felsı sor: kontrol görbék. Megfigyelhetı, 
hogy -90 mV tartófeszültség esetén kisebb az áram amplitúdója kontrol esetben is (b vs a, d vs c), mivel a 
csatornák egy része már inaktivált állapotban van. Alsó sor: gyógyszerhatás (hozzátartozó kontrol 
felette); e-f: 30 µM fluoxetin (FLX), g-h: 300 µM phenytoin (DPH). A gátló hatás és a használatfüggés is 
erısebb volt -90 mV-on a vizsgált gyógyszereknél (e vs f ; g vs h). 
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A membránpotenciál-függés jelensége szembetőnıbb, ha megvizsgáljuk a 

koncentráció-válasz görbék és az IC50 értékek tartófeszültség-függését (30. ábra, 13. 

táblázat). Megállapíthatjuk, hogy az IC50 értékek közt akár két nagyságrendnyi 

különbség is látható a tartófeszültségtıl függıen, valamint, hogy az értékek a 

tartófeszültséggel nem lineárisan változnak. A legerısebb tartófeszültség-függést éppen 

a fiziológiás membránpotenciál-tartományban figyelhetjük meg, ami arra utal, hogy 

ezen gyógyszerek alkalmazása esetén a neuronra kifejtett hatás nagy mértékben függ 

annak membránpotenciáljától (tehát a depolarizáltabb membránpotenciálú neuron 

populációkat hatékonyabban gátolják ezek a szerek).  
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30. ábra, A koncentráció-válasz görbék membránpotenciál-függése desipramin és fluoxetin esetén. A 
koncentráció-válasz görbéket négy tartófeszültségnél vettük fel: -150 mV, -120 mV, -90 mV, -60 mV. (A 
görbék és a relatív amplitúdó 0.5 értékénél levı vonal keresztezıdésénél leolvasható az IC50 az adott 
feszültségen.) A szaggatott vonalak a Hill-egyenlet alapján illesztett görbék, a Hill-koefficiens 1 körül volt 
(0.76-1.39) az összes esetben. 

 
13. táblázat, Az IC50 értékek membránpotenciál-függése. Az IC50 értékek (mértékegység: µM) az öt 
vizsgált vegyület esetében különbözı tartófeszültségeknél. Zárójelben irodalmi adatok (Kuo és Bean, 
1994; Kuo és mtsai, 1997; Brau és mtsai, 2001), amelyek elfogadható egyezést  mutatnak adatainkkal. 

 

Tartófeszültség Desipramin Fluoxetin Phenytoin Carbamazepin Lidocain 
      

-150 mV 77.42 120.50 5753 4381 3797 

-120 mV 54.50 74.99 3381 3445 3496 

-90 mV 33.28 21.57 691 [600] 445 [227] 1039 [277] 

-60 mV 2.15 0.73 36.7 [13] 44.3 [19.6] 56.7 [53] 
 
Ezeken a jelenségeken kívül megfigyeltük, hogy az antidepresszánsok esetében a 

gátló hatás nagyon lassan alakult ki (és lassan is tért vissza a gátlásból) a klasszikus 

gátlószerekhez képest, fıleg pozitívabb tartófeszültségeken. Ez arra utal, hogy vagy az 

asszociáció nagyon lassú, vagy hosszú ideig tartó depolarizációra van szükség ahhoz, 

Tartó-
feszültség: 

 
-150 mV 
-120 mV 
-90 mV 
-60 mV 
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hogy a csatornák megfelelı konformációba kerüljenek, amelyhez a gyógyszer nagyobb 

affinitással képes kötni, így jobban gátol. 

Az egyensúlyi („steady-state”) inaktivációs görbe eltolódásának mértékét is 

vizsgáltuk. A sejt membránpotenciáljától függ annak valószínősége, hogy a nátrium 

csatornák a nyugalmi vagy az inaktivált állapotban tartózkodnak (pozitívabb 

tartófeszültség esetén több az inaktivált csatorna). Egy hirtelen depolarizáció hatására 

csak a nyugalmi állapotban lévı csatornák tudnak kinyílni. Ebbıl következik, hogy 

pozitívabb tartófeszültségen tartva a sejtet, majd depolarizálva, kisebb áramot mérünk, 

mint hiperpolarizált esetben (lásd 29. ábrán b vs a ; d vs c). A kapott áram amplitúdóját 

a tartófeszültség függvényében ábrázolva kapjuk az egyensúlyi inaktivációs görbét. A 

sejtet az egyensúly kialakulásához szükséges ideig adott potenciálon tartjuk, majd egy 

depolarizációval kiváltjuk a nátriumáramot. A tartófeszültséget lépésenként növelve 

vizsgáljuk a válaszként kapott áramok amplitúdóját.  

Az eddigi vizsgálatok többnyire az alábbi protokollt 

alkalmazták: a tartófeszültség –120 mV-tól 10 mV-os 

léptékkel emelkedik –20 mV-ig; 2 másodpercig tartják 

ezeken a feszültségeken, majd depolarizálják (31. ábra). 

Mivel az egyensúlyi inaktivációs görbe kontrol esetben 

is enyhén (< 5 mV) balra tolódik az idı függvényében (azaz a csatornák nagyobb része 

inaktivált állapotba kerül), ezért a gyógyszer hatását reprezentáló V1/2 eltolás12 

számolása során a kontrol görbét a gyógyszerperfúzió elıtt és a kimosás után felvett 

(kontrol) görbék átlagából számoltuk. 

A 32. ábrán láthatjuk, hogy a két vegyületcsoport hasonló módon viselkedett, az 

egyensúlyi inaktivációs görbék balra tolódtak, azaz a gyógyszerek jelenlétében már 

negatívabb tartófeszültségen elkezdtek inaktiválódni a csatornák.  

Az eddig bemutatott kísérletek alapján valóban nagyon hasonló módon viselkednek a 

vizsgált vegyületek. Azonban ha részletesebben megvizsgáljuk a hatásmechanizmust, 

jelentıs különbségeket találhatunk.  

                                                           
12 V1/2: az feszültség, melyen a maximálisan kiváltható áram felét kapjuk. Az inaktivált állapot 
stabilizálásának a jele, hogyha a gyógyszer jelenlétében a görbe balra tolódik, azaz már negatívabb 
membránpotenciálon is több inaktivált csatorna van, mint kontrol esetben. 

31. ábra, Az egyensúlyi inaktivációt 

vizsgáló  protokoll.  
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32. ábra, Az egyensúlyi inaktivációs görbék balra tolódtak. 

Vízszintes tengelyen a tartófeszültség (ezen a potenciálon 
2s-ig tartjuk), függılegesen a teszt-depolarizációra kapott 
válasz, normálva az elsı (legnagyobb) válaszra. Bal oldalt 
30 µM fluoxetin (FLX), középen 30 µM desipramin (DMI) hatása, jobbra az összesített mérések 
láthatóak: 30 µM fluoxetin (30 FLX), 30 µM desipramin (30 DMI), 300 µM carbamazepin (300 CBZ), 
300 µM phenytoin (300 DPH), 300 µM lidocain (300 LID). Mindegyik gyógyszer szignifikáns mértékben 
eltolta az egyensúlyi inaktivációs görbéket. 

 

Maradjunk az elıbb említett egyensúlyi inaktivációt 

vizsgáló protokollnál. Ha úgy módosítjuk (33. ábra), 

hogy a nyugalmi és inaktivált konformációk közti 

egyensúly kialakulására biztosított idıt (2 s) 

lecsökkentjük (0.4 s), illetve megnöveljük (8 s), akkor 

azt tapasztaljuk, hogy a klasszikus gátlószerek 

esetében a három görbe nem tér el szignifikánsan, viszont az antidepresszánsok 

esetében a görbék szignifikánsan „széthúzódtak”. Tehát az antidepresszáns gátló hatása 

annál erısebb volt, minél hosszabb ideig tartottuk depolarizálva a sejtet (34. ábra). A két 

antidepresszáns esetében megvizsgáltuk ezt a jelenséget több koncentrációban is (35. 

ábra). 30 µM-os koncentrációban elvégeztük a méréseket „out-side out” 

konfigurációban (a módszert a 24. ábra szemlélteti a 5.1.1 fejezetben) is, melynek 

elınye, hogy a tartófeszültséget nagyon pontosan tudjuk így szabályozni, míg egy 

nyúlványokkal rendelkezı sejt esetén ez nem megy tökéletesen. Az így kapott mérési 

adatok megegyeztek a „whole-cell” mérési eredményekkel. 

A jelenséget kétféleképpen lehet magyarázni: vagy azt feltételezzük, hogy az 

antidepresszáns affinitása lényegesen nagyobb a gyors inaktivált állapothoz, de az 

asszociáció meglehetısen lassú (így értelmezték az eddig megjelent cikkek az 

eredményeket), vagy pedig azt, hogy az antidepresszáns nem a gyors-, hanem a lassú 

inaktivált állapotot stabilizálja. (Egy adott állapothoz mutatott nagyobb affinitás, és az 

33. ábra, A módosított egyensúlyi 

inaktivációs protokoll.  
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adott állapot stabilizálása csak együtt képzelhetık el.) Akár a gyors- akár a lassú 

inaktivált állapot stabilizálását feltételezzük, a hatásnak meg kell látszania a kapuzás 

sebességi állandóin: vagy az inaktivált állapot kialakulása gyorsul fel, vagy az 

inaktivációból való visszatérés lassul le. 
 

 

34. ábra, Az egyensúlyi inaktivációs görbék különbözı ideig tartva adott tartófeszültségen.  
A protokollt felvettük kontrol esetben 0.4s, majd 2s, majd 8s-ig tartva adott membránpotenciálon 
(vízszintes tengely), majd elindítottuk a gyógyszerperfúziót, és a gátló hatás beállta után újra felvettük a 3 
protokollt. Bal oldalon 30µM fluoxetin (30 FLX),középen 30µM desipramin (30 DMI), jobb oldalon 
300µM carbamazepin (300 CBZ) hatása. A 0.4/2/8s kontrol görbék nem tértek el szignifikánsan, csakúgy 
mint a 3 carbamazepines görbe. Az egyensúlyi inaktivációs görbék annál jobban eltolódtak az 
antidepresszánsok esetében, minél hosszabb ideig tartottuk depolarizálva. 
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35. ábra, Az egyensúlyi inaktivációs görbe eltolása (V1/2 eltolás) különbözı gyógyszer koncentrációk és 

prepulzusok esetén. A protokollt lemértük különbözı koncentrációkban a két antidepresszáns esetén. A 
kontrolhoz képest szignifikáns V1/2 eltolást csillaggal jelöltem, a különbözı prepulzusok közti szignifikáns 
eltérést pedig „#” jellel. Az egyensúlyi inaktivációs görbét koncentráció- és prepulzus-hossz függı módon 
tolták el az antidepresszánsok. 

 

6.1.2 Az inaktivált állapotok kialakulásának vizsgálata gyógyszer jelenlétében 

Megvizsgáltuk tehát, hogy befolyásolják-e az antidepresszánsok vagy a klasszikus 

gátlószerek a gyors inaktivált állapot kialakulásának a sebességét (36. ábra). Ezt 
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egyszerően megtehetjük, ha összehasonlítjuk egy depolarizáció által kiváltott áram 

lecsengését kontrol esetben és gyógyszer jelenlétében. Az antidepresszánsok esetében 

nem változott meg az áramok lecsengésének idıállandója szignifikánsan, míg a 

klasszikus gátlószerek jelentısen lecsökkentették az idıállandót, ami a gyors inaktiváció 

felgyorsulására utal. 
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36. ábra, A gyors inaktiváció kialakulása. Az áram lecsengı szakaszára exponenciális görbét 
illesztettünk, és ennek idıállandója mutatta meg, hogy az áram lecsengése (azaz a gyors inaktivált állapot 
kialakulása) felgyorsult-e a gyógyszer jelenlétében. (A fluoxetin és desipramin méréseknél „outside-out” 
konfigurációt használtunk, így az áramok kinetikája sokkal gyorsabb: áram lecsengése 0.48 ± 0.048 ms.) 
Az áram lecsengését nem változtatta meg 30 µM fluoxetin vagy 30 µM desipramin szignifikánsan, de 
felgyorsította 300 µM carbamazepin.  

 

Megnéztük a lassú inaktiváció kialakulásának 

sebességét is. Az általunk alkalmazott protokollban 

(37. ábra) egyre növekvı (0.25 – 4096 ms) hosszúságú 

depolarizáló pulzust adtunk, ezután annyi idıre (10 

ms) léptünk vissza -150 mV-ra, hogy a gyors 

inaktivációból visszatérhessenek (85-90%-ban) az 

ioncsatornák, de a lassú inaktivációból való visszatérésre már ne legyen idı. A teszt-

depolarizáció által kiváltott áram csökkenése a lassú inaktivált állapotban lévı 

ioncsatornák arányát tükrözi. (Igaz, hogy az 5 másodperces depolarizáló pulzus kontrol 

esetben csak a csatornák ~60 %-ában idéz elı lassú inaktivációt, de hosszabb 

depolarizációk használata gyakorlatilag lehetetlenné tette a mérések elvégzését.) A 

kontrol mérések elemzésekor megfigyeltük, hogy a görbe két exponenciális egyenlettel 

illeszthetı, így egy gyors idıállandót (9.83 ms; az amplitúdó csökkenés 8%-áért felelıs) 

és egy lassú idıállandót (2347 ms) kaptunk. Az áram amplitúdójának csökkenése a 

kezdeti rövid depolarizációk esetén (0.25 - 10 ms) részben a gyors inaktivált állapotba 

való alakulásnak tudható be (a hiperpolarizáció hatására csak 85-90% tér vissza), majd 

37. ábra, A lassú inaktiváció 

kialakulását vizsgáló protokoll  
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az ennél hosszabb depolarizáló pulzusok esetében már egyre inkább a lassú inaktivált 

állapotba való alakulás lesz a domináns.  

Láthatjuk, hogy a fluoxetin és a desipramin sokkal erıteljesebb hatással bírt a lassú 

inaktiváció kialakulásának sebességére, mint a klasszikus gátlószerek (jelentısen balra 

tolták a görbét a 10 ms-nál hosszabb depolarizációknál, 38. ábra).  
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38. ábra, A lassú inaktiváció kialakulása. A vízszintes tengelyen az inaktiválódásra hagyott idı hossza, 
függılegesen a teszt-depolarizációra kapott válasz, normálva az elsı (legnagyobb) válaszra. A felsı 

panelen balra fluoxetin, jobbra desipramin koncentrációfüggı hatása látható. Az alsó panel bal oldalán 
carbamazepin koncentrációfüggı hatása figyelhetı meg. A fluoxetin és a desipramin 10 ms-nál hosszabb 
depolarizációk esetén hatékonyan gátol; míg 300 µM carbamazepin alkalmazásakor a kontrolhoz 
hasonló görbét kapunk, és 1000 µM esetében inkább a 10 ms alatti intervallumoknál tér el a kontrol 
görbétıl (nem szignifikáns az eltérés), és a hosszabb intervallumoknál további jelentıs csökkenés nem 
látható. Az alsó panel jobb oldalán látható az összesítı ábra: 30 µM fluoxetin (FLX), 30 µM desipramin 
(DMI), 300 µM carbamazepin (CBZ), 300 µM phenytoin (DPH), 300 µM lidocain (LID) hatása. Az 
antidepresszánsok (FLX, DMI) a görbe második felét jelentısen eltolták, míg a klasszikus gátlószerek 
vagy nem gátoltak (CBZ) az adott koncentrációban, vagy a görbe elejét tolták el jelentısen (LID); a 
phenytoin (DPH) a nem eldönthetı, hogy melyik típusú gátlás tulajdonságaival rendelkezik. 
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Az antidepresszánsok a gyors idıállandót nem befolyásolták, de a lassú idıállandó 

értékét koncentrációfüggı módon csökkentették (14. táblázat), azaz felgyorsították a 

lassú inaktivált állapot kialakulását. A klasszikus gátlószerek inkább a 10 ms alatti 

prepulzusok esetén befolyásolták az amplitúdót, és a hosszabb intervallumoknál további 

jelentıs csökkenést nem láttunk, vagyis a lassú inaktiváció kialakulásának sebességét 

észrevehetıen nem befolyásolták. Érdekes 

módon a lidocain már egész rövid 

depolarizációknál hatékonyan gátolt, de 

aztán hosszabb depolarizációk 

alkalmazásakor nem lett erıteljesebb a 

gátlás, mint a többi vegyületnél. A 

jelenség vélhetıen a lidocain gyors kötési 

kinetikája miatt jött létre. 

 

Megvizsgáltuk a lassú inaktivációból való visszatérést is. Egy hosszú inaktiváló 

prepulzus (5s) alkalmazása után egyre hosszabb ideig (0.25-10000 ms) tartottuk a sejtet 

hiperpolarizálva. Az ezt követı teszt-depolarizációval vizsgáltuk, hogy a csatornák 

hányad része tért vissza a lassú inaktivációból (39. ábra). Technikailag nem 

kivitelezhetı, hogy a teljes csatornapopulációt a lassú inaktivált állapotba juttassuk (túl 

hosszú lenne a szükséges protokoll), de az 

5 másodperces depolarizáló pulzus, amely 

kontrol esetben a csatornák ~ 60%-ban 

idéz elı lassú inaktivációt, elegendı a 

jelenség vizsgálatára. 
 

Látható a 40. ábrán, hogy a görbék két komponensbıl állnak, a görbe elején (10 ms-

ig) inkább a gyors inaktivációból való visszatérés, míg 10 ms-tól a lassú inaktivációból 

való visszatérés dominál. A biexponenciális illesztés által kapott gyors idıállandó 2.21 

ms és a lassú idıállandó 58.25 ms kontrol esetben (mindkét komponens ~50%-ban 

felelıs az amplitúdó változásáért). A gyors komponensért valószínőleg a gyors 

inaktivációból való visszatérés felelıs, hisz 5s-os depolarizáció alatt körülbelül a 

csatornák 60%-a kerül lassú inaktivált állapotba, a többi csatorna nagy valószínőséggel 

a gyors inaktivált állapotban van.  

