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1. Bevezetés 
 

A modern ipari gyógyszerkutatásban a költség- és időfaktor 
szerepének felértékelődése vezetett a racionális gyógyszertervezés 
előretöréséhez, azaz a molekuláris célpontokon alapuló kutatási 
stratégiák kidolgozásához. A hatóanyagok ismert kémiai 
szerkezete és in vitro tesztelése (pl. ioncsatornák esetében az IC50 
érték meghatározása) alapján szerkezet-hatás összefüggések 
állapíthatóak meg, mely a számítógépes molekulatervezési 
módszerek kiindulópontjaként szolgálhat. 

A patch-clamp módszer sokoldalúságának kihasználását a 
gyógyszerfejlesztésben sokáig limitálta a rendszer alacsony 
áteresztőképessége. A technológiai fejlődés következtében pár 
éve megjelenő nagy áteresztőképességű patch-clamp rendszerek 
megteremtették a hátteret a módszer kínálta lehetőségek 
kiaknázására. Különösképpen a feszültségfüggő ioncsatornákat 
célzó gyógyszerek fejlesztésben jelenthet előnyt a nagyobb 
áteresztőképesség, ugyanis a szerkezet-hatás vizsgálatoknál a 
nagy áteresztőképességű módszerek, amelyekkel csak IC50 értéket 
lehet meghatározni (receptor kötési teszt, ionflux vizsgálat, 
fluoreszcens módszerek, stb) nem képesek a feszültségfüggő 
kapuzás és a konformációs állapot-függő affinitás érzékelésére, 
ezek a tulajdonságok pedig alapvetőek vegyület terápiás 
hatékonyságának meghatározására.  

Munkacsoportunk a feszültségfüggő nátriumcsatorna gátlók 
körében végzett összehasonlító hatásmechanizmus vizsgálatot 
hagyományos- és egy automata patch-clamp rendszer segítségével 
(Lenkey és mtsai, 2006; Lenkey és mtsai 2010, Karoly és mtsai, 
2010).  

 
1.1 Nátriumcsatorna gátló gyógyszerek fejlesztése 
 

A nátriumcsatorna gátló tulajdonság több különböző terápiás 
indikációjú gyógyszercsoportra jellemző (jól ismertek a helyi 
érzéstelenítők, I. osztályú antiaritmikumok, és bizonyos 
antiepileptikumok). A nátriumcsatorna gátlókat jelenleg is 
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intenzíven fejlesztik számos egyéb betegség potenciális 
gyógyszereként: különböző fájdalom típusok, migrén, ischémiás 
agykárosodás, neurodegeneratív betegségek, illetve pszichiátriai 
megbetegedések kezelésére.  A sürgető igény és az ígéretes 
terápiás célok az egyik legintenzívebben kutatott ioncsatorna 
célponttá tették nátriumcsatornákat. Azonban a sok erőfeszítés 
ellenére sem értek még el áttörést a gyógyszerfejlesztésben. 
Ennek egyik fő oka a kötőhellyel kapcsolatos sokrétű 
bizonytalanság: 

 
• Az egyetlen viszonylag jól feltérképezett kötőhely a helyi 

érzéstelenítő kötőhely, mely a csatorna pórus régiójában 
található.  

• A nátriumcsatorna gátló gyógyszerek egy jelentős részéről 
nem bizonyított, hogy valóban a pórus régióban van a 
kötőhelye.  

• Amelyik vegyületről a mutációs kísérletek alapján úgy 
gondolják, hogy a pórus régióba köt, azoknál sem ugyanazok 
az aminosav oldalláncok voltak érintettek.  

• Ha két gyógyszer ugyanarra a kötőhelyre és ugyanazokhoz az 
oldalláncokhoz köt, akkor is lehet eltérés a gátlásukban, mert a 
kötőhelyek kialakulása nagy mértékben függ a fehérje 
konformációjától.  

 
A helyzet bonyolultságát szemlélteti, hogy a mutációs kísérletek 

alapján számos oldalláncnak lehet szerepe a gyógyszerkötésben, 
még olyanoknak is, melyek nem a belső pórus felé tekintenek, 
vagy melyek csak az extracelluláris oldalról érhetőek el. Ráadásul 
eddig kizárólag a pórus régiót vizsgálták ilyen mutációs 
kísérletekkel; elképzelhető tehát, hogy a csatorna más régiójában 
is található gyógyszerkötőhely.  

