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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ACh: acetilkolin 

ATP: adenozin-trifoszfát 

DA: dopamin 

DMI: desipramin 

DMPP: dimetil-fenil-piperazinium 

Flx: fluoxetin 

GABA: gamma-amino-vajsav 

HEK: humán embrionális vese sejtek 

mAChR: muszkarinos acetilkolin receptor  

MAO-A, MAO-B: monoamin oxidáz A és B  

Map: maprotilin 

MK-801: dizocilpin maleát  

Mec: mekamilamin 

Nic: nikotin 

nAChR: nikotinos acetilkolin receptor 

NMDA: N-metil-d-aszpartát 

NA: noradrenalin 

Nomif: nomifensin 

P2x-R: x-típusú (serkentő) purinerg receptor  

PPADS: piridoxál foszfát diszulfonsav 

SSRI: szelektív szerotonin visszavétel gátló 

5-HT: szerotonin 

Tian: tianeptin 

TTX: tetrodotoxin 

TCA: triciklikus antidepresszáns  

VDSC: feszültség-függő Na+-csatorna  

VDCC: feszültség-függő Ca2+-csatorna 
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2. BEVEZETÉS  

 

A depresszió  

 

Napjainkban az affektív kórképek közül a depresszió az egyik legjelentősebb 

neuropszichiátriai betegség. Az Egészségügyi Világszervezet 2007-ben publikált, 

úgynevezett WHS (World Heath Survey)-vizsgálata szerint, mely összesen 60 országra 

terjedt ki a világ összes régiójából (26 európai, 15 afrikai, 6 amerikai, 4 kelet-

mediterrán, 5 dél-kelet ázsiai és 4 nyugat-csendes-óceániai ország) a vizsgált populáció 

3.2 %-ánál észleltek depressziót önmagában, míg egyéb krónikus betegségekkel 

társultan a depresszió előfordulása már 9.3 és 23 % között mozgott (Moussavi et al., 

2007).  

Egy multicentrikus európai vizsgálat adatai szerint 2001-ben a depresszió prevalenciája 

a felnőtt európai népességben mintegy 8.56 % (nők: 10.5 %, férfiak: 6.61 %) volt 

(Ayuso-Mateos és mtsai., 2001). Minden országban nagyobb volt a női depressziós 

betegek aránya a férfiakéval összehasonlítva (Weissman és mtsai., 1996). 

A betegség magyarországi epidemiolgiája hasonló értékeket mutat: 1998-ban Szádócky 

és munkatársai azt találták, hogy a 18-64 éves korosztálynál a major depreszió 

élettartam-prevalenciája 15.1% volt,  a bipoláris betegségé pedig 5.1%. A major 

depresszió 2.7-szer gyakoribb nőknél, mint férfiaknál (bipoláris betegségnél ez az arány 

1). Az éves prevalencia értéke  7.1%, az egyhónapos prevalencia pedig 2.6% . A 

legmagasabb előfordulási kockázatot a 15–19 illetve 45–50 éves korosztály esetén 

találták. Ezek az értékek a súlyos depresszió előfordulásának jelentős emelkedését 

mutatják, mivel 1988-ban Magyarországon ez a betegség a  lakosságnak mindössze 2.9 

%-át érintette (Kopp és mtsai., 1997).  

A fenti adatok is illusztrálják, hogy adott időpontban meglehetősen széles rétegeket 

érint ez a betegség (és még hozzávetőleg sem felmérhető, hogy valójában az emberek 

hány százaléka érintett, mivel sokszor maguk a betegek sem hajlandók felvállalni a 

betegség tényét). 

A depresszió jelentős mértékben növeli az egyéb megbetegedések, mint például a 

kardiovaszkuláris betegségek, illetve az idő előtti elhalálozás gyakoriságát (Harris és 

Barraclough, 1998), éppen ezért a depressziós tünetegyüttes jelentős egészségügyi 



 5 

rizikófaktornak tekinthető, ami magyarázza azt, hogy miért fontos az időben történő 

diagnosztizálása és hatékony kezelése a  későbbi magatartási zavarok, egészségügyi 

következmények megelőzése céljából. 

A depresszió legsúlyosabb következménye az öngyilkosság, mely a 15-24 éves 

korosztályban a harmadik, a 25-44 éves korosztályban, pedig a negyedik leggyakoribb 

halálok az Egyesült Államokban (Wong és Licinio, 2001). 

Ennél sokkal gyakoribb szövődmények a másodlagos alkoholizmus, valamint a 

munkaképesség csökkenése (mely gyakran egészen munkaképtelenségig fokozódhat, 

következményes munkanélküliséggel, illetve a család széthullásával). 

Az Egyesült Államok gazdaságában a depresszióval kapcsolatos direkt és indirekt 

kiadások hozzávetőleg 43 milliárd dollárt tettek ki egyetlen év alatt (Greenberg és 

mtsai., 1993). A kezeletlen depresszió okozta társadalmi károk (öngyilkosság, 

szekunder alkoholizmus, másodlagos gyógyszer abúzus, a produktivitás csökkenése, 

tartós betegállomány stb.) kompenzálására fordított költségek lényegesen meghaladják a 

depresszió kezelésének költségeit (Rihmer és Rutz, 2000).   

Az elmúlt 20 évben igen jelentős haladás történt úgy a depressziók klinikai 

osztályozása, mint azok biológiai hátterének tisztázása, valamint az alkalmazott terápia 

hatékonyságának fejlesztése terén.  

Annak ellenére, hogy napjainkban több mint 30, előnyös mellékhatásprofillal 

rendelkező antidepresszáns van forgalomban, az eredményes kezelések aránya egyik 

szer esetén sem haladja meg az 50-60 %-ot, vagyis a betegek mintegy 40 %-a nem 

reagál a kezdeti gyógyszeres kezelésre. 

Komoly fejlődés következett be a depresszió pszichoterápiás kezelési módszereiben is; 

ma már bizonyítottnak tekinthető, hogy a depresszió bizonyos formáinak kognitív 

terápiája ugyanolyan hatékony, mint a gyógyszeres kezelés, valamint az a tény, hogy a 

gyógyszeres és pszichoterápiás kezelések kombinált alkalmazása sokkal 

eredményesebb, mint ezek bármelyike önmagában. 

A gyógyszeres kezelést segíthetik a depresszió egyéb (nem gyógyszeres) biológiai 

kezelési módjai: alvásmegvonás, elektrokonvulzív terápia, fényterápia,. 
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3. IRODALMI HÁTTÉR ÉS ELŐZETES EREDMÉNYEK 

 

3.1. A monoamin teória és egyéb, alternatív depresszió-teóriák  

Annak ellenére, hogy már Hippokratész is leírta a betegséget és hogy több mint 40 éve 

már hatékonyan kezelhető a depresszió, pontos neurokémiai háttere még napjainkban 

sem teljesen tisztázott.  

A múlt század hatvanas éveiben dolgozták ki az affektív kórképek monoamin 

hipotézisét, mely szerint a betegség a NA illetve a 5-HT által közvetített 

ingerületátviteli folyamatok elégtelenségének a következménye (Schildkraut, 1965; 

Coppen, 1967; Doris et al., 1999).  

A monoamin teória alapját azon megfigyelések képezték, miszerint a depresszió 

kezelésében véletlenszerűen hatásosnak bizonyuló szerek közös tulajdonsága, hogy 

valamilyen módon serkenteni képesek a monoaminerg ingerület-átvitelt. Az 

antihisztaminokkal kapcsolatos kutatások során ismerték fel, hogy a triciklikus 

vegyületek (pl. imipramin) javítják a betegek hangulati életét. Szintén véletlen 

felfedezés volt, hogy a tuberkulózis kezelésére használt MAO inhibítorok, mint például 

az iproniazid szintén antidepresszáns hatásúak. Mivel a triciklikus vegyületek gátolják a 

NA visszavételét, a MAO inhibítorok pedig megakadályozzák a monoaminok 

citoplazmatikus lebontását, kézenfekvőnek tűnt az a feltételezés, hogy kedvező klinikai 

hatásuk a lecsökkent monoamin szintek normalizálásával hozható összefüggésbe 

(Nestler és mtsai,  2002). Az elméletet az is alátámasztotta, hogy a monoamin raktárakat 

kiürítő rezerpin a depresszió klinikai tüneteit (levertség, szomorúság, anhedónia) 

produkálta, valamint a katekolaminok mennyiségét csökkentő diétával a depresszió 

tünetei súlyosbodtak (Wong és Licinio, 2001). 

Ugyanakkor az elmúlt 30 évben számos olyan megfigyelés halmozódott fel, ami nincs 

összhangban a monoamin teóriával. Noha a monoamin transzporter gátló típusú 

antidepresszánsok a transzportert már az alacsony nanomoláris koncentráció- 

tartományban is gátolják (Torres et al., 2003), ugyanakkor a terápiásan hatékony 

plazma- és agyi-koncentrációjuk ennél jóval magasabb (Bolo et al., 2000; Karson et al., 

1993; Muscettola et al., 1978) és a klinikai hatás mégsem  jelenik meg azonnal, hanem 

2-3 hét a latencia ideje. 
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A másik probléma, hogy időközben megjelentek olyan szerek is a klinikai gyakorlatban, 

melyek hatékony antidepresszánsok, azonban vagy nem gyakorolnak hatást a 

monoaminerg transzmisszióra, mint az iprindol, vagy éppen hogy csökkentik az 

extracelluláris monoamin szinteket, mint a tianeptin, ami fokozza a 5-HT felvételét 

(Wilde és Benfield, 1995). 

Ezen megfigyelések hatására az elmúlt években számos alternatív hipotézis született a 

depresszió etiológiájával kapcsolatban, melyekben többek között felmerült a nikotin 

receptorok és a kolinerg transzmisszió (Shytle és mtsai, 2002), illetve az NMDA 

receptorok és a glutamáterg transzmisszió (Palucha és Pilch, 2005) lehetséges szerepe. 

Legtöbbjük továbbra is feltételezi a monoamin funkció valamilyen zavarát, ám a 

depressziót nem egyszerűen a monoamin neurotranszmitterek egyszerű deficitjével 

magyarázza. 

A hipofízis-hipotalamusz-mellékvesekéreg tengely gyakran hiperaktivált a depressziós 

betegeknél. A depressziós betegeknél észlelt neuroendokrin diszfunkció emelkedett 

bazális kortizol szinttel, negatív dexamethasone szuppressziós teszttel és megnövekedett 

liquor corticotropin releasing hormon (CRH) szinttel jellemezhető (Plotsky és mtsai., 

1998). 

A fent bemutatott tengely-diszfunkció mellett egyes kutatók felvetették a hipofízis-

hipotalamusz-pajzsmirigy tengely zavarát is (Jackson, 1998), amelyet alátámaszt az a 

tény is, hogy hipotireózisban szenvedő betegek esetében a depresszió prevalenciája 

emelkedett, a depressziós tünetek pedig a hatékony pajzsmirigykészítményeket 

alkalmazó kezelést követően megszűnnek. Éppen ezért sok esetben alkalmazzák a 

pajzsmirigykészítményeket az antidepresszáns terápia kiegészítő szereiként. 

Az antidepresszánsok krónikus adagolása olyan, hosszú távú adaptív változásokat is 

indukálhat a monoamin és más neurotranszmitter (pl. glutamát) rendszerekben, amelyek 

megmagyarázhatják a kezelés kezdete és a tünetek enyhülése közötti időbeli 

diszkrepanciát (Skolnick és mtsai., 1996). 

A citokin elmélet egyesíti a depresszió immun- illetve hipofízis-hipotalamusz-

mellékvesekéreg hiperreaktivitás-elméletét. A citokineket több vonatkozásban is 

kapcsolatba hozzák a depresszió etiológiájával. Citokinekkel kezelt betegekben 

depressziós tüneteket észleltek, ill. depressziós betegekben az immunrendszer fokozott 

aktivitását figyelték meg. Emellett bizonyos citokinek agyi noradrenerg illetve 
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szerotonerg rendszereket is aktiválnak (Dunn et al., 2005; Simmons and Broderick, 

2005; Schiepers et al., 2005; Leonard and Song, 2002). Immunzavarral járó 

betegségekben szenvedőknél gyakrabban észleltek depressziót, és azt is megfigyelték, 

hogy számos citokin aktiválja a hipofízis-hipotalamusz-mellékvesekéreg tengelyt. 

A depresszió egyik legmodernebb felfogása, az ú.n. network-hipotézis szerint a 

depresszió elsődleges kiváltó oka az idegrendszert érő különböző ártalmas hatások 

következtében fellépő sejtdegeneráció illetve sejtpusztulás. Emiatt először csökken a 

szinaptikus kapcsolatok száma, majd a neurális hálózatokat felépítő sejtek száma is, ami 

az információfeldolgozás zavaraihoz, végeredményben pedig a depresszió 

kialakulásához vezet (Castren, 2005). Az elmélet szerint az antidepresszánsok hatása 

azért fejlődik ki lassan, mert az általuk indukált plaszticitási folyamatokhoz, melyek az 

ideghálózatok regenerációját segítik elő, hosszabb időre van szükség. Az elképzelést 

igazolni látszik az a megfigyelés, hogy az antidepresszánsok serkentik az új idegsejtek 

képződését patkány hippocampusában (Malberg és mtsai, 2000). Az elmélet képes 

egyesíteni a korábban említett számos depresszió teóriát, hiszen az agyi sejthálózatokat 

a korábban felsorolt tényezők mindegyike képes befolyásolni, így az említett rendszerek 

megfelelő irányba történő elmozdulása előidézheti a hálózatok ismertetett leépülését és 

a depresszió következményes kialakulását.  

 

3.2. Antidepresszánsok  

 

Tekintettel a depresszió relatíve magas előfordulási gyakoriságára valamint a betegség 

okozta átmeneti vagy tartós munkaképesség-csökkenésre, érthető, hogy a betegség 

kezelésében alkalmazott gyógyszerek, az antidepresszánsok jelenleg az egyik 

legfontosabb központi idegrendszeri gyógyszercsoportot alkotják. 

Mindazonáltal a depresszió kezelésében nem történt forradalmi előrelépés az elmúlt 

évtizedekben. A jelenleg használt legújabb szerek klinikai hatékonysága nem jobb, mint 

a 40 évvel ezelőttieké, az egyetlen lényeges különbség a kedvezőbb mellékhatás-

profilban fedezhető fel (Wong and Licinio, 2001). 

Noha jelenleg több mint 30 antidepresszáns van forgalomban, az eredményes kezelések 

aránya egyik szer esetén sem haladja meg az 50-60 %-ot, ami azt jelenti, hogy a betegek 

mintegy 40 %-a nem reagál a kezdeti gyógyszeres kezelésre. Még többféle 
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antidepresszáns használata esetén sem magasabb a sikerráta 70 %-nál. Ez különösen 

csalódást keltő, ha figyelembe vesszük, hogy a megfelelő módon megtervezett placebót 

használó klinikai vizsgálatokban a placebót kapó betegek jelentős részénél, akár 50 %-

ánál is megfigyelhető javulás (Walsh és mtsai, 2002). 

A jelenleg használt antidepresszánsok döntő többsége a szerotonerg- és/vagy 

noradrenerg ingerületátvitel fokozásán keresztül fejti ki hatását: a felszabadult 

monoaminok szinaptikus résből történő visszavételének gátlása révén (reuptake-gátlók), 

a katekolaminok intracelluláris lebontásáért felelős monoaminoxidáz-A (MAO-A) 

enzim bénítása révén (MAO-A bénítók), a monoamin szintézishez szükséges 

prekurzorok által, a posztszinaptikus receptorok működésének fokozásával 

(posztszinaptikus receptor agonisták) valamint a preszinaptikus (monoamin 

felszabadulást gátló) autoreceptorok gátlásával.    

Az antidepresszánsok első két csoportjára, a triciklusos antidepresszánsokra (TCA) és a 

monoamin oxidáz (MAO) gátlókra mintegy véletlenképpen találtak rá. Az első modern 

antidepresszánst, az iproniazidot, eredetileg antituberkulotikumnak szánták az ötvenes 

években. A tuberkulózisra gyakorolt hatása mellett az iproniazid a betegek kedélyére és 

aktivitására is jótékony hatással volt. Ezek a hatások arra ösztönözték a kutatókat, hogy 

megvizsgálják a gyógyszer hatékonyságát a depresszió vonatkozásában. 1957-ben 

bíztató, előzetes eredmények alapján széles körben kezdték felírni major depresszióban 

szenvedő betegeknek.  

További vizsgálatok során kiderült, hogy az iproniazid képes gátolni a monoamin 

oxidázt, a monoamin neurotranszmitterek (noradrenalin (NA), szerotonin (5-HT), 

dopamin (DA)) lebontásáért felelős enzimet. Napjainkban az iproniazidot toxikus 

mellékhatásai miatt már nem használják, 

Az első triciklikus antidepresszáns, az imipramin, antipszichotikumként került 

kifejlesztésre. Bár a klinikai vizsgálatokban hatástalannak bizonyult a skizofrénia 

kezelésére, egy kísérletező kedvű klinikus elhatározta, hogy kipróbálja depressziós 

betegeken is. 1957 és 1958 között végzett vizsgálatokban úgy találták, hogy az 

imipramin jelentősen enyhítette a depressziós betegek tüneteit. Bár az imipramin 

hatására javult a kedély és fokozódott az aktivitás, a gyógyszer különös módon szedálta 

a depressziós betegeket. Ezen hatások vezettek ahhoz a feltevéshez, hogy az imipramin 

szelektíven dolgozik a depresszió ellen, és nem általános aktivitásfokozódás révén hat. 
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További biokémiai vizsgálatok igazolták az imipramin, a transzmitter-visszavétel 

gátlásán keresztül megvalósuló, monoamin (NA és 5-HT) neurotranszmisszió fokozó 

hatását. 