Koncentráció Desipramin  Fluoxetin  

   1 µµµµM 2817.5 ms 2347.3 ms 

3 µµµµM 2941.6 ms 1493.7 ms 

10 µµµµM 2226.2 ms 647.4 ms 

30 µµµµM 1234.2 ms 418.2 ms 

-30mV

-150mV

5000 ms 10 ms

0.25-10000 ms

-30mV

-150mV

5000 ms 10 ms

0.25-10000 ms

39. ábra, A lassú inaktivációból való visszatérést 

vizsgáló protokoll. 

14. táblázat, A lassú inaktivációs protokollal 

regisztrált görbe lassú komponensének 

változása antidepresszánsok hatására. A gyors 
komponenst nem változtatták meg szignifikánsan. 
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40. ábra, A lassú inaktivációból való visszatérés vizsgálata. Vízszintes tengelyen az 5s-os inaktiváló 
pulzus utáni hiperpolarizáció hossza, függılegesen a teszt-depolarizációra kapott válasz, normálva az 
utolsó (legnagyobb) válaszra. A felsı panelen balra desipramin (DMI), jobbra fluoxetin, az alsó panelen 
balra carbamazepin (CBZ) koncentrációfüggı hatása látható. Mindhárom gyógyszer koncentrációfüggı 
módon jobbra tolta a görbéket, azaz lassította az inaktivációból való visszatérést. Míg a CBZ fıleg a 
görbe elejét tolta el (<10 ms, gyors inaktivációból való visszatérés), addig a DMI és a FLX a görbe 
második részét is eltolta, ami a lassú inaktiváció stabilizálására utal (30 µM-nál csak 10 ms után 
kezdenek visszatérni az ioncsatornák a lassú inaktivációból , míg 3 µM esetén a csatornapopuláció egy 
része a gyors-, másik része a lassú inaktivált állapotot vette fel, így mindkét állapotból van visszatérés). 
Az alsó panelen jobbra az összesítı ábra látható: 30 µM fluoxetin (FLX), 30 µM desipramin (DMI), 300 
µM carbamazepin (CBZ), 300 µM phenytoin (DPH), 300 µM lidocain (LID) hatása. A klasszikus 
gátlószerek csak a gyors inaktivációból való visszatérést voltak képesek lassítani, míg az 
antidepresszánsok a lassú inaktivációból való visszatérést (is). 
 

Megfigyelhetı, hogy az antidepresszánsok esetében a lassú inaktivált állapotból való 

visszatérés lelassult (és valamelyest a gyors inaktivációból való visszatérés is), míg a 

klasszikus gátlószereknél már ~10-50 ms hiperpolarizáció után a kontrollal azonos 
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lefutást követtek a görbék, tehát fıként a gyors inaktivációból való visszatérés 

sebességét módosították (15. táblázat). 
 

Eredményeink alapján azt a 

következtetést vonhatnánk le, hogy míg a 

klasszikus gátlószerek az irodalmi 

adatoknak megfelelıen a gyors inaktivált 

állapotot stabilizálják, addig az 

antidepresszánsok fıként a lassú 

inaktivált állapotot. Azonban eddigi 

eredményeink úgy is magyarázhatóak, ha 

feltételezzük, hogy az antidepresszánsok nagyon lassan asszociálnak és disszociálnak a 

csatornához. Ez a két jelenség kísérletesen nem elkülöníthetı, habár munkacsoportunk 

számos próbálkozást tett ilyen protokoll kifejlesztésére (Lenkey és mtsai, 2006; Karoly 

és mtsai, 2010). Elméletileg (szimulációk segítségével) elkülöníthetı a lassú asszociáció 

és a lassú inaktivált állapot preferencia bizonyos feszültség-protokollok 

kombinációjának használatával, de még kevés kísérletes adat áll rendelkezésünkre 

ennek igazolására (41. ábra). 
 

41. ábra, A gyors/lassú inaktivált állapot 

preferencia elkülönítése. (Karoly és mtsai, 2010). 
Egy fenomenológikus nátriumcsatorna modell 
kidolgozásával lehetıvé vált, hogy „elméleti 
gyógyszerek” hatását szimulálva különbözı 
feszültség-protokollokkal feltérképezzük, mely 
protokollok alkalmasak az állapot preferencia 
megállapítására. Eredményeink arra utaltak, hogy 
egy vegyület a 37. és 39. ábrán bemutatott 
protokollokban kifejtett hatása meghatározhatja ezt 
a tulajdonságot. Az ábrán látható, hogy az elméleti 
számítások alapján (részben) elkülönül két terület. A 
tengelyeken a protokollok (ld. 37. és 39. ábra) 
használatakor kapott hatás (görbe-eltolás) értéke 

van normalizálva. A gyors inaktivációt stabilizáló vegyületek a lassú inaktiváció kialakulását és a 
visszatérést vizsgáló protokollban is hatékonyan gátolnak, míg a lassú inaktivációt stabilizáló vegyületek 
a lassú inaktivációból való visszatérést vizsgáló protokollban hatékonyabbak. Az általam eddig 
bemutatott gyógyszereket is ábrázoltuk, és látható, hogy a klasszikus gátlószerek egyértelmően gyors 
inaktivációt stabilizálnak a modell szerint, míg a két antidepresszáns hatásmechanizmusa nem 
megállapítható. 

 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a vizsgált két antidepresszáns, a 

szelektív szerotonin visszavétel gátló fluoxetin és a triciklikus desipramin hatékonyan 

Koncentráció Desipramin Fluoxetin 

   Gyors idıállandó (kontrol: 2.21 ms) 

3 µµµµM 9.75 ms 19.43 ms 

30 µµµµM 36.07 ms 65.03 ms 

Lassú idıállandó(kontrol: 58.25 ms) 

3 µµµµM 621.6 ms 670.8 ms 

30 µµµµM 1738.7 ms 1059.1 ms 

15. táblázat, A lassú inaktivációból való 

vissszatérés idıállandóinak változása 

antidepresszánsok hatására. Mind a gyors- és a 
lassú komponenst szignifikánsan megváltoztatták.  
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gátolják a nátriumcsatornákat, különösen pozitívabb (azaz fiziológiás) 

membránpotenciálokon és többszörös aktivációk esetén. Az egyensúlyi inaktivációs 

görbéket mindegyik vizsgált gyógyszer eltolta, de az antidepresszánsoknál az eltolás 

mértéke függött a prepulzus hosszától. A klasszikus gátlószerektıl eltérıen a két 

antidepresszáns mind a lassú inaktiváció kialakulását segítette, mind a visszatérést 

gátolta ebbıl az állapotból. Azonban mindezek az eredmények nem bizonyítják, hogy a 

két antidepresszáns hatásmechanizmusa a lassú inaktivált állapot stabilizálása lenne, 

ugyanis a jelenségek magyarázhatóak a gyors inaktivált állapot stabilizálásával és 

nagyon lassú asszociáció együttesével. 

 

6.2 Nátriumcsatorna gátlók összehasonlító vizsgálata biofizikai 

paraméterek és kémiai leírók alapján 13 

6.2.1 Összehasonlító hatásmechanizmus vizsgálatok automata patch-clamp 

módszerrel 

 

Az 6.1 fejezetben tárgyalt eredmények alapján felmerül a kérdés, hogy a többi 

antidepresszáns is hasonló hatáserısséggel és hasonló mechanizmussal gátolja-e a 

nátriumcsatornákat. Azt is meg szerettük volna tudni, hogy ez a hatásmechanizmus csak 

az antidepresszánsok sajátja, vagy más vegyületekre is jellemzı. Vizsgálni akartuk 

továbbá, hogy a megismert két gátlás-típuson kívül elkülöníthetıek-e további jól 

definiálható típusok. 

Mindezeket a hagyományos manuális patch-clamp módszerrel nagyon sok idıbe 

telne végigvizsgálni. Az automatizált patch-clamp technológia azonban alkalmas lehet 

nagyobb mennyiségő gyógyszer összehasonlító vizsgálatára. 

A hatásmechanizmus kutatás automata patch-clamp rendszerekkel azonban egyelıre 

még kidolgaozatlan (megjelent publikáció nincs ebben a témában), a gyógyszergyárak 

elsısorban egyszerő szőrıvizsgálatra használják ezeket a rendszereket. Az eddig 

elmondottakból azonban egyértelmő, hogy nátriumcsatorna gátlók esetében a 

szőrıvizsgálatnak nem sok értelme van:  

                                                           
13 Az ebben a fejezetben tárgyalt tudományos eredményeket a (Lenkey és mtsai, 2010) cikkben  
publikáltuk. 
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• Az hatáserısség (IC50) több nagyságrendet változhat a kísérletes protokoll 

függvényében. 

• A terápiás alkalmazhatóság nem feltétlen a hatáserısségtıl függ, hanem a 

gátlás sok más jellemzıjétıl is (pl. az állapotfüggés mértékétıl). 

• A különbözı típusú gátlások valószínősítik, hogy különbözı kötıhelyekrıl 

van szó, márpedig a szerkezet-hatás összefüggések csak azonos kötıhely 

esetén kutathatók. (Természetesen ez akkor igaz, ha a szerkezet-hatás 

vizsgálat egy bizonyos kötıhelyhez való affinitás kémiai paramétereit akarja 

meghatározni. Mi azonban azt gondoljuk, hogy a módszer abban az esetben is 

alkalmazható, ha különbözı gátlás-típusok vagy akár kötıhelyek 

feltételezhetık. Ebben az esetben csak úgy van értelme használni a módszert, 

ha a gátlás több paraméterét mérjük egyidejőleg, és ezek alapján 

csoportosítani tudjuk a vegyületeket. Ekkor a gátlás-típusok jellemzıi 

korreláltathatók a vegyületek egyes kémiai tulajdonságaival; vagyis meg 

lehet vizsgálni, hogy a gátlás-típusok hátterében milyen kémiai tulajdonságok 

állnak.)  

Célul tőztük ki tehát, hogy megpróbáljuk az összehasonlító hatásmechanizmus 

kutatást megvalósítani az automata patch-clamp rendszerek segítségével. Ehhez meg 

kellett vizsgálni hogy: 

• A különbözı protokollok milyen mértékben adaptálhatók az automata 

rendszerekre? 

• A szükségszerően bonyolultabbá váló analízis milyen mértékben és hogyan 

automatizálható? 

• Mi az optimális stratégiája a hatásmechanizmus kutatásnak? (Hogyan lehet az 

információtartalmat maximalizálni a költségek emelkedése nélkül?) 

 

6.2.2 Az automata patch-clamp rendszer validálása 

A méréseket a Richter Gedeon Nyrt. QPatch-16X rendszerén végeztem rNav1.2-t 

expresszáló HEK-293 sejteken, a részletes leírás megtalálható a 5.1.3 fejezetben. 

Méréseink során a QPatch rendszer a korábban publikálthoz (Kutchinsky és mtsai, 

2003) hasonló módon mőködött. A „whole-cell” membrán ellenállás, a soros ellenállás, 

a sejt kapacitás, és a nátriumáramok amplitúdójának eloszlását, illetve az aktiváció és 
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inaktiváció feszültség-konduktanica görbéjét a 42. ábra mutatja. Az összes érték a várt 

tartományba esett.  
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42. ábra, A HEK-293 sejtek fıbb 

elektromos tulajdonságai. A hisztogramokon 
látható a sejtek membrán ellenállásának (A), a 
soros ellenállásának (B), a kapacitásának (C) 
eloszlása, valamint a nátriumáramok 
amplitúdójának eloszlása (D), melyet egy -90 
mV tartófeszültségrıl történı depolarizációval 
(-10 mV) váltottunk ki. A hisztogramokon 250 
véletlenszerően kiválasztott sejt adatait 
mutatom be. A világoskék oszlopokkal jelölt 
értékek esetén (Rsoros > 9; kapacitancia > 22 
pF) kizártuk a sejtet az analízisbıl. Az (E) 
panelen az rNaV1.2 csatornák aktivációs és 
inaktivációs feszültség-konduktancia görbéjét 
mutatom be véletlenszerően választott 20 
mérés alapján. A protokollok a felsı ábrán 
láthatóak. Szürke vonalak: egyedi mérések, kék 
vonal: inaktivációs görbék átlaga, piros vonal: 
aktivációs görbék átlaga, fehér körök: 
Boltzmann-egyenlet illesztése, melybıl a V1/2 

értékeket és a meredekséget (k) meghatároztuk. 
Aktiváció: V1/2 = -26.41 ± 2.74 mV, k = -6.15, 
inaktiváció: V1/2 = -65.06 ± 1.56 mV, k = 6.00. 
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6.2.3 A használt feszültség-protokollok és a biofizikai paraméterek meghatározása 

Miután úgy találtuk, hogy a 6.1. fejezetben bemutatott protokollok mindegyike 

megvalósítható a QPatch rendszerben is, ésszerőnek tőnne ugyanezeket a protokollokat 

alkalmazni az összehasonlító hatásmechanizmus kutatásra is. Ez a megközelítés 

azonban a gyógyszergyári gyakorlatban kivitelezhetetlen, mivel  - a rutinszerő 

teszteléshez képest - sokkal több idıt venne igénybe végrehajtásuk, és különösen az 

adatok analízise; ezek a tényezık pedig jelentısen költségesebbé tennék a vizsgálatokat. 

Olyan protokollt akartunk tehát létrehozni, amely egyszerőbb, gyorsabb, illetve 

egyetlen gyógyszer-bemosást és kimosást igényel. Megvizsgáltuk, hogy elérhetjük-e a 

szükséges többletinformációt a protokollok megfelelı megválasztásával és az adatok 

igényesebb analízisével. (Megközelítésünk újdonsága nem a protokollok 

kiválasztásában, hanem az adatok elemzésében mutatkozott meg.) 

A vizsgálatba összesen 44 nátriumcsatorna gátlót válogattunk be (16. táblázat), ezek 

különbözı kémiai szerkezető és terápiás hatású vegyületeket voltak. A QPatch által 

használt feszültség-protokollokat elızetesen hagyományos patch-clamp rendszeren 

NaV1.2 csatornára optimalizáltuk, mivel ezek feszültségfüggése és kinetikája eltér a 

natív neuronális csatornákétól. 

A vizsgálathoz végül két protokollt használtunk: a gátlás kialakulásának  és 

megszőnésének kinetikáját 20 másodpercenként ismételt 5 Hz-es depolarizáció-

sorozatokkal kísértük nyomon, a gátlás feszültségfüggését pedig egy egyszerő 

egyensúlyi inaktivációs protokollal teszteltük. 

 

16. táblázat, Méréseim során használt gyógyszerek adatai. A táblázatban az általam vizsgált 
gyógyszerek neve, hárombetős kódja, fı terápiás indikációja, valószínősített hatásmechanizmusa, és a 
terápiás plazma koncentrációja látható. A plazmakoncentrációk mg/ml-ben megadott értékét az alábbiak 
szerint számoltam át µM-ba: [plazmakonc.(mg/ml)]*1000000/molekulatömeg.  
Rövidítések: SSRI: szelektív szerotonin visszavétel gátló, TCA: triciklikus antidepresszáns, NRI: 
noradrenalin visszavétel gátló, NaSSA: noradrenerg és specifikus szerotonerg antidepresszáns, NDRI: 
noradrenalin-dopamin visszavétel gátló, SNRI: szerotonin-noradrenalin visszavétel gátló, MAO: 
monoamino-oxidáz, NA: nincs adat, csat.: csatorna, Glu.: glutamát, NSAID: nem szteroid 
gyulladáscsökkentı, COX: ciklooxigenáz, 5HT: szerotonin, fájd. csill.: fájdalomcsillapító, nACh: niktinos 
acetilkolin receptor.  
Referenciák: 1 (Thummel és mtsai, 2006); 2 (Kasper és mtsai, 1993); 3 (Lemberger és mtsai, 1976); 4 
(Fink és mtsai, 1977); 5 (Dockens és mtsai, 1995); 6 (Reis és mtsai, 2009); 7 (Bagli és mtsai, 1999); 8 
(Canal és mtsai, 1998); 9 (Jerling 2006); 10 (Liu és mtsai, 2008); 11 (Estevez és mtsai, 1995); 12 
(Rojpibulstit és mtsai, 2003); 13 (Farkas 2006); 14 (Bae és mtsai, 2007); 15 (Hoppu és mtsai, 1995); 16 
(Kucharczyk és mtsai, 1991); 17 (Young és mtsai, 2001). 
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 Gyógyszer Kód Fı indikáció 
Hatás-

mechanizmus 
plazma konc.  
µgml-1        µM 

Fluoxetin FLX antidepresszáns SSRI 0.38 1 1.099 
Sertralin SRT antidepresszáns SSRI 0.14 1 0.409 
Paroxetin PRX antidepresszáns SSRI 0.375 1 0.22 

Amitriptylin AMI antidepresszáns TCA 0.064 1 0.204 
Imipramin IMI antidepresszáns TCA 0.2 1 0.631 

Desipramin DMI antidepresszáns TCA 0.1 1 0.330 
Maprotilin MPR antidepresszáns NRI 0.25 2 0.797 
Nisoxetin NIS antidepresszáns NRI 0.049 3 0.159 
Mianserin MIA antidepresszáns NaSSA 0.011 4 0.037 
Mirtazapin MRZ antidepresszáns NaSSA 0.042 1 0.158 
Bupropion BPR antidepresszáns NDRI 0.142 1 0.514 
Venlafaxin VFX antidepresszáns SNRI 0.167 1 0.532 
Nefazodon NFZ antidepresszáns SNRI 1.523 5 3.007 
Trazodon TRZ antidepresszáns nem felderített 1.5 1 3.673 
Nialamid NIA antidepresszáns nem szel. MAO gátló NA NA 

A
  N

  T
  I

  D
  E

  P
  R

  E
  S

  S
  Z

  Á
  N

  S
 

Moclobemid MCL antidepresszáns MAO-A gátló 0.29 6 1.484 
Haloperidol HAL antipszichotikum D2 antagonista 0.02 1 0.053 

Chlorpromazin CPM antipszichotikum D2 antagonista 0.1 1 0.281 
Chlorprotixen CHX antipszichotikum D2 antagonista 0.07 7 0.200 

Clozapin CLZ antipszichotikum D4 antagonista 0.546 1 1.671 A
N

T
IP

S
Z

I. 