Ezen kívül a gátlás tulajdonságai nem csak a kötőhellyel 
létesített kapcsolattól függenek, ugyanis a kötőhelyre vezető úton 
a hatóanyagnak be kell oldódnia a membránba, deprotonálódnia 
kell, át kell jutnia a csatorna alfa-hélixei között (ezekhez a 
folyamatokhoz más és más kémiai tulajdonságok ideálisak).  
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Ha mindezeket a megfontolásokat figyelembe vesszük, talán 
jobban érthető, hogy miért nem jártak eddig sikerrel a kötőhely 
feltérképezésére irányuló kísérletek.  

A gyógyszerfejlesztéshez azonban nem feltétlen szükséges a 
kötőhely 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 kötőhely tulajdonságaira.  

Számos olyan közleményt találhatunk, melyben egy gyógyszer 
(általában helyi érzéstelenítő, antiaritmikum vagy 
antiepileptikum) és származékainak vizsgálatából próbáltak 
levonni általános érvényű szerkezet-hatás összefüggéseket. A 
nátriumcsatorna gátlók azonban rendkívül sokfélék. A rendkívüli 
diverzitást szemlélteti, hogy egy 400 gyógyszert tesztelő 
tanulmányban minden negyedik vegyület potens nátriumcsatorna 
gátlónak bizonyult. Olyan szerkezet-hatás vizsgálat pedig eddig 
még nem született, amelyben sok, eltérő kémiai szerkezettel 
rendelkező vegyületet vizsgáltak volna.  

A másik hiányossága a szerkezet-hatás vizsgálatoknak, hogy a 
biológiai hatást rutinszerűen az IC50 értékkel azonosítják. 
Márpedig ez több szempontból sem helytálló. Először is, a 
hatáserősség (IC50) és az affinitás mérőszámai (nyugalmi 
affinitás: Kr , inaktivált affinitás: Ki ) önmagukban nem igazán 
jelzik jól az adott vegyület terápiás értékét. A nátriumcsatorna 
esetében ugyanis a potensebb gátlószerekből 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 
valószínűleg sokkal jobban meghatározza az állapotfüggés 
mértéke (a nyugalmi- és inaktivált affinitás aránya). Az eddig 
ismert nátriumcsatorna gátló gyógyszerekről elmondható, hogy a 



 4

csatorna nyitott vagy inaktivált állapotát preferálják, azaz ehhez a 
konformációhoz kötnek nagy affinitással. (Pontosabban az egyik 
olyan állapotot preferálják, mely depolarizáció alatt kialakul. A   
csatornák nyugalmi-, nyitott- és inaktivált állapotba való 
besorolása valójában erős leegyszerűsítés: ennél sokkal több 
állapotot mutattak ki kísérletesen, és azt is bizonyították, hogy 
ezeknek az állapotoknak nagy szerepe van egyes gyógyszerek 
kötésében.) Feltételezhetően ez az állapotpreferencia az alapja 
annak, hogy szelektíven gátolják a patológiás működésű sejteket, 
azaz a depolarizáltabbakat vagy nagyobb frekvenciával tüzelőket, 
míg kevésbé módosítják a fiziológiás aktivitást. Az igényesebb 
vizsgálatokban ezért megadják a nyugalmi- és inaktivált 
állapothoz való affinitások (Kr, Ki) becslését, amelyből 
számítható az állapotfüggés is (state-dependence = Kr / Ki). 
Ezeken kívül feltehetően 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. 

 
Munkacsoportunk ezért a gátlás több paraméterét kívánta 

összehasonlítani eltérő kémiai szerkezettel rendelkező 
nátriumcsatorna gátlók esetében. Előzetes kísérleteinkben azt 
találtuk, hogy a különböző terápiás indikációjú gyógyszerek 
különböző 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. 
 
1.2 Nátriumcsatorna gátló gyógyszerek hatásmechanizmusa 
 

A helyi érzéstelenítő, I. osztályú antiaritmikum és egyes 
antikonvulzáns („klasszikus” nátriumcsatorna gátló) 
gyógyszerekről régóta ismert, hogy rendelkeznek nátriumcsatorna 
gátló hatással, és a 80-as évek vége óta az az uralkodó nézet, hogy 
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ezek a gyógyszerek ugyanazzal a hatásmechanizmussal hatnak, és 
a csatornafehérje azonos régiójában van a kötőhelyük (helyi 
érzéstelenítő kötőhely). A jelenleg is elfogadott nézet szerint a 
kötőhely két útvonalon érhető el. A „hidrofil” útvonal 
használatakor a helyi érzéstelenítő átdiffundál a sejtmembránon, 
majd a nyitott csatorna intracelluláris nyílásán keresztül bejut a 
csatorna belsejébe. A „hidrofób” útvonalon a hatóanyag-molekula 
vélhetően a membránfázisból - a csatorna-szegmensek között 
„átbújva” jut be a kötőhelyére.  