Ezek a szerek ugyan hatékonynak bizonyultak a depressziók terápiájában, de a gyakran 

fellépő kellemetlen, jórészt antikolinerg mellékhatások (szédülés, álmosság, 

szájszárazság, obstipáció, vizeletretenció, ortosztatikus hipotónia, súlygyarapodás, stb.) 

miatt, alkalmazásuk napjainkban, a korszerűbb szerek birtokában háttérbe szorult. A 

fent említett mellékhatások néha megakadályozták, hogy az optimális terápiás dózist 

elérjék, így a beteg ugyan kapott antidepresszánst, de annak szubterápiás adagja miatt 

kedvező klinikai hatás nem alakulhatott ki. A MAO-gátlók a monoamin-oxidáz gátlásán 

keresztül fokozták a monoamin neurotranszmissziót, de kellemetlen és esetenként 

veszélyes mellékhatásaik (hipertóniás krízis vagy más néven „sajt-reakció”, 

fényérzékenység, nyakmerevség, palpitáció, fejfájás, ortosztatikus hipotónia) 

tekintetében csak kis mértékben tértek el a TCA-októl. 

A MAO-gátlók és a TCA-ok,  bár eltérő hatásmechanizmussal, de végeredményben 

fokozzák a monoamin aktivitást az agyban. Ez a megfigyelés vezetett a monoamin 

teória megalkotásához és ezen keresztül az antidepresszánsok újabb csoportjának, a 

szelektív szerotonin visszavétel gátló, úgynevezett SSRI-ok  kifejlesztéséhez. A cél 

olyan antidepresszánsok kifejlesztése volt, melyek hatásosan csökkentik a depresszió 

tüneteit, de nem rendelkeznek a MAO-gátlók illetve a  TCA-ok igencsak széles 

mellékhatásspektrumával. Míg a TCA szerek általánosan gátolják a monoamin 

visszavételt, az SSRI-ok szelektíven a 5-HT visszavételét gátolják. Az első SSRI, a 

fluoxetin (Prozac) 1987-ben került forgalomba. 

Ezek a gyógyszerek, nevüknek megfelelően szelektíven gátolják a 5-HT visszavételt és 

így a szerotonerg neurotranszmisszió aktivitását fokozzák a központi idegrendszerben. 

Az elmúlt két évtized során újabb gyógyszertípusok, új klasszifikáció és ennek 

megfelelően újabb rövidítések láttak napvilágot, így megjelentek a nem-szelektív 5-HT 

és NA visszavétel gátló SNRI (korábbi TCA-ok, venlafaxin), NA és 5-HT antagonista 

NASA (mirtazapin), NA és dopamin visszavétel gátló NDRI (bupropion), illetve 5-HT 

antagonista és visszavétel gátló SARI (trazodon, nefazodon) vegyületek. A nevezéktant 

tovább bonyolítja, hogy a SNRI rövidítést a szelektív NA visszavétel gátlók jelölésére is 

használják (atomoxetin). 



 11 

Az úgynevezett atípusos antidepresszánsok nem a monoamin transzporterekre hatnak, 

de feltételezett működési mechanizmusuk összeegyeztethető a monoamin teóriával, így 

az autoreceptorokon ható anyagok (pl. az α2 receptorokon ható mianserin (Tolvon) és 

mirtazapine (Remeron)) a negatív visszacsatolás kikapcsolása révén képesek fokozni a 

monoaminok extracelluláris koncentrációját. 

Bevezetésre kerültek azonban olyan vegyületek is, melyek mai ismereteink szerint nem 

a monoamin teóriával összhangban működnek. Jó példa erre a tianeptin (Coaxil), amely 

a 5-HT visszavételt serkenti (Mennini és mtsai., 1987; Fattacini és mtsai., 1990), így 

elvileg csökkenti e transzmitter extracelluláris koncentrációját, ennek ellenére klinikai 

hatékonyságban nem marad el a többi antidepresszánstól (Loo és mtsai., 1999). 

Mindezek alapján érthető, hogy a depresszió neurokémiai hátterének és az 

antidepresszánsok hatásmechanizmusának tisztázása elsődleses fontosságú, mivel új 

központi idegrendszeri célpontok azonosításához vezethet és hatékonyabb terápiás 

eljárások kifejlesztését eredményezheti. 

 

3.3. Antidepresszánsok hatása a központi idegrendszer nAChR-aira  

 

Előzetes eredményeink arra utalnak, hogy az antidepresszánsok egyéb, a monoaminerg 

rendszerekkel nem összefüggő támadáspontokkal is rendelkeznek a központi 

idegrendszerben. Munkacsoportunk már korábban foglalkozott a nikotin központi 

idegrendszeri kognitív folyamatokra, addiktív mechanizmusokra gyakorolt hatásával. 

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a nAChR-ok jelentős befolyással bírnak a 

noradrenerg neurotranszmisszióra a központi- és perifériás idegrendszerben (Sershen és 

mtsai., 1995; Vizi és mtsai., 1991; 1995). Számos szövetben, így patkány 

hippocampusban is kimutatták, hogy a nikotin fokozza a NA felszabadulást (Arqueros 

és mtsai., 1978; Mitchell, 1993). Hogy jobban megérthessük ezeket a hatásokat, 

megvizsgáltuk a nikotin és nikotin agonisták monoaminerg neurotranszmisszióra 

kifejtett hatását patkány hippocampusban (Vizi és mtsai., 1995; Sershen, 1997). Mivel a 

hippocampális NA-felszabadulás javítja a memóriatárolást (Lee és Ma, 1995), a 

hippocampus kolinerg kapcsolatai pedig a memóriafunkciók és a tanulás 

szabályozásában játszanak kulcsszerepet (Ridley, 1996), helyénvalónak tűnt 

megvizsgálnunk a két rendszer kapcsolatát. Korábbi vizsgálatainkban nikotinnal és 
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nikotin agonistákkal váltottunk ki NA felszabadulást in vitro, patkány hippocampus 

szeletekben (Vizi és mtsai., 1995). A nikotin agonisták hatásukat a nAChR-on keresztül 

fejtették ki. Ezekben a kísérletekben bebizonyosodott, hogy a klasszikus nikotin 

agonistaként használt DMPP (amely egy szintetikus ganglion izgató anyag), a többi 

nikotin agonistától eltérő módon nemcsak a nAChR ingerlésével fokozza a NA 

felszabadulást, hanem egy ettől különböző, másik mechanizmussal is, melynek 

jellemzői (nikotin antagonistával nem megszüntethető, Ca2+- és TTX-inszenzitív, 

transzporter gátlóra érzékeny) arra utalnak, hogy a DMPP a noradrenalin transzporter 

működését is befolyásolja és annak közvetítésével szintén fokozza a hippocampusban a 

noradrenalin felszabadulást (Kiss és mtsai, 1997). 

A DMPP, tehát két úton fejt ki hatást, egyrészt nAChR-on keresztül exocitózist vált ki, 

másrészt a NA transzport megfordításával, hordozó követítette NA felszabadulást vált 

ki (Kiss és mtsai., 1997; 2001).  

A NA transzportert gátló vegyületekkel (desipramin, nisoxetin, nomifensin), végzett 

kísérleteink során sikerült bizonyítanunk a NA transzporter szerepét a DMPP hatásban, 

azonban emellett egy újabb érdekes felfedezésre jutottunk. Kiderült, hogy a NA 

transzportert gátló vegyületek amellett, hogy a transzportert specifikusan bénítják, igen 

hatásosan gátolják a nikotin receptorokat is az 1-10 µM-os koncentráció-tartományban 

(Kiss és mtsai., 1997). 

A további kísérletek során azt találtuk, hogy a desipramin, nisoxetin és nomifensin 

mellett a kokain, illetve a szerotonin transzportert szelektíven gátló antidepresszánsok, 

mint a fluoxetin (Hennings és mtsai., 1997) és a citalopram (Hennings és mtsai., 1999), 

valamint a szelektív dopamin visszavételt gátló GBR-12909 (Szász és mtsai., 2006), 

egyaránt rendelkeznek antinikotinikus tulajdonságokkal (1. ábra). 

Tehát a monoamin visszavételt gátlók kémiai szerkezetüktől és szelektivitásuktól 

függetlenül gátolni képesek a központi idegrendszer nAChR-ait, méghozzá hasonló 

hatékonysággal (IC50: 0.36 és 1.84 µM között), mint az egyik legerősebb nikotin 

antagonista vegyület, a mekamilamin (IC50: 0.19 µM) (1. táblázat). 
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1. ábra. Különböző monoamin uptake gátlók hatása a nikotin-kiváltotta [
3
H]NA 

felszabadulásra patkány hippocampus szeletekből. A dózis-hatás görbék alapján 

számított gátlási (IC50) értékeket az 1. táblázat tartalmazza (Kiss és mtsai, 1997; 1999; 

Szász és mtsai, 2006). 
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1.táblázat. Monoamin visszavételt gátlók nikotin antagonista hatásának jellemzése. 

(Módszer: nikotin kiváltotta NA felszabadulás patkány hippocampus szeletekből. A 

mekamilamin referencia-vegyületként szerepel a táblázatban. Az egyes transzporter 

gátlók nikotin receptor antagonista képességét mennyiségileg az IC50 értékkel 

jellemeztük (Hennings és mtsai., 1997; 1999; Szász és mtsai., 2006). 

 

IC50 (µM) 
Mekamilamin  0.19 

Fluoxetin   0.57 

Desipramin   0.36 

Nisoxetin   0.59 

Kokain   0.81 

Citalopram   0.93 

Nomifensin   1.84 

GBR – 12909  2.37 
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A nAChR-on legalább két különálló kötőhelyet tudunk megkülönböztetni. A receptor 

extracelluláris oldalán található egy endogén ligand-kötőhely, ahová az ACh és a 

nikotin köt; egy másik kötőhely pedig az ioncsatorna pórusában található, oda kötődnek 

a csatornablokkolók, mint például a mekamilamin (Banerjee és mtsai., 1990). 

Kísérleteink és az irodalmi adatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

központi idegrendszerben az antidepresszánsok a nAChR pórusához kötődnek, akárcsak 

a csatornablokkoló mekamilamin.  

Eredményeinknek klinikai jelentőséget szolgáltat az a tény, hogy az antidepresszáns 

vegyületek plazma koncentrációja antidepresszáns terápia során az 1-2 µM-t is elérheti 

(Pato és mtsai., 1991; Besret és mtsai., 1996), így az agyban kialakulhat olyan 

koncentráció, amelynél már jelentősen gátolják a neuronális nikotin receptorok 

funkcióját. Közleményeink megjelenése óta több, független, eltérő metodikával dolgozó 

csoport is megerősítette, hogy a különböző, monoamin visszavétel gátló típusú               

antidepresszánsok antagonistaként viselkednek a központi idegrendszer nAChR-ain 

(Fryer és Lukas, 1999; Lopez-Valdes és mtsai., 2002; Miller és mtsai., 2002.). 

Mindezek alapján és részben kutatócsoportunk előzetes eredményeire is támaszkodva 

megfogalmazódott a depresszió neurokémiai hátterének egy új típusú elmélete, mely 

központi szerepet tulajdonít a nAChR-oknak (Shytle és mtsai, 2002). Az elmélet arra a 

régi megfigyelésre épít, miszerint a depressziós betegekben kolinerg túlsúly figyelhető 

meg a visszaszorult monoaminerg aktivitás mellett. A szerzők szerint a kolinerg 

túlsúllyal járó depressziós tünetek kialakulásáért a központi idegrendszer neuronális 

nAChR-ainak túlingerlődése a felelős. Valóban, a nAChR-ok fontos szerepet játszanak 

a hipotalamusz-hipofízis tengely működésében, a mezolimbikus dopaminerg rendszer 

szabályozásában, illetve a cirkadián ritmus kialakításában és fenntartásában (Shytle és 

mtsai, 2002). Mindezek a funkciók, illetve ezek zavara jelentős tényező a depresszió 

kialakulásában. A szerzők elgondolása szerint az antidepresszáns hatás kifejlődésének 

döntő lépése a túlingerelt nAChR-ok gátlása, amit a jelenleg használt antidepresszánsok 

meg is tudnak tenni (lásd előzetes eredményeinket és az irodalmi adatokat). Az 

elképzelés szerint a nAChR antagonista vegyületek képesek lehetnek a depressziós 

tünetek enyhítésére, amit a mekamilaminnal folytatott klinikai vizsgálatok meg is 

erősítettek (Shytle és mtsai, 2000). Az elmélet alapján már fejlesztés alatt is vannak 
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bizonyos nikotin antagonista vegyületek, melyek az antidepresszánsok egy új csoportját 

alkothatják. 

 

3.4. A nAChR-ok és a monoamin transzporterek közös sajátságai 

 

3.4.1. A központi idegrendszer nikotinos acetilkolin receptorai (nAChR) 

A neuronális nAChR-ok szöveti elhelyezkedésük alapján három nagyobb csoportot 

(izom, ganglion és központi idegrendszer) alkotnak, megtalálhatóak a neuromuszkuláris 

junkcióban, szimpatikus és paraszimpatikus ganglionokban és kiterjedten a központi 

idegrendszerben, ahol molekuláris összetételük és elhelyezkedésük igen heterogén. A 

neuronális nAChR-ok a ligand-vezérelt ionotrop receptorok családjába tartoznak, a 

harántcsíkolt izom nAChR-ai, a GABAA, 5-HT3, és a glycin receptorokkal együtt 

(Ortells és Lunt, 1995; Nicke és mtsai, 1999). 

A nAChR-ok pentamer szerkezetű fehérjék, öt alegységből állnak. Alapvetően kétféle 

alegység (α és β) vesz részt a felépítésükben, az alegységek heterogenitása miatt 

azonban az altípusok száma igen nagy. A nAChR alegységeit kódoló géncsalád tagjai a 

központi idegrendszerben: α2 - α10, illetve a β2 - β4 alegységeket fejezik ki. Az α1 és 

β1 alegységek a harántcsíkolt izomban fordulnak elő (Wada és mtsai, 1988; Coutrier és 

mtsai, 1990; Patrick, 1993). Megkülönböztetünk heteromer ill. homomer receptorokat, 

aszerint, hogy egy vagy több típusú alegységet tartalmaznak. A heteromer nAChR 

minden esetben két α alegységet tartalmaz a ß alegységek mellett, relatíve nagy affinitás 

jellemzi, főbb antagonistái a mekamilamin és a dihydro-β-erythrodine, míg a homomer 

(α7, α8, α9 vagy α10 alegységekből felépülő) receptor alacsony affinitású, α-

bungarotoxinra és a szelektív antagonista methyllycaconitine-re érzékeny.  

A receptor agonistái két α-alegységhez kapcsolódva, konformációs változást előidézve 

nyitják a csatornát, amely elsősorban Na+ és K+ ionokat ereszt át (a neuronális nAChR-

ra ezen felül még fokozott Ca2+ permeabilitás is jellemző). A kationok mozgása 

depolarizálja a sejtet és feszültség-függő ioncsatornákat is aktivál. A nAChR a gyors, 

serkentő neurotranszmisszió egy kulcseleme, amelyre jó példa a neuromuszkuláris 

junkció, amelyben kizárólag nAChR-ok felelősek az ingerületátvitelért. 

A neuronális nAChR-ok idegrendszeri funkciója egyelőre még kevésbé tisztázott. Az 

autonóm idegrendszerben egyértelműbb e receptorok szerepe: a ganglionokban az 
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2. táblázat. A nAChR-ok agonista érzékenysége az alegység összetétel függvénye Az 

agonisták hatáserő sorrendjét a Xenopus oocytában kifejeződő nAChR aktivációt követő 

normalizált ion-áramok összehasonlítása alapján határozták meg (Patrick és mtsai, 1993). 

Nic: nikotin, ACh:acetilkolin, Cyt: cytizin. 

 

idegsejtek közötti szinaptikus transzmisszió elsősorban a nikotin receptorok 

közvetítésével megy végbe. A központi idegrendszerben azonban nagyon kevés 

bizonyítékot találtak arra, hogy a klasszikus szinaptikus transzmissziót nikotin 

receptorok közvetítenék. Ugyanakkor egyre több adat van e receptorok szerepéről a 

neurotranszmisszió preszinaptikus szabályozását illetően. Monoaminerg, glutamáterg, 

kolinerg, és GABA-erg rendszerekben kimutatták, hogy a neurotranszmitter 

felszabadulás a nAChR-okon keresztül fokozható. Noha a jelenség mögött meghúzódó 

neuronális mechanizmusok még nem tisztázottak, viselkedési kísérletek egyértelműen 

bizonyították, hogy a központi idegrendszer nAChR-nak fontos szerepe van a figyelem, 

az éberségi szint, a tanulási, illetve a memóriával kapcsolatos kognitív folyamatokban 

(Levin és mtsai, 1987; Newhouse és mtsai, 1997; Levin és mtsai, 1998). 

A központi idegrendszer különböző területein eltérő nAChR altípusok lehetnek 

felelősek egy-egy nikotinos funkcióért. Az eltérő alegység-összetételű nAChR-ok 

elvileg vizsgálhatók olyan farmakológiai módszerekkel, melynek alapját az agonisták és 

antagonisták hatékonysági rangsora képezi (2. táblázat).  