Tiaprid TIA antipszichotikum D2 antagonista 0.001 8 1.535 
Carbamazepin CBZ antiepileptikum Na+ csat. gátló 9.3 1 39.36 

Lamotrigin LTG antiepileptikum Na+ csat. gátló 2.5 1 9.762 

Phenytoin DPH antiepileptikum, 
I.b antiaritmikum Na+ csat. gátló 10 1 39.64 

Topiramat TOP antiepileptikum Na+ csat. gátló 5.5 1 16.21 
Zonisamid ZON antiepileptikum Na+ csat. gátló 28.4 1 133.8 A

N
T

IK
O

N
V

. 

Gabapentin GAB antiepileptikum Ca2+-csat gátló 0.4 1 23.35 
Bupivacain BPV lokál anesztetikum Na+ csat. gátló 0.800 1 2.462 

Lidocain LID lokál anesztetikum, 
I.b antiaritmikum Na+ csat. gátló 3.500 1 12.92 

Mexiletin MEX I.b antiaritmikum Na+ csat. gátló 2.000 1 9.271 
Flecainid FLC I.c antiaritmikum Na+ csat. gátló 0.458 1 0.965 

L
.A

. /
 A

N
T

IA
R

. 

Procainamid PRC I.a antiaritmikum Na+ csat. gátló 2.5 1 9.198 
Ranolazin RAN angina pectoris Na+ csat. gátló 3.59 9 7.173 
Memantin MEM Alzheimer – kór NMDA antagonista 0.016 10 0.075 

Riluzol RIL amyotrophiás 
lateralsclerosis 

Na+ csat. gátló, Glu. 
felszabadulás gátló 0.173 1 0.739 

Diclofenac DIC NSAID COX inhibitor 2 1 6.287 
Ritanserin RIT anxiolitikum 5HT2A-C  antagonista 0.143 11 0.299 

Ambroxol AMB (fájd. csill.), 
nyákoldó Na+ csat. gátló 0.15 12 0.362 

Silperison SIL izomrelaxáns Na+ és Ca2+ csat. gátló 0.448 13 1.484 
Tolperison TOL izomrelaxáns Na+ és Ca2+ csat. gátló 0.425 14 1.508 
Flunarizin FLR migrén Ca2+ csat. gátló. 0.06 15 0.113 
Lifarizin LIF neuroprotektív Na+,Ca2+ csat. gátló 0.02 16 0.046 

Mecamylamin MEC dohányzás nACh antagonista 0.024 17 0.118 

E
   

G
   

Y
   

É
   

B
 

Deprenyl DPR Parkinson – kór MAO-B gátló 0.001 1 0.005 
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Elıkísérletek alapján úgy választottuk meg a koncentrációkat, hogy a gyógyszerek az 

5 Hz-es protokollban 25% és 75% közötti gátlást okozzanak. Arra törekedtünk, hogy 

lehetıleg koncentráció-független jellemzıket számoljunk a mért gátlásértékekbıl és az 

inaktivációs görbe eltolásából. 

Az 5 Hz-es protokollban (43. ábra) mért amplitúdókból 5 paramétert számoltunk, 

ahogy azt a 44.A ábrán illusztrálom. 
 

 
 

 

 
44. ábra, Reprezentatív adatok az 5Hz-es protokollal mérve. Az ábrán az áramamplitúdókat ábrázoltuk 
normalizálva a legnagyobb (elsı) amplitúdóra (részletesen bemutatva a 28. ábrán). A gátló hatás idı 
függvényében való ábrázolása lehetıvé teszi a gátlás/kimosás kinetikájának megfigyelését is. A 
protokoll során 10 kontrol depolarizáció-sorozat után következett a gyógyszer-adagolás, ami alatt 
szintén 10 depolarizáció-sorozatot vettünk fel, majd a gyógyszer kimosás alatt is 10 depolarizáció-
sorozatot rögzítettünk. (A) A mért biofizikai paraméterek: Gátlás = (A1 – A3) / A1 , reverzibilitás: Rev = 
A5 / A1 , használatfüggés: UD = (A3 / A4) / (A1 / A2) , a gátlás és visszatérés idıállandója: ττττon és ττττoff , az 
exponenciális illesztés szürke vonallal jelölve. (A-D) Több gátlástípus is elkülöníthetı volt: (A) 1. típus 
(30 µM desipramin): nagy affinitás, lassú kinetika, részleges visszatérés a gátlásból, használatfüggés 
jellemzi. (B) 2. típus (300 µM tolperison): kis affinitás, gyors kinetika, teljes reverzibilitás, 
használatfüggés az ismertetıje. (C) 2. típusú gátlás használatfüggés nélkül (300 µM carbamazepin). (D) 
3. típus (100 µM flunarizin): nagy affinitás, nagyon lassú kinetika, irreverzibilisnek tőnı gátlás, nincs 
használatfüggés. 

 

10 ms 

0 mV 

90 ms -90 mV 
Pulzusszám: 1 2 3 4 5 

43. ábra, Az 5 Hz-es protokoll.  
A sejteket -90 mV tartófeszültségen 
tartottuk, majd -10 mV-ra depolarizáltuk 
ıket 10 ms-ig. Egy depolarizáció-
sorozatban 5 ilyen pulzust alkalmaztunk.  
A depolarizáció-sorozatokat 20 s-ként 
ismételtük.  
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• Gátlás: a gátlás mértékének meghatározása 200 s gyógyszer-adagolás 

után. Gátlás = (A1 – A3) / A1 , ahol A1 a gyógyszer-adagolás elıtti kontrol 

depolarizáció-sorozat elsı pulzusa által kiváltott áram amplitúdójának 

értéke; és A3 a gyógyszer-adagolás alatti utolsó depolarizáció-sorozat elsı 

pulzusa által kiváltott áram amplitúdójának értéke. Mivel a depolarizáció-

sorozat elsı pulzusaira kapott áram változását vizsgáltuk, ezért itt a gátlás 

tónusos komponensét mértük. Minél nagyobb ez az érték, annál jobban 

gátol egy vegyület. A Gátlás értékbıl a következı képlettel számoltuk az 

IC50 értéket: IC50 = (1 – Gátlás) * cc / Gátlás; ahol cc a koncentráció. Ez 

megfelel a Hill egyenlet illesztésének a mért gátlásértékre, ha 

feltételezzük, hogy a Hill-koefficiens értéke 1 (azaz egy csatorna – egy 

ligandumot köt). A számított IC50 értékek koncentráció-függetlenségének 

igazolására három gyógyszer, a lidocain, a memantin és a chlorpromazin 

esetében 3 koncentrációban mértük meg a gátló hatást, és mindhárom 

gátlás értékbıl számoltunk IC50 értéket. Az így kapott értékek nem 

mutattak jelentıs eltérést. A kalkulációt lidocain esetében a 45. ábra 

mutatja. 

• Reverzibilitás: mennyire térnek vissza a csatornák a gátlásból a 200 s-os 

kimosás alatt.  Rev = A5 / A1 , ahol A5 a gyógyszer-kimosás utáni kontrol 

depolarizáció-sorozat utolsó pulzusa által kiváltott áram amplitúdójának 

értéke.  

• Használatfüggés (use-dependence): gyógyszer jelenlétében erısebb lesz-

e a használatfüggés. UD = (A3 / A4) / (A1 / A2) , ahol A4 a gyógyszer-

adagolás alatti utolsó depolarizáció-sorozat ötödik pulzusa által kiváltott 

áram amplitúdójának értéke, és A2 a gyógyszer-adagolás elıtti kontrol 

depolarizáció-sorozat ötödik pulzusa által kiváltott áram amplitúdójának 

értéke. Minél nagyobb ez a szám egynél, annál erısebb használatfüggést 

mutat a gátlás. (Ha nem találunk használatfüggést egy gyógyszernél, az 

csak annyit jelent, hogy ebben a protokollban nem használatfüggı a 

gátlás; nagyobb frekvenciát, pozitívabb tartófeszültséget használva 

lehetséges, hogy ki tudnánk mutatni használatfüggést.) 
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• A gátlás és visszatérés idıállandója: a gátlás kialakulásának (ττττon) és a 

gátlásból való visszatérés kinetikájának (ττττoff) meghatározása a depolarizáció-

sorozat elsı pulzusai által kiváltott áram amplitúdójának értékére illesztett 

monoexponenciális egyenlettel történt. Ez az érték nemcsak a gyógyszer 

kötıhellyel való asszociációs/disszociációs sebességi állandójától függ, hanem 

a partícionálódástól (a vizes fázis – membrán fázis közötti megoszlástól), 

illetve a membránon belüli orientációtól és mozgástól (transzlokáció, laterális 

diffúzió) is. Ha egylépéses asszociációt feltételeznénk, az asszociáció 

idıállandóját könnyen lehetne számolni és koncentráció-független tagját 

meghatározni. Mivel az asszociáció folyamata jóval bonyolultabb, ez nem volt 

lehetséges, a késıbbi analízisekben csak a τoff értékét használtuk fel, amely 

egylépéses kötés esetében koncentráció-független. 
 

A gátlás/kimosás túl gyors/lassú beálltakor az exponenciális egyenletet sem tudtuk 

jól illeszteni, így ilyenkor az általunk legkisebb (3s) illetve legnagyobb (500s) mérhetı 

értéket adtuk, igaz, még így is felül/alulbecsültük az idıállandót néhány esetben.  

45. ábra, Az IC50 értékek kalkulációja. Az elsı 
oszlopban 100 µM (A), 300 µM (B), 1000 µM 
(C) lidocain koncentrációfüggı gátló hatását 
láthatjuk. A (D) panelen legalább 5 mérés 
átlagából származó gátlás értékeket ábrázoltam: 
100 µM : 0.09 ± 0.02, 300 µM : 0.23 ± 0.02, 
1000 µM : 0.44 ± 0.01. Az ezekbıl kalkulált IC50 
értékek értékek sorban: 1048, 977 és 1268 µM. A 
3 színkódolt görbe az egyes koncentrációkból 
extrapolált koncentráció-válasz görbének felel 
meg. A piros keresztek jelzik a számolt IC50 
értékeket. 
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Természetesen az elsı vizsgálatok után dönthettünk volna úgy, hogy a lassan ható 

gyógyszereket egy másik protokollal vizsgáljuk, és így pontosabb értékeket kapnánk, 

azonban vizsgálatunk elsıdleges célja nem az volt, hogy precízen meghatározzuk a 

gátlás paramétereit (mint ahogy azt egy hagyományos hatásmechanizmus vizsgálat 

során tennénk), hanem az, hogy a gyógyszerek közti hasonlóságot/különbséget 

feltérképezzük. Ilyen értelemben az is információtartalommal bír, ha adott esetben a 

valósnál magasabb IC50 értéket határozunk meg egy egész gyógyszercsoport esetében 

(mert még nem állt be az egyensúly), és ez társul a gyenge reverzibilitással (szintén 

mivel egyensúly beállását nem vártuk meg). A klaszteranalízis számára ez a két 

kapcsolt tulajdonság ugyanolyan informatív lesz, mintha a valós értékeket mértük volna 

meg. Így maradtunk az azonos protokollnál, és megtartottuk azt a szerkezet-hatás 

vizsgálatok szempontjából fontos kitételt, miszerint minden hatóanyagot lehetıleg egy 

preparátumon, egy protokollal vizsgáljunk.  

Mint már említettem, a nátriumcsatorna gátló gyógyszereknél a terápiás 

hatékonyságot leginkább prediktáló biofizikai paraméter a gátlás állapotfüggésének 

mértéke (state-dependence, SD). Az állapotfüggés akkor erıs, ha egy gyógyszer 

szelektíven a csatorna egyik konformációs állapotát preferálja. Az eddig ismert 

nátriumcsatorna gátlók a csatorna valamelyik depolarizált állapotához kötnek nagy 

affinitással. Az általánosan használt terminológia ezt „inaktivált állapothoz való 

affinitás”-ként említi (inactivated state affinity). Meg kell jegyeznem, hogy ez erıs 

leegyszerősítés, mert egyrészt több inaktivált állapot van, ráadásul a „nyitás-elıtti-zárt-

állapotok” (pre-open closed states), illetve a nyitott állapot is a depolarizált állapotokhoz 

tartoznak; másrészt egyáltalán nem tisztázott, hogy melyik vegyület melyik depolarizált 

állapothoz milyen affinitással kötıdik. Az IC50 érték meghatározása egy 

membránpotenciálon tehát nem informatív, mert a használt tartófeszültség 

függvényében akár két nagyságrendet is változhat egy gyógyszer IC50 értéke (Lenkey és 

mtsai, 2006), ezért az igényesebb vizsgálatokban legalább két feszültségen mérik és 

kalkulálják az affinitás értéket14: egy erısen hiperpolarizált tartófeszültségen (-150 mV) 

meghatározzák a nyugalmi affinitást (Kr); egy depolarizált tartófeszültségen (-60 mV) 

mért érték alapján pedig becsülik az inaktivált állapothoz való affinitást (Ki). (Az 

                                                           
14 Az általunk használt 5 Hz-es protokollban a tartófeszültség -90 mV volt. Ezen a feszültségen a NaV1.2 
csatornák 97.0 ± 1.6 %-a nyugalmi állapotban van (42.E ábra), így a kalkulált IC50 értékünk inkább a 
nyugalmi affinitáshoz állt közelebb (Kr). 
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inaktivált állapothoz való affinitást mérni nem lehet, csak extrapolálni, mivel ha minden 

csatorna inaktivált állapotban van, akkor egyáltalán nem tudnánk áramot mérni.) Az 

állapotfüggés mértéke SD = Kr / Ki. Tehát egy „jó nátriumcsatorna gátló” magas SD 

értékkel fog rendelkezni, mivel a csatornák inaktivált állapotához nagy affinitást mutat 

(Ki érték kicsi), míg a nyugalmi állapothoz jóval kisebbet (Kr érték nagy). 

A Kr és Ki értékekre az egyensúlyi inaktivációs görbére gyakorolt hatásból lehet 

következtetni. A használt protokoll hasonló volt a 6.1.1. fejezetben ismertetettel (31. 

ábra): -150 mV tartófeszültségrıl léptünk 400 ms-ig különbözı feszültségekre (-150 

mV és -30 mV között), majd egy tesztpulzussal vizsgáltuk, hogy a csatornák hányad 

része aktiválható. A -150 mV feszültségen mért adatokból számoltuk a Kr értéket. 

Kevésbé negatív membránpotenciál értékeken, ahol a csatornák egy része már 

inaktiválódott, egyre nagyobb arányú gátlás figyelhetı meg, tehát a látszólagos 

disszociációs konstans (Kapp) csökkenni kezd, és a Ki-hez tartana – hogy valóban 

megközelíti, azt azonban az amplitúdók csökkenése miatt nem tudjuk megfigyelni. A Ki 

értékeket kétféleképpen lehet számolni: egyrészt a -60 mV-on mért gátlás értékekbıl 

(Ki-Kapp), másrészt az egyensúlyi inaktivációs görbe eltolásából (Ki-∆V1/2). A számítást a 

46. ábra szemlélteti. Mivel Ki-Kapp és Ki-∆V1/2 értékek között nem volt nagy különbség, de 

a Ki-Kapp számítás néhány esetben megbízhatóbbnak bizonyult, így a továbbiakban a  

Ki-Kapp adatokat fogom bemutatni.  

 

 
46. ábra, Az egyensúlyi inaktivációs görbébıl kinyert adatok. Kr és Ki számítás a gátlás értékekbıl  
(Ki-Kapp) és az egyensúlyi inaktivációs görbe eltolásból (Ki-∆V1/2). Inh: gátlás (gátolt frakció); cc: 
koncentráció; h:aktiválható csatornák aránya, ∆V1/2: az inaktivációs görbe eltolódásának mértéke 
(mV) gyógyszer jelenlétében (a gyógyszer jelenlétében mért „nyers” áramamplitúdókat normalizáltuk a 
hiperpolarizált tartófeszültségen mért kontrol amplitúdók átlagához, így az eltolás mértéke számítható 
lett a kontrolhoz képest). 
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6.2.4 Nátriumcsatorna gátló típusok elkülönítése hét biofizikai paraméter alapján 

A 44 általunk vizsgált gyógyszerbıl 9 nem okozott 10%-nál nagyobb gátlást még a 

legnagyobb általunk használt koncentrációkban sem (mecamylamin, tianeptin, 

topiramat, zonisamid, procainamid, gabapentin, moclobemid, nialamid) vagy az IC50 

értéke több nagyságrenddel meghaladta a plazma koncentrációját (mecamylamin, 

deprenyl). Ezeket a gyógyszereket kizártuk a további analízisbıl („KIESETT” a 17. 

táblázatban). Érdekesség, hogy a vizsgált 16 antidepresszánsból a két MAO-gátló 

kivételével (még 100 µM-ban sem gátoltak) a többi antidepresszáns hatékonyan gátolta 

a csatornát. A mérési adatokat 17. és 18. táblázatban foglaltam össze. 

A vizsgált paraméterek alapján megállapítottuk, hogy a nátriumcsatorna gátlók 

jelentıs heterogenitást mutatnak, különbözı módon gátolják a csatornákat. Legalább 3 

fı gátlás típust lehetett azonosítani, és megfigyeltünk legalább 4 egyedi 

hatásmechanizmusú gyógyszert (47.A ábra).  

Az 1. típusba (44.A ábra) nagy affinitású (Ki 0.73-6.1 µM; IC50 14-43 µM), lassú 

kinetikájú (idıállandó 10-53 s), részlegesen reverzibilis (Rev 0.2-0.6), használatfüggı 

gátlást (UD 1.09-1.66) mutató hatóanyagok tartoztak, fıként antidepresszánsok: 

fluoxetin, sertralin, paroxetin, amitriptylin, imipramin, desipramin, maprotilin; valamint 

a haloperidol és ritanserin.  