A különböző indikációkra használt nátriumcsatorna gátlók 
között bizonyos hasonlóságokat már akkor megfigyeltek az 
elektrofiziológiai mérések alapján:  

 
• A gátlás használatfüggő (use-dependent): ismételt aktivációk 

során a gátlás progresszíven elmélyül. 
• A gátlás frekvenciafüggő: gátlás mértéke függ attól, hogy a 

sejtet depolarizáló pulzusokat milyen gyakorisággal adjuk 
(minél nagyobb frekvenciával ingereljük, annál erősebb a 
gátlás).  

• A gátlás membránpotenciál-függő: a gátlás mértéke függ attól, 
hogy előzőleg a sejtet milyen tartófeszültségen tartottuk. (Ha 
depolarizáltabb a sejtmembrán, 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 
(szintén arra utal, hogy a csatorna inaktivált állapotát 
preferálja a gyógyszer). 

Az előbb bemutatott jelenségek mind visszavezethetőek a gátlás 
állapotfüggő voltára. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszerek 
szelektíven nagyobb affinitással kötnek a csatorna bizonyos 
konformációihoz (feltételezetten az inaktivált állapotokhoz).  

A nátriumcsatorna gátló hatás felderítésére a rutinszerűen 
meghatározott IC50 érték mellett az imént pontokba szedett jól 
ismert tulajdonságokat tesztelik. Ezek alapján az eddig vizsgált 
gátlószerek (még az antidepresszánsok, antipszichotikumok, 
neuroprotektív szerek is) mind hasonló módon viselkedtek. 
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Azonban a rendelkezésre álló irodalom alapos elemzése alapján 
arra a következtetésre jutottunk, hogy a helyi érzéstelenítő 
kötőhely mellett nagyon valószínű az alternatív kötőhelyek 
létezése, még ha közvetlen bizonyíték nincs is erre vonatkozóan. 
A következő adatok utalnak erre: 1) a gyógyszerkötésben szerepet 
játszó oldalláncokat felderítő mutációs vizsgálatok 
ellentmondásossága, 2) a potens gátlószerek nagyfokú kémiai 
diverzitása, 3) egyes részletes, hatásmechanizmust feltáró 
tanulmányok.  

 
1.3 Nátriumcsatorna gátló gyógyszerek szerkezet-hatás 
összefüggései  
 

A szerkezet-alapú gyógyszertervezés a nátriumcsatornák 
esetében egyelőre csak távoli cél lehet, mivel eddig még nem 
sikerült meghatározni a csatorna 3 dimenziós szerkezetét. Ha 
sikerülne is, akkor sem lehetnénk biztosak abban, hogy a kötés 
szempontjából releváns konformáció szerkezetét ismertük meg, a 
kötőhelyek ugyanis konformáció-függő módon alakulnak ki és 
szűnnek meg. Így a gyógyszertervezés még egy ideig csak 
ligandum-alapú lehet (vagyis a csatornát gátló vegyületek közös 
kémiai tulajdonságai alapján köveztethetünk  az optimális 
gyógyszer szerkezetére). Ez esetben a szerkezet-hatás 
összefüggések megállapításával kell kezdeni. Az antiaritmikumok 
vagy helyi érzéstelenítők vizsgálatával néhány általános érvényű 
megállapítást már a 80-as években megfigyeltek:  

 
• Kimutatták, hogy minél lipofilebb egy molekula, annál 

potensebb.  
• Mivel a helyi érzéstelenítők fiziológiás pH-n pozitív töltéssel 

rendelkező bázikus vegyületek, így feltételezték, hogy a 
hatékony nátriumcsatorna gátló vegyületek hasonlóak, azaz 
pKa  értékük 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 hatékonyság között (Lenkey és mtsai, 2011).)  
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• Megfigyelték, hogy a pKa értéktől függ a vegyületek 
hatásának kinetikája és a használatfüggés mértéke, ami 
érthető, hiszen a gátlás kialakulásához legalább átmenetileg 
deprotonálódnia kell a molekulának; a deprotonáció 
kinetikáját pedig a pKa határozza meg. 