 

β2 α2 Nic > DMPP > ACh > Cyt 

  α3  DMPP = ACh >> Nic > Cyt 

  α4  Nic = ACh > DMPP > Cyt 

β4 α2 Cyt > Nic > ACh > DMPP 

  α3  Cyt > Nic = ACh = DMPP 

  α4  Cyt > Nic > ACh > DMPP 

α7   Nic > Cyt > DMPP > ACh 

A mesocortico-limbicus dopaminerg neuronok mind nagy-, mind alacsony affinitású 

nAChR-okat expresszálnak (Wooltorton és mtsai., 2003), míg a hippocampusban és a 

kéregben nagy számban találhatók α7 receptorok (Leonard és Bertrand, 2001). 
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Számos adat szól amellett, hogy a nikotinos kolinerg neurotranszmisszió zavarai számos 

kórfolyamat kialakulásában játszhatnak szerepet. A kognitív működések szempontjából 

az ACh az egyik legfontosabb ismert neurotranszmitter. Az Alzheimer-kór ACh 

deficienciával, pontosabban a nucleus basalis Meynerti mag kolinerg neuronjainak 

pusztulásával, az ebből következő nikotinos acetilkolin receptorszám (nAChR) 

csökkenéssel (Terry és Buccafusco, 2003), illetve a kolinerg-monoaminerg egyensúly 

felborulásával jellemezhető (Garcia-Alloza és mtsai., 2005). Az Alzheimer-kór esetén 

észlelt receptorszám-csökkenés eltér attól a képtől, amit az öregedés során tapasztalunk 

(Court és mtsai., 2001). A dohányzás és az Alzheimer-kór kapcsolata ellentmondásos. 

Brenner és munkatársai vetették fel (Brenner és mtsai., 1993), hogy a dohányzás 

csökkenti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét. Egy klinikai vizsgálat (Wang és 

mtsai., 1997) úgy találta, hogy a mérsékelt dohányzás valóban csökkenti az Alzheimer-

kór kialakulásának esélyét, egy 2000-ben megjelent összefoglaló tanulmány azonban 

nem igazolta a dohányzás esetleges neuroprotektív hatásait Alzheimer-kórban 

(Fratiglioni és Wang, 2000). 

A nikotin az elmúlt húsz év folyamán egyre növekvő humán farmakológiai jelentőségre 

tett szert. Korábbi vizsgálatok eredményei arra utaltak, hogy a dohányzás csökkenti az 

Alzheimer- és a Parkinson kór incidenciáját (Levin és Rezvani, 2002). Az elmúlt évek 

meta-analízisei (Letenneur és mtsai., 2004; Sabbagh és mtsai., 2002; Kukull, 2001), a 

vizsgálatok hibás tervezését okolva, cáfolták ezt a hipotézist. Továbbra is folynak 

azonban kísérletek nikotintapaszokkal ill. specifikus α7 nAChR agonistákkal, 

amelyekben Alzheimer-kóros betegek reakcióidejének, percepciójának és rövid-távú 

memóriájának javulását írták le (Picciotto és mtsai., 2000). 

A preszinaptikus receptorok a perifériás idegrendszerben is fontos moduláló funkciót 

töltenek be. A neuromuszkuláris junkcióban preszinaptikus nAChRok serkentik az 

acetilkolin felszabadulást (Prior és mtsai., 1995). Ez a mechanizmus teszi lehetővé a 

szinapszis hosszú távú, nagyfrekvenciájú működését. A nAChR a perifériás 

idegrendszerben, a paraszimpatikus beidegzésen kívül meghatározó szerepet játszik az 

enterikus idegrendszer működésében is. 
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3.4.2. A monoamin transzporterek jellemzői 

A kémiai ingerület-átvitel specificitásának egyik alapfeltétele, hogy a felszabadult 

neurotranszmitter nem tartózkodhat hosszabb ideig a receptorok közelében, mert 

máskülönben az elektromos jelek kémiai kódolása megbízhatatlanná válik. A 

monoaminerg ingerület-átvitel tanulmányozása során nyilvánvalóvá vált, hogy a NA, 

DA és 5-HT esetében a legfontosabb eltakarító mechanizmus nem az enzimatikus 

lebontás (mint pl. az acetilkolin esetében), hanem a monoaminok neuronális 

visszavétele, melyet az idegsejtek plazmamembránjában elhelyezkedő fehérjék, a 

monoamin transzporterek biztosítanak. Kiderült, hogy noha minden monoaminnak 

létezik specifikus visszavételi rendszere, funkcionális sajátságaik igen hasonlóak. Már a 

70-es években megfigyelték, hogy ezek a visszavételi rendszerek csak Na+- és Cl--ionok 

jelenlétében működnek, ezért besorolták őket a Na/Cl-dependens transzporterek 

családjába (Nelson, 1998). Mint később kiderült, ebbe a családba tartoznak a monoamin 

transzporterek mellett a GABA, a glicin, a prolin, a betain és a taurin transzporterek is 

(Amara és Arriza, 1993). A fehérjecsalád megismerése nagy lendületet kapott a 

kilencvenes évek elején, amikor eredményesen klónozták a GABA transzportert 

(Nelson és mtsai, 1990), majd az itt szerzett ismeretek birtokában sikerült klónozni és 

szekvenálni az összes monoamin transzportert is. Megállapították, hogy mindegyik 

tanszporter kb 69000 kD molekulasúlyú, egyetlen aminosavláncból álló fehérje, a 

humán NA transzportert (NET) 617 aminosav alkotja (Paczholczyk és mtsai, 1991), a 

humán DA transzporter (DAT) 619 aminosavból épül fel (Shimada és mtsai, 1991), míg 

a humán 5-HT tarnszporter (SERT) 630 aminosavból áll (Ramamoorthy és mtsai, 

1993). A szekvencia analízis kimutatta, hogy a monoamin transzporterek nagyfokú 

homológiát mutatnak, a humán DAT 67 %-ban azonos a humán NET-tel, és a nem-

konzervatív szubsztitúciókat is figyelembe véve a szekvencia hasonlóság már 81 %-os. 

A SERT nagyobb eltéréseket mutat, de a NET-tel mutatott aminosav azonosság még 

mindig meghaladja a 48 %-ot. 

Mindez azt eredményezi, hogy a monoamin transzporterek struktúrális felépítése is 

nagyon hasonló: a hidrofóbicitási térkép alapján 12 transzmembrán (TM) régiót sikerült 

azonosítani bennük, melyek aminosav szekvenciája különösen konzervatív, mivel több 

mint 90 %-ban megegyezik minden transzporterben. Az N- és a C- végződés 

intracellulárisan található, és mindegyik transzporter tartalmaz egy nagy extracelluláris 
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„loop”-ot a harmadik és negyedik TM régió között. A transzporterek harmadlagos 

struktúrája még nem ismert, azonban a velük nagy hasonlóságot mutató bakteriális 

leucin transzportert már sikerült kristályosítani és röntgen diffrakciós módszerrel 

elemezni (Singh és mtsai, 2007; Zhou és mtsai, 2007), ami valószínűsíti, hogy a 

monoamin transzporterek térszerkezetére is hamarosan fény derül. 

A monoamin transzporterek elsődleges feladata a transzmitterek eltávolítása az 

extracelluláris térből. Működésükhöz a Na+-ion elektrokémiai gradiense szolgáltat 

energiát, normál körülmények között ugyanis az extracelluláris Na+-koncentráció 140 

mM, míg az intracelluláris 10 mM körül mozog. A NET transzport-ciklusa során 

először egy Na+-ion, majd a szubsztrát, végül egy Cl--ion kötődik a carrierhez és a 

transzlokáció ezután zajlik le. Az intracelluláris oldalon először a Na+-ion 

disszociálódik le, majd a szubsztrát és a Cl--ion (Trendelenburg, 1991). A többi 

monoamin transzporter hasonlóan működik, kisebb nagyobb eltérésekkel. A DAT 

esetében két Na+-ion és egy Cl--ion kötődik be, míg a SERT a NET-hez hasonlóan csak 

egy Na+- és egy Cl--iont használ, azonban működését egy K+-ion is segíti, mely a 

transzport ciklus lezajlása után kapcsolódik a carrierhez az intracelluláris oldalon és az 

extracelluláris térbe transzportálódik, miközben elősegíti a transzporter alapállapotba 

való visszatérését (Rudnick és Clark, 1993). Mivel a szubsztrát általában pozitív töltést 

hordoz, a felvételi folyamat elektrogenikus, azaz depolarizálja a sejtmembránt. A 

transzport-ciklus nem túl gyors, másodpercenként mindössze 2-10 szubsztrát felvételét 

teszi lehetővé. 

Normál körülmények között a monoamin transzporterek kívülről a sejtbe juttatják a 

transzmittereket, azonban bizonyos feltételek mellett a folyamat megfordulhat és a 

transzporter a citoplazmából az extracelluláris térbe szállítja a monoaminokat. Ezt a 

jelenséget carrier-mediálta transzmitter felszabadulásnak nevezzük (Levi és Raiteri, 

1993). Előfordulásának három fő okát ismerjük: a citoplazmatikus transzmitter 

koncentráció megnövekedése (a monoaminokra jellemző, bizonyos szerek: rezerpin, 

MAO inhibítorok,  amfetamin váltják ki), a Na+-gradiens csökkenése (az intracelluláris 

Na+-koncentráció megemelkedése miatt), illetve a transzporterek endogén 

transzmittertől különböző szubsztrátjainak extracelluláris jelenléte. A carrier-mediálta 

felszabadulás a citoplazmából történik, nem függ a Ca2+-ionoktól, de értelemszerűen 

Na+-függő, nem modulálható preszinaptikus receptorok által, de gátolható uptake 
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inhibítorokkal, így elkülöníthető a vezikuláris exocitózistól, mely esetén a transzmitter 

felszabadulás a vezikulából történik, éppen ezért Ca2+-függő a folyamat, modulálható 

preszinaptikus receptorok által, viszont nem gátolható uptake inhibítorokkal.  

Bár minden monoaminnak van saját specifikus plazmamembrán transzportere, a már 

ismertetett nagyfokú sruktúrális hasonlóság miatt funkcionálisan nem olyan éles az 

elkülönülés. A monoaminerg pályák autoradiográfiás vizsgálata során megfigyelték, 

hogy a szerotonerg és noradrenerg idegvégződések képesek a [3H]DA felvételére 

(Berger és Glowinski, 1978; Descarries és mtsai, 1987). Hasonló módszerekkel 

igazolták, hogy a dopaminerg terminálisok felvehetnek [3H]NA-t és [3H]5-HT-t is 

(Doucet és mtsai, 1988). Későbbi funkcionális vizsgálatok kimutatták, hogy a NET 

hatékonyabban veszi fel a DA-t mint saját szubsztrátját, a NA-t (Buck és Amara, 1994). 

A jelenséget heterológ visszavételnek nevezzük, és fiziológiás jelentőségét mutatja, 

hogy bizonyos agyterületeken (pl. prefrontális kéreg) a dopaminerg beidegzésből 

felszabaduló DA visszavételét a noradrenerg terminálisokon elhelyezkedő NET látja el, 

mivel a DAT sűrűség igen alcsony (Ciliax és mtsai, 1995; Sesack és mtsai, 1998).  

Neurofarmakológiai szempontból a monoamin transzporterek számos központi 

idegrendszerre ható szer célpontjai. Jól ismert, hogy a kokain elsődlegesen a DA 

transzporter gátlásán és a következményes DA szint emelkedésen keresztül fejti hatását, 

míg az amfetaminok a transzporter működési irányának megfordításával váltanak ki 

jelentős monoamin felszabadulást (Sulzer és mtsai, 2005). Talán még ennél is fontosabb 

azonban a monoamin transzportereknek a depresszió kezelésében betöltött szerepe, 

hiszen a jelenleg használt antidepresszánsok döntő többsége a monoamin transzporterek 

gátlásán keresztül éri el terápiás hatását.  

A monoamin transzporterek csatorna-tulajdonságai 

Számos megfigyelés támasztja alá, hogy a monoamin transzporterek bizonyos csatorna-

tulajdonságokkal rendelkeznek. Elektrofiziológiai adatok arra utalnak, hogy számos 

membrán transzporter fehérje  ioncsatorna-jellegű tulajdonságokkal rendelkezik 

(Larsson és mtsai., 1996; Sonders és Amara, 1996; Lester, 1996; Sonders és mtsai, 

1997). A NA felvétel és az áramok párhuzamos mérése NA transzporterrel transzfektált 

HEK sejtekben nagy különbségeket mutatott a töltések és a szubsztrát fluxusa között 

(Galli és mtsai, 1995). Ez arra utalt, hogy a NA transzporter működése során a 

transzportfolyamattal párhuzamosan, nem sztöchiometrikusan kapcsolt ionáramok is 
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keletkeznek. Ezen megfigyelés alapján merült fel, hogy a transzporterekben 

ioncsatorna-szerű struktúrák találhatók (DeFelice és Blakely, 1996; Galli és mtsai., 

1998). 

Ugyanakkor leírták azt is, hogy az NMDA receptor antagonista MK-801 gátolja a HEK 

sejtekben expresszálódó monoamin transzportereket (Nishimura és mtsai., 1998) ami 

szintén alátámasztani látszik hipotézisünket, mert a fenciklidin-típusú NMDA 

antagonistáról azt is kimutatták, hogy a nAChR-ok ioncsatornájába is képes bekötődni  

(Aronstam, 1981) és elektrofiziológiai megfigyelések bizonyították, hogy a nAchR-ok 

nemkompetitív módon gátolhatók az MK-801-el (Ramoa és mtsai., 1990). 

Az általunk végzett farmakológiai megfigyelések jól illeszkednek ehhez az 

elképzeléshez. Feltételezésünk szerint a monoamin transzporterekben valóban találhatók 

csatorna-szerű képződmények, melyek fontos szerepet játszanak a szubsztrát 

transzlokációjában. Amennyiben e csatornák működésképtelenek, a transzmittert 

visszavevő funkció megszűnik. A monoamin transzportert gátló vegyületek általános 

hatásmechanizmusa valószínűleg az, hogy az ioncsatorna pórusába “ülve” gátolják a 

transzportereket. Elképzelésünk szerint a monoamin uptake gátló vegyületek (például az 

antidepresszánsok) azért képesek a nAChR-okat is hatékonyan gátolni, mert ezen 

receptorok és a monoamin transzporterek ioncsatornái közös farmakológiai 

tulajdonságokkal rendelkeznek. 

 

3.5. Az ionotróp receptorok általános áttekintése 

 

A szinaptikus résbe felszabaduló neurotranszmitter passzív diffúzióval eljut a 

posztszinaptikus membránhoz és ott specifikus receptorokhoz kötődik. Adott 

transzmitter hatása a célsejt-neuronon található receptorok típusától függ. Az összes 

klasszikus neurotranszmitter receporai integrális membránproteinek, melyek saját 

neurotranszmitter-kötőhelyekkel rendelkeznek a külső vagy ahhoz közeli felszínükön. 

Szerkezetük és szerepük alapján két fő receptor-típust különböztetünk meg: ionotróp és 

metabotróp (G-protein kapcsolt) receptorokat. 

Mivel a jelen disszertáció az uptake-rendszerekre ható különböző antidepresszánsok  

ionotróp receptorokra gyakorolt hatásával foglalkozik, ezért a továbbiakban ezen 
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receptorcsalád (és azon belül is az általunk vizsgált receptor-típusok) főbb jellemzőit 

ismertetném. 

Az ionotróp receptorok integrális, többféle alegységből felépülő, membránt áthídaló 

fehérjék, melyek alegységei ioncsatornát képeznek és ez az ioncsatorna különböző (az 

adott  receptor-típusra jellemző) ligand-kötőhelyekkel rendelkezik. A neurotranszmitter 

bekötődése egy konformáció-változást okoz, mely lehetővé teszi az ionok szelektív 

áramlását a csatornán keresztül. A következményes ionáram posztszinaptikus potenciált 

hoz létre, amely az ionszelektivitástól függően lehet serkentő (EPSP) vagy gátló (IPSP) 

hatású, és ennek megfelelően a posztszinaptikus neuront fokozottabb vagy 

csökkentettebb tüzelésre készteti. Az ionotróp receptorokat használó jelátvitel nagyon 

gyors és az agy különböző területeit összekötő főbb pályákon  és a perifériás 

idegrendszer motoros pályáin következik be. 

Az ionotróp-receptorok három családba osztályozhatók: az ú.n. „cys-loop” receptorok 

(nikotinikus receptor család), az ionotróp glutamát receptorok és az ATP receptorok 

családjába (2. ábra). 

  

2. ábra. Az ionotróp receptor családok. 

 

A “cys-loop” receptorok egy jellegzetes hurkot tartalmaznak (melyet 2 cystein 

reziduum közötti diszulfid-kötés alkot) és az adott csatorna által átengedett ionok 

milyensége alapján két típusra oszthatók: anionos (GABAA-R, Glycin-R) illetve 

Ionotróp receptorok 

GluR család 
NMDA 
AMPA 

KA 

P2XR család 
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kationos (5-HT3-R, nAChR és az ú.n. zink-aktiválta ioncsatorna – ZAC) receptorokra.  

A „cys-loop” receptorok általában pentamer szerkezetűek. Ezen receptorcsalád 

legismertebb tagjának, az általunk is vizsgált nAChR-nak a főbb jellemzőit és 

farmakológiai tulajdonságainak leírását jelen disszertáció előző fejezete tárgyalja. 