A 2. típus  tagjait kis affinitás (Ki 17-88 µM; IC50 > 95 µM), gyors kinetika 

(idıállandók < 27 s), majdnem teljes reverzibilitás (Rev > 0.75) jellemezte. Az 

idetartozó anyagok közül a három antikonvulzáns: phenytoin, carbamazepin, lamotrigin; 

illetve a diclofenac, venlafaxin és bupropion nem használatfüggı módon gátoltak (44.B 

ábra), míg az antiaritmikum lidocain és mexiletin; valamint memantin, tolperison, 

ambroxol gátlása használatfüggı volt (44.C ábra).  

A 3. típusba (44.D ábra) nagy affinitású (Ki < 1.75 µM; IC50 < 17.65 µM), nagyon 

lassú kinetikájú (a jelen kísérleti körülmények között irreverzibilisnek tőnı), nem 

használatfüggı gátlással rendelkezı két neuroprotektív gyógyszer tartozik (flunarizin, 

lifarizin). 

A még nem csoportosított 13 hatóanyagból 7 egy intermedier csoportot alkotott az 1. 

és a 2. típus között, ezt a csoportot 4. típusnak neveztük (nisoxetin, clozapin, silperison, 

mianserin, mirtazapin, ranolazin és trazodon). Két antipszichotikum: chlorpromazin és 
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chlorprotixen elkülönültek; a bupivacain, riluzol, flecainid és nefazodon teljesen önálló 

gátlási tulajdonságokkal rendelkeztek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. táblázat, Az 5 Hz-es protokollból kinyert biofizikai paraméterek értéke az egyes gyógyszerekre. Az 
5Hz-es protokoll idıbeli feloldóképessége túl kicsi volt a LID és CBZ τon és τoff idıállandók 
meghatározására, így ezeket 3 s-nak vettük, míg a FLR és LIF esetében túl lassan alakult ki a 
gátlás/visszatérés, így itt az idıállandókat 500 s-nak vettük. Rövidítések: cc: koncentráció, Rev: 
reverzibilitás, UD: használatfüggés, APSZICH: antipszichotikum, AKONV: antikonvulzáns, LA / AAR: 
lokál anesztetikum és antiaritmikum, KIESETT: a 10%-nál kisebb gátlást okozó gyógyszereket kihagytuk 
a további elemzésbıl. 
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  Kód cc n Gátlás IC50 Rev UD ττττon ττττoff 
   (µM)     (µM)   (s) (s) 

 FLX 30 5 0.41 ± 0.08 43.09 0.33 ± 0.09 1.14 ± 0.01 53.38 ± 4.86 39.34 ± 12.4 

 SRT 30 7 0.68 ± 0.07 14.31 0.23 ± 0.02 1.42 ± 0.03 26.55 ± 7.93 29.55 ± 10.5 

 PRX 30 6 0.65 ± 0.06 16.23 0.34 ± 0.08 1.46 ± 0.04 32.07 ± 5.25 35.99 ± 5.86 

 AMI 30 7 0.56 ± 0.07 23.46 0.50 ± 0.09 1.66 ± 0.05 10.54 ± 1.42 16.95 ± 3.84 

 IMI 30 5 0.61 ± 0.04 19.46 0.43 ± 0.05 1.51 ± 0.05 16.97 ± 2.24 16.03 ± 2.26 

 DMI 30 5 0.62 ± 0.03 18.28 0.43 ± 0.06 1.32 ± 0.06 32.02 ± 3.93 51.82 ± 4.99 

 MPR 10 5 0.30 ± 0.04 23.03 0.34 ± 0.07 1.17 ± 0.04 22.07 ± 2.39 25.21 ± 1.1 

 NIS 100 6 0.57 ± 0.06 75.72 0.66 ± 0.05 1.33 ± 0.04 20.71 ± 2.25 23.41 ± 3 

 MIA 30 5 0.41 ± 0.06 42.77 0.7 ± 0.13 1.25 ± 0.04 17.78 ± 3.35 16.98 ± 3.35 

 MRZ 100 7 0.43 ± 0.08 132.28 0.89 ± 0.03 1.14 ± 0.01 3.99 ± 0.01 7.47 ± 1.05 

 BPR 100 4 0.15 ± 0.04 565.02 0.92 ± 0.03 1.04 ± 0.02 4.6 ± 1.16 12.45 ± 2.77 

 VFX 100 4 0.12 ± 0.02 726.99 0.89 ± 0.06 1.05 ± 0.01 4.85 ± 2.04 5.2 ± 1.63 

 NFZ 30 4 0.39 ± 0.09 46.43 0.51 ± 0.09 1.22 ± 0.04 8.75 ± 0.57 10.93 ± 0.63 

A
 N

 T
 I 

D
 E

 P
 R

 E
 S

 S
 Z

 Á
 N

 S
 

 TRZ 100 5 0.16 ± 0.04 365.11 0.67 ± 0.10 1.02 ± 0.01 8.25 ± 2.42 16.64 ± 3.02 

 HAL 30 4 0.59 ± 0.09 20.44 0.59 ± 0.02 1.56 ± 0.07 11.91 ± 2.75 24.11 ± 5.9 
 CPM 30 4 0.41 ± 0.08 47.28 0.07 ± 0.03 1.30 ± 0.06 14.81 ± 2.44 9.67 ± 2.18 
 CHX 30 4 0.28 ± 0.05 42.54 0.18 ± 0.05 1.25 ± 0.07 7.24 ± 3.85 14.41 ± 1.11 

A
P

S
Z

IC
H

 

 CLZ 100 5 0.51 ± 0.03 94.54 0.63 ± 0.02 1.31 ± 0.02 10.38 ± 0.51 16.4 ± 2.71 

 CBZ 300 5 0.29 ± 0.02 718 0.87 ± 0.05 0.98 ± 0.02 3 ± - 10.01 ± 2.33 

 LTG 300 4 0.25 ± 0.03 904.86 0.85 ± 0.09 0.97 ± 0.01 8.19 ± 1.23 18.1 ± 1.32 

A
K

O
N

V
 

 DPH 300 6 0.18 ± 0.03 1392.4 0.75 ± 0.07 1.01 ± 0.01 5.20 ± 1.20 15.96 ± 3.86 

 BPV 100 4 0.60 ± 0.04 67.72 0.75 ± 0.05 1.62 ± 0.05 7.95 ± 0.05 16.73 ± 1.43 

 LID 300 6 0.23 ± 0.02 1084.4 0.95 ± 0.06 1.14 ± 0.03 3 ± - 6 ± 0.31 

 MEX 300 4 0.57 ± 0.04 230.54 0.78 ± 0.04 1.39 ± 0.03 8.6 ± 0.87 12.93 ± 0.72 

L
A

 / 
A

A
R

 

 FLC 300 4 0.82 ± 0.03 67.63 0.57 ± 0.04 1.34 ± 0.02 20.04 ± 1.26 64.97 ± 5.51 

 RAN 100 4 0.16 ± 0.04 354.55 0.89 ± 0.07 1.21 ± 0.02 8.13 ± 1.75 13.24 ± 1.98 

 MEM 100 5 0.32 ± 0.02 230.49 0.93 ± 0.05 0.99 ± 0.03 3.51 ± 0.22 8.98 ± 1.61 

 RIL 30 4 0.27 ± 0.07 80.98 0.52 ± 0.08 0.95 ± 0.03 3.9 ± 0.07 17.6 ± 5.42 

 DIC 100 6 0.56 ± 0.1 561.19 0.95 ± 0.04 1.01 ± 0.04 7.19 ± 1.89 26.43 ± 5.31 

 RIT 30 5 0.15 ± 0.06 23.62 0.37 ± 0.02 1.09 ± 0.00 14.38 ± 2.64 22.28 ± 6.47 

 AMB 100 5 0.51 ± 0.1 95.94 0.81 ± 0.06 1.24 ± 0.02 5.74 ± 1.14 6.78 ± 1.1 

 SIL 100 6 0.45 ± 0.06 120.65 0.8 ± 0.04 1.16 ± 0.02 4.1 ± 0.56 15.21 ± 4.12 

 TOL 100 5 0.23 ± 0.01 335.95 0.95 ± 0.03 1.14 ± 0.04 5.57 ± 1.57 7.42 ± 1.47 

 FLR 100 4 0.85 ± 0.04 17.65 0.004 ± 0.001 1.06 ± 0.03 132.8 ± 23.5 500 ± - 

E
  G

  Y
  É

  B
 

 LIF 30 4 0.78 ± 0.06 5.29 0.01 ± 0.001 1.02 ± 0.03 96.5 ± 36.8 500 ± - 

 MEC 100 4 0.05 ± 0.01 2757.1             

 TIA 300 4 0.07 ± 0.02 3985.7             

 TOP 300 4 0.07 ± 0.01 3985.7             

 ZON 300 5 0.09 ± 0.01 3033.3             

 PRC 300 5 0.14 ± 0.03 2007.7             

 GAB 300 4 0.03 ± 0.02 14700             

 MCL 100 4 0.09 ± 0.02 1011.1             

 NIA 100 4 0.03 ± 0.02 3233.3             

K
 I 

E
 S

 E
 T

 T
 

 DPR 300 4 0.22 ± 0.1 354.55             
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18. táblázat, Az egyensúlyi inaktivációs protokollból kinyert adatok. Számításaink megbízhatóságát 
ellenıriztük egyes gyógyszerek több koncentrációban való alkalmazásával (pl. amitriptylin, riluzol). 
Hasonló Kr és Ki értékeket kaptunk. A táblázatban a Kr , Ki-∆V1/2 és Ki-Kapp adatok geometriai átlaga 
láthatók. Az irodalmi Kr és Ki adatok kiszámítása a (Lenkey és mtsai, 2011) cikkben van részletezve, Kr-Lit 
és Ki-Lit oszlopban az adatok átlaga látható, kivéve a trazodon (Pancrazio és mtsai, 1998) és flunarizin 
(Trivedi és mtsai, 2008) esetében. Röv.: cc: koncentráció, Inh: gátlás (gátolt frakció) -150 mV-on, SD: 
állapotfüggés, APSZICH: antipszichotikum, AK: antikonvulzáns, LA / AAR: lokál anesztetikum és 
antiaritmikum. 
 

 Kód cc n Inh ± SEM ∆V1/2 ± SEM Kr Ki-∆V1/2 Ki-Kapp SD    Kr-Lit Ki-Lit 
  µM     mV   µM µM µM  µM µM 

FLX 30 4 0.13 ± 0.02 -10.1 ± 2.87 210.5 4.08 6.05 34.8 89.35 1.2 

SRT 30 4 0.35 ± 0.02 -15 ± 1.01 56.41 1.47 2.1 26.9 NDA ~1.7 

PRX 30 5 0.55 ± 0.09 -11.4 ± 3.77 24.19 1.99 0.73 33 17 1.45 

AMI 10 3 0.08 ± 0.03 -11.3 ± 2.47 133.9 1.45 3.34 40.1 38.11 0.52 

 30 3 0.20 ± 0.02 -11.2 ± 0.76 124.9 3.69 4.92 25.4   

 100 3 0.59 ± 0.05 -18 ± 1.89 69.62 1.65 2 34.8   

IMI 30 4 0.25 ± 0.08 -9.37 ± 2.89 107.2 3.82 5.98 17.9 26.46 0.89 

DMI 30 4 0.35 ± 0.04 -5.87 ± 0.53 57.03 8.06 4.37 13.1 29.24 1.15 

MPR 10 4 0.12 ± 0.03 -4.11 ± 0.88 89.66 5.63 3.17 28.3 18.33 1.45 

NIS 100 4 0.34 ± 0.02 -6.68 ± 0.52 194.2 19.1 7.1 27.3 NDA NDA 

MIA 30 4 0.18 ± 0.03 -11.4 ± 1.86 145.9 4.5 4.99 29.2 190 1.3 

MRZ 100 4 0.24 ± 0.01 -12.8 ± 0.20 316.8 5.63 7.62 41.6 NDA NDA 

BPR 100 4 0.16 ± 0.04 -6.97 ± 1.27 603.6 26 25.5 23.6 NDA NDA 

VFX 100 5 0.11 ± 0.02 -4.66 ± 1.11 888.7 59.5 63.4 14 8 0.64 

NFZ 30 4 0.09 ± 0.03 -17.4 ± 1.75 567.4 0.87 0.92 616 NDA NDA 

A
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TRZ 100 4 0.19 ± 0.04 -9.32 ± 1.74 452 16.6 14.3 31.7 ~1000 ~111 

HAL 30 5 0.22 ± 0.03 -4.72 ± 1.24 113.5 13.8 2.96 38.4 7 0.28 

CPM 30 7 0.32 ± 0.05 -18.4 ± 0.69 69.64 0.29 0.82 85.4 3.18 0.19 

CHX 30 4 0.20 ± 0.05 -15.8 ± 2.18 128.5 0.73 1.74 74.1 NDA NDA 

A
P

S
Z

IC
H

 

CLZ 100 4 0.29 ± 0.02 -8.35 ± 1.42 248.6 11 12.4 20.1 NDA NDA 

CBZ 300 4 0.21 ± 0.02 -11.4 ± 0.19 1169 39.9 26.4 44.3 946.1 21.8 

LTG 300 4 0.12 ± 0.01 -10.3 ± 1.35 2267 31.3 36.7 61.8 1562 15.1 A
K

 

DPH 300 4 0.12 ± 0.04 -4.93 ± 1.25 2536 208.2 70.8 18.4 701.1 16.2 

BPV 100 6 0.14 ± 0.01 -11.3 ± 0.79 618.9 5.85 7.79 79.5 291 20.1 

LID 300 4 0.09 ± 0.01 -5.35 ± 1.28 3192 89.6 65.7 48.6 686.7 17.7 

MEX 300 4 0.32 ± 0.03 -10.3 ± 1.82 638.2 26.8 17.9 35.8 395.1 12.4 

L
A

 / 
A

A
R

 

FLC 300 8 0.82 ± 0.01 -12.4 ± 0.94 64.69 7.9 5.7 11.3 354.9 5.55 

RAN 300 4 0.42 ± 0.11 -5.52 ± 1.00 435.5 66.8 10.7 40.7 1000 75 

MEM 100 6 0.29 ± 0.02 -1.77 ± 0.54 242.2 109.8 28.5 8.5 178 6.67 

RIL 30 3 0.08 ± 0.01 -15 ± 0.47 373.6 2.17 3.43 108.8 62.4 0.49 

 100 3 0.22 ± 0.01 -29.2 ± 0.42 359.5 0.48 1.63 219.5   

DIC 100 4 0.03 ± 0.01 -3.73 ± 1.00 3119 81 87.84 35.5 784.9 6.5 

RIT 30 5 0.13 ± 0.02 -7.28 ± 0.66 205.7 7.1 6.13 33.6 NDA NDA 

AMB 100 4 0.33 ± 0.01 -9.87 ± 0.90 200.9 12.2 17.6 11.4 110 8.17 

SIL 100 4 0.43 ± 0.03 -7.66 ± 0.86 132.8 14 6.7 19.8 340 34.9 

TOL 100 4 0.21 ± 0.02 -6.47 ± 1.74 391.1 30.9 21.1 18.6 384.3 5.07 

FLR 10 5 0.04 ± 0.00 -9.59 ± 1.33 241 2 1.75 137.4 NDA <0.2 

E
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LIF 1 4 0.02 ± 0.00 -4.39 ± 0.50 55.77 0.92 0.5 111.5 10.16 0.19 
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47. ábra, A nátriumcsatorna gátlók csoportosítása biofizikai paraméterek alapján. (A) A hatóanyagok 
elhelyezése a „biofizikai térben”. A 7 dimenzió közül ezen az ábrán ötöt sikerült ábrázolni. A 
reverzibilitás értékeket (Rev) ábrázoltuk az Kr (bal ábra) és Ki (jobb ábra) értékek függvényében. Az 
egyes gyógyszerek hárombetős kódjának középpontja jelzi a hatóanyagok helyzetét. A hárombetős 
rövidítések színkódolása a τoff értékét jelzi, a logaritmikus színskála az ábra jobb felén látható. Azokat a 
gyógyszereket, amelyek nem használatfüggı módon gátolták a csatornát, dılt betővel írtam és aláhúztam. 
A hatóanyagokat 3 fı- és egy intermedier típusba soroltuk (lásd szöveg). Az ábrán a csoportok be vannak 
keretezve. Az átláthatóság kedvéért az egymást fedı betőkódokat minimális mértékben (< 5%) arrébb 
helyeztem. A pontos adatok megtekinthetıek a 17. és 18. táblázatban. (B) A gyógyszerek klaszteranalízise 
8 biofizikai paraméter alapján. A dendrogramon a gyógyszerek közti hasonlóság foka ítélhetı meg. A 
függıleges tengely a kapcsoltsági távolságot (linkage distance) mutatja, minél kisebb, annál jobban 
hasonlít két hatóanyag egymásra a paraméterek alapján. Az elızıleg bemutatott szubjektív csoportosítást 
a színezés mutatja.    
 

Figyeljük meg a 47.A két ábráján, hogy a vízszintes tengelyek skálája különbözik: a 

gyógyszerek Ki értéke kisebb, mint a Kr értéke. Van néhány vegyület, amelynek 

állapotfüggése (SD = Kr/Ki) kifejezetten magasabb a többinél (nefazodon, riluzol, 

flecainid, chlorpromazin, chlorprotixen), ezek a Kr ábrához képest  a Ki ábrán 

kifejezetten balra „csúsztak”.  
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Szubjektív csoportosításunk validálása és a csoportok közti különbségek 

számszerősítése végett klaszteranalízist végeztünk (lásd 5.1.3 fejezet). A Kr, Ki, IC50, 

SD és τoff értékek logaritmusát vettük, majd normalizáltuk az adatsorokat (kivontuk az 

átlagot, majd osztottuk a szórással). Az analízis eredménye alátámasztotta 

megfigyeléseinket (47.B ábra). Az 1., 2. és 3. típusú gátlás egyértelmően elkülöníthetı, 

és a különleges hatású vegyületek is jól elkülönültek (chlorpromazin, chlorprotixen, 

riluzol, nefazodon). Eltérések a szubjektív tipizáláshoz képest:  

• Nem vált szét a 2. és 4. intermedier csoport.  

• A bupivacaint a mexiletinnel együtt külön alcsoportba sorolta a 2. típushoz 

közel.  

• A flecainid az 1. típusba került, annak ellenére, hogy bizonyítottan speciális 

mechanizmussal gátol (nyitott csatorna-blokk) (Wang és mtsai, 2003). 