• Kimutatták, hogy minél nagyobb egy molekula tömege, annál 
potensebb. (Nem bizonyították azonban, hogy ez a hatás 
valóban a molekulatömeg közvetlen hatása, vagy annak 
tudható be, hogy a nagyobb molekulatömegű vegyületek 
általában lipofilebbek.) 

• Megfigyelték, hogy minél nagyobb a molekula - pontosabban 
az aromás végén a szélessége - annál lassabban tér vissza a 
gátlásból. 

 
Összefoglalva: a hatékonyság legjobb prediktorai a molekuka 

lipofilitása, tömege és pKa értéke. 
Mivel az eddigi vizsgálatok leginkább a helyi érzéstelenítőkre és 

antikonvulzánsokra koncentráltak, még nem született olyan 
munka, amely a klinikumban használt többi nátriumcsatorna gátló 
vegyületet is bevonta volna a vizsgálatba. Mivel szerkezet-hatás 
vizsgálatot csak azonos kötőhely ligandjain van értelme 
elvégezni, így az első lépés szükségszerűen annak felderítése, 
hogy hány különböző gátlás-típus (hatásmechanizmus) létezik a 
nátriumcsatorna gátlók között. Munkacsoportunk ezért különböző 
terápiás indikációjú és kémiai szerkezetű nátriumcsatorna gátlók 
összehasonlító vizsgálatát tűzte ki célul, melyhez saját méréseket 
(Lenkey és mtsai, 2010) és 73 publikációból kinyert adatokat 
(Lenkey és mtsai, 2011) használtunk fel. 
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2. Célkitűzések 
 
Előzetes méréseink arra utaltak, hogy két antidepresszáns (a 

szelektív szerotonin visszavételgátló fluoxetin és a triciklikus 
desipramin) gátolja a nátriumáramokat, ezért ezeket részletes 
hatásmechanizmus vizsgálatnak vetettük alá (Lenkey és mtsai, 
2006), majd három klasszikus szer (lidocain, carbamazepin, 
phenytoin) vizsgálatát is elvégeztük összehasonlításképpen 
hagyományos patch-clamp módszerrel (Karoly és mtsai, 2010). 
Kérdésünk a következő 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 más módon gátolja a 

csatornát, mint a klasszikus gátlószerek, így felmerült a lehetőség, 
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:  
 
• Léteznek-e további gátlás-típusok? Hányféle gátlási 

mechanizmust tudunk elkülöníteni? 
• A vegyületek mely kémiai leírói és milyen mértékben 

korrelálnak a nátriumcsatorna gátlás egyes kinetikai 
jellemzőivel (pl. reverzibilitás, használatfüggés, asszociációs 
és disszociációs kinetika)?  

• Mely kémiai tulajdonságok határozzák meg a nyugalmi- és az 
inaktivált állapothoz való affinitást, illetve a kettő arányát, az 
állapotfüggést (terápiás szempontból az egyik legfontosabbnak 
gondolt tulajdonság)?   
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Mivel olyan módszert akartunk kidolgozni, amely a 
gyógyszerfejlesztés során alkalmazható (vagyis nagy 
áteresztőképességű), 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 egyszerű szűrővizsgálatokat 
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 
protokolok az automata rendszereken?  

• Érdemes-e ezeket használni? A válasz a gyógyszerkutatás 
gyakorlatában egyáltalán nem triviális. Hiába kapunk ugyanis 
több információt egy vegyület hatásmechanizmusáról, ha az 
ehhez szükséges teszt több ráfordított időt és költséget igényel, 
vagy ha az adatok analízise túlságosan időigényes, ipari 
szinten nem fogják alkalmazni. Ezért arra törekedtünk, hogy 
egyszerű és gyors protokolok jobb analízisével érjük el az 
információtartalom növekedését. 

 
 

3. Módszerek 
 
3.1 A hagyományos patch-clamp összeállítás 
 
Kísérleteimet 18 napos vemhes Whistar patkány embrióiból 
tenyésztett hippokampális sejttenyészeteken végeztem, melyek 7-
21 napig voltak in vitro fenntartva. A transzmembrán áramokat 
whole-cell patch-clamp módszerrel mértem. A méréshez 
Axopatch 200B mérőerősítőt és Digidata 1322A digitalizálót 
használtam. Egy személyi számítógép rögzítette az adatokat a 
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pClamp 8.0 program segítségével. A boroszilikát üveg pipetták 
ellenállása 1.7-4.5 MOhm volt. A méréseket szobahőmérsékleten 
végeztem. A nátriumáramokat 100 kHz-el mintavételeztük, és 10 
kHz-es aluláteresztő szűrőn vezettük át. 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. 