A következő ionotróp receptor-család az ionotróp glutamát receptorok családja. Őket 

tetramer szerkezet jellemzi. Ide tartozik az AMPA, a kainát és az NMDA-receptor. 

Az L-Glutamát a központi idegrendszer fő serkentő (excitátoros) neurotranszmittere, 

mely hatásait részben ligand-vezérelt (ionotróp), részben G-protein kapcsolt 

(metabotróp) receptorok aktiválásán keresztül fejti ki. Ezen receptorok aktiválása felelős 

az alapvető szinaptikus jelátvitelért valamint a szinaptikus plaszticitás számos 

formájáért, mint az LTP (long-term-potentiation) és az LTD (long-term-depression), 

melyekről azt feltételezik, hogy a tanulás és a memória alapjait képezik. Ezáltal ezen 

receptorok potenciális célpontjai olyan központi idegrendszeri betegségek 

gyógyszereinek, mint például az epilepszia és az Alzheimer-kór. 

A három fő ionotróp glutamát receptor (iGluR) típus: az NMDA, az AMPA és a kainát 

receptorok. Ezen receptortípusok natív formái tetramer szerkezetűek és több mint 

egyféle receptor-alegységet tartalmaznak. 

Annak ellenére, hogy e három különböző ionotróp glutamát receptor alegységeinek 

átlagos aminosav azonossága mindössze 20-30% közötti, számos egyértelmű szerkezeti 

hasonlóságot mutatnak. A transzmembrán topológiájuk egyértelműen különbözik a 

klasszikus, nAChR-ra jellemző, négy transzmembrán-doménes receptor-modelltől 

(James N. C. Kew et al., 2005).  

Az iGluR-alegységek tartalmaznak egy extracelluláris amino-terminális domént (mely 

homológiát mutat a metabotrop glutamát receptor (mGluR) agonista kötőhelyével, ezt 

követi az első transzmembrán domén majd egy “pórust” alkotó transzmembrán domén, 

mely nem keresztezi a membránt, viszont egy olyan visszahajló hurkot képez, ami a 

citoplazmából lép ki és oda is tér vissza. A második és a harmadik transzmembrán 

domént egy hosszú extracelluláris hurok köti össze, a harmadik TM domén után pedig 

egy intracelluláris karboxi-terminális következik (Dingledine és mtsai., 1999; Mayer és 

Armstrong 2004).  
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Az NMDA receptorok 

Az NMDA receptor (NMDAR) a glutamát ionotróp receptora, mely nevét a szelektív és 

specifikus agonistájáról (N-methyl-D-aspartate) kapta. Az NMDA receptor aktivációja 

az alegységek által közrezárt nemszelektív kationcsatorna nyitását okozza. Ez teszi 

lehetővé a Na+ ionok és kis mennyiségben a Ca2+ ionok beáramlását a sejtbe, a K+ ionok 

egyidejű kilépésével a sejtből (Dingledine és mtsai., 1999; Liu és Zhang 2000; Cull-

Candy és mtsai., 2001; Paoletti és Neyton 2007). Az NMDA receptoron keresztül 

történő Ca beáramlásról azt feltételezik, hogy döntő szerepe van a szinaptikus 

plaszticitásban. Az NMDA receptor azért is egyedi, mert nemcsak ligand-vezérelt, 

hanem feszültség-függő működésre is képes.  

Az NMDA receptor a ligand-vezérelt ioncsatornák közül az egyetlen, melynek 

működéséhez két ko-agonista szükséges, melyek az NR1 (Kuryatov és mtsai., 1994; 

Wafford és mtsai., 1995; Hirai és mtsai., 1996; Kew és mtsai.  2000) illetve az NR2 

(Laube és mtsai., 1997; Anson és mtsai., 1998) alegységen elhelyezkedő glycine- és 

glutamát-kötőhelyhez kapcsolódnak. 

Elektrofiziológiai tanulmányok bebizonyították, hogy az NMDA receptor 

aktivációjához két független glicin és két független glutamát kötőhely egyidejű 

elfoglalása szükséges (Benveniste és Mayer 1991; Clements és Westbrook 1991). Úgy 

tűnik tehát, hogy a minimális követelménye annak, hogy egy NMDA receptor 

működőképes legyen az az, hogy két NR1 és két NR2 alegységből felépülő tetramer 

szerkezettel rendelkezzen. Ezzel egybehangzóan, más tanulmányok is meggyőző 

bizonyítékokat találtak arra nézve, hogy (akárcsak a többi iGluR-ok) az NMDA 

receptorok is tetramer szerkezetűek, és alegység-párok vagy dimerek építik fel őket 

(például egy NR1 dimer kombinációja egy NR2X dimerrel) (Schorge és Colquhoun 

2003; Mayer és Armstrong 2004). 

Az NMDA receptorok családjának felépítésében 7 alegység szerepel: NR1, NR2A–D, 

NR3A és B, melyeket különböző gének kódolnak. Az NR1 alegységnek nyolc 

funkcionális és egy nem funkcionális splice-variánsát írták le (McBain és Mayer 1994). 

Az NR2 alegységek átlagosan 27%-os homológiát mutatnak az NR1-el (Monyer et al. 

1992; Ikeda et al. 1992; Kutsuwada et al. 1992; Meguro et al. 1992; Ishii et al. 1993). 

Az NR3 alegységek szintén közel 27%-os homológiát mutatnak az NR1- illetve az 

NR2-alegységekkel (Ciabarra és mtsai., 1995). A működőképes NMDA receptorokat 
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általában NR1 alegységek és legalább egy NR2-alegység vagy NR1, NR2 és NR3 

alegység egyidejűleg építi fel. 

Emlős agyban az NR2 és az NR3 alegységek térben és időben különböző módon  

expresszálódnak (Watanabe és mtsai., 1992, 1993; Monyer és mtsai. 1992; Sheng és 

mtsai., 1994; Zhong és mtsai., 1995; Wenzel és mtsai., 1997; Kew és mtsai., 1998a) és 

az NR1 koexpressziója egy vagy több NR2 alegységel különböző funkcionális és 

farmakológiai tulajdonságokkal rendelkező receptorokat eredményez, melyek a natív 

receptorokhoz hasonlítanak (Monyer et al. 1992; Kutsuwada et al. 1992). 

Emlősők és rágycsálók agyában az NR2A és az NR2B alegységek expressziója dominál 

az előagyban, míg az NR2C alegység nagymértékben expresszált a kisagyi 

szemcsesejtekben és a különféle magvakban, az NR2D expressziója szorosan kötődik a 

diencephalonhoz és a középagyhoz és a korai fejlődés időszaka alatt kifejezettebb 

(Kutsuwada és mtsai., 1992; Monyer és mtsai., 1992, 1994; Ishii és mtsai., 1993; Rigby 

és mtsai., 1996). 

Az NR3 alegységek behatárolt térbeli és időbeli eloszlást mutatnak, az NR3A alegység 

főként a fejlődés időszakában expresszálódik (noha néhány neuron-populációban még 

felnőttkorban is megmarad), az NR3B alegység pedig az agytörzs és a gerincvelő  

szomatikus motoneuronjaira korlátozódik (Nishi és mtsai., 2001).           

Úgy tűnik, hogy az NR3 alegységek nem tudnak működőképes NMDA receptorokat 

képezni amikor csak NR1 vagy csak NR2 alegységekkel expresszálódnak egyszerre 

(azaz NR1/NR3 vagy NR2/NR3 összetételű receptorok jönnek létre), ugyanakkor 

megfigyelték, hogy a Xenopus oocytában NR1-el együtt expresszálódó NR3 alegységek 

excitátoros glycin-receptorokat képeznek, melyekre nincs hatással a glutamát vagy az 

NMDA (Chatterton és mtsai., 2002). 

Abban az esetben, ha az NR3 alegység egyidejűleg expresszálódik az NR1 és NR2 

alegységekkel (vagyis NR1/NR2/NR3 összetételű receptor jön létre), az NR3 alegység 

elnyomja az NMDA csatorna egységes vezetését és Ca2+- permeabilitását az NR1/NR2 

összetételű receptorokhoz képest (Ciabarra és mtsai., 1995; Nishi és mtsai.,  2001; 

Matsuda és mtsai., 2002; Sasaki és mtsai. 2002). 

Ezen felfedezésekkel egyezően ko-immunoprecipitációs tanulmányok felvetik, hogy az 

NR1, NR2 és NR3 alegységek a natív, egyedülálló receptor-komplexekben együttesen 

létezhetnek (Al-Hallaq és mtsai., 2002). 
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Ráadásul az NR3A alegységgel nem rendelkező egereknél emelkedett NMDA-mediált 

áramokat és emelkedett tüske sűrűséget találtak a corticalis neuronokban (Das és mtsai., 

1998). Ezek alapján úgy tűnik, hogy a natív NMDA receptorok vagy egy NR1 alegység 

és egy vagy több NR2 alegység kombinációjából épülnek fel (NR1/NR2A, NR1/NR2B 

vagy  NR1/NR2A/NR2B) vagy egy NR1 alegység és NR2 valamint NR3 alegységek 

kombinációjából (NR1/NR2A/NR3A). 

Azon receptorokban, melyek tartalmazzák mind a három típusú alegységet (NR1, NR2 

és NR3), úgy tűnik, hogy az NR3 alegység helyettesíti az egyik NR2 alegységet. 

Az NMDA receptor ioncsatorna-komplexében számos kötőhely található és az oda 

bekötődő anyagok gátló, aktiváló vagy működést fokozó hatást váltanak ki (Kemp és 

McKernan 2002). Számos anyag, mely ezeken a kötőhelyeken hat vizsgálatok tárgya 

volt a központi idegrendszer különféle betegségeire ható új terápiás szerek kifejlesztése 

céljából. 

A leggyakrabban használt agonista az NMDA receptorok glutamát-felismerő 

kötőhelyén (mely az NR2 alegységeken helyezkedik el) maga az NMDA. Alacsony 

szelektivitással rendelkezik a receptor altípusokra és a glutamátnál alacsonyabb a 

hatékonysága, nem egészen „full”-agonista, nem szubsztrátja a glutamát uptake-nek, 

ezekből adódóan sokkal hatékonyabb az intakt preparátumokban. Ugyanakkor nagyon 

jó szelektivitást mutat a non-NMDA ionotróp és metabotróp glutamát 

receptorcsaládokkal szemben. 

Számos vegyületről mutaták ki, hogy agonista vagy parciális agonista hatású az NR1 

alegységen elhelyezkedő glycin ko-agonista kötőhelyen. A D-serine a glicinhez hasonló 

affinitással és intrinzik aktivitással rendelkezik, úgyszintén az ACPC (1-amino-

cyclopropanecarboxylic acid) is (Priestley és Kemp 1994), ugyanakkor magas 

koncentrációban kompetitív antagonistaként hat a glutamát kötőhelyen (Nahum-Levy és 

mtsai., 1999).  

Az NMDA receptor antagonistáit anesztetikumként használják állatok és bizonyos 

esetekben emberek számára, hallucinogén hatásaik miatt pedig gyakran “szórakozási” 

(recreational) drogokként. Amennyiben az NMDA antagonistákat nagy dózisban adják 

rágcsálóknak, akkor egy olyan agykárosodást okozhatnak, ami Olney-féle lézióként 

ismert. 
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Az NMDA receptor glutamát-felismerő kötőhelyének számtalan kompetitív 

antagonistáját azonosították és szintetizálták (pl. AP-5). Annak ellenére, hogy ezen 

vegyületek rendelkeznek in vivo aktivitással, magas töltéssűrűségük miatt csak igen 

kismértékben jutnak át a vér-agy gáton. 

Az előbbiekhez hasonlóan számtalan glicin-kötőhely antagonistát azonosítottak. Ezen 

anyagok full-agonistaként hatnak a glicin-kötőhelyen, vagyis kellőképpen magas 

koncentrációban képesek teljes mértékben gátolni az NMDA-válaszokat. Ezzel 

ellentétben, az alacsony hatáserősségű parciális agonisták, melyek a fiziológiás módon 

aktivált NMDA receptorok inkomplett antagonistáiként hatnak pyrrolidone-

származékok, HA-966 és közülük a legerősebb az L-687,414. Utóbbi - a kinurénsav-

származékoknál sokkal alacsonyabb affinitású anyagok- jó orális biológiai hasznosulást 

mutatnak, átjutnak a vér-agy gáton és ezáltal meglehetősen hatékony in vivo aktivitással 

rendelkeznek (Gill és mtsai., 1995) és a full-agonistáknál előnyösebb terápiás profiljuk 

van (Priestley és mtsai.,  1998). Általában a glicin-kötőhely antagonistái és parciális 

agonistái csak alacsony receptor altípus-szelektivitást mutatnak. 

Az NMDA receptor csatorna-blokkolói közül kerültek ki a hatékony, szelektív, 

gyógyszer-szerű antagonisták. Az elsőként azonosított szelektív NMDA receptor 

antagonisták a ketamin és a phencyclidin volt (Anis és mtsai., 1983), később viszont a 

dizocilpin-ről (MK-801) bizonyosodott be, hogy nagyon hatékony, in vivo aktivitást 

mutató antagonistája az NMDA receptornak (Wong és mtsai., 1986). 

Ezután alacsonyabb affinitású anyagokra is rábukkantak, mint például az 1,3-dimethyl-

5-aminoadamantane (memantine) (Bormann 1989; Parsons és mtsai., 1995), melyet 

humán használatra is engedélyeztek (Farlow 2004). Ezek az anyagok úgynevezett 

„open-channel” gátlók, melyek magas affinitásuk és irreverzibilitásuk miatt nagyon 

meredek dózis-hatás görbékkel rendelkeznek. Ennek következtében a terápiás és a 

váratlan mellékhatásaik alig vagy egyáltalán nem választhatók szét. Mindamellett úgy 

tűnik, hogy az olyan kisebb affinitású anyagok, mint például a memantine (melynek 

gyorsabb a reverzibilitása) alacsonyabb hatékonysága mellett is előnyösebb hatású. 

Az NMDA receptor pozitív alossztérikus modulátorai közül az elsőként felismert 

NMDA receptor működést potenciáló anyagok a poliaminok, a spermin és a spermidin 

voltak (Ransom és Stec 1988). Úgy tűnik, ezen anyagok két mechanizmus révén 

képesek növelni az NMDA receptor működését: egy glicin-függő mechanizmus 
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(melynek lényege a receptor glicin iránti affinitásának növelése) illetve egy glicin-

független mechanizmus révén (mely szaturáló glicin-koncentrációk jelenlétében áll  

fenn és csak az NR2B alegységet tartalmazó receptorokra jellemző) (Williams  1997). A 

spermin, a spermidin és a poliamin kötőhelyen aktív többi anyag  nagymértékű  pozitív 

töltéssel rendelkezik és ez megnehezíti a szisztémásan aktív szerek hozzáférését ehhez a 

kötőhelyhez. 

A magnézium utánozza a poliaminok valamennyi potencírozó hatását (Kew és Kemp 

1998) és ezáltal endogén liganddá válhat ezen kötőhely számára (Paoletti és mtsai., 

1995). Azon aminoglikozid antibiotikumok, melyek több mint három amino-csoportot 

tartalmaznak szintén képesek potencírozni az NMDA receptorokat egy olyan 

mechanizmussal, amely részben a poliamin kötőhely által közvetített (Masuko és mtsai., 

1999; Harvey és Skolnick 1999). 

Az NMDA receptorok egy másik potencírozója (mely az előzőektől különböző 

mechanizmus révén hat) az endogén neuroszteroid pregnenolon szulfát (Malayev és 

mtsai., 2002).  

A Mg2+ ionok feszültségfüggő módon gátolják a receptor csatornáját, ugyanakkor 

pozitív membrán potenciál esetén képesek potencírozni az NMDA-kiváltotta 

válaszokat. Régebb a magnézium-kezelést a depresszió tüneteinek gyors javítására is 

használták (Eby GA és Eby KL, 2006). A Na+, K+ és a Ca2+-ionok nemcsak áthaladnak 

az NMDA receptor csatornáján, de képesek szabályozni annak működédét is. A Zn2+ 

ionok nemkompetitív, feszültség-független módon képesek gátolni az NMDA-

áramokat. Az NMDA receptor működését kifejezetten befolyásolja az úgynevezett 

“redox-szabályozó hely”-en keresztül a kémiai redukció és az oxidáció. Ezen a 

támadásponton keresztül a redukáló vegyületek drámai módon megnövelik az NMDA 

csatorna aktivitását, míg az oxidánsok vagy megfordítják a redukáló anyagok hatását 

vagy gátolják a receptor natív válaszát (Aizenman és mtsai., 1989).  