A biofizikai tulajdonságok csoporton belüli egységességét és csoportok közötti 

különbözıségeit szemlélteti a 48. ábra. 

Már a 47.A ábrán is megfigyelhetjük, hogy erıs korreláció van a gátlás egyes 

paraméterei közt (Kr-Rev, Ki-Rev). Kiszámoltuk a korrelációs koefficienseket (R) az 

egyes biofizikai paraméterek közt (19. táblázat; a Kr, Ki, IC50 értékek és idıállandók 

logaritmusát vettük). Mindegyik biofizikai paraméter szignifikánsan korrelált 

egymással, kivéve a használatfüggést (UD), amely csak az  IC50, Kr, Ki értékekkel 

korrelált, valamint az állapotfüggést (SD), amely csak Ki-vel és a reverzibilitással 

korrelált (és meglepı módon a Kr-rel nem!).  

A korrelációk alapján elmondhatjuk, hogy a hatékonyabb gyógyszerek általában 

lassabb kinetikával rendelkeznek, kevésbé reverzibilis a gátló hatásuk, és 

használatfüggıek.   
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48. ábra, A biofizikai paraméterek radar diagramokon ábrázolva. Minden sugár egy biofizikai 
paramétert reprezentál. A keresztirányú vonalak (nyolcszögek) a jelzett értékeknek felelnek meg. 
Ugyanahhoz a gyógyszerhez tartozó értékeket összekötöttem, így jobban kivehetı egy gyógyszer biofizikai 
„profilja”. Az ábrán normalizált értékek láthatóak. A 0 érték az adott paraméternél az összes vizsgált 
gyógyszer értékének átlaga. A negatív értékek az átlag alatti (-1: egy szórásnyival az átlag alatt), a 
pozitív értékek az átlagnál nagyobb (+1: egy szórásnyival az átlag felett) értéket jelzik. Például a 2. 
típusú vegyületek logSD értéke átlagos vagy átlag alatti (-2 és 0.5 között) van, míg a 3. típusúak logSD 
értéke magas (1.5), és a nefazodoné a legmagasabb (3). Látható, hogy az egyes típusok eltérı biofizikai 
paraméterekkel rendelkeznek. A 2. típus a jobb átláthatóság kedvéért lett kétfelé osztva (a klaszteranalízis 
alapján). Pontos értékek a 17. és 18. táblázatban találhatóak. 

 

A gátlás biofizikai paramétereit meghatározza a gátlás hatásmechanizmusa, a 

hatásmechanizmus pedig visszavezethetı a kémiai szerkezetre. Kíváncsiak voltunk, 

hogy találunk-e kapcsolatot egyes biofizikai paraméterek és a molekulák kémiai 

tulajdonságai között.  
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19. táblázat, A biofizikai paraméterek korrelációja egymással és a kiválasztott kémiai leírókkal. A 
korrelációs koefficiensek szignifikancia szintje színkódolva van alul. Rövidítések: Rev: reverzibilitás, UD: 
használatfüggés, SD: állapotfüggés, MW: molekulatömeg, pKa: savi disszociációs konstans, logP: 
oktanol-víz megoszlási hányados, PF: poláris felszín, logD7.3: látszólagos megoszlási hányados értéke 
7.3-as pH-n, aromás a.sz.: aromás atomok száma, N(pKa): a molekulák töltetlen (neutrális) frakciója 
pH=7.3-on (pKa értékbıl számolva). 
 

 log IC50 Rev  log τon log τoff UD  log Kr log Ki-∆V1/2 log Ki-Kapp log SD  

log IC50 - 0.82 -0.76 -0.59 -0.51 0.86 0.80 0.88 -0.16 

Rev  0.82 - -0.79 -0.67 -0.23 0.67 0.83 0.82 -0.38 

log τon -0.76 -0.79 - 0.85 0.23 -0.61 -0.55 -0.64 0.16 

log τoff -0.59 -0.67 0.85 - -0.02 -0.41 -0.39 -0.51 0.24 

UD  -0.51 -0.23 0.23 -0.02 - -0.49 -0.34 -0.38 -0.11 

log Kr 0.86 0.67 -0.61 -0.41 -0.49 - 0.68 0.80 0.18 

log Ki-∆V1/2 0.80 0.83 -0.55 -0.39 -0.34 0.68 - 0.92 -0.48 

log Ki-Kapp 0.88 0.82 -0.64 -0.51 -0.38 0.80 0.92 - -0.44 

log SD  -0.16 -0.38 0.16 0.24 -0.11 0.18 -0.48 -0.44 - 

MW  -0.44 -0.46 0.47 0.44 0.07 -0.30 -0.40 -0.49 0.36 

pKa  -0.54 -0.30 0.30 0.04 0.47 -0.68 -0.42 -0.46 -0.25 

logP  -0.74 -0.76 0.60 0.58 0.14 -0.53 -0.73 -0.67 0.32 

PF 0.39 0.24 -0.25 -0.11 -0.35 0.39 0.26 0.24 0.19 

logD7.3 -0.38 -0.54 0.36 0.48 -0.19 -0.06 -0.54 -0.49 0.69 

Min.projekció -0.55 -0.49 0.55 0.43 0.33 -0.37 -0.41 -0.50 0.27 

Aromás a.sz. -0.49 -0.63 0.61 0.58 -0.08 -0.21 -0.48 -0.52 0.54 

log N(pKa) 0.41 0.23 -0.22 -0.00 -0.45 0.64 0.24 0.18 0.55 

 p < 0.05 p < 0.01 

 
 
 
6.2.5 A biofizikai paraméterek és a kémiai leírók közötti kapcsolat 

A szerkezet-hatás összefüggések korrekt elemzésére való a QSAR (Quantitative 

Structure-Activity Relationship) módszer15, mely matematikailag egy olyan függvény 

megalkotását jelenti, amelynek függı változója a becsülni kívánt biológiai aktivitás (pl. 

IC50), míg független változói a vegyületek olyan fizikai, kémiai jellemzıi, amelyek vagy 

ismertek, vagy számítások útján hozzáférhetıek. Ahhoz, hogy a módszert 

alkalmazhassuk mért adatinkra, az alábbi feltételeknek meg kell felelni:  

• A vegyületek biológiai aktivitását azonos körülmények között, azonos fehérjén, 

sejten vagy szöveten, azonos mérési protokollt követve, azonos típusú biológiai 

jellemzıt mérve határozzuk meg. (Ezért nem lehet az irodalomból 

összegyőjtött adatokból QSAR analízist végezni: eltérı preparátumok, eltérı 
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protokollok. Méréseink során nagy hangsúlyt fektettünk rá, hogy a mérési 

körülmények azonosak legyenek.) 

• A vegyületekkel szemben elvárás, hogy azonos fajból származó azonos 

receptor egy adott kötıhelyén kötıdjenek és kötıdésük módja lehetıség szerint 

hasonló legyen. (Mint azt korábban kifejtettem, pontosan ez az a feltétel ami 

véleményünk szerint nem áll fenn a nátriumcsatorna gátlók esetében, ezért nem 

is jöhetett szóba egy korrekt QSAR vizsgálat elvégzése. Emiatt arra 

törekedtünk, hogy elıször is elkülönítsük azokat a csoportokat, amelyeken 

belül már értelme lehet a QSAR vizsgálatoknak.)  

• Ideális esetben az adatkészletben található vegyületek aktivitása legalább 

három nagyságrendet ölel fel. (Ez a feltétel teljesült méréseinknél.) 

A módszer használatát limitáló további tényezı az általunk vizsgált gyógyszerek kis 

elemszáma (n=44), ugyanis egy QSAR analízisbe nem érdemes belefogni ilyen kis 

elemszámmal. Azonban az általunk végzett (nem kvantitatív) szerkezet-hatás analízis 

során a QSAR módszer elveit követtük, azzal a különbséggel, hogy nem csak egy 

biológiai aktivitásra jellemzı paramétert használtunk, hanem hetet (Kr, Ki, IC50, Rev, 

UD, SD, τoff), ami koncepcionálisan új megközelítés. 

A vegyületek kémiai jellemzıit a 5.3 fejezetben leírtak szerint számítottam. Ezt 

követıen az 58 jellemzı közül ki kellett választani a leginformatívabbakat, amelyek a 

becsülni kívánt 7 biofizikai paraméterrel összefüggésbe hozhatók. A redundáns 

jellemzık kiszőrése érdekében elıször a kémiai leírók kereszt-korrelációját végeztem el, 

majd az egymással erısen korreláló (p < 0.001) leírók közül egyet kiválasztottam 

(törekedtem a közismert leírók megtartására), és megnéztem ezek biofizikai 

paraméterekkel való korrelációját (49.ábra) a 35 gyógyszer adatai alapján16. Ezek 

alapján 7 leírót választottam ki (20. táblázat), melyek egymással nem korreláltak, 

viszont legalább egy biofizikai paraméterrel erıs korrelációt mutattak:  

• pKa: savi disszociációs konstans, megmutatja mely pH-n adja le a protonját a 

vegyület (pl. ezen a pH-n a molekulapopuláció 50%-a protonált, 50%-a 

                                                                                                                                                                          
15A QSAR módszerrıl részletesen Keserő György és Kolossváry István: Bevezetés a számítógépes 
gyógyszertervezésbe címő könyvében (Akadémiai Kiadó, 2005) olvashat az érdeklıdı. 
16 A leírók kalkulációjának részletesebb leírása megtalálható a www.chemaxon.com honlapon. Az 58 
generált kémiai leíró csoportosítása, egymással és a biofizikai paraméterekkel való korrelációi részletesen 
a (Lenkey és mtsai, 2010) cikk kiegészítı információi közt található.  
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töltetlen állapotban van). N(pKa): a pKa értékbıl a Henderson-Hasselbalch 

egyenlet alapján számolt érték N(pKa) = 10 pH / (10 pH + 10 pKa); megmutatja 

pH=7.3-nál a töltetlen molekulák arányát. A vizsgált hatóanyagok nagyrészt 

egyszeresen pozitívan töltött vagy semleges állapotban vannak pH 7.3-on; csak 

két vegyületnél fordul elı számottevı negatívan töltött forma (phenytoin: 6.5% 

és diclofenac 99.95%). Az N(pKa) transzformációra a pKa értékek igen ferde 

eloszlása miatt volt szükség (mind az ábrázoláshoz, mind a lineáris korrelációk 

számolásához elınyösebb volt). 
 

 
 

49. ábra, Az 58 kémiai leíró korrelációja a 7 biofizikai paraméterrel a 35 gátlószer adatai alapján. Egy 
vonal egy leíró korrelációs értékeit (R) mutatja (az R értékeknek az abszolút értékét ábrázoltam, és a 
követhetıség érdekében összekötöttem egy leíró R értékeit). A kiválasztott kémiai leírókat kiemeléssel 
jelöltem. A logD leírót több pH értéken is legeneráltam; látható, hogy a logD8.6 értékei már jobban 
hasonlítanak a logP értékeire, mint a logD7.3 vagy logD6 értékeire. Több aromaticitást mérı leírót is 
kiemeltem (magyarázat elsı oszlopa), ezek hasonlóan viselkedtek. Megfigyelhetjük, hogy míg a 
hatáserısséget a logP és a pKa becsülte legjobban, addig az állapotfüggést elsısorban a logD7.3. A 
kiválasztott leírók és a biofizikai paraméterek korrelációjának pontos értékeit a 19. táblázat tartalmazza. 
Röv.: MW: molekulatömeg, pKa: savi disszociációs konstans, logP: oktanol-víz megoszlási hányados, 
PF: poláris felszín, logD7.3: lászólagos megoszlási hányados értéke 7.3-as pH-n, N(pKa): a molkekulák 
töltetlen (neutrális) frakciója pH=7.3-on, SD: állapotfüggés, Rev: reverzibilitás, UD: használatfüggés.  
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• Poláris Felszín (PF): poláris molekulafelszín pH=7.3 esetén. Az oxigén, 

nitrogén, kén és a hozzájuk kapcsolódó hidrogénatomok van der Waals-

felszínének az összege. Értéke jellemzı a molekulák membránon való 

átjutásának mértékére. (A vér-agy gáton való átjutáshoz értékének 80-nál 

kisebbnek kell lennie). 

• Molekulatömeg (MW). 

• Aromás atom szám: az aromás kötéssel rendelkezı atomok száma. 

• logP: oktanol-víz megoszlási hányados, a lipofilitás mértékét mutatja. Minél 

nagyobb az értéke, annál lipofilebb a molekula, vélhetıen annál könnyebben 

oldódik be a membránba. A logP érték csak a neutrális formában levı 

molekulák megoszlását mutatja. Mivel az általunk használt gyógyszerek 

túlnyomórészt pozitívan töltött vegyületek, felmerülhetne, hogy a logP értéke 

várhatóan nem lesz informatív ezekre a hatóanyagokra nézve, hisz tipikusan 

alig ér el pár százalékot a töltetlen forma aránya (a vizsgált anyagok között a 

medián 2,77 %, a mértani középérték 3,15 %). Mégis az eddigi szerkezet-hatás 

vizsgálatok a logP értéket találták a leginkább prediktívnek a hatékonyság 

tekintetében. 

• logDpH: oktanol-víz „látszólagos” megoszlási hányados értéke adott pH-n. A 

logD számolásnál figyelembe veszik, hogy a vegyület az adott pH-n milyen 

ionizált állapotokban fordul elı és mi ezeknek a százalékos megoszlása. Ez 

alapján kalkulálják a teljes gyógyszer populáció megoszlását az oktanol-víz 

rendszerben. Analíziseinkhez a logD7.3 értékét használtuk. Megfigyelhetı, 

hogy a pH növelésével a logD értéke a logP-hez közelített (mivel a vegyületek 

pKa értéke általában 7 és 10 között volt, így a pH emelésével leadták a protont, 

tehát semlegesek lettek; lásd logD6.0, logD7.3 logD8.6 és logP a 49. ábrán).  

• Minimális projekciós felület (Min. projekció): geometriai leíró, melyet a van 

der Waals radius-ok alapján számolnak ki, és a molekula legkisebb vetületét, 

azaz a molekula „karcsúságát” adja meg. 
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20. táblázat, A kiválasztott 7+1 kémiai leíró és értékeik a 44 gyógyszernél. Röv.: MW: molekulatömeg, 
pKa: savi disszociációs konstans, logP: oktanol-víz megoszlási hányados, PF: poláris felszín, logD7.3: 
látszólagos megoszlási hányados értéke 7.3-as pH-n, N(pKa): a molekulák töltetlen (neutrális) frakciója 
pH=7.3-on (pKa értékbıl számolva), APSZICH: antipszichotikum, AK: antikonvulzáns, LA / AAR: lokál 
anesztetikum és antiaritmikum. 
 

  
Gyógyszer Kód MW pKa logP PF logD7.3 

Min. 
projekció 

Aromás 
atom 
szám 

N(pKa) 

fluoxetin FLX 309.3 9.8 4.17 25.8 1.74 43.86 12 0.003 
sertralin SRT 306.2 9.85 5.15 16.6 2.68 49.61 12 0.003 

paroxetin PRX 329.4 9.77 3.15 44.3 0.74 53.2 12 0.003 
amitriptylin AMI 277.4 9.76 4.81 4.4 2.39 58.17 12 0.003 
imipramin IMI 280.4 9.2 4.28 7.7 2.39 57.5 12 0.013 

desipramin DMI 266.4 10.02 3.9 19.9 1.29 55.68 12 0.002 
maprotilin MPR 277.4 10.54 4.37 16.6 1.43 49.61 12 0.001 
nisoxetin NIS 271.4 9.8 3.14 35.1 0.71 48.8 12 0.003 
mianserin MIA 264.4 8.12 3.83 7.7 2.90 45.54 12 0.132 
mirtazapin MRZ 265.4 7.8 3.21 20.6 2.53 45.08 12 0.239 
bupropion BPR 239.7 8.22 3.27 33.7 2.30 42.6 6 0.108 
venlafaxin VFX 276.4 8.91 2.74 33.9 1.13 55.77 6 0.024 
nefazodon NFZ 470.0 7.09 4.65 51.6 4.45 75.13 17 0.62 

A
 N

 T
 I 

D
 E

 P
 R

 E
 S

 S
 Z

 Á
 N

 S
 

trazodone TRZ 371.9 7.09 3.13 42.4 2.92 46.72 15 0.62 
haloperidol HAL 375.9 8.85 3.66 41.7 2.10 50.1 12 0.028 

chlorpromazin CPM 318.9 9.2 4.54 33.0 2.64 54.73 12 0.013 
chlorprothixen CHX 315.9 9.76 5.07 29.7 2.64 44.52 12 0.003 

A
P

S
Z

IC
H

 

clozapin CLZ 326.8 10.1 3.52 33.7 1.01 56.42 12 0.0004 
carbamazepin CBZ 236.3 0.31 2.77 46.3 2.77 23.58 12 1 

lamotrigin LTG 256.1 4.67 1.93 90.7 1.93 33.05 12 0.998 A
K

 

phenytoin DPH 252.3 -5.01 2.15 58.2 2.05 46.84 12 0.94 
bupivacain BPV 288.4 8.00 3.22 33.5 2.43 60.44 6 0.165 

lidocain LID 234.3 7.75 1.54 33.5 0.96 46.94 6 0.26 
mexiletin MEX 179.3 9.52 2.46 36.9 0.30 36.55 6 0.006 

L
A

 / 
A

A
R

 

flecainid FLC 414.3 9.62 3.19 64.2 0.92 58.51 6 0.005 
ranolazin RAN 427.5 7.17 1.53 74.3 1.29 56.78 12 0.577 
memantin MEM 179.3 10.7 2.07 27.6 -0.81 42.3 0 0.0004 

riluzol RIL 234.2 4.57 3.4 76.4 3.40 29.52 9 0.999 
diclofenac DIC 296.1 -2.18 4.26 52.2 1.16 43.31 12 0.0005 
ritanserin RIT 477.6 8 5.31 62.4 4.53 66.86 21 0.166 
ambroxol AMB 378.1 9.3 2.65 62.9 0.67 42.95 6 0.01 
silperison SIL 265.4 10.4 4.86 4.4 1.80 40.43 6 0.001 
tolperison TOL 245.4 8.78 3.57 21.5 2.08 45.07 6 0.032 
flunarizin FLR 404.5 7.6 6.17 7.7 5.69 61.27 18 0.335 

E
  G

  Y
  É

  B
 

lifarizin LIF 436.6 8.12 5.89 36.4 5.00 75.97 23 0.128 
mecamylamin MEC 167.3 10.9 2.37 16.6 -0.70 40.90 0 0.0003 

tiaprid TIA 328.4 7.64 0.46 85.3 -0.04 55.03 6 0.312 
topiramat TOP 339.4 -0.75 0.13 123.9 0.13 51.25 0 1 
zonisamid ZON 212.2 -1.4 0.11 94.6 0.11 31.21 9 1 

procainamid PRC 235.3 9.04 0.95 59.6 -0.79 36.60 6 0.018 
gabapentin GAB 171.2 9.91 -1.51 67.8 -1.51 36.97 0 0.998 
moclobemid MCL 268.7 6.02 1.45 41.6 1.43 32.61 6 0.95 

nialamid NIA 298.3 3.41 0.39 83.1 0.39 48.35 12 1 

K
 I 

E
 S

 E
 T

 T
 

deprenyl DPR 187.3 6.67 2.77 3.2 1.38 32.06 6 0.809 
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A publikált szerkezet-hatás vizsgálatok alapján (lásd részletesen 1.2.3.2. fejezet) az 

alábbi három leírót tartották legjobbnak a hatáserısség (IC50) és affinitás (Kr, Ki) 

jóslására: 

• logP: minél magasabb egy vegyület logP értéke, annál potensebb. 