 
3.2 A QPatch automata patch-clamp összeállítás 
 

Kísérleteimet patkány rNav1.2 csatornát (csak α alegységet) 
kifejező HEK-293 sejteken végeztem. Méréseim során a Richter 
Gedeon Nyrt. tulajdonában levő QPatch 16X (Sophion, Dánia) 
automatizált patch-clamp mérőrendszert használtam.  

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, osmolalitás: ~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 szűrtük. Az adatokat a QPatch saját szoftverével 
rögzítettük, és az adatelemzés kezdeti fázisait is itt végeztük.  

Az adatelemzés nagy részét Microsoft Excel progammal 
végeztem, az exponenciális görbe illesztéseket Origin 8 
programmal, míg a statisztikai analíziseket a Statistica 8.0 
programmal készítettem. 

A vegyületek kémiai leírói generálására a ChemAxon szoftvereit 
használtam (www.chemaxon.com): a Marvin 5.2.5 és a JChem for 
Excel 1.1.1 szoftvert. 
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4. Eredmények 
 

4.1 A fluoxetin és a desipramin részletes összehasonlító 
vizsgálata carbamazepinnel, phenytoinnal és lidocainnal 
(Lenkey és mtsai,  2006) 
 

A részletes hatásmechanizmus vizsgálat során a gátlás alábbi 
paramétereit vizsgáltuk: 
• használatfüggés 
• membránpotenciál-függés  
• az egyensúlyi inaktivációs görbe eltolása 
• az egyensúlyi inaktivációs görbe eltolása a prepulzus 

hosszának 0.4-8s közötti változtatásával  
• a gyors inaktiváció kialakulása 
• a lassú inaktiváció kialakulása 
• visszatérés a lassú inaktivációból 
 
Az első három jelenség megfigyelhető az eddig vizsgált összes 

nátriumcsatorna gátló hatásában (a fluoxetin és a desipramin 
esetében is), és aki nem folytatja tovább a hatásmechanizmus 
feltárást, az  ebből a hasonlóságból arra következtet, hogy ezek a 
vegyületek mind ugyanolyan hatásmechanizmussal hatnak. 
Azonban további vizsgálataink arra utaltak, hogy a két 
antidepresszáns eltérő módon hat, mint a klasszikus 
nátriumcsatorna gátlók.   

A fluoxetin és a desipramin hatékonyan gátolták 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” nátriumcsatorna gátló 
gyógyszerektől eltérően a két antidepresszáns mind a lassú 
inaktiváció kialakulását segítette, mind a visszatérést gátolta 
ebből az állapotból. Az ilyen viselkedést általában úgy értelmezik, 
hogy a lassú inaktivált állapot stabilizálása áll a háttérben, mint 
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hatásmechanizmus. Azonban, mint azt munkacsoportunk egy 
elméleti munkájában szimulációk segítségével kimutatta (Karoly 
és mtsai, 2010), ez a következtetés nem megbízható: a lassú 
inaktivált állapot stabilizálása nem különíthető el kísérletesen 
attól a mechanizmustól, amikor a gyógyszer nagyon lassú 
asszociációs/disszociációs kinetikával a gyors inaktivált állapotot 
stabilizálja. 

A két antidepresszáns esetében talált - klasszikus gátlószerektől 
eltérő – hatásmechanizmus magyarázata egyaránt lehet az eltérő 
kötőhely, illetve az eltérő bejutási útvonal a kötőhelyre.   

 
4.2 Nátriumcsatorna gátlók összehasonlító vizsgálata több 

biofizikai paraméter és kémiai leíróik alapján automata 
patch-clamp rendszer használatával és cheminformatikai 
módszerekkel (Lenkey és mtsai, 2010) 

 
Az automatizált patch-clamp rendszerek megjelenésével 

megnyílt a lehetőség vegyületek tágabb körében végezni 
összehasonlító gyógyszer-vizsgálatot. Vizsgálatunk elsődelges 
célja nem az volt, hogy precízen meghatározzuk a gátlás 
paramétereit (mint ahogy azt a 4.1 pontban bemutatott 
hagyományos hatásmechanizmus vizsgálat során tettük), hisz ez a 
protokolok adott gyógyszerre való optimalizálását, lefuttatását és 
kiértékelését igényelte volna; hanem a gyógyszerek közti 
hasonlóságot/különbséget kívántuk feltérképezni több paraméter 
alapján. Ehhez elengedhetetlen (különösen a feszültségfüggő 
ioncsatornák esetén) hogy ugyazzal a feszültség-protokollal, 
ugyanazon a preparátumon végezzük el a méréseket (az irodalmi 
adatok e kettő hiánya miatt nem összevethetőek). Tehát a 
protokolunkat a szerint kellett optimalizálni, hogy jól tesztelhető 
legyen vele az összes vizsgált vegyület, és minél egyszerűbb és 
rövidebb protokol használatával minél több független gátlási 
paramétert tudjunk kinyerni.  