Az NMDA receptorok farmakológiájának valószínűleg egyik legfontosabb felfedezése 

az olyan kifejezetten alítpus-szelektív antagonisták azonosítása volt, melyek 

allosztérikus módon, az NR2 alegység extracellulárisan található N-terminális 

doménjével interakcióba lépve felytik ki hatásukat (Perin-Dureau és mtsai., 2002; 

Malherbe és mtsai., 2003c). Legtöbbjük szelektív az NR2B alegységet tartalmazó 

receptorokra. Számos ifenprodil-származékot vizsgáltak meg az első NR2B altípus-
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szelektív antagonista azonosításáig (Williams, 1993). Olyan, az NR2B alegység iránt 

nagy affinitással és szelektivitással rendelkező anyagokat fedeztek fel, meylek átjutnak 

a vér-agy gáton és szisztémás aktivitással is rendelkeznek. Ilyenek például a 

Troxoprodil/CP101, 606 (Chenard és mtsai., 1995), vagy a Ro 25-6981 (Fischer és 

mtsai.,  1997),  

Az NR2A altípus specifikus gátlószere az (1RS,1′S)-PEAQX (Auberson és mtsai., 

2002) illetve ennek aktív diasztereomere, az NVP-AAM077 (Chaperon és mtsai., 2003), 

mely már nanomoláris koncentrációban is 100-szor nagyobb affinitást mutat a humán 

NR1/NR2A receptorok iránt, az NR1/NR2B receptorokhoz képest, és szisztémás 

adagolás esetén in vivo is van hatása. 

Az NMDA receptorok kritikus szerepet játszanak az excitátoros típusú szinaptikus 

neurotranszmisszióban és plaszticitásban. Ugyanakkor, egyedi csatorna-jellemzőiknek 

következtében (mint a nagymértékű Ca2+-permeabilitás, a relatíve lassú aktivációs 

illetve dezaktivációs kinetika, és a Mg2+ okozta feszültségfüggő gátlás, melyet a 

depolarizáció megszűntet), bonyolult módon részt vesznek a tanulás és a memória 

molekuláris mechanizmusaiban (Massey és mtsai., 2004). Másrészt, az NMDA 

receptorok kóros körülmények között bekövetkező krónikus túlingerlése 

excitotoxicitáshoz és sejtpusztuláshoz vezet (Zhou és Baudry 2006).       

 

Monoamin uptake gátló antidepresszánsok hatása az NMDA receptorokra. Az 

NMDA receptorok és a nAChR-ok közös sajátságai. 

Az ionotróp receptor-családok közt fennálló szerkezetbeli eltérések ellenére a nAChR-

ok és az NMDA receptorok rendelkeznek néhány közös farmakológiai tulajdonsággal, 

mivel a megfelelő csatornablokkoló-típusú antagonistáik, a mekamilamin illetve a 

dizocilpin (MK-801) úgynevezett “kereszt-gátlás”-t mutatnak, azaz, a nAChR 

antagonista mekamilamin gátolja az NMDA receptorok működését (Snell és Johnson, 

1989), illetve a szintén  csatornablokkoló NMDA receptor antagonista MK-801 képes 

gátolni a nAChR-okat (Ramoa és mtsai, 1990). Azon megfigyelésekre alapozva, hogy a 

monoamin uptake  gátló-típusú antidepresszánsok a mekamilaminhoz hasonló módon, 

csatorna-blokkoló mechanizmus révén képesek antagonizálni a nACh receptorokat 

(Lerner-Marmarosh és mtsai., 1995; Garcia-Colunga és mtsai., 1997; Maggi és mtsai., 

1998), azt feltételeztük, hogy az NMDA antagonizmus szintén egy általános 
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jellegzetessége lehet az uptake-gátló antidepresszánsoknak (3. ábra). Jelen munkánk 

során egyik célunk az volt, hogy ellenőrizzük ezen feltételezést (lásd „Célkitűzések”). 

 

 

3. ábra. A nAChR és az NMDA receptorok csatorna gátló antagonistái egymásra kölcsönösen 

hatnak. A monoamin transzporter gátló antidepresszánsok a csatorna gátló mekamilaminhoz 

hasonló hatékonysággal, nem-kompetitív módon gátolják a nAChR-ok működését. Felmerül a 

kérdés, hogy vajon a fenti farmakológiai hasonlóság alapján, a nAChR-okat gátló 

antidepresszánsok befolyásolják-e az NMDA receptor működését is? 

 

Az ATP receptorok 

A harmadik ionotróp receptor-család az úgynevezett ATP-vezérelt csatornák, 

másnéven ionotróp purinerg receptorok családja. Ezek trimer szerkezetűek. 

Képviselőjük a P2X-receptor. A P2X-receptorok nem-szelektív kationcsatornák, melyek 

az extracelluláris ATP bekötődésekor nyílnak ki. Mivel a P2X receptoroknak relatíve 

magas a Ca2+ permeabilitásuk (Egan és Khakh, 2004; Rogers és mtsai., 1997), ezen 

tulajdonságuk képessé teszi őket arra, hogy a receptor ioncsatornáján keresztül létrejövő 

Ca2+ beáramlás révén neurotranszmitter felszabadulást váltsanak ki, vagy elősegítsék a 
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Ca2+-függő neurotranszmitter felszabadulást, feltéve ha a release site-ok közelében 

helyezkednek el. 

Az ATP a P2X receptor extracelluláris hurok-részéhez kötődik, ezáltal az ioncsatorna 

konformáció-változását hozva létre, ami azt eredményezi, hogy megnyílik az ionok 

számára permeábilis pórus, lehetővé téve a Na+ és Ca2+ ionoknak a sejtbe történő 

bejutását és ennek következtében a sejtmembrán depolarizációját valamint különféle, 

Ca2+-szenzitív intracelluláris folyamatok aktivációját. A csatornanyitás időtartama a 

receptor alegység-összetételétől függ, míg a P2X1 és a P2X3 receptorok az ATP 

folyamatos jelenléte ellenére gyorsan deszenzitizálódnak (néhányszáz milliszekundum 

alatt), addig a P2X2 receptor csatornája mindaddig nyitott állapotban marad, amíg az 

ATP kötődik a receptorhoz. 

Három ATP molekula szükséges egy P2X receptor aktivációjához, ami azt sugallja, 

hogy az ATP-nek minden egyes alegységhez kötődnie kell ahhoz, hogy a csatorna 

kinyíljon, a legújabb bizonyítékok is azt valószínűsítik, hogy az ATP három alegység 

határterületéhez (interface) kötődik (Evans 2008). A pontos mechanizmus, amivel az 

ATP bekötődése kiváltja a P2X receptor csatornájának kinyílását még nem teljesen 

tisztázott, de jelenleg is vizsgálatok tárgyát képezi (Egan és mtsai., 2006).                

A P2X-receptorokat eddig a legkülönfélébb szervezetekben sikerült kimutatni: ember, 

egér, patkány, nyúl, csirke, amőba stb. (North, 2002). Minden működőképes P2X-

receptor három fehérje alegységből felépülő trimer, mely alegységek egy, az ionok 

számára átjárható csatornát zárnak közre (Nicke és mtsai., 1998). A P2X receptor 

alegységek 379-595 aminosavból álló polipeptid láncok, két transzmembrán-doménnel 

(TM1 és TM2), egy széles extracelluláris hurokkal és egy intracelluláris karboxi- 

valamint egy amino-terminális résszel (Khakh, 2001; Valera és mtsai., 1994). 

Napjainkig hét darab, különböző P2X-receptor alegységet kódoló gént azonosítottak, 

melyek által kódolt alegységeket P2X1-P2X7 –ként tartanak számon (North, 2002; Gever 

és mtsai., 2006). Minden egyes alegységet egyedi kinetika és farmakológiai fenotípus 

jellemez (North és Surprenant, 2000). Az alegységek különböző, homo- vagy 

heterooligomer társulásával  jönnek létre a működőképes receptorok. A lehetséges 

kombinációk közül eddig 16-ról bizonyosodott be, hogy működőképes (Torres és 

mtsai., 1999). Ezek zöme homooligomer receptor, kivéve a P2X6-ot, mely 

homooligomer formában nem működőképes, a többi receptor pedig heterooligomer, 
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melyek felépítésében a P2X1-P2X6 alegységek vesznek részt. Mindamellett nemrég 

kiderült, hogy N-glikoziláció révén még a homomer P2X6 receptor is működőképes 

lehet (Jones és mtsai., 2004). Ezzel szemben a P2X7 receptor csak homooligomer 

formában működőképes és a P2X7 alegység nem társul egyetlen másik ismert P2X 

alegységgel sem.  

A P2X receptorok átjárhatók úgy a monovalens (Na+, K+) mind a divalens (Ca2+) 

kationok számára és a receptor aktivációja egy befele irányuló ionáramot idéz elő, 

ezáltal a sejtmembrán helyi depolarizációját okozva, ezenkívül a Ca2+ beáramlás a 

receptor ioncsatornáján keresztül képes közvetlen módon kiváltani a transzmitter 

felszabadulást. Ráadásul, elhúzódó vagy ismételt agonista alkalmazása esetén egyes 

P2X receptoroknál (különösen a a P2X7 receptor esetén) az ioncsatorna kitágulása 

következik be és ennek következményeképp a csatorna áteresztővé válik 800 Da-nál 

nagyobb méretű kationok számára is (Sperlágh és mtsai., 2007).  

A P2X receptorok alapvetően az ATP-re illetve annak különbőző szintetikus analógjaira  

érzékenyek, míg az AMP-re és az adenozinra nem, ugyanakkor a homomer P2X 

receptorok ligand-kötő profilja jól meghatározott (North és Surprenant 2000; Gever és 

mtsai., 2006). 

A heteromer receptorok farmakológiája kevésbé ismert,  ez alól kivételt képez a 

P2X2/3, P2X2/6, P2X1/2, P2X1/4, P2X1/5, és a P2X4/6 receptor, melyek 

farmakológiai jellemzőit már leírták (Nicke és mtsai., 2005; Le és mtsai., 1998; Lewis 

és mtsai., 1995; Brown és mtsai., 2002; King és mtsai., 2000; Torres és mtsai., 1998).  

A P2X receptorok széleskörű eloszlást mutatnak a legkülönfélébb szövetek sejtjein. 

Mindenütt a központi, a perifériás valamint az autonóm idegrendszer pre- és 

posztszinaptikus idegvégződésein a P2X receptorok a szinaptikus jelátvitelt 

szabályozzák (North RA 2002, Burnstock G 2000). Ráadásul a P2X receptorok képesek 

a szívizom, a vázizmok és számos símaizom (érrendszer, vas deferens, vízhólyag stb.) 

sejtjeinek összehúzódását is kiváltani. A P2X receptorok a fehérvérsejteken (beleértve a 

limfocitákat és makrofágokat) is expresszálódnak, valamint jelen vannak még a 

trombocitákon is.  

Egy adott P2X receptor farmakológiai tulajdonságait nagymértékben befolyásolja az 

alegység-összetétele (Gever és mtsai., 2006). A különböző alegységek különböző 
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érzékenységet mutatnak az olyan purinerg agonistákra, mint az ATP, az α,β-meATP és 

a BzATP, illetve az olyan antagonistákra, mint a PPADS és a suramin (North 2002).  

Továbbra is érdeklődés tárgya az a tény, hogy egyes P2X receptorok (P2X2, P2X4, 

humán P2X5, és P2X7) az ATP-re adott válasz során többféle “open state” állapotot 

mutatnak, melyt az jellemez, hogy idő-függő módon megnövekedik a permeabilitásuk 

olyan nagyméretű szerves ionok számára, mint például az N-methyl-D-glucamine 

(NMDG+) és a nukleotid-kötő festékek számára, mint a propidium-jodid (YO-PRO-1). 

Az még nem pontosan tisztázott, hogy ez a permeabilitás-változás a P2X receptor 

csatornájának kiszélesedésének vagy pedig egy különálló ion-áteresztő pórus 

megnyílásának a következménye. 

Összhangban az egész testre kiterjedő széleskörű eloszlásukkal, a P2X receptorok 

számtalan élettani folyamatban vesznek részt (North, 2002; Khakh és North, 2006). 

Ezek közé tartozik a szívritmus és a kontraktilitás szabályozása (Vassort, 2001), az 

érfalak tónusának szabályozása (North, 2002), a fájdalomérzékelés közvetítése (Chizh 

és Illés, 2001) (így például a gerincvelői P2X4 receptorok up-regulációja kapcsán 

hiperszenzitivitás lép fel az egyébként fájdalmat nem okozó ingerekre is), a vas deferens 

összehúzódásának szabályozása az ejakuláció során ((North, 2002).   

Régóta ismert, hogy az ATP extracelluláris messengerként hat a kardiovaszkuláris 

rendszerben (Drury és Szent-Györgyi, 1929). A szimpatikus idegvégződésekben a 

neuronális aktivitás hatására a noradrenalinnal egyszerre szabadul fel (Fredholm és 

mtsai., 1982; Sperlágh és Vizi, 2000), de ugyanakkor posztszinaptikus célsejtekből is 

felszabadulhat (Vizi és Sperlágh, 1999; Vizi és mtsai., 1992), így például az 

endotélsejtekből (Milner és mtsai., 1990; Yang és mtsai., 1994) és a szívizomsejtekből 

energiadepriváció hatására (Borst és Schrader, 1991). Az ATP többféle ionotróp (P2X) 

illetve metabotróp (P2Y) receptor altípust aktivál, ezáltal szabályozva a miokardiális 

működést, a hemosztázist és az endotélium proliferációját (Boarder és Hourani, 1998; 

Rongen és mtsai., 1997).     

Az idegrendszerben a P2X receptorok közvetítik az extracelluláris ATP jól ismert gyors 

transzmitter hatását a neuro-neuronális (Edwards és mtsai., 1992) valamint a neuro-

effektor szinapszisokban (Evans és mtsai., 1992). A P2X receptorok megtalálhatók a 

kolinerg idegvégződések preszinaptikus részén (Sperlágh és Vizi, 1991; Sun és Stanley, 

1996), ezen kívül részt vesznek a glutamát (Gu és MacDermott, 1997), a dopamin 
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(Zhang és mtsai., 1996) és a GABA felszabadulásának szabályozásában (Hugel és  

Schlichter, 2000). 

Kimutatták, hogy a szív szimpatikus idegeiből a noradrenalin  felszabadulását a 

preszinaptikus P2X receptorok szabályozzák. Ezen receptor farmakológiai fenotípusa 

hasonlít a homo-oligomér P2X3 és a hetero-oligomér P2X2/P2X3 receptorokhoz, 

egybehangzóan azzal a ténnyel, hogy a receptor alegységének mRNS-e expresszálódik 

az SCG-ben (Sperlágh és mtsai., 2000). Ezen receptorok támadáspontjai lehetnek a 

különféle helyekről felszabaduló endogén ATP-nek (Sperlágh és Vizi, 2000) illetve a 

nem-szinaptikus módon ható gyógyszereknek (Vizi, 2000) a kardiovaszkuláris rendszer 

szintjén. 

A P2X receptorok szerepe a monoaminok felszabadulásában 

A perifériás idegrendszerben az ATP preszinaptikus serkentő hatását a noradrenerg 

jelátvitelre elsőként 1987-ben írták le nyúl fül-artéria esetén (Miyahara és Suzuki 1987). 

Ezt követően bebizonyították az ATP és a metabolikusan stabil analógjának, az α,β-

methylene-ATP-nek a [3H]noradrenalin felszabadulásra gyakorolt serkentő hatását 

PC12 sejtekben (Inoue és mtsai., 1989) és tengerimalac ileumában (Sperlágh és Vízi 

1991). Utóbb, a P2 receptorok altípusainak azonosítását követően, az előbbi 

tanulmányokat felülvizsgálták és azt találták, hogy a szimpatikus idegvégződéseken 

ionotróp P2X receptorok találhatók, mely receptorok aktivációja közvetlen módon 

kiváltja vagy elősegíti a stimulációra fellépő noradrenalin felszabadulást (Boehm és 

Kubista 2002; Arthur és mtsai., 2007; Queiroz és mtsai., 2003; Sesti és mtsai., 2002; 

Sperlágh és mtsai., 2000) a receptor ioncsatornáján keresztül történő direkt Ca2+ 

beáramlás révén. Ezen receptorok farmakológiai fenotípusa különbözik: fajtánként, a 

szimpatikus idegrendszeri ingerületátviteli helyenként, sőt, még egyazon neuron 

sejttestje és idegvégződései között is. Ennélfogva, patkány szimpatikus neuronjainak 

tenyészetében egy α,β-methylene ATP-inszenzitív P2X-szerű receptort sikerült 

azonosítani (Boehm 1999), míg tengerimalac jobb pitvarában azt találták, hogy az α,β-

methylene ATP serkenti a noradrenalin felszabadulást és ezen folyamatot mediáló 

receptor farmakológiai profilja hasonló volt a P2X3 vagy a P2X2/P2X3 receptorokéhoz, 

egybehangzóan azzal a ténnyel, hogy ezen P2X receptortípusok mRNS-e expresszálódik 

a szimpatikus dúcokban (Sperlágh és mtsai., 2000).  
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Egy másik tanulmány kimutatta, hogy patkány vas deferens-ben a noradrenalin 

felszabadulást facilitáló P2X receptorok a következőek: P2X1, P2X3, vagy P2X2/P2X3 

receptorok (Queiroz és mtsai., 2003). Ellenben úgy tűnik, hogy egér szimpatikus 

neuron-tenyészetben az idegvégződések nem expresszálnak serkentő típusú nukleotid-

érzékeny receptorokat (Norenberg és mtsai., 2001). 

Jelentőséggel bír, hogy ezen receptorokat valószínűleg endogén módon aktiválja a 

folyamatban levő neuronális működésre válaszul felszabaduló ATP (Sperlágh és mtsai., 

2000; Boehm 1999) illetve tengerimalac, sertés és humán szív esetén (Sesti és mtsai., 

2003; Machida és mtsai., 2005) a szívizom ischemia során felszabaduló ATP, ami által 

ezek a receptorok képesek hozzájárulni az ischemia által kiváltott arritmiákhoz és az 

ischemiás szívműködés-zavarokhoz. 