• MW: minél nagyobb egy hatóanyag molekulatömege, annál potensebb. 

• pKa: minél nagyobb a gyógyszer pKa értéke (minél inkább pozitívan töltött), 

annál potensebb. 

Analízisünk során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

• Az általunk vizsgált gyógyszerek körében is igazak ezek a megállapítások? (Ne 

feledjük, hogy a publikált elemzések csak klasszikus nátriumcsatorna gátlók 

vizsgálatával készültek, és elemzésünkhöz hasonlóan széles terápiás 

spektrumot felölelı vizsgálatot még nem végeztek.)  

• Melyik kémiai leírók prediktálják legjobban az egyes biofizikai paraméterek 

értékét? A legizgalmasabb kérdés, hogy melyik leíró jósolja legjobban az 

állapotfüggést (vagyis a terápiás hatékonyságot)? 

• Mely leírók határozzák meg, hogy egy vegyület melyik gátlási típusba 

tartozik? 

A korrelációk alapján az alábbiakat figyeltük meg (49. és 50. ábra): 

• A hatáserısséget (IC50), illetve az affinitás értékeket (Kr, Ki) a logP és a pKa 

becsülte legjobban. Minél magasabb logP értékkel rendelkezett egy molekula, 

annál potensebb volt mind a nyugalmi, mint az inaktivált állapotú csatornák 

gátlásában (50.A-B ábra). Találtunk azonban olyan leírókat, amelyek csak az 

egyik affinitás értékkel korreláltak. Ezek különösen fontosak, egyrészt, mert 

rámutatnak a két különbözı konformációhoz való kötés kémiai kölcsönhatásai 

között lévı különbségekre, másrészt, mert ezek a leírók fogják az 

állapotfüggést prediktálni (ld. következı pont). A Ki értékét jobban prediktálta 

a logD8.6 és logD7.3 értéke (50.E ábra), illetve az aromaticitást kvantifikáló 

leírók (50.H ábra). A Kr értékekkel a pKa korrelált a legjobban, vagyis a 

pozitívan töltött molekulák jobban gátolták a csatornákat nyugalmi állapotban; 

azonban a Ki értékekkel a pKa sokkal kevésbé korrelált (50.J-K ábra).  
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50. ábra, Kémiai leírók és egyes biofizikai paraméterek kapcsolata 35 gátlószer adatai alapján. Egy 
pont egy gyógyszert jelöl, a pontokat a biofizikai paraméterek alapján végzett csoportosítás szerint 
színkódoltam. A paneleken a kémiai leíró értékének függvényében van ábrázolva a gyógyszerek biofizikai 
paraméterének értéke. Az esetek többségében megfigyelhetı, hogy az egyes típusok egy helyre 
csoportosulnak. Ahol szignifikáns (p<0.01) volt a korreláció, ott kiírtam R értékét, és a regressziós 
egyenest szaggatott vonallal jelöltem. A pontos adatok a 18., 19. és 20. táblázatban találhatóak. Röv.: 
SD: állapotfüggés, UD: használatfüggés, N(pKa): a molekulák töltetlen (neutrális) frakciója pH=7.3-on; 
minél kisebb az értéke, annál nagyobb a pozitívan töltöttek aránya, 0 esetén töltetlenek a molekulák . 
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A töltetlen molekulák SD értéke magasabb volt (50.L ábra), tehát nem igaz az 

az irodalmi prekoncepció, miszerint a „jó nátriumcsatorna gátlók” pozitívan 

töltöttek. A molekula mérete is korrelált a hatáserısség és affinitás értékekkel 

(50.P ábra), ami vélhetıen azzal magyarázható, hogy a méret növekedésével 

általában növekszik a molekula lipofilitása.  

• Az állapotfüggést (SD) legjobban a logD7.3 prediktálta (50.F ábra), erıs 

korrelációt kaptunk az aromás győrők számát jelzı leírókkal (50.I ábra). (Az 

erıs korreláció oka, hogy ezek a leírók a Ki-vel erıs korrelációt mutattak, míg 

a Kr-el nem (50.D-E, G-H ábra).) Ha igaz az, hogy a terápiás hatékonysághoz 

erıs állapotfüggés (SD) szükséges, akkor érdemes megvizsgálni, milyen 

molekulák rendelkeznek magas logD értékkel – ami legjobban prediktálja az 

erıs állapotfüggést. A pozitívan töltött molekulák logD értéke mindig 

alacsonyabb a logP értéknél, míg a semleges molekuláknál nincs ilyen 

különbség. Úgy tőnik tehát, hogy érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani a 

fiziológiás pH értéken semleges molekulák fejlesztésére. 

• A reverzibilitással (Rev) legjobban korreláltak a logP és az aromás leírók. 

Minél lipofilebb egy vegyület és több aromás győrővel rendelkezik, annál 

kevésbé volt reverzibilis a gátlás (kevésbé kimosható a vegyület a 

membránból). 

• A gátlás kinetikáját jósolta az aromás győrők jelenléte, a logP, és a molekula 

mérete (MW, min. projekció; 50.N-O ábra). Minél nagyobb, lipofilebb volt és 

több aromás győrővel rendelkezett egy vegyület, annál lassabb volt a gátlás 

kinetikája. 

• A használatfüggéssel kevés leíró korrelált, említésre méltó a pKa, a poláris 

felszín (PF) és a minimális projekció. Tehát minél töltöttebb egy molekula, 

annál erısebb volt a gátlás használatfüggése (50.M ábra), ami egyezik az 

irodalmi adatokkal.  

Megvizsgáltuk, hogy a biofizikai paraméterek alapján alkotott típusok elkülönülnek-

e kémiai leíróik értéke alapján. A radar diagramokon (51. ábrán) látható, hogy mennyire 

egységes egy csoport (egybeesnek-e a görbék), és a csoportok közti különbségek is 

megfigyelhetıek (minden csoportnak jellegzetes „alakja” van). Az 1. típus vegyületei a 

ritanserin kivételével homogén csoportot alkottak, ez nagyjából elmondható a 2. típusról 
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is. Láthatjuk továbbá, hogy a speciális hatásmechanizmussal rendelkezı vegyületek 

kémiai tulajdonságaik tekintetében is speciálisak voltak.  

  

 
 

51. ábra, A kémiai leírók értékeinek ábrázolása radar diagramokon. Egy vonal egy gyógyszernek felel 
meg, a paneleken biofizikai paraméterek alapján készült csoportosítás szerint vannak ábrázolva a 
vegyületek. Az ábrán normalizált értékek láthatóak (magyarázat a 48. ábra aláírásában). Az 1. és 3. 
típusú vegyületek, valamint a 2. típusú vegyületek nagy része hasonló kémiai tulajdonságokkal 
rendelkeztek csoporton belül (kivéve ritanserin), míg a 4. típus tagjai és az egyéb gyógyszerek eltérı 
tulajdonságokat mutattak. 
 

Elvégeztük a gyógyszerek klaszteranalízisét a kémiai leírók alapján (52. ábra), mely 

ismét külön csoportosította az 1., 2., 3. típusokat, a többi vegyület pedig szétszóródott a 

típusok között. Feltőnı a hasonlóság a gátlási paraméterek alapján végzett 

klaszteranalízissel, ami arra utal, hogy a kémiai tulajdonságok alapján a gátlás típusa jól 
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jósolható. A terápiás indikáció is korrelált az egyes biofizikai- és kémiai 

tulajdonságokkal. 

 

 
 

52. ábra, A gyógyszerek klaszteranalízise 7 kémiai leíró alapján. A dendrogramon a gyógyszerek közti 
hasonlóság foka ítélhetı meg. A függıleges tengely a kapcsoltsági távolságot (linkage distance) mutatja, 
minél kisebb, annál jobban hasonlít két hatóanyag egymásra a paraméterek alapján. A vegyületeket a 
biofizikai paraméterek alapján készült csoportosítás szerint színkódoltam.  

 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a különbözı hatásmechanizmusú nátriumcsatorna 

gátlókat nem csak a biofizikai paramétereik alapján tudjuk elkülöníteni, hanem 

bizonyos kémiai leíróik alapján is. Például a három jól elkülönülı csoport paraméterei 

(53. ábra): 

• 1. típus (kivéve ritanserin): nagyrészt pozitívan töltött (>98.75%; pKa 9.1 - 

10.5) vegyületek, melyek 2 aromás győrővel és magas logP értékkel (3 - 5.2) 

rendelkeznek, a molekulatömegük 260 és 330 között van, poláris felszínük 

kisebb, mint 45 Å2. 

• Antikonvulzánsok a 2. típusból: nagyrészt töltetlenek (>93.5%; pKa<4.5), 

alacsony logP értékkel (1.9 - 2.8), 230 – 260 közti molekulatömeggel 

rendelkeznek, poláris felszínük 46 - 91 Å2. 

•  3. típus: pKa értékük közepes (7.5 - 8.2), 3-4 aromás győrővel rendelkeznek, 

nagyon magas logP értékük (5.8 - 6.2), nagy molekulatömegük (400 - 440), és 

kicsi poláris felszínük (<37 Å2) van. 
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Természetesen nem azt állítjuk, hogy a fentebb meghatározott kémiai 

tulajdonságokkal rendelkezı vegyületek szükségszerően nátriumcsatorna gátlók, és 

fıleg nem azt, hogy az 1. típusra jellemzı kémiai tulajdonsággal rendelkezı vegyületek 

várhatóan antidepresszánsok, a 2. típusba tartozóak antikonvulzánsok, stb lesznek. 

Ugyanakkor azonban a 35 molekula adatainak elemzése alapján megfigyelt korrelációk 

egyértelmően arra utalnak, hogy léteznek ilyen tendenciák, és ezek felderíthetıek kellı 

számú vegyület vizsgálatával. Izgalmas kérdés lenne a további egyedi gátlás-típusok 

azonosítása (amelyekbıl csak egy-egy vegyület került a vizsgált anyagok közé) és az 

ezekhez tartozó kémiai jellemzık behatárolása; illetve, hogy a három kémiailag is 

körülírt típusnak megfelelı (eddig nem vizsgált) vegyületek rendelkeznek-e 

nátriumcsatorna gátló tulajdonsággal, illetve gátlási mechanizmusuk megegyezik-e a 

kémiai leírók alapján várttal. 

 

 
53. ábra, A három gátlási típusba tartozó gyógyszerek biofizikai paramétereinek és kémiai leíróinak 
értékei. Az ábrán az egyes típusok „tulajdonság-profilját” ábrázoltam a típusok különbözıségének 
szemléltetése végett. Oszlopok színkódja: kék - 1. típus; piros - antikonvulzánsok a 2. típusból; lila - 3. 
típus. Az oszlop alja/teteje: az adott paraméter/leíró (vízszintes tengely) minimális/maximális értéke a 
csoporton (1.-2.-3. típus) belül. Az elsı két panelen a hatáserısség és az affinitás értékek, illetve az 
idıállandók láthatóak logaritmikus skálán. A harmadik panelen a reverzibilitás, a használatfüggés és az 
állapotfüggés mértéke látható. A negyedik panelen a kémiai leírók értékeit normalizáltam az adott 
adatsorban a maximális értékre, hogy egy ábrán összevethetıek legyenek: A logP és logD7.3 esetében a 
maximális értéket 6,17-nek vettük, a MW esetében 437, Min. projekció esetében 76 Å2,  az N(pKa) 
esetében 100%, PF esetében 90,7, az aromás atomszám esetében pedig 23 volt a maximális érték. 
Látható, hogy a gátlási típusok általában eltérı értéktartományt foglalnak el az egyes leírók/paraméterek 
esetén, tehát a három gátlási típus elkülönül mind biofizikai mind kémiai profiljuk alapján. Röv.: MW: 
molekulatömeg, pKa: savi disszociációs konstans, logP: oktanol-víz megoszlási hányados, PF: poláris 
felszín, logD7.3: látszólagos megoszlási hányados értéke 7.3-as pH-n, N(pKa): a molekulák töltetlen 
(neutrális) frakciója pH=7.3-on, SD: állapotfüggés, Rev: reverzibilitás, UD: használatfüggés.  
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Összegzés: A gátlás több paraméterét megmértük két egyszerő protokoll 

használatával. Így nem tartott hosszabb ideig a mérés, s nem került többe, mintha csak 

az IC50 értéket határoztuk volna meg, azonban olyan többlet információkhoz jutottunk, 

melyek alapján a nátriumcsatorna gátlókat több csoportba tudtuk sorolni gátlási 

mechanizmusuk alapján. A módszer alkalmazásával a vegyületek kémiai szerkezete és a 

terápiás indikációk meghatározása közti korrelációk felderítése lehetséges. Reméljük, 

hogy ez az új megközelítés – elhelyezni a gyógyszereket egy több dimenziós „biofizikai 

térben” – hasznos lesz a gyógyszertervezésben. Például a QSAR modellek új 

generációja épülhet módszerünkre, hiszen ezeknél egyelıre az IC50 értéket használják a 

biológiai aktivitás mérıszámaként, és mint azt vizsgálatunkban is láthattuk, ez 

önmagában nem korrelált a terápiás indikációkkal. Tehát azoknál a gyógyszer 

célpontoknál, ahol nem csak az a kérdés, hogy a hatóanyag „milyen koncentrációban 

gátol?”, hanem az is, hogy „hogyan gátol?”, a bevált QSAR modellek kiegészítése 

több biológiai paraméter mérésével és korreláltatásával könnyebbé teheti a megfelelı 

hatásmechanizmusú vegyületek megtalálását.  
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7. Megbeszélés 

7.1 Nátriumcsatorna gátlók hatásmechanizmus vizsgálatának 

jelentısége 

Az általunk végzett részletes hatásmechanizmus vizsgálat (Lenkey és mtsai, 2006) 

alapján megállapítottuk, hogy a neuronális nátriumcsatornákat a vizsgált két 

antidepresszáns (desipramin, fluoxetin) erısen membránpotenciál- és használatfüggı 

módon gátolta, hasonlóan a három klasszikus nátriumcsatorna gátlóhoz (carbamazepin, 

phenytoin, lidocain). A membránpotenciál függés természetesen csak idıbeli 

dinamikájában értelmezhetı az idegsejtek mőködésének szintjén. Helyesebb tehát azt 

mondani, hogy a gátlás mértéke függ a membránpotenciál idıbeli mintázatától, vagyis 

az egyes sejtek aktivitás mintázatától. Az idegsejt aktivitása tehát meghatározza a 

használatfüggı gyógyszerek hatását. Az antikonvulzánsok esetében ismert, hogy 

szelektíven gátolnak egy neuron szubpopulációt, mégpedig a nagy frekvenciával tüzelı 

sejteket. Az eltérı hatásmechanizmus (gyors és reverzibilis gátlás a 2. típusba tartozó 

gátlószerek esetén, illetve lassú és részlegesen reverziblis gátlás az 1. vagy 3. típusú 

anyagoknál) várhatóan eltérı szelektivitást is fog eredményezni. Például az 

antidepresszánsok (amennyiben terápiás koncentrációban gátolják a neuronális 

nátriumcsatornákat) valószínőleg nem lesznek annyira érzékenyek a tüzelés 

frekvenciájára, hanem sokkal inkább a membránpotenciál lassú és tartós változásaira. 

Ez azért lényeges különbség, mert míg a tüzelési frekvencia az egész sejtre jellemzı 

tulajdonság, a membránpotenciál nem. A membránpotenciálnak egészen más értéke 

lehet a sejt különbözı részein. Például dendritikus régióban a memránpotenciál 

pozitívabb, mint a szómán, így a membránpotenciál-függı gyógyszerek mind jobban 

gátolnak (Fleidervish és mtsai, 1996; Mickus és mtsai, 1999). Mivel az 

antidepresszánsok hatása erısen membránpotenciál-függı, egészen más gátlás értéket 

kapnánk a szómán, mint egy dendriten; vagy akár két különbözı dendriten is eltérı 

lehet a gátlás mértéke, így kialakulhat egy sejten belüli szelektivitás is. Mivel a 

dendritikus régió a beérkezı információ feldolgozását végzi, így ha egy idegsejt 

bizonyos bemenetein jobban gátolná az ioncsatornákat az antidepresszáns, akkor ez az 

adott régióban plaszticitás megváltozásával járna. Az ilyen jellegő reorganizáció járhat 
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akár a viselkedés megváltozásával is, például a depressziós tünetek enyhülésével 

(Castren 2005). 