A vizsgálatba 35 olyan nátriumcsatorna gátlót válogattunk be, 
amelyek kémiai szerkezetükben, hatékonyságukban, és terápiás 
hatásukban egyaránt heterogének voltak (I. osztályú 



 13

antiaritmikumok, helyi érzéstelenítők, antikonvulzánsok, 
antidepresszánsok, antipszichotikumok, centrális izomrelaxánsok, 
neuroprotektív szerek). Meg akartuk vizsgálni, hogy ezek a 
gyógyszerek a biofizikai paraméterek és kémiai tulajdonságaik 
alapján csoportosíthatók-e, és hogy bizonyos tulajdonságok 
korrelálnak-e a terápiás hatással. 

 
Az általunk alkalmazott feszültségprotokol során 20 

másodpercenként ismételt 5 Hz-es depolarizáció-sorozatokkal 
aktiváltuk a csatornákat, és a gátlószer pontos időben kezdett és 
befejezett perfúziója során vizsgáltuk a gátlás kialakulásának ill. 
megszűntének kinetikáját, a gátlás IC50 értékét, reverzibilitását, 
használatfüggését. Ezen kívül az egyensúlyi inaktivációs görbék 
gátlásából kiszámoltuk a becsült Kr és Ki értékeket, amelyek 
aránya az állapotfüggés mértékét adta meg. Így nyolc gátlási 
paramétert tudtunk mérni a két protokol használatával, és ezek 
alapján történő csoportosítás során legalább 3 gátlási típust 
tudtunk elkülöníteni, melyek egymástól elkülönülő területét 
népesítették be a vizsgált paraméterek által meghatározott sok-
dimenziós térnek. Általában az egy típusba tartozó vegyületek 
azonos terápiás indikációval rendelkeztek. 

 
• Az 1. típusba nagy affinitású (Ki 0.73-6.1 µM; IC50 14-43 µM), 

lassú kinetikájú (időállandó 10-53 s), részlegesen reverzibilis 
(Rev 0.2-0.6), használatfüggő gátlást (UD 1.09-1.66) mutató 
hatónyagok tartoztak, főként antidepresszánsok: fluoxetin, 
sertralin, paroxetin, amitriptylin, imipramin, desipramin, 
maprotilin; valamint a haloperidol és ritanserin.  

• A 2. típus  tagjai a három antikonvulzáns: phenytoin, 
carbamazepin, lamotrigin; valamint diclofenac, venlafaxin, 
bupropion nem használatfüggő módon gátoltak, míg az 
antiaritmikum lidocain és mexiletin; valamint memantin, 
tolperison, ambroxol gátlása használatfüggő volt; és kis 
affinitás (Ki 17-88 µM; IC50 > 95 µM), gyors kinetika 
(időállandók < 27 s), majdnem teljes reverzibilitás (Rev > 
0.75) jellemezte a csoport tagjait. 
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• A 3. típusba nagy affinitású (Ki < 1.75 µM; IC50 < 17.65 µM), 
nagyon lassú kinetikájú (a gátlás irreverzibilisnek tűnik), nem 
használatfüggő gátlással rendelkező két neuroprotektív 
gyógyszer tartozott (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 chlorprotixen elkülönültek; valamint a 
bupivacain, riluzol, felcainid és nefazodon teljesen önálló 
gátlási tulajdonságokkal rendelkeztek. Megjegyezném, hogy 
pár vegyület (nefazodon, riluzol, flecainid, chlorpromazin, 
chlorprotixen) állapotfüggése (Kr/Ki) kifejezetten magasabb 
volt a többinél, aminek – mint említettem – terápiás 
alkalmazhatóság szempontjából komoly szerepe lehet. 