A patkány központi idegrendszerében, a locus coeruleus (LC) neuronjain találhatók 

ATP-szenzitív, P2X-szerű receptorok, melyek a spontán akciós potenciálok kisülését 

segítik elő (Frohlich és mtsai., 1996).  

Facilitátoros P2X receptorokat leírtak még a hippocampust beidegző noradrenerg 

axonterminálisokon, és a homomer P2X1 és P2X3 receptorokat azonosították, mint az 

ezen hatásért legvalószínűbben felelős alegységeket (Papp és mtsai., 2004). 

A kardiovaszkuláris rendszer szintjén a P2X receptorok számos folyamat 

szabályozásában vesznek részt. Így például a patkány jobb pitvarában az ATP és az 

UTP pozitív ionotróp hatását közvetítik (Froldi és mtsai, 2001); növelik a 

szívfrekvenciát (Anikina és mtsai., 2005), stimuláló hatást közvetítenek a szívizom 

kontraktilitásra (Hu és mtsai., 2001); megemelik az átlagos artériás vérnyomást 

(Tarasova és mtsai., 1998); az erek símaizomsejtjein keresztül vazokonstrikciót okoznak 

(Rongen és mtsai., 1997), ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy krónikus 

szívbetegségben szenvedők baloldali miokardiumában a P2X6 receptorok up-

regulálódtak (Banfi és mtsai., 2005). A preszinaptikusan elhelyezkedő P2X receptorok 

szabályozzák a noradrenalin felszabadulását a szívben (Sperlágh és mtsai., 2000). 
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4. CÉLKITŰZÉSEK 

Előzetes eredményeink alapján két fő témakörben kívántunk vizsgálatokat végezni: 

 

I. Témakör.: Milyen módon és mértékben befolyásolják a monoamin transzporterekre 

ható különböző típusú antidepresszánsok (maprotilin, tianeptin, desipramin, fluoxetin) a 

központi idegrendszer ligand-vezérelt ionotróp receptorainak működését? 

 

Célkitűzés 1.  Atípusos antidepresszánsok hatásának vizsgálata a központi 

idegrendszer nikotinikus acetilkolin receptoraira (nAChR) 

Munkacsoportunk korábbi eredményei bizonyították, hogy a különböző monoamin 

uptake gátló vegyületek (nomifensin, kokain, desipramine, fluoxetin stb.) szerkezetüktől 

és szelektivitásuktól függetlenül gátolni képesek a központi idegrendszer nAChR-ait. 

Részben ezen eredményekre alapozva kidolgozásra került a depresszió egy új elmélete 

(Shytle  és mtsai, 2002), mely a tünetek kialakulását a nAChR-ok túlingerlődésével, az 

antidepresszánsok hatását pedig ezen receptorok gátlásával magyarázza. 

Kísérleteinkben ezt az új elméletet kívántuk vizsgálni oly módon, hogy egy olyan  

atípusos antidepresszáns, a tianeptin nAChR-ra gyakorolt hatását vizsgáltuk, mely a 

monaomin teóriával nem összeegyeztethető módon hat, mivel a szerotinin visszvételét 

serkenti. Ezen kívül egy további, eddig még nem vizsgált antidpresszáns, a NA uptake 

gátló maprotilin hatását is vizsgáltuk a nikotin-kiválotta NA-felszabadulásra patkány 

hippocampus szeletekből. 

 

Célkitűzés 2.  Monoamin uptake gátló típusú antidepresszánsok hatásának vizsgálata a 

központi idegrendszer NMDA receptoraira 

Korábbi eredményeink azt mutatták, hogy monoamin uptake gátló típusú 

antidepresszánsok a nAChR-ok gátlását a mekamilaminéhoz hasonló csatornablokkoló 

mechanizmussal érik el. Mivel a nAChR és az NMDA receptor csatornablokkoló típusú 

antagonistái egymást kölcsönösen gátolják (Snell és Johnson, 1988; Ramoa és mtsai, 

1990), felmerül a kérdés, hogy vajon az antidepresszánsok a nAChR-okon kívül az 

NMDA receptorok működését is befolyásolják-e? Ennek tanulmányozására az SSRI 

típusú fluoxetin és a triciklikus desipramin NMDA-kiváltotta NA-felszabadulásra 

gyakorolt hatását vizsgáltuk patkány hippocampus szeletekből. 
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Célkitűzés 3.  Monoamin uptake gátló típusú antidepresszánsok hatásának vizsgálata a 

perifériás idegrendszer P2X receptoraira 

Korábbi eredményeinkre való tekintettel, melyek bebizonyították, hogy a triciklikus 

desipramin valamint az SSRI típusú fluoxetin nAChR-antagonista tulajdonságokkal 

rendelkezik, ki akartuk terjeszteni ezen antidepresszánsok hatásának vizsgálatát az 

ionotróp receptorok családjának más képviselőire is.  

Kísérleteinkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon a nAChR gátló hatású  

desipramin és fluoxetin rendelkezik-e egyidejűleg a purinerg jelátvitelben résztvevő, 

ionotróp típusú P2X receptor gátló hatással is ? A kérdés vizsgálatára ezen 

antidepresszánsok ATP-kiváltotta NA-felszabadulásra gyakorolt hatását vizsgáltuk 

tengerimalac jobb pitvar-preparátumon. 

 

II. Témakör.: Milyen módon és mértékben befolyásolják az ionotróp receptorokra ható 

csatorna blokkoló típusú receptor antagonisták (MK-801, mekamilamin) a központi 

idegrendszer monoamin transzportereinek működését ? 

 

Célkitűzés 4.: Csatorna-blokkoló típusú ionotróp receptor antagonista vegyületek 

hatásának vizsgálata a striatális dopamine (DA) felszabadulásra.  

Az első témakörben végzett vizsgálataink azt mutatták, hogy a monoamine uptake gátló 

típusú antidepresszánsok gátolják mind a nAChR-ok mind az NMDA receptorok 

működését, és a gátlás az irodalmi adatok alapján nagy valószínűséggel csatorna 

blokkoló mechanizmussal történik. Mivel az elmúlt évtized eredményei azt mutatják, 

hogy a monoamin transzporterek is rendelekeznek csatornaszerrű tulajdonságokkal, 

melyek fontos szerepet játszanak a transzmitterek visszavételének mechanizmusában, 

tanulmányozni kívántuk hogy a nAChR és NMDA receptor csatorna blokkoló 

antagonistái befolyásolják a monoamin transzporterek működését. 

A kérdés vizsgálatára a nAChR antagonista mekamilamin illetve az NMDA receptor 

antagonista MK-801 (dizocilpin) hatását vizsgáltuk a striatum extracelluláris DA-

szintjére in vivo mikrodialízis technika segítségével 
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5. MÓDSZEREK 

 

5.1. In vitro szeletperfúziós technika 

5.1.1. Tríciált noradrenalin [3H]NA felszabadulás mérése patkány hippokampusz  

szeletből 

Az összes, állaton végzett kísérletet a hatályos állatvédelmi törvénnyel összhangban, az 

Állatetikai Bizottság által engedélyezett módon végeztük. Kísérleteinkben 150-200 g  

súlyú hím Wistar patkányokat használtunk.  

Az állatokat nyaktiló segítségével dekapitáltuk, agyukat gyorsan eltávolítottuk és hideg, 

buborékoltatott Krebs-oldatba helyeztük. Mindkét hippocampust kipreparáltuk, majd 

egy McIlwain chopper segítségével 400 µm vastagságú szeletekre vágtuk. A szeleteket 

45 percig inkubáltuk 37 °C-on 1 ml, 10 µCi tríciummal jelölt noradrenalint (30-50 

Ci/mmol specifikus aktivitású [3H]NA)-t tartalmazó, folyamatosan buborékoltatott 

Krebs oldatban (összetétele mM-ban: NaCl 113, KCl 4.7, CaCl2 2.5, KH2PO4 1.2, 

MgSO4 1.2, NaHCO3 25, glükóz 11.5, aszkorbinsav 300 µM, Na2EDTA 30 µM). Az 

inkubációs idő leteltével az agyszeleteket, kamránként négyet, egy alacsony térfogatú, 4 

csatornás mikroperfúziós készülékbe helyeztük (Vizi és mtsai, 1985). A karbogénnel 

(95 % O2, 5 % CO2) buborékoltatott Krebs oldatot 0.6 ml/perc sebességgel áramoltattuk 

a kamrákon át.  

Az első hatvan percben, az ú.n. preperfúzió során, az idegsejtek varikozitásai által fel 

nem vett, extracellulárisan megmaradó neurotranszmittert mostuk ki (nem gyűjtöttük a 

kifolyó oldatot), majd ezt követően 3 perces mintákat szedtünk. A nyugalmi 

transzmitter felszabadulás vizsgálata során nem alkalmaztunk elektromos ingerlést, az 

agonista ( nikotin, NMDA) csak a 6-7. frakció alatt volt jelen, ezzel szemben a vizsgálni 

kívánt anyagok (maprotilin, tianeptin, desipramin, fluoxetin) már a 3. frakciótól 

kezdődően végig jelen voltak. Az NMDA-receptor vizsgálata során Mg2+-mentes 

Krebs-oldatot használtunk. A nyugalmi felszabadulást vizsgáló kísérletekben 12-15 

frakciót gyűjtöttünk. 

Az elektromos ingerlés kiváltotta felszabadulás vizsgálata esetén a kísérlet során 

kétszer, a 3. és a 13. frakcióban alkalmaztunk elektromos téringerlést (60 V, 2 Hz, 1 ms 

impulzus szélesség, 240 impulzus) egy Grass S88 stimulátor segítségével. Az anyagokat 

általában a 8. frakció után kezdtük adni, összesen 19 frakciót gyűjtöttünk. 
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A kísérletek végén az agyszeleteket 500 µl 10 %-os triklórecetsav oldatba tettük és egy 

ultrahangos homogenizáló segítségével elroncsoltuk. A gyűjtött mintákból 500 µl-t, a 

szöveti homogenizátum felülúszójából  100 µl-t mértünk 2 ml szcintillációs koktélhez 

(Ultima Gold, Packard) majd egy Packard 1900TR típusú folyadékszcintillációs 

mérőműszer segítségével meghatároztuk a keverékek radioaktivitását. Az aktivitást 

Bq/g-ban illetve frakcionális release-ben (FR) adtuk meg. Az FR érték a minta 

radioaktivitásának és a minta gyűjtésének megkezdésekor a szövetben található 

radioaktivitás értéknek a hányadosa, százalékos formában kifejezve. Az adatok 

feldolgozását külön, a statisztikai módszerekkel foglalkozó fejezetben ismertetjük. 

 

5.1.2. Tríciált noradrenalin [3H]NA felszabadulás mérése tengerimalac jobb pitvar-

preparátumból   

Kísérleteinkben 250-30, 5 µCi tríciummal jelölt 350 g súlyú hím tengerimalacokat 

használtunk. Az állatokat nyaktiló segítségével dekapitáltuk, a mellkast felnyitva a 

szívet gyorsan eltávolítottuk és hideg, buborékoltatott Krebs-oldatba helyeztük. A jobb 

pitvart leválasztottuk a szívről és 2 egyforma méretű darabra vágtuk szét. Kísérletenként 

2 db állatot használtunk fel, a két állatból származó fél-pitvarokat külön-külön kezeltük 

a továbbiak során.A pitvar-darabokat 45 percig inkubáltuk 37 °C-on 1 ml noradrenalint 

(30-50 Ci/mmol specifikus aktivitású [3H]NA)-t tartalmazó, folyamatosan 

buborékoltatott Krebs oldatban (összetétele mM-ban: NaCl 113, KCl 4.7, CaCl2 2.5, 

KH2PO4 1.2, MgSO4 1.2, NaHCO3 25, glükóz 11.5, aszkorbinsav 300 µM, Na2EDTA 

30 µM). Az inkubációs idő leteltével a pitvar darabokat, kamránként egyet, egy 

alacsony térfogatú, 4 csatornás mikroperfúziós készülékbe helyeztük (Vizi és mtsai, 

1985). A karbogénnel (95 % O2, 5 % CO2) buborékoltatott Krebs oldatot 0.6 ml/perc 

sebességgel áramoltattuk a kamrákon át. Az első hatvan percben, az ú.n. preperfúzió 

során nem gyűjtöttük a kifolyó oldatot, majd ezt követően 3 perces mintákat szedtünk. 

A nyugalmi transzmitter felszabadulás vizsgálata során az agonistát (jelen esetben az 

ATP-t) a 6-7. frakció alatt adagoltuk, a vizsgálni kívánt anyagok (PPADS, desipramin, 

fluoxetin) már a 3. frakciótól kezdődően végig jelen voltak.  

Az elektromos ingerlés kiváltotta NA felszabadulás vizsgálata esetén a kísérlet során 

kétszer, a 3. és a 13. frakcióban alkalmaztunk elektromos téringerlést (60 V, 2 Hz, 1 ms 
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impulzus szélesség, 240 impulzus) egy Grass S88 stimulátor segítségével. A vizsgálni 

kívánt anyagokat a 8. frakció után kezdtük adni, összesen 19 frakciót gyűjtve. 

A kísérletek végén a pitvar-feleket 500 µl 10 %-os triklórecetsav oldatba tettük és egy 

ultrahangos homogenizáló segítségével elroncsoltuk. A gyűjtött mintákból 500 µl-t, a 

szöveti homogenizátum felülúszójából 100 µl-t mértünk 2 ml szcintillációs koktélhez 

(Ultima Gold, Packard) majd egy Packard 1900TR típusú folyadékszcintillációs 

mérőműszer segítségével meghatároztuk a keverékek radioaktivitását. Az aktivitást 

Bq/g-ban illetve frakcionális release-ben (FR) adtuk meg. Az FR érték a minta 

radioaktivitásának és a minta gyűjtésének megkezdésekor a szövetben található 

radioaktivitás értéknek a hányadosa, százalékos formában kifejezve.  

 

5.2. In vivo agyi mikrodialízis technika altatott patkányon  

Műtét és mintagyűjtés. A módszert a különböző anyagok nyugalmi DA felszabadulásra 

gyakorolt hatásának vizsgálatakor használtuk (Kiss és mtsai, 1999). A hím Wistar 

patkányokat (280-350 g) uretánnal (1300 mg/kg) elaltattuk, majd sztereotaxikus 

készülékre (Stoelting, Kiel, USA) helyeztük és egy házi készítésű koncentrikus dialízis 

mintavevőt (polyacrylonitrile/sodium methallyl sulphonate kopolimer dializáló 

membrán, Hospal, Italy: i.d.: 0.22 mm, o.d.: 0.31 mm, aktív membrane hossz 5 mm) 

ültettünk az állat jobb striátumába (a bregmához viszonyított koordináták: A/P +2.0; 

M/L 3.0, D/V 8.0 a Paxinos és Watson sztereotaxikus atlasz alapján). A mintavevőt egy 

módosított Ringer-oldattal perfundáltuk (összetétele mM-ban: NaCl 147, KCl 4.0, 

CaCl2 1.2, MgCl2 1.0) 2.0 µl/perc sebességgel egy CMA 100 mikrodialízis pumpa 

segítségével (CMA Microdialysis, Solna, Svédország). A DA szint stabilizálódása után, 

általában 60 perccel a mintavevő beültetése után megkezdtük a 15 perces minták 

gyűjtését. 

Négy nyugalmi frakció után az állatok a mintavevőn keresztül, a dializáló oldathoz adva 

kapták a vizsgálni kívánt anyagot (MK-801, mekamilamin, nomifensin). Az új 

megemelkedett DA szint általában 1 órán belül kialakult.  

A testhőmérsékletet fűtőpárna segítségével 37 °C-on tartottuk az egész kísérlet 

folyamán. A kísérlet végén az állatokat túlaltattuk, az agyat egészben kivettük és 

formalinba helyeztük egy napra, majd a mintavevő elhelyezkedését 
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sztereomikroszkópos vizsgálattal ellenőriztük. Csak azokat az adatokat használtuk fel, 

melyek esetén a mintavevő a megfelelő területen volt. 

Mintaelemzés. A minták dopamin (DA), dihydroxi-fenil-ecetsav (DOPAC) és 

homovanillin sav (HVA) koncentrációját elektrokémiai detektorral kombinált nagy 

nyomású folyadékkromatográfiás rendszerrel (HPLC-ECD) határoztuk meg, mely a 

következő elemekből állt: Waters M510 HPLC pumpa, Waters M460 elektrokémiai 

detektor glassy carbon munkaelektróddal (munkapotenciál +650 mV) és a Maxima 820 

kromatográfiás szoftver, melynek segítségével gyűjtöttük és elemeztük a 

kromatogrammokat. Az elválasztást egy Hypersil ODS fordított fázisú oszlopon 

valósítottuk meg (Hewlett Packard, 5 µm, 100 x 2.1 mm), melyen a mozgó fázist (0.15 

M NaH2PO4, 1.6 mM Na oktánszulfonsav, 1.0 mM Na2EDTA és 12 % metanol, pH 3.7) 

0.5 ml/perc sebességgel áramoltattuk. Ilyen körülmények között a DA detekciós limitje 

1 pg/ minta körüli értéken mozgott. 