A fenti példából láthatjuk, hogy egy feszültségfüggı ioncsatornát gátló gyógyszer 

esetében kulcskérdés lehet, hogy milyen hatásmechanizmussal gátol a vegyület. Ezért a 

„jó nátriumcsatorna gátlók” felkutatásához nem elég – sıt, gyakorlatilag értelmetlenség 

- a hagyományosan használt IC50 értéket meghatározni, és a leghatékonyabb 

vegyületeket kiválasztani. Egyrészt vizsgálatunkból kiderült, hogy az IC50 érték nem 

feltétlenül korrelál a terápiás hatékonysággal; másrészt az IC50 érték olyan nagy 

mértékben függ a kísérleti protokolltól (Lenkey és mtsai, 2011), hogy a megfelelı 

protokoll megválasztásával egy kevésbé hatékony vegyület is nagyon potensnek tőnhet, 

és fordítva. (Ezért nem vethetıek össze az irodalmi adatok, hisz minden publikációban 

egy kicsit más protokollt használnak, és általában a preparátum sem egyezik.) 

Igényesebb munkákban az IC50 érték helyett Kr (a csatorna nyugalmi állapotához való 

affinitás) és Ki (a csatorna inaktivált állapotához való affinitás) értékeket adnak meg. 

Ebbıl a két értékbıl már számítható az állapotfüggés mértéke (Kr / Ki). Azonban ezen 

kívül a gátlás mechanizmusának még számos jellemzı tulajdonsága lehet (melyik 

kötıhelyre köt, a kötıhelyre eljutás kinetikája, asszociáció-disszociáció kinetikája), 

melyeknek bizonyos aspektusai mérhetıek (mint használatfüggés, onset-offset kinetika, 

reverzibilitás). Tehát pontosabb képet kaphatunk egy gyógyszer „gátlási profiljáról”, ha 

minél több (nem redundáns) információt győjtünk. Ezt alátámasztják eredményeink is, 

hiszen a 35 gyógyszer csoportokba sorolása nem lett volna lehetséges csak az IC50 vagy 

a Kr és Ki értékek meghatározásával. Módszerünk (csoportosítás a gátlás több 

paramétere alapján) helyességét megerısíti, hogy a biofizikai paraméterek alapján 

történt tipizálás csoportjai nagyban átfedtek a terápiás kategóriák szerinti csoportokkal.  

Célunk volt az is, hogy a nátriumcsatorna gátlók csoportosítása közben felmérjük, 

lehet-e (és érdemes-e) automatizált patch-clamp rendszerrel hatásmechanizmus kutatást 

végezni. Megmutattuk, hogy még egy egyszerő 5 Hz-es depolarizáció sorozatokból álló 

protokollból is milyen sok információ nyerhetı ki. Kicsit összetettebb protokollokkal 

(ezek az új protokollok jelenleg is fejlesztés alatt állnak) ennél is sokkal több 

információhoz juthatunk. Nem triviális azonban, hogy melyik az ideális protokoll: 

gyorsan végrehajthatónak és maximális információtartalmat szolgáltatónak kell lennie, 

úgy hogy analízise is kezelhetı (lehetıleg automatizálható) legyen. Véleményünk 
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szerint a protokoll megfelelı megválasztásával megoldható, hogy a – nagyjából 

irreleváns – gátlásérték helyett a hatásmechanizmusra vonatkozó részletes információt 

nyerjünk a ráfordított költség és idı növelése nélkül.  

Véleményünk szerint ugyanezt a megközelítést (a gátlás több tulajdonságának 

egyidejő mérésével a gátlószereket hatásmechanizmus szerinti típusokba soroljuk) 

alkalmazni lehetne más - intenzíven kutatott - feszültségfüggı ioncsatornák esetében is, 

mint pl. a hERG káliumcsatorna.  

 

7.2 Az antidepresszánsok nátriumcsatorna gátló hatása 

Egy 2006-os publikációban (Huang és mtsai, 2006) megfigyelték azt a meglepı 

tényt, hogy az általuk vizsgált 400 klinikai használatban lévı gyógyszer közül az 

antidepresszánsok között volt a legmagasabb a nátriumcsatorna gátló vegyületek aránya 

(72%). Azokat a vegyületeket fogadták el nátriumcsatorna gátlóknak, amelyek 10 µM 

koncentrációban legalább 60%-ban gátolták a nátriumáramot. Ez a kritérium elég 

szigorú, amit az is mutat hogy számos klasszikus nátriumcsatorna gátló (lidocain, 

lamotrigin, carbamazepin) sem tudta teljesíteni. Természetesen pusztán abból a ténybıl, 

hogy a legtöbb antidepresszáns gátolta a nátriumcsatornákat, nem vonhatjuk le azt a 

következtetést, hogy az antidepresszánsok terápiás hatásában szerepe van a 

nátriumcsatorna gátlásnak, habár ez magyarázhatná egyes antidepresszánsok 

analgetikus hatását (Dick és mtsai, 2007). Ismert, hogy triciklikus és SSRI 

antidepresszánsoknál a kardiovaszkuláris mellékhatások oka részben a nátriumcsatornák 

gátlása (Pacher és Kacskemeti, 2004b).  

Automatizált patch-clamp rendszerrel végzett vizsgálatunkban meghatároztuk 16 

antidepresszáns, 5 antipszichotikum,  11 klasszikus gátlószer és 12 egyéb  

feltételezett/ismert nátriumcsatorna gátló hatáserısségét (IC50) és affinitását (Kr, Ki) és 

gátlásának biofizikai paramétereit. Az antidepresszánsok a két monoamino-oxidáz 

kivételével (moclobemid, nialamid) gátolták a csatornát. Az antidepresszánsok egy 

alcsoportja (triciklikus szerek és szelektív szerotonin visszavétel gátlók) egy speciális 

mechanizmussal gátolta a csatornát: hatékonyabbak voltak, mint a klasszikus 

nátriumcsatorna gátlók;  gátlásuk lassan alakult ki, a gátlásból való visszatérés lassú és 

nem teljes, illetve erıs használatfüggés jellemezte hatásukat. Az ötbıl négy 

antipszichotikum is hatékony gátlószernek bizonyult.  
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Annak megítéléséhez, hogy a nátriumcsatorna gátlás szerepet játszhat-e a terápiás 

hatásban, tudnunk kéne a gyógyszerek szabad agyi koncentrációját. Ilyen adat azonban 

csak kevés áll rendelkezésre, és a lipofil molekulák (az antidepresszánsok nagy része) 

esetében ez sem túl informatív, hisz ezek a membránba beoldódva feldúsulhatnak az 

agyban, és extracellulárisan csak kis hányaduk fog tartózkodni. Amennyiben ezek a 

vegyületek a membrán fázison keresztül érik el a kötıhelyüket, akkor a csatorna jóval 

nagyobb koncentrációban „látja” a hatóanyagot, mint ami az extracelluláris térben van. 

Fluoxetin terápiás használata mellett végeztek méréseket a teljes agyi koncentráció 

meghatározására, ami ~10 µM volt (Bolo és mtsai, 2000), míg a plazmakoncentráció ~1 

µM. Vizsgálatunkban a fluoxetin Ki értéke 6.05 µM volt, tehát ebben a koncentrációban 

gátolja az inaktivált csatornák 50%-át. Ismert, hogy egész minimális nátriumcsatorna 

gátlás (< 1 %) hatása már megmutatkozik a neuronhálózat mőködésében (Jung és mtsai, 

1997; Turrigiano és mtsai, 1998; Prakriya és Mennerick, 2000), így a nátriumcsatornák 

környezetében a koncentrációnak nem kell (sıt, nem szabad!) elérnie a Ki értéket 

(ennek a koncentrációnak tizede is már 10%-os gátló hatást fejt ki körülbelül).  

A nátriumcsatorna gátlás, mint a terápiás hatás része a depresszió gyógyításában még 

nem merült fel. Azonban egyre több tudományos közleményben jelenik meg a gondolat, 

hogy a depresszió a neuronhálózat mőködésének megváltozása miatt alakul ki (Castren 

2005), és ebben a feszültségfüggı ioncsatornáknak is szerepe lehet (Rammes és 

Rupprecht, 2007; Bianchi 2008; Millan 2009), természetesen más ligandfüggı 

ioncsatornák (NMDA, nACh) és receptorok (DA, 5-HT, neuropeptid, cannabinoid) 

modulálása mellett (Millan 2009, Pacher és Kecskemeti, 2004a). Kimutatták, hogy a 

nátriumcsatornák modulálása befolyásolja a plaszticitási folyamatokat, például a 

neuronális aktivitás csökkentése a szinaptikus kapcsolatok erısödését váltja ki (Sutton 

és mtsai, 2006); valamint hogy a fluoxetin macskában visszaállítja az elıidézett 

tompalátást egy speciális LTP folyamat helyreállítása révén (Maya Vetencourt és mtsai, 

2008). Egyes antidepresszánsok neuroprotektív hatását is a plaszticitási folyamatok 

megváltoztatására és az excitabililtás csökkentésére vezették vissza: pl. stroke után 

alkalmazott fluoxetin javította a motoros funkciókat (Chollet és mtsai, 2011). 

Az irodalmi adatokat összegezve azt mondhatjuk, hogy egyre több bizonyíték 

támasztja alá, hogy a monoamin-transzportereken kívül más fehérjéket is modulálnak az 

antidepresszánsok, és egyre több adat támasztja alá, hogy ezek közt ioncsatornák is 
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vannak. Az elkövetkezı évek izgalmas feladata lesz annak felderítése, hogy ezeknek a 

csatornáknak - köztük a feszültségfüggı nátriumcsatornának - van-e szerepük a terápiás 

hatásban.  

 

7.3 A vizsgált nátriumcsatorna gátló gyógyszerek terápiás 

sokoldalúsága 

Az általunk vizsgált gyógyszercsoportok terápiás indikációi közt jelentıs átfedések 

vannak. Ez nem csak a klasszikus nátriumcsatorna gátló gyógyszerekre igaz (pl. 

phenytoin antiaritmikum és antikonvulzáns is, carbamazepin antikonvulzáns, 

fázisprofilaktikum és trigeminus neuralgiában is alkalmazzák), hanem az 

antidepresszánsokra és az antipszichotikumokra is. Például a neuropátiás fájdalom 

kezelésére antidepresszánsokat (amitriptylin) és antikonvulzánsokat (carbamazepin) is 

használnak (Namaka és mtsai, 2004). Egyes antikonvulzánsoknak (carbamazepin, 

phenytoin, valproát) megfigyelték antidepresszáns hatását is (Yatham 2004; Bersudsky 

2006; Ettinger 2006), és a terápia rezisztens depresszióban fluoxetin mellett olanzapint 

(atípusos antipszichotikum) alkalmaznak. Az antidepresszánsok képviselıi közt pedig 

antiepileptikus hatásúak (fluoxetin, imipramin, desipramin) is vannak (Jobe 2004; 

Kecskemeti és mtsai, 2005; Ettinger 2006). A flunarizinrıl felmerült, hogy 

antipszichotikus hatású (Bisol és mtsai, 2008), a fluoxetinnek (Chollet és mtsai, 2011) 

és nortriptylinnek (Robinson és Adams, 2011) klinikai viszgálatok is igazolták 

neuroprotektív hatását szélütés után, és számos más antidepresszánsról és 

antipszichotikumról feltételezik, hogy neuroprotektív hatással bír (Bolcskei és mtsai, 

2009; Yulug 2009). Érdekesség, hogy az összes bipoláris depresszióban alkalmazott 

fázisprofilaktikum nátriumcsatorna gátló tulajdonságú (valproát, lamotrigin, 

carbamazepin, Li+ (Darbar és mtsai, 2005)), és az akut mániában adott egyes 

antipszichotikumok is rendelkeznek nátriumcsatorna gátló tulajdonsággal, (Wakamori 

és mtsai, 1989; Zhou X és mtsai, 2006). Az említett adatokból levonhatjuk, hogy ezeket 

a gyógyszereket nem mindig lehet egyértelmően terápiás kategóriákba sorolni, és 

valószínőleg vannak közös ioncsatorna/receptor célpontjaik is.  

Megfigyelték, hogy bizonyos betegségeknél a „multi-target” gyógyszerek sokkal 

hatékonyabbak (Csermely és mtsai, 2005), azaz egy célpontra ható nagy affinitású 
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gyógyszernél hatékonyabb a több célfehérjén kisebb affinitással ható gyógyszer 

(például bizonyos antiepileptikumok modulálják a feszültségfüggı nátrium- és 

kálciumcsatornát, a GABAA és NMDA receptorokat (Bianchi és mtsai, 2009)). A 

„multi-target” gyógyszerek terápiás hatékonyságát úgy lehet magyarázni, hogyha egy 

bonyolult neuronhálózat mőködésébe akarunk beavatkozni, akkor ha az egyik elemet 

kiiktatjuk, számos kompenzációs mechanizmus léphet életbe, így lehet, hogy nem érünk 

célt. Ám ha a rendszer sok elemét befolyásoljuk, jó eséllyel tapasztalunk változást (ha 

szerencsénk van, jó irányba történik változás; ez vezethetett a neuroleptikumok 

véletlenszerő felfedezéséhez is). A központi idegrendszeri betegségek esetében sokszor 

a patomechanizmus nem teljesen felderített (depresszió, skizofrénia, epilepszia), így a 

célzott gyógyszerfejlesztés sem igazán lehetséges, habár a gyógyszercégek nagy erıkkel 

kutatják a potenciális célfehérjéket. Újabban mind az antidepresszánsok, mind az 

antipszichotikumok esetében feltételezik, hogy a több támadásponton ható gyógyszerek 

hatékonyabbak (Bianchi 2010). Több gyógyszergyárnál is megfigyelhetı a trend, hogy 

több célpont modulálására próbálják fejleszteni a leendı pszichotróp gyógyszert: az 

utóbbi pár évben már több olyan gyógyszerjelölt jelent meg, amely két célpontot is 

modulál. (Például ilyen a Servier új antidepresszánsa, az agomelatine (Valdoxan), mely 

a melatonin MT1/2 receptoron agonista és 5-HT2C receptoron  antagonista hatású. 

Amellett, hogy hatékony antidepresszáns, jótékony hatású a depresszióhoz kapcsolódó 

alvászavarokban is.)  

 

7.4 A kémiai leírók és biofizikai paraméterek kapcsolata 

A nátriumcsatorna gátlók csoportosítása mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 

vegyületek mely kémiai leírói hordoznak információt a biofizikai paraméterek várható 

értékére, és így közvetetten a gyógyszerek terápiás felhasználására. A legígéretesebb 

kémiai leírók kiválogatása után és az elemzés elvégeztével az alábbi leírókat találtuk 

fontosnak: logP (oktanol-víz megoszlási hányados), logD7.3 (látszólagos megoszlási 

hányados értéke 7.3-as pH-n),  pKa (savi disszociációs konstans), molekulatömeg, 

poláris molekulafelszín, aromás atomok száma, minimális projekciós keresztmetszet. 

Eredményeink megerısítették azt a megfigyelést, hogy a lipofilebb (magas logP 

érték) molekulák hatékonyabbak. Az elsı közleményekben az egyes gyógyszerek akciós 

potenciál gátló képessége vagy a [3H]BTX kötés alapján számoltak IC50-t, és így 
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mutatták ki, hogy a logP és az IC50 között lineáris kapcsolat van (Bokesch és mtsai, 

1986; Ehring és mtsai, 1988; Brown és mtsai, 1997; Brown és mtsai, 1999; Wang és 

mtsai, 2009). Ez azonban önmagában semmit nem mond a nátriumcsatornák 

kötıhelyének tulajdonságairól. Hasonló összefüggést állapítottak meg ugyanis a 

lipofilitás és a hatáserısség között más transzmembrán fehérjék esetében is (Mannhold 

és mtsai, 1999; van de Waterbeemd és mtsai, 2001; Waring és Johnstone 2007).  

 

Vizsgálataink során a következı új megfigyeléseket tettük:  

Míg a logP a nyugalmi- és az inaktivált affinitással egyaránt korrelál, addig a logD 

csak az inaktivált affinitással, és ezért a gátlás állapotfüggését (Kr / Ki) sokkal jobban 

prediktálja a logD, mint a logP.  

Az a prekoncepció, hogy a „hatékony nátriumcsatorna gátlók pozitívan töltöttek”, 

nem állja meg a helyét, ugyanis megfigyeltük, hogy ez a megállapítás csak a nyugalmi 

affinitásra igaz, és a töltetlen molekulák (alacsony pKa) állapotfüggése magasabb volt 

(tehát lehet, hogy ezek „jobb” nátriumcsatorna gátlók).  

A vegyületek aromaticitása volt a harmadik legfontosabb leíró, ami az állapotfüggést 

meghatározta. Ez arra utal, hogy az aromás győrők közti π−π interakciónak az inaktivált 

csatorna és a gyógyszer kölcsönhatásában lehet jelentıs szerepe. Minél több aromás 

győrője volt egy vegyületnek, annál nagyobb volt az inaktivált állapothoz való 

affinitása. A hipotézist alátámasztják az alábbi irodalmi adatok is. 

• A lidocain-dimerek hatékonyabban gátoltak (Smith és mtsai, 2006). 

• A helyi érzéstelenítı kötıhelyen levı aromás oldalláncot elmutálva a 

gyógyszerek affinitása drasztikusan csökkent az inaktivált állapothoz, de alig 

változott a nyugalmi állapothoz (Ragsdale és mtsai, 1994). 

• A nyugalmi affinitás az oldallánc hidrofób természetétıl függött, míg az 

inaktivált affinitást az határozta meg, hogy az oldallánc aromás volt-e (Li és 

mtsai, 1999).  