 
Szubjektív csoportosításunk validálására klaszteranalízist 

végeztünk a  gyógyszerek 7 tulajdonsága alapján (a bemosás 
időállandóját kihagytuk az esetleges koncentráció-függése miatt). 
Az analízis eredménye alátámasztotta megfigyeléseinket, egymás 
közelébe sorolta a vizsgált antikonvulzánsokat, a két 
neuroprotektív anyagot, ill. az antidepresszánsok egy csoportját 
(triciklikus és szelektív-szerotonin visszavétel gátló típusúak). 

A gátlás biofizikai paramétereit meghatározza a gátlás 
hatásmechanizmusa, a hatásmechanizmus pedig visszavezethető a 
kémiai szerkezetre. Ezért megvizsgáltuk, hogy találunk-e 
kapcsolatot egyes biofizikai paraméterek és a molekulák kémiai 
tulajdonságai között.  

Az analízisből a következő új információkat nyertük, amelyek 
potenciálisan fontosak lehetnek a gyógyszerfejlesztés 
szempontjából:  

 
• A hatékonyság legfőbb meghatározója a molekula lipofilitása 

volt. Míg a logP (oktanol/víz megoszlási hányados) mindkét 
affinitással korrelált, a logD7.3 érték (oktanol/víz látszólagos 
megoszlási hányados pH = 7.3-on) nem mutatott korrelációt a 
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Kr értékkel, csak a Ki értékkel; az állapotfüggésnek pedig a 
legjobb prediktora volt. Mivel a neutrális molekulák logD7.3 
értéke magasabb, elképzelhető hogy ellentétben az elterjedt 
nézettel, mely szerint a nátriumcsatorna gátlóknak 
túlnyomórészt pozitívan töltött molekuláknak kell lenni, az 
inaktivált affinitás esetében kifejezetten előnyös, ha a molekula 
töltetlen.  

• A nyugalmi affinitásra nézve valóban igaz az a megállapítás, 
hogy a töltött molekulák hatékonyabbak: a Kr érték határozott 
korrelációt mutatott a pKa (savi disszociációs konstans) 
értékkel. A semleges pH-n túlnyomórészt pozitívan töltött 
molekulák nagyobb affinitással bírtak a – terápiás szempontból 
irreleváns – nyugalmi állapothoz.  

• Az aromaticitás (aromás atomok, kötések, gyűrűk száma) 
szintén a Ki értékkel korrelált csak szignifikánsan, és így az 
állapotfüggés másik meghatározó tényezőjének mutatkozott. 
Ezek alapján (és az irodalom áttekintése alapján) azt a 
hipotézist fogalmaztuk meg, hogy a kötőhely (“local anesthetic 
receptor”) legfontosabb fenilalanin oldallánca nem kation-π 
(pozitívan töltött nitrogén – aromás gyűrű), hanem π-π (aromás 
gyűrű - aromás gyűrű) kölcsönhatást hoz létre a gátlószer 
molekulával. 
 

Hét fontos kémiai leírót választottunk ki analízisünkhöz: logP, 
logD7.3, pKa, molekulatömeg, poláris felszín, aromás atomok 
száma, minimális projekciós keresztmetszet. Arra törekedtünk, 
hogy a kiválasztott leírók más és más biofizikai tulajdonsággal 
korreláljanak, és hogy a minél kisebb legyen a redundancia a 
paraméterek közt. Elvégeztünk egy kémiai tulajdonságokon 
alapuló klaszteranalízist. Az eredmények feltűnő hasonlóságot 
mutattak a gátlás tulajdonságai alapján elvégzett klaszteranalízis 
eredményeivel. Ez arra utal, hogy a kémiai tulajdonságok alapján 
a gátlás típusa jól jósolható. Ez azért különösen érdekes, mert – 
mint említettük – a terápiás indikáció pedig a gátlás típusával 
korrelált jelentősen. A gátlás biofizikai tulajdonságainak 
összehasonlító elemzésével tehát lehetőség nyílhat arra hogy a 
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kémiai tulajdonságok alapján megjósoljuk a terápiás 
alkalmazhatóságot (természetesen a csupán 35 vegyületen 
elvégzett vizsgálat még meglehetősen limitált predikciót tesz 
lehetővé, de az elv működését már meggyőzően érzékelteti).  

 
Összegzés: A gátlás több paraméterét mértük meg két egyszerű 

protokol 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, ami jól átfedett a gyógyszerek 
terápiás felhasználás szerinti csoportosításával. Ezután 
megkerestük a korrelációkat egyes biofizikai paraméterek és 
kémiai leírók között. Ez a megközelítés segíthet a vegyületek 
kémiai szerkezete és a terápiás indikációk meghatározása közti 
korrelációk felderítésében. 