• A helyi érzéstelenítı kötıhely fenilalanin oldalláncát (F1579 rNav1.4 

csatornán) olyan „nem természetes” fenilalanin-származékra cserélték, melyen 

az aromás győrő π elektronfelhıje torzult. Ez befolyásolta a használatfüggı 

gátlást és a visszatérést az inaktivált állapotból, de a nyugalmi affinitást nem 

módisította (Ahern és mtsai, 2008). 
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Az eddig felsorolt irodalmi adatok egyaránt magyarázhatóak az aromás oldallánc 

és a gátló vegyület aromás győrője (π−π interakció), vagy a pozitívan töltött 

nitrogénje (kation-π interakció) közötti kapcsolattal. Az irodalomban a kation-π 

kölcsönhatást tartják valószínőbbnek, míg méréseink a π−π interakciót 

valószínősítették, amit az alábbi két közlemény támaszt alá: 

• Helyi érzéstelenítık hatását vizsgálva („single-channel” analízissel) kétféle 

gátlást mutattak ki: gyors blokk (a konduktanica csökkenésével járt), és 

diszkrét blokk (a csatorna több idıt tölt a zárt állapotban). A gyors blokk 

kialakulásáért a helyi érzéstelenítık pozitívan töltött nitrogénje volt a felelıs, 

míg a diszkrét blokkért a vegyület aromás fenol győrője (Zamponi és mtsai, 

1993). 

• A helyi érzéstelenítı kötıhely fenilalanin oldalláncának (F1579 rNav1.4 

csatornán) mutációja megszüntette a diszkrét blokkot, de nem befolyásolta a 

gyors blokkot (Kimbrough és Gingrich, 2000). 

Más biofizikai paraméterek esetében is találtunk jól korreláló kémiai leírókat. 

Például a használatfüggést leginkább meghatározó leíró a pKa volt, kisebb mértékben a 

poláris felszín, vagyis a töltött és kis poláris felszínnel rendelkezı molekulák gátlása 

erısen használatfüggı volt. Az idıállandók leginkább az aromás győrők számával, a 

vegyület lipofilitásával és méretével (min. projekciós keresztmetszet) korreláltak; tehát 

a nagy, lipofil és több aromás győrővel rendelkezı vegyületek lassabb kinetikával 

rendelkeztek. A vegyületek reverzibililtását is leginkább az aromás győrők száma 

határozta meg (több aromás győrő – kevésbé reverzibilis gátlás). 

 

Összegezve megállapításainkat elmondhatjuk, hogy nagyobb valószínőséggel 

találunk erısen állapotfüggı potens nátriumcsatorna gátlókat, ha az alábbi kémiai 

tulajdonságok alapján választunk: logD7.3 > 3.0, pKa < 8.0, és legalább két aromás 

győrővel rendelkezzen a vegyület. Az általunk vizsgált gyógyszerek közül 

megemlítendı pár ígéretes – akár további gyógyszerfejlesztés kiindulási alapjaként 

szolgáló – vegyület: riluzol, lifarizin, flunarizin, nefazodon, chlorpromazin, 

chlorprotixen.  

Hasonló szerkezet-hatás vizsgálatot végeztünk 73 publikáció adatainak 

feldolgozásával (Lenkey és mtsai, 2011). A patch-clamp technikát alkalmazó 
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vizsgálatok esetén a nyers adatokat kinyertük a publikációkból, majd standardizáltuk, 

azaz igyekeztünk a legjobban becsülni a Kr – Ki értékeket a különbözı adatokból. A 139 

vegyület kémiai leírói és Kr - Ki értékének analízise alapján megállapítottuk, hogy a 

nyugalmi- és inaktivált affinitással egyaránt legjobban korreláló kémiai tulajdonság a 

lipofilitás mértéke (logP) volt. Mivel a logP nagyon sok más kémiai leíróval korrelált, 

nem volt egyértelmő hogy ezeknek az affinitás értékekkel kimutatott korrelációja valódi 

vagy csak látszólagos. (Például a molekulatömeg korrelációja a nyugalmi affinitással 

magyarázható úgy, hogy a nagyobb tömeg kedvez a kötésnek, de úgy is, hogy a 

nagyobb tömegő molekulák általában lipofilebbek, és a lipofilitás korrelál az 

affinitással.) Ezért a vegyületek affinitás értékeit normalizáltuk a logP értékekre17, majd 

ezekkel az értékekkel újra számoltuk a korrelációkat, melyek így már függetlenek 

voltak a lipofilitás hatásától. Azt találtuk, hogy a logD7.3 csak a Ki értékkel korrelált 

szignifikánsan, és az aromaticitás lényegesen jobban korrelált a Ki-vel mint a Kr-rel. 

(Ebben a vizsgálatban a kötési kinetikát, használatfüggést és reverzibilitást nem tudtuk 

tanulmányozni, mivel erre nem voltak adatok a közlemények túlnyomó többségében.) 

Bár itt lényegesen több vegyület adatait tudtuk összevetni, de a metodika eltérı volta 

miatt az eredmények nem voltak olyan meggyızıek, mint saját méréseink alapján (35 

vegyület); csak megerısítették azokat.  

 

7.5 A nátriumcsatorna gyógyszerkötıhelye(i) 

Az általunk elkülönített gátlási mechanizmusok hátterében több jelenség állhat:  

• Több kötıhely létezik.  

Ezen a lehetıségen belül meg kell különböztetnünk három alesetet:  

- Két teljesen külön régióban elhelyezkedı kötıhely.  

- Részben átfedı kötıhelyek a belsı pórus régióban.  

- Ugyanazok az oldalláncok alakítanak ki kötést (statikusan nézve egy kötıhely 

van), de más konformációban jön létre nagy affinitású kötés (tehát 

tulajdonképpen több kötıhely van). Például feltételezik, hogy némelyik 

                                                           
17A következı módon végeztük el a normalizálást: minden affinitás értékbıl kivontuk azt az értéket, 
amelyet a logP alapján „elvárnánk”, vagyis az affinitás-logP ábrázolás regressziós egyenesének az adott 
molekula logP értékén felvett értékét (így, ha egyedül a logP határozná meg a molekula affinitását, 
minden molekula normalizált affinitása ugyanakkora lenne).  A normalizált értékek tehát azt az affinitást 
mutatják, amely független a logP értékétıl. 
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gyógyszer nem a gyors- hanem a lassú inaktivált állapothoz mutat nagy 

affinitást. 

• A kötıhelynek több elérési útvonala létezik.  

A klasszikus elképzelés a hidrofil és hidrofób utat különbözteti meg, de 

valószínő, hogy a hidrofób út (amelyben a gyógyszermolekulának a 

membránból kell a pórust határoló transzmembrán hélixek között bejutni a 

kötıhelyre – ld. (Bruhova és mtsai, 2008)) jelentısebb a lipofil molekulák 

esetében. Ez azt jelenti, hogy nem csak a konkrét kötıhellyel való kémiai 

kapcsolat számít, hanem az út során is sok kölcsönhatást kell kialakítania a 

molekulának, sıt bizonyos mértékig át is alakulnia. (Ismert például, hogy a 

deprotonálódni nem képes kvaterner nitrogént tartalmazó molekulák 

extracelluláris oldalról nem tudják elérni a kötıhelyet.) 

• A gyógyszerek eltérı gátlási kinetikája. 

Egyelıre még nem volt rá lehetıségünk, hogy megvizsgáljuk, melyik mechanizmus 

állhat a háttérben, de eredményeink és az irodalmi adatok alapján az alábbi 

következtetéseket vonhatjuk le.  

A lipofil molekulák lassabb kinetikával rendelkeznek, ami látszólag ellentmondásban 

van azzal a feltételezéssel, miszerint a hidrofób úton gyorsabban bejutnak a kötıhelyre a 

hatóanyagok (Hille 1977a; Schwarz és mtsai, 1977; Hanck és mtsai, 2009). Meg kell 

jegyeznem, hogy az elmélet nem a magas logP értékkel rendelkezı, hanem egyszerően 

csak a töltetlen molekulákra vonatkozik. A „lipofil gátlás” (Hanck és mtsai, 2009) 

elnevezés csak arra utal, hogy töltetlen molekulák lévén valószínőleg az ioncsatorna 

apoláros oldalláncaival alakítanak ki kapcsolatot. Ezekre az anyagokra (amelyeknek 

logP értéke gyakran alacsonyabb az általunk vizsgált, túlnyomórészt pozitívan töltött 

vegyületek logP értékénél) valóban igaz, hogy rendkívül gyors kinetikával 

rendelkeznek. A neutralitás a mi eredményeink szerint is gyorsabb kinetikával korrelált.  

A helyi érzéstelenítık és antikonvulzánsok kötıhelye átfed egymással, de nem 

egyezik meg (Brown és mtsai, 2009), és a különbözı szerkezető gátlószerek a helyi 

érzéstelenítı kötıhely más és más aminosav oldalláncaival lépnek kapcsolatba (Yarov-

Yarovoy és mtsai, 2001; Liu G és mtsai, 2003; Browne és mtsai, 2009). Továbbá, még 

ha a hatóanyagok ugyanarra a kötıhelyre kötnek is be, feltételezik, hogy a ligandok 

kötése különbözı energiaszinteken történhet, a fehérje konformációjától és a ligand 
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orientációjától függıen (Kimbrough és Gingrich 2000; Hanck és mtsai, 2009). Számos 

alternatív kötıhelyet írtak le a nátriumcsatorna gátló gyógyszerek részére (Yang és  

mtsai, 2009; Kuo 1998; Poyraz és mtsai, 2003; Riddall és mtsai, 2006). A mutagenezis 

kísérletek eredményei arra utalnak hogy a helyi érzéstelenítı kötıhelyen kulcsszerepet 

játszó fenilalanin oldallánc nem vesz részt a sertralin és a paroxetin kötésében (Wang  

és mtsai, 2008), de az amitriptylin kötésében fontos szerepe van (Nau és mtsai, 2000; 

Wang és mtsai, 2004). Tehát az, hogy melyik aminosav játszik fontos szerepet egy 

hatóanyag kötésében, egyedi, gyógyszerre jellemzı tulajdonság, és hasonlóan gátló 

molekuláknak nem feltétlen ugyanaz a kötıhelye. 

 

 



125 

8. Következtetések 

 

Két antidepresszáns részletes hatásmechanizmus vizsgálata és összehasonlítása 

három klasszikus nátriumcsatorna gátlóval hagyományos patch-clamp módszerrel 

(Lenkey és mtsai, 2006; Karoly és mtsai, 2010): 

• A fluoxetin és a desipramin hatékonyan és a klasszikus nátriumcsatorna 

gátlóktól (carbamazepin, phenytoin, lidocain) eltérı hatásmechanizmussal 

gátolta a nátriumcsatornát. 

• A speciális gátló mechanizmus hátterében a lassú inaktivált állapot 

stabilizálása vagy a lassú asszociáció áll.  
 

44 gyógyszer (16 antidepresszáns, 5 antipszichotikum, 11 klasszikus nátriumcsatorna 

gátló, 12 egyéb terápiás indikációjú gyógyszer) összehasonlító nátriumcsatorna gátló 

vizsgálata automatizált patch-clamp módszerrel (Lenkey és mtsai, 2010): 

• A különbözı gátló mechanizmusok elkülönítésére az alábbi biofizikai 

paramétereket használtuk:  

1. Hatáserısség (IC50) 

2. Reverzibililtás (mennyire tér vissza az áram a gyógyszer kimosása után) 

3. A gyógyszerhatás beállásának idıállandója  

4. A gátlásból való visszatérés (gyógyszer kimosása) idıállandója  

5. Használatfüggés mértéke 

6. Nyugalmi állapothoz való affinitás (Kr) 

7. Inaktivált állapothoz való affinitás (Ki) 

8. Állapotfüggés mértéke (Kr / Ki) 

• Három gátló mechanizmust tudtunk elkülöníteni: 

1. típus: nagy affinitás, lassú kinetika, részleges reverzibililtás, 

használatfüggı gátlás. 

2. típus: kis affinitás, gyors kinetika, teljes reverzibilitás.  

3. típus: nagy affinitás, nagyon lassú kinetika, irreverzibilisnek tőnı, nem 

használatfüggı gátlás. 
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Ezen kívül legalább további négy speciális hatásmechanizmust figyeltünk 

meg a következı vegyületeknél: bupivacain, riluzol, flecainid és nefazodon. 

• A vegyületek kémiai leírói közül az alábbiakat ítéltük a legfontosabbnak a 

gátló mechanizmus meghatározása szempontjából:  

1. logP (oktanol-víz megoszlási hányados): jól korrelál a hatáserısséggel 

(IC50) és az affinitással (Kr, Ki). 

2. logD (látszólagos megoszlási hányados): az inaktivált állapothoz való 

affinitás és az állapotfüggés legjobb prediktora. 

3. pKa (savi disszociációs konstans): korrelál a nyugalmi állapothoz való 

affinitással, illetve a használatfüggéssel. 

4. aromás atomok száma: az állapotfüggés és a gátlási kinetika jó prediktora. 

• A terápiás hatékonyságot jelzı állapotfüggés legjobb prediktorai a logD, a pKa 

és aromaticitás.  

• Az irodalomban elfogadott nézettel  ellentétben a molekula töltetlensége nem 

akadálya az inaktivált állapothoz való nagy affinitásnak.  

• Az inaktivált állapotban levı csatorna és a gyógyszer kölcsönhatásában az 

aromás győrők közti π−π interakciónak lehet jelentıs szerepe. 

 

A QPatch-16X  automata patch-clamp rendszer használata során megállapítottuk, 

hogy:  

• A QPatch automata patch-clamp rendszerrel lehet részletes hatásmechanizmus 

vizsgálatot végezni, azaz alkalmazhatóak bonyolult feszültség és 

gyógyszerperfúziós protokollok.   

• A részletes hatásmechanizmus vizsgálat elvégezése nem feltétlen indokolt, 

amennyiben az egyszerő szőrésre használt protokollok alaposabb analízisével 

is elıállíthatóak azok a gátlást jellemzı paraméterek, melyek alapján 

csoportosítani tudjuk a vegyületeket hatásmechanizmus szerint. 
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9. Összefoglalás  

A feszültségfüggı nátriumcsatorna számos klinikumban használt gyógyszer 

célpontja: egy nemrég publikált vizsgálatban kimutatták, hogy 400 kémiailag diverz és 

eltérı terápiás felhasználású gyógyszerbıl 100 hatékonyan gátolta a nátriumcsatornát. 

Ez a meglepı adat - annak fényében, hogy a nátriumcsatornán a helyi érzéstelenítı 

kötıhely az egyetlen feltérképezett gyógyszerkötıhely – arra utal, hogy ezek a 

gyógyszerek különbözı kötıhellyel rendelkeznek és/vagy eltérı módon gátolnak. A 

hipotézis tesztelésére elıször két gyógyszeren (fluoxetin, desipramin) végeztünk 

részletes hatásmechanizmus vizsgálatot patch-clamp módszerrel hippokampális 

sejttenyészeteken. Megállapítottuk, hogy a hagyományos csatorna gátlóktól 

(carbamazepin, phenytoin, lidocain) eltérı módon hatnak, melynek oka vagy a lassú 

inaktivált állapot preferenciája, vagy a lassú asszociáció. Ezután 35 vegyületen 

(antikonvulzánsok, I. osztályú antiaritmikumok, helyi érzéstelenítık, antidepresszánsok, 

antipszichotikumok és neuroprotektív szerek) végeztünk összehasonlító 

hatásmechanizmus vizsgálatot rNav1.2 csatornákon a QPatch automata patch-clamp 

rendszerrel. Optimalizálva a feszültség protokollból kinyerhetı adatmennyiséget, 8 

gátlási paramétert tudtunk meghatározni: nyugalmi affinitás, inaktivált affinitás, IC50 

érték, reverzibilitás, a gátlás és kimosás idıállandója, használatfüggés és állapotfüggés. 

A biofizikai paraméterek által meghatározott sok-dimenziós térben legalább három 

teljesen elkülönülı gátlás típust találtunk, melyek különbözı hatásmechanizmusok 

létére utalnak. Érdekes módon az egy típusba tartozó vegyületek azonos terápiás 

indikációval rendelkeztek. A vegyületek kémiai tulajdonságai (lipofilitás, aromaticitás, 

molekulaméret, töltöttség, polaritás) alapján történı csoportosítás hasonló eredményre 

vezetett. Azonosítottuk azokat a kémiai leírókat, melyet jól prediktáltak egyes biofizikai 

paramétereket: pl. a terápiás hatékonyság szempontjából jelentıs állapotfüggés 

meghatározója a lipofilitás, a töltöttség és az aromaticitás volt. Azáltal, hogy a gátlásnak 

több paraméterét is meghatároztuk, olyan értékes többlet információhoz jutottunk (a 

mérés idejének vagy költségének növelése nélkül), amely lehetıvé tette egyedi 

gátlástípusok azonosítását, és a gátlás egyes paramétereit meghatározó kémiai 

tulajdonságok felderítését.  
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10. Summary 

There is only one established drug binding site on sodium channels. However, drug 

binding of sodium channels shows extreme promiscuity: in a recent screening study 

25% of all investigated drugs potently inhibit sodium channels. The structural diversity 

of these molecules suggests that they may not share the binding site, and/or the mode of 

action. To test this hypothesis we first performed a detailed patch-clamp study on the 

mode of action of two antidepressants: fluoxetine and desipramine. They showed a 

mode of action (slow inactivated state preference or slow association) that is different 

from the one observed using carbamazepine, phenytoin and lidocaine. Next, we 

performed a comparative electrophysiological study of 35 compounds (anticonvulsants, 

class I. antiarrhythmics, local anesthetics, antidepressants, antipsychotics and 

neuroprotective agents) using rNav1.2 expressing HEK-293 cells and the QPatch 

automatic patch-clamp instrument. We used two simple voltage protocols, but 

optimized analysis of the data, so that multiple properties of inhibition could be 

extracted: resting and inactivated affinity, potency, reversibility, time constants of onset 

and offset, use-dependence and state-dependence. In the multi-dimensional space 

defined by the properties of inhibition at least three distinct types of inhibition could be 

identified; these probably reflect distinct modes of action. Drugs of the same therapeutic 

indication typically belonged to the same type. The compounds were clustered similarly 

in the multi-dimensional space defined by relevant chemical properties, including 

measures of lipophilicity, aromaticity, molecular size, polarity and electric charge. We 

identified chemical properties, which were important in determining specific properties 

of inhibition: e.g. the therapeutically important state-dependence correlated with 

lipophilicity, the ratio of the neutral form of molecules, and aromaticity. By recording 

multiple parameters of inhibition, we could extract more information without increasing 

cost, or time demand of the measurements. This allowed us to identify distinct 

inhibition types, and to identify chemical properties which determine specific properties 

of inhibition.  
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