 
 
5. Következtetések  
 
1. Két antidepresszáns részletes hatásmechanizmus vizsgálata 

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) 
eltérő hatásmechanizmussal gátolták a nátriumcsatornát. 

• A speciális gátló mechanizmus hátterében a lassú inaktivált 
állapot stabilizálása vagy a lassú asszociáció áll.  

 
2. 35 gyógyszer összehasonlító nátriumcsatorna gátló vizsgálata 

automatizált patch-clamp módszerrel (Lenkey és mtsai, 2010) 
 
• Nyolc biofizikai paraméter mérésével legalább 3 különböző 

gátló mechanizmust tudtunk elkülöníteni:  
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1. típus: nagy affinitás, lassú kinetika, részleges 
reverzibililtás, használatfüggő gátlás. 
2. típus: kis affinitás, gyors kinetika, teljes reverzibilitás.  
3. típus nagy affinitás, nagyon lassú kinetika, szinte 
irreverzibilis gátlás, nincs használatfüggés. 

• Ezen kívül legalább 4 további egyedi hatásmechanizmust 
azonosítottunk; amelyek csupán egy-egy vizsgált gyógyszerre 
voltak jellemzőek.  

• A vegyületek kémiai leírói közül az alábbiakat ítéltük a 
legfontosabbnak a gátló mechanizmus meghatározása 
szempontjából:  

1. logP (oktanol-víz megoszlási hányados): jól korrelál a 
hatéserősséggel (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 kontans): korrelál a nyugalmi 
állapothoz való affinitással. 
4. aromaticitás: az állapotfüggés és gátlási kinetika jó 
prediktora. 

• A terápiás hatékonyságot jelző 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 levő csatorna és a gyógyszer 
kölcsönhatásában az aromás gyűrűk közti π−π interakciónak 
lehet jelentős szerepe. 

 
3. A QPatch-16X  automata patch-clamp rendszer használata  
 
•  A QPatch automata patch-clamp rendszerrel lehet részletes 

hatásmechanizmus vizsgálatot végezni, azaz alkalmazhatóak 
bonyolult feszültség és gyógyszerperfúziós protokolok.   

•  A részletes hatásmechanizmus vizsgálat elvégezése nem 
feltétlen indokolt, amennyiben az egyszerű szűrésre használt 
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protokolok alaposabb analízisével is előállíthatóak azok a 
gátlást jellemző paraméterek, melyek alapján csoportosítani 
tudjuk a vegyületeket hatásmechanizmus szerint. 

 
4. A nátriumcsatorna gátló gyógyszerek fejlesztésének 

potenciális iránya  
 

Eredményeinkből és egyéb irodalmi adatokból következik, 
hogy a nátriumcsatorna helyi érzéstelenítő kötőhelye nem egy 
jól körülírható kötőhely, hanem több, különböző kötőhelyről van 
szó (valószínűleg ez több különböző lokalizációt is jelent a 
csatorna különböző pontjain). Ezért ha különböző 
nátriumcsatorna gátlókat hasonlítunk össze csupán potenciájuk, 
affinitásuk alapján, akkor a szerkezet-hatás vizsgálatokból nem 
sok általános érvényű megállapítást nyerhetünk. Addig is, amíg 
a strukturális kutatások, mutagenezis kísérletek eredményei 
utolérik a farmakológia igényeit, az elektrofiziológia a 
legkézenfekvőbb módszer a különböző gátlástípusok 
feltérképezésére. Ahhoz, hogy a különböző konformációkhoz 
kötő vegyületeket el tudjuk különíteni, kulcskérdés, hogy a 
gátlás több (nem redundáns) paraméterét mérjük. Az eltérő 
hatásmechanizmusok vizsgálata lehetővé teszi, hogy ezeknek 
kémiai hátterét külön-külön vizsgáljuk, ami hozzásegít az egyes 
konformációk kötőhelyének megismeréséhez is.  

Előzetes adataik szerint úgy tűnik, hogy a terápiás indikációk 
korrelációt mutatnak a gátlás típusával. Elképzelhető tehát, hogy 
áttételes módon jósolni lehet, hogy adott szerkezetű molekulától 
milyen terápiás hatás várható (a kémiai szerkezetből a gátlás 
típusát, a gátlás típusából pedig az indikációt), ami nagy 
előrelépés lenne a gyógyszerfejlesztésben. 
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