 

5.3. Statisztikai analízis 

 

5.3.1. A nyugalmi noradrenalin felszabadulás eredményeinek feldolgozása 

szeletkísérletekben 

A frakcionális felszabadulás (fractional release, FR) értékeit normalizáltuk, hogy 

csökkentsük az egyedi biológiai varianciát. Az anyagadás előtti három frakció átlagát 

vettük 100%-nak, és minden frakciót ehhez viszonyítva, normalizált százalékos 

formában adtunk meg (normalizált frakcionális felszabadulás, nFR). Mivel a FR értékek 

kiszámítása a szöveti tartalmon alapszik, a különböző kísérletekben gyakran igen nagy, 

nem biológiai okból származó eltérések mutatkoznak. A fent említett normalizálás és a 

normalizált FR értékek (nFR) használata ezt a hibát küszöböli ki és ezzel mintegy 

kontrasztosítja, kiemeli a biológiai eredetű különbözőségeket. 

 A különböző módokon (elektromos ingerléssel vagy farmakonnal) kiváltott, fokozódó 

transzmitter felszabadulást a görbe alatti terület (A) nagyságával jellemeztük. 

 

A = (∑i=10-19 nFRi)nicotine(c)-(∑i=10-19 nFRi)nicotine(0)  
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ahol i a frakciók sorszáma. A nicotine(c)-vel illetve nicotine(0)-val jelölt kifejezések a c 

koncentrációjú nikotin jelenlétében illetve a nikotin hiányában mérhető választ 

képviselik. Hasonló görbe alatti terület számításon alapuló módszert használtunk az 

NMDA illetve az ATP hatás értékelésekor is. 

A közölt adatok 4-10 kísérlet átlagát és az átlag standard hibáját (mean ± S.E.M.) 

képviselik. A statisztikai elemzést ANOVA-t követő Dunnett teszt, illetve ANOVA-t 

követő Student-Newman-Keuls-féle többszörös összehasonlítás segítségével (* p<0.05, 

** p<0.01) végeztük. 

 

5.3.2. Az elektromos ingerlés-kiváltotta noradrenalin felszabadulás eredményeinek 

feldolgozása szeletkísérletekben 

Az elektromos ingerléses kísérletek esetében az FR értékekkel dolgoztunk, először 

ezeket ábrázoltuk az idő, azaz a frakciók függvényében. Majd a fent leírt módon 

kiszámítottuk a két stimulusra (S1 és S2) adott választ jellemző két görbe alatti területet, 

a vizsgált anyagok gátlási értékét pedig az S2/S1 arányból határoztuk meg (S2/S1 az 

anyag jelenlétében / S2/S1 az anyag hiányában; counterbalanced design, minden egyes 

gyógyszer-hatást a megfelelő kontroll értékével hasonlítottunk össze). 

A gátlási értékek statisztikai analízisét egyutas ANOVA-val, majd Dunnet-teszttel 

végeztük.  

 

5.3.3. A mikrodialízis kísérletek eredményeinek feldolgozása 

Itt a mikrodialízis eredmények értékelésénél általánosan elfogadott eljárást alkalmaztuk. 

A kezelés előtti három nyugalmi frakció monoamin tartalmának átlagát  

100 %-nak tekintettük, és az összes frakció monoamin tartalmát ennek az átlagértéknek 

a százalékában fejeztük ki. A statisztikai értékelést általában a normalizált értékekkel 

végeztük, az ábrázolt eredményeknél 4-8 kísérlet átlagát és az átlag standard hibáját 

(mean ± S.E.M.) tüntettük fel. A statisztikai elemzésben ANOVA-t használtunk ismételt 

mérésekkel, post hoc tesztként pedig Dunnett tesztet vagy Tukey-Kramer féle 

többszörös összehasonlítást (* p<0.05 , ** p<0.01). 
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5.4. Felhasznált anyagok 

 

Kísérleteinkben az alábbi anyagokat használtuk: maprotiline hydrochloride (SIGMA), 

tianeptine hydrochloride (SIGMA), desipramine hydrochloride (SIGMA), fluoxetine 

hydrochloride (Ely Lilly), (-)- nicotine hydrogen tartarate (SIGMA), ATP (adenosine 5′-

triphosphate disodium salt) (SIGMA), PPADS (pyridoxal-phosphate-6-azo (benzene-

2',4'-disulfonic acid) tetrasodium salt) (SIGMA), mecamylamine hydrochloride 

(SIGMA), (+)-MK-801 hydrogen maleate (RBI, Natick, USA), tetrodotoxin (SIGMA, 

pargyline hydrochloride (SIGMA), nomifensine maleat (SIGMA), NMDA (N-methyl-

D-aspartate) (SIGMA), L-7,8-[3H]noradrenalin ([3H]NA, specifikus aktivitás 30-50 

Ci/mmol) (Amersham Biosciences, Little Chalfont, UK). 

Minden egyéb felhasznált anyag analitikai tisztaságú volt. Az összes anyagot Krebs-

oldatban, módosított Ringer-oldatban, fiziológiás sóoldatban vagy desztillált vízben 

oldottuk fel.  
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6. EREDMÉNYEK 

 

6.1. Monoamin uptake rendszerekre ható antidepresszánsok (maprotilin, 

tianeptin) nAChR antagonista tulajdonsága 

  

A nikotin hatása a nyugalmi [3H]NA-felszabadulásra patkány hippocampus szeletben 

A kontroll csatornák esetében a hippocampus szeletek radioaktivitása a 30 perces 

izotópos feltöltést és a 60 perces preperfúziót követően, a perfúzió kezdetekor 3418 ± 

79 Bq/mg (mean ± SEM, n=39) volt. 

A 6-7. frakció során 50 µM-os koncentrációban perfundált nikotin szignifikánsan 

fokozta a nyugalmi [3H]NA felszabadulást (AUC6-11= 1703 ± 101 %, n=39).  

 A NA release–emelkedés átmeneti jellegű volt, a nikotin adását követő 4 frakción belül 

visszatért az alapvonalra (4. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra. A hippokampuszban a nikotin-kiváltotta NA-felszabadulást a nemkompetitív nikotin 

antagonista mekamilamin hatékonyan gátolta, ami azt bizonyítja, hogy a nikotin válasz 

létrejöttéhez a nAChR-ok aktivációja szükséges.  

 
A nikotin kiváltotta [3H]NA felszabadulást dózis-függő módon gátolta a nikotin 

receptor antagonista mekamilamin 0.32 µM-os IC50 értékkel (5. ábra), 10 µM-os 

koncentrációban pedig teljes mértékű gátlást okozott, ami arra utal, hogy a folyamat a 

nikotin receptorok közvetítésével zajlik le (4. ábra). 
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5. ábra. A mekamilamin dózis-függő hatása a nikotin-kiváltotta NA-felszabadulásra. A görbe 

alatti területet a “Módszerek”-ben leírt egyenlet alapján számítottuk ki. A görbe minden egyes 

pontja n=4-5 független kísérlet átlagát reprezentálja (átlagok ± standard hiba). Az EC50 értéket 

nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 

 

A NA reuptake gátló maprotilin és az atípusos antidepresszáns tianeptin hatása a 

nikotin kiváltotta [3H]NA-felszabadulásra 

 

A noradrenalin reuptake-gátló maprotilin (0.1-100 µM-os koncentráció-tartományban) a 

3. frakciótól kezdődően, a szerotonin reuptake-fokozó tianeptin (szintén 0.1-100 µM-os 

koncentráció-tartományban) pedig a mintagyűjtés elkezdésétől végig jelen voltak a 

mintagyűjtés során. 

Egyik anyag sem befolyásolta a nyugalmi [3H]NA-felszabadulást, ugyanakkor 

mindkettő dózisfüggő módon gátolta a nikotin-kiváltotta választ. A maprotilin IC50 

értéke 5.7 µM, a tianeptiné pedig 11.32 µM volt (6. ábra). 

A nikotin kiváltotta NA-felszabadulás gátlására nézve a maprotilin IC50-értéke csak igen 

kis mértékben, mindössze egy nagyságrenddel tér el a mekamilamin 0.32 µM-os IC50 

értékétől, ugyanakkor a tianeptin IC50-értéke már csaknem két nagyságrendnyi eltérést 

mutat. 
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6. ábra. A maprotilin és a tianeptin hatása a nikotin kiváltotta [
3
H]NA-felszabadulásra patkány 

hippocampus szeletből. A gátlási értékek az antidepresszánsok jelenlétében illetve annak 

hiányában kapott AUC értékek arányaként lettek kiszámítva. Az IC50 értékeket nonlineáris 

regresszióval határoztuk meg. 

 

Az antidepresszánsok nikotin receptor antagonista és transzporter gátló képessége 

közötti korreláció vizsgálata  

A monoamin uptake gátló vegyületek egymástól eltérő hatékonysággal ugyan, de 

képesek gátolni egyrészt a noradrenalin transzportert, másrészt a nikotin kiváltotta 

noradrenalin-felszabadulás folyamatát. Felmerült annak a lehetősége, hogy az uptake 

inhibítorok esetleg éppen a noradrenalin visszavétel gátlásán keresztül befolyásolnak 

valamilyen intracelluláris folyamatot, és ezáltal csökkentik a nikotin kiváltotta 

noradrenalin-felszabadulást. 

E feltételezés tisztázása céljából megvizsgáltuk, hogy van-e korreláció a különböző 

transzporter gátlók NA transzporter gátló képessége (Ki értékek) és nikotin kiváltotta 

NA felszabadulást csökkentő hatása (IC50 értékek) között ? A Ki-értékek az irodalomból 

származnak (Schacht és Heptner, 1974; Wong és Bymaster, 1976; Hyttel, 1977; 

Heikkila és Manzino, 1984, Richelson és Pfenning, 1984), míg az IC50-értékeket 

részben jelen tanulmányban (a maprotilin esetén), részben pedig csoportunk korábbi 
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vizsgálatai során (Hennings és mtsai., 1997; Hennings és mtsai., 1999; Kiss és mtsai., 

2000, Szász és mtsai., 2007) határoztuk meg (7. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra. Különböző antidepresszánsok nAChR közvetítette NA felszabadulást gátló hatásának 

IC50 értékei a NA transzporter gátló hatás (log Ki) függvényében. DMI: desipramin, Nis: 

nisoxetin, Kok: kokain, Flx: fluoxetin, Cit: citalopram, Nom: nomifensin, GBR: GBR-12909, 

Map: maprotilin. 

 

A két változó (logKi és logIC50) között a Pearson-féle korreláció analízis nem mutatott 

ki összefüggést (7. ábra): a korrelációs koefficiens értéke r = 0.17-nak adódott, ami nem 

különbözött szignifikánsan a nullától (p=0.69). Tehát a monoamin uptake 

inhibítoroknak – köztük a maprotilinnek – a nikotin kiváltotta noradrenalin-

felszabadulásra kifejtett gátló hatása nem a noradrenalin transzporter gátlásán keresztül 

valósul meg. 

 

Az antidepresszánsok és a TTX gátló hatásának összehasonlítása a nikotin és az 

elektromos stimuláció kiváltotta [3H]NA felszabadulásra nézve 

Az irodalmi adatok alapján a monoamin transzporter gátló vegyületek képesek a Na+-

csatornák bizonyos fokú gátlására. Mivel ez a mechanizmus elvileg magyarázatul 

szolgálhat a nikotin kiváltotta NA felszabadulás gátlására (Kiss és mtsai, 1997), 

kísérleteinkben összehasonlítottuk a Na+-csatorna gátló tetrodotoxin (TTX) és az 
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atípusos antidepresszánsok hatását a különböző módokon (nikotin illetve elektromos 

ingerlés) kiváltott [3H]NA felszabadulásra nézve, hogy megvizsgáljuk a  Na+- csatorna 

lehetséges részvételét ezen anyagok gátló hatásában. Ezen kísérletekben 19 frakciót 

gyűjtöttünk és két elektromos ingerlést alkalmaztunk a harmadik valamint a 

tizenharmadik frakciók esetén (lásd „Módszerek” fejezet). A vizsgált anyagok a 

kilencedik frakciótól kezdődően a kísérlet végéig jelen voltak; a gátló hatást pedig 

szintén a „ Módszerek” fejezetben leírt módon számítottuk ki. A TTX egyforma 

hatékonysággal blokkolta mind gátolta mind a nikotinnal (IC50 = 0.033 µM), mind az 

elektromos ingerléssel (IC50 = 0.039 µM) kiváltott NA felszabadulást (8. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra. A Na
+
-csatorna blokkoló tetrodotoxin (TTX) hatásának összehasonlítása a nikotin- 

illetve az elektromos ingerlés-kiváltotta [
3
H]NA felszabadulásra, patkány hippocampus 

szeletből. A TTX a harmadik frakciótól kezdődően végig jelen volt a mintagyűjtés során. Az IC50 

értékek nemlineáris regresszióval lettek meghatározva.  

 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a Na+-csatornáknak egyforma szerepe van 

mindkét stimulációs mód által kiváltott transzmitter felszabadulásban. 

Ezzel ellentétben, az atípusos antidepresszánsok nagyságrendekkel gyengébb gátló 

hatást mutattak az elektromos ingerlés kiváltotta [3H]NA-felszabadulásra, mint a nikotin 
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által kiváltott neurotranszmitter felszabadulásra. A maprotilin IC50-értéke 177.4 µM (9.  

ábra), míg a tianeptiné 177.2 µM volt (10. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra. A maprotilin hatásának összehasonlítása a nikotin- és az elektromos ingerlés-kiváltotta 

[
3
H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket nemlineáris 

regresszióval határoztuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. A tianeptin hatásának összehasonlítása a nikotin- és az elektromos ingerlés-kiváltotta 

[
3
H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket nemlineáris 

regresszióval határoztuk meg. 
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6.2. Monoamin uptake inhibitorok (fluoxetin, desipramin) NMDA-receptor 

antagonista tulajdonsága 

 

Az NMDA hatása a nyugalmi [3H]NA-felszabadulásra 

A kontroll csatornák esetében a hippocampus szeletek radioaktivitása a 30 perces 

izotópos feltöltést és a 60 perces preperfúziót követően, a perfúzió kezdetekor 1460 ± 

185 Bq/mg volt (mean ± SEM, n=12). 

A 6.-7. frakció során 100 µM-os koncentrációban adott NMDA szignifikánsan fokozta a 

nyugalmi [3H]NA felszabadulást (AUC6-13 = 1572 ± 283 %, n=12). 

A NA release–emelkedés átmeneti jellegű volt, az NMDA adását követően 21 percen 

belül visszatért az alapvonalra. (11. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra. Az NMDA hatásának jellemzése a nyugalmi [
3
H]NA felszabadulásra patkány 

hippocampus szeletben. A nemkompetitív NMDA receptor antagonista MK-801 (10 µM-os 

koncentrációban) már a 3. frakciótól kezdődően végig jelen volt. A görbe alatti terület (AUC) az 

alapvonalhoz viszonyított többlet-felszabadulásként lett kiszámítva.    

 

Az NMDA kiváltotta [3H]NA felszabadulást dózisfüggő módon gátolta a 

nemkompetitív NMDA receptor antagonista dizocilpin (MK-801), 0.54 µM-os IC50 

értékkel, míg 10 µM-os koncentrációban teljes mértékű gátlást okozott, ami azt mutatja, 

hogy a folyamat az NMDA receptorok közvetítésével zajlik le (12. ábra). 
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12. ábra. Az MK-801 dózis-hatásgörbéje az NMDA-kiváltotta [
3
H]NA felszabadulásra. A 

gátlási értékek az antagonista jelenlétében illetve annak hiányában kapott AUC értékek 

arányaként lettek kiszámítva. Az IC50 értékeket nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 

 

Antidepresszánsok hatása az NMDA-kiváltotta [3H]NA-felszabadulásra 

A triciklikus desipramin (1-100 µM-os koncentráció-tartományban) és az SSRI 

fluoxetin (szintén 1-100 µM-os koncentráció-tartományban) a 3. frakciótól kezdődően 

végig jelen voltak a mintagyűjtés során. Egyik anyag sem befolyásolta a nyugalmi 

[3H]NA-felszabadulást, ugyanakkor mindkettő dózisfüggő módon gátolta az NMDA-

kiváltotta választ. A desipramin IC50 értéke 14.57 µM, a fluoxetiné pedig 41.06 µM volt 

(13. ábra). 
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13. ábra. A desipramin (DMI) 

és a fluoxetin hatása az NMDA 

kiváltotta [
3
H]NA-

felszabadulásra patkány 

hippocampus szeletből. A 

gátlási értékek az 

antidepresszánsok jelenlétében 

illetve azok hiányában kapott 

AUC értékek arányaként lettek 

kiszámítva. Az IC50 értékeket 

nonlineáris regresszióval 

határoztuk meg. 
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Az antidepresszánsok és a TTX gátló hatásának összehasonlítása az NMDA- és az 

elektromos stimuláció kiváltotta [3H]NA felszabadulásra nézve 

Összehasonlítottuk a Na+-csatorna blokkoló tetrodotoxin (TTX) és az antidepresszánsok 

hatását az NMDA- és az elektromos ingerlés által kiváltott [3H]NA felszabadulásra, 

hogy megvizsgáljuk a  Na+- csatorna lehetséges részvételét a desipramin és a fluoxetin 

gátl hatásában. Ezen kísérletekben 19 frakciót gyűjtöttünk és két elektromos ingerlést 

alkalmaztunk a harmadik valamint a tizenharmadik frakciók esetén (lásd „Módszerek” 

fejezet). A vizsgált anyagok a kilencedik frakciótól kezdődően a kísérlet végéig jelen 

voltak; a gátló hatást pedig szintén a „ Módszerek” fejezetben leírt módon számítottuk 

ki. A TTX hasonló hatékonysággal gátolta úgy az NMDA-, mind az elektromos 

ingerlés-kiváltotta NA felszabadulást (az IC50 értékek 66 nM illetve 55 nM voltak) (14. 

ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. .ábra. A Na
+
-csatorna blokkoló tetrodotoxin (TTX) hatásának összehasonlítása az NMDA- 

illetve az elektromos ingerlés-kiváltotta [
3
H]NA felszabadulásra, patkány hippocampus 

szeletből. A TTX a harmadik frakciótól kezdődően végig jelen volt a mintagyűjtés során. Az IC50 

értékek nemlineáris regresszióval lettek meghatározva.  

 

Ezzel ellentétben, az antidepresszánsok csak az NMDA-kiváltotta NA-felszabadulást 

gátolták, de sem a triciklikus desipramin (15. ábra), sem az SSRI fluoxetin (16. ábra) 

nem voltak hatással az elektromos ingerlés-kiváltotta válaszra, még 100 µM 

koncentráció fölött sem. 
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15. ábra. A desipramin hatásának összehasonlítása az NMDA- és az elektromos ingerlés-

kiváltotta [
3
H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket 

nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra. A fluoxetin hatásának összehasonlítása az NMDA- és az elektromos ingerlés-kiváltotta 

[
3
H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket nemlineáris 

regresszióval határoztuk meg. 
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6.3. Monoamin uptake gátlók (fluoxetin, desipramin) P2X-receptor antagonista 

tulajdonsága  

 

Az ATP hatása a nyugalmi atriális [3H]NA-felszabadulásra 

A kontroll csatornák esetében a tengerimalac jobb pitvar-preparátumok radioaktivitása a 

45 perces izotópos feltöltést és a 60 perces preperfúziót követően, a perfúzió kezdetekor 

3300 ± 905 Bq/mg volt (mean ± SEM, n=20). 

A 6-7. frakció során 1 mM-os koncentrációban adott ATP hatására a 7. frakcióban az 

alapvonalhoz képest a [3H]NA felszabadulása mintegy hatszorosára emelkedett (AUC6-

12= 508 ± 58 %, n=20). A release–emelkedés átmeneti jellegű volt, az ATP adását 

követő 4 frakción belül visszatért az alapvonalra (17. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra. Az ATP hatásának jellemzése a nyugalmi [
3
H]NA felszabadulásra tengerimalac jobb 

atriumában. A P2X receptor antagonista PPADS (30 µM-os koncentrációban) már a 3. 

frakciótól kezdődően végig jelen volt. A görbe alatti terület (AUC) az alapvonalhoz viszonyított 

többlet-felszabadulásként lett kiszámítva. 

 

Az ATP kiváltotta [3H]NA felszabadulást dózisfüggő módon gátolta a purinerg P2X 

receptor antagonista PPADS, 1.70 µM-os IC50 értékkel, míg 30 µM-os koncentrációban 

teljes mértékű gátlást okozott, ami azt mutatja, hogy a folyamat a P2X receptorok 

közvetítésével zajlik le (18. ábra). 
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Antidepresszánsok hatása az ATP kiváltotta atriális [3H]NA-felszabadulásra 

A triciklikus desipramin (0.1-30 µM-os koncentráció-tartományban) és az SSRI 

fluoxetin (szintén 0.1-30 µM-os koncentráció-tartományban) a 3. frakciótól kezdődően 

végig jelen voltak a mintagyűjtés során. Egyik anyag sem befolyásolta a nyugalmi 

[3H]NA-felszabadulást, ugyanakkor mindkettő dózisfüggő módon gátolta az ATP-

kiváltotta választ (19. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra. A desipramin (DMI) és a fluoxetin hatása az ATP kiváltotta [
3
H]NA-felszabadulásra 

tengerimalac jobb atriumában. A gátlási értékek az antidepresszánsok jelenlétében illetve azok 

hiányában kapott AUC értékek arányaként lettek kiszámítva. Az IC50 értékeket nonlineáris 

regresszióval határoztuk meg. 
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18. ábra. A PPADS dózis-

hatásgörbéje az ATP-

kiváltotta [
3
H]NA 

felszabadulásra. A gátlási 

értékek az antagonista 

jelenlétében illetve annak 

hiányában kapott AUC 

értékek arányaként lettek 

kiszámítva. Az IC50 értékeket 

nemlineáris regresszióval 

határoztuk meg. 
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Az antidepresszánsok hatásának összehasonlítása az ATP- és az elektromos 

stimuláció kiváltotta atriális [3H]NA felszabadulásra nézve 

Összehasonlítottuk az antidepresszánsok hatását az ATP- és az elektromos ingerlés által 

kiváltott [3H]NA felszabadulásra, hogy megvizsgáljuk a  Na+- csatorna lehetséges 

részvételét a desipramin és a fluoxetin gátló hatásában. Ezen kísérletekben 19 frakciót 

gyűjtöttünk és két elektromos ingerlést alkalmaztunk a harmadik valamint a 

tizenharmadik frakciók esetén (lásd „Módszerek” fejezet). A vizsgált anyagok a 

kilencedik frakciótól kezdődően a kísérlet végéig jelen voltak; a gátló hatást pedig 

szintén a „ Módszerek” fejezetben leírt módon számítottuk ki. 
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) 20. ábra. A desipramin 

hatásának összehasonlítása 

az ATP- illetve az elektromos 

ingerlés-kiváltotta [
3
H]NA 

felszabadulásra nézve 

tengerimalac jobb 

átriumában. Az IC50 

értékeket nemlineáris 

regresszióval határoztuk 

meg. 

 

21. ábra. A fluoxetin 

hatásának összehasonlítása 

az ATP- illetve az elektromos 

ingerlés-kiváltotta [
3
H]NA 

felszabadulásra nézve 

tengerimalac jobb 

átriumában. Az IC50 

értékeket nemlineáris 

regresszióval határoztuk 

meg. 
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Mindkét antidepresszáns gátolta úgy az ATP-, mind az elektromos ingerlés-kiváltotta 

NA felszabadulást, viszont eltérő hatáserősséggel. Míg a triciklikus desipramin esetén a 

kapott IC50 értékek csak egy nagyságrenddel tértek el egymástól (20. ábra), addig az 

SSRI fluoxetin esetében ez az eltérés már két nagyságrendnyinek bizonyult (21. ábra).  

 

6.4. Csatorna-blokkoló típusú ionotróp receptor antagonista vegyületek hatása a 

DA felszabadulásra patkány striatumában, in vivo mikrodialízis kísérletben 

 

Kísérleteink során a mikrodialízis mintavevőn keresztül helyileg alkalmazott 300 µM-os 

koncentrációjú dizocilpin (MK-801) illetve 1 mM-os koncentrációjú mekamilamin, 

illetve ezen anyagok nomifensin jelenlétében történő adását követően vizsgáltuk a DA 

illetve a DA-metabolitok felszabadulását altatott patkány striatumában, in vivo 

mikrodialízis technika segítségével. 

 

A DA uptake gátló nomifensin hatása a striatális dopamin felszabadulásra 

A DA uptake-gátló nomifensin folyamatos helyi alkalmazása (10 µM-os 

koncentrációban, a mintavevőn keresztül bejuttatva) közel nyolcszorosára emelte a 

nyugalmi DA koncentrációt és 60 perc elteltével stabilizálta ezen a magasabb szinten 

(22. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ábra. A nomifensin hatása a striatális DA felszabadulásra altatott patkányon. A nomifensint 

(10 µM) a 0 időponttól kezdődően a mintavevőn keresztül adagoltuk (vízszintes vonal), a 4 

nyugalmi frakció gyűjtését követően. Az adatokat egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel 

értékeltük ki (** p < 0.01). 
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A DA-metabolitok (DOPAC és HVA) koncentrációját a nomifensin nem befolyásolta. 

Az adatok 10-12 kísérlet átlagát és standard hibáját (SEM) képviselik. 

 

6.4.1. Az NMDA receptor antagonista dizocilpin (MK-801) hatása a striatális 

dopamin felszabadulásra 

Normál körülmények között a nyugalmi DA felszabadulás az altatott patkány  

striatumában 12.3 ± 2.1 pg/minta volt (n = 18). A DA és metabolitjainak (DOPAC, 

HVA) felszabadulási értékeit a bazális válaszhoz viszonyított százalékos formában 

fejeztük ki. 

Az NMDA receptor antagonista tulajdonságú dizocilpin (MK-801) 300 µM-os 

koncentrációban helyileg alkalmazva (a mikrodialízis mintavevőn keresztül) 

szignifikáns emelkedést váltott ki a striatum DA koncentrációjában. A legmagasabb 

DA-szint emelkedés a második frakcióban volt észlelhető (85% emelkedés), és a DA-

szint stabilizálódott ezen a szinten (23. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra. Az MK-801 hatása a striatális DA felszabadulásra altatott patkányon. Az antagonista 

300 µM-os koncentrációban a dializáló oldatban lett feloldva és a mintavevőn keresztül 

adagoltuk a 0 időponttól kezdődően (vízszintes vonal), a 4 nyugalmi frakció gyűjtését követően. 

Az adatokat egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel értékeltük ki (** p < 0.01). 

 

A DA metabolitok (DOPAC, HVA) szintjére nem volt szignifikáns befolyása az MK-

801-nek. Az adatok 4-6 kísérlet átlagát és standard hibáját (SEM) képviselik. 
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A szelektív dopamin uptake gátló nomifensin (10 µM-os koncentrációban, a 

mintavevőn keresztül adagolva) jelenlétében az MK-801 (300 µM, szintén a 

mintavevőn keresztül adva) egyáltalán nem volt hatással a striatum DA koncentrációjára 

(24. ábra), valamint DA-metabolitok szintjére sem. 

Az adatok 4-5 kísérlet átlagát és standard hibáját (SEM) képviselik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ábra. A nomifensin hatása az MK-801 által kiváltott striatális DA felszabadulásra altatott 

patkányban. A nomifensin (10 µM) perfúziója 2 órával az MK-801 (300 µM) 0 időponttól induló 

adagolása előtt kezdődött el. Az adatok egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel lettek 

kiértékelve (** p < 0.01). 

 

6.4.2. A nAChR antagonista mekamilamin hatása a striatális dopamin 

felszabadulásra 

 

A nAChR antagonista mekamilamin 1 mM-os koncentrációban, a mintavevőn keresztül 

helyileg alkalmazva szignifikáns emekedést okozott a striatum extracelluláris DA 

koncentrációjában. A legmagasabb DA-szint emelkedés itt is a második frakcióban volt 

észlelhető (75% emelkedés) (25. ábra). 

A DA metabolitok (DOPAC, HVA) szintjét nem befolyásolta szignifikánsan a 

mekamilamin. Az adatok 4-6 kísérlet átlagát és standard hibáját (SEM) képviselik. 
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25. ábra. A mekamilamin hatása a striatális DA felszabadulásra altatott patkányon. Az 

antagonista 1mM-os koncentrációban a dializáló oldatban lett feloldva és a mintavevőn 

keresztül adagoltuk a 0 időponttól kezdődően (vízszintes vonal), a 4 nyugalmi frakció gyűjtését 

követően. Az adatokat egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel értékeltük ki (* p < 0.05, ** p 

< 0.01). 

A szelektív dopamin uptake gátló nomifensin (10 µM-os koncentrációban, a 

mintavevőn keresztül adagolva) jelenlétében a mekamilamin (1 mM, szintén a 

mintavevőn keresztül adva) egyáltalán nem volt hatással a striatum DA koncentrációjára 

(26. ábra), valamint a DA-metabolitokéra sem. 

Az adatok 4-5 kísérlet átlagát és standard hibáját (SEM) képviselik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ábra. A nomifensin hatása a mekamilamin által kiváltott striatális DA felszabadulásra 

altatott patkányban. A nomifensin (10 µM) perfúziója 2 órával a mekamilamin (1 mM) 0 

időponttól induló adagolása előtt kezdődött el. Az adatokat ANOVA-t követő Dunnett teszttel 

értékeltük ki (* p < 0.05, ** p < 0.01). 
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7. MEGBESZÉLÉS 

 

7.1. Monoamin uptake rendszerekre ható antidepresszánsok nAChR antagonista 

tulajdonságai: A depresszió nikotinikus teóriájának farmakológiai megerősítése 

Annak ellenére, hogy a depresszió egyike a legfontosabb pszichiátriai betegségeknek 

(élettartam prevalenciája 15-25% között mozog (Wong és Licinio, 2004), a kórkép 

neurokémiai háttere még nem pontosan tisztázott. A leginkább elfogadott hipotézis, a 

monoamin teória szerint a depresszió a monoaminerg neurotranszmisszió 

elégtelenségének a következménye (Schildkraut 1965; Doris és mtsai., 1999; Kiss 

2008). Mindazonáltal az elmúlt évtízedekben felhalmozódott számos preklinikai és 

klinikai megfigyelés nem magyarázható meg a monoamin teória segítségével (Bylund 

és Reed, 2007; Elenkov 2008; Longone és mtsai., 2008). 

Kutatócsoportunk előzetes eredményei szerint a különböző kémiai struktúrával és 

szelektivitással rendelkező monoamin uptake gátlók (beleértve olyan uptake gátló 

típusú antidepresszánsokat is, mint a desipramin, a fluoxetin és a citalopram) kivétel 

nélkül dózis-függő módon gátolták a központi idegrendszer nACh receptorait (Hennings 

és mtsai., 1997; Hennings és mtsai., 1999; Szász és mtsai., 2007). Közleményeink 

megjelenése óta több független, különböző metodikákkal dolgozó csoport jutott hasonló 

eredményre, azaz hogy különböző, uptake gátló típusú antidepresszánsok nikotin 

antagonistaként viselkednek (Fryer és Lukas, 1999; Lopez-Valdes és mtsai, 2002; 

Miller és mtsai, 2002). Mindezek alapján megfogalmazódott egy hipotézis, mely szerint 

az antidepresszáns hatás kialakulásában döntő szerepe van az idegrendszeri nikotin 

receptorok gátlásának (Shytle és mtsai, 2002), tehát a depresszió egyik fontos 

neurokémiai történése lehet a központi idegrendszer nikotin receptorai által közvetített 

kolinerg túlsúly. Munkánk egyik fő kérdése az volt, vajon érvényesül-e a nAChR-teória 

a monoamin-teóriával csak részben vagy egyáltalán nem összeegyeztethető hatású 

antidepresszánsok esetében is. Ezért vizsgálni kívántuk azt  a kérdést, hogy a fent 

említett nikotin antagonista tulajdonság jellemző-e az olyan atípusos 

antidepresszánsokra is, mint a maprotilin, valamint a szerotonin uptake-et fokozó 

tianeptin ? 

A jelen PhD értekezés egyik tárgyát képező kísérlettsorozatban megvizsgáltuk a 

maprotilin illetve a tianeptin hatását a nikotin-kiváltotta [3H]NA felszabadulásra nézve 
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patkány hippokampusz szeletekből. Erről a kísérleti felállásról már korábban 

bebizonyosodott, hogy különösen érzékeny a nAChR gátló tulajdonságok kimutatására 

(Hennings és mtsai., 1997, Hennings és mtsai., 1999). Továbbá, ezt a kísérleti protokollt 

alkalmazva megbízható összehasonlításokat tehetünk kutatócsoportunk korábbi 

eredményeivel is. Ilyen körülmények között azt találtuk, hogy a nikotin-kiváltotta 

[3H]NA felszabadulást dózisfüggő módon gátolta a nikotin receptor antagonista 

mekamilamin 0.32 µM-os IC50 értékkel, ami arra utal, hogy a választ a nACh receptorok 

közvetítik. 

A maprotilin és a tianeptin szintén dózisfüggő módon gátolták a nikotin-kiváltotta 

transzmitter felszabadulást, de a mekamilaminnál kisebb hatékonysággal, mivel IC50 

értékük 5.7 illetve 11.32 µM volt. 

Mindazonáltal, a nikotinra adott válasz gátlása még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az 

adott szer közvetlenül a nAChR-t gátolja, a hatás lehet indirekt is, mivel a nikotin-

kiváltotta NA-felszabadulás több lépéses folyamatnak az eredménye, amelyben a Na+ és 

Ca2+ csatornák aktivációja éppúgy szerepet játszik, mint a nACh receptoroké (X. ábra, 

varikozitásos ábra, bilikék). 

Felmerült korábban, hogy a nikotin NA felszabadulásra kifejtett hatása csak ép és 

működő NA uptake mellett lehetséges (Su és Bevan, 1970), vagyis hogy a funkcionális 

nAChR antagonizmus a NA transzporteren, esetlegesen annak gátlásán  keresztül 

közvetítődik. Ebben az esetben viszont korrelációnak kellene fennálnia a NA felvételre 

illetve a nikotin-kiváltotta NA felaszabadulásra gyakorolt gátló hatás között. A 

feltételezés ellenőrzése céljából összevetettük a maprotilin és számos más monoamin 

transzportert gátló vegyület általunk mért IC50 értékeit e szerek NA felvételre gyakorolt 

gátló hatásával. hatásával. Az uptake gátlók Ki értékeit az irodalomból vettük (Hyttel 

1982; Andersen, 1989; Bolden-Watson és Richelson, 1993; Wong és mtsai, 1995). A 

Pearson-féle korreláció analízis nem mutatott összefüggést a Ki és az IC50 értékek 

között (7. ábra), azt jelezve hogy a NA transzporter nem vesz részt a maprotilin és a 

többi monoamin uptake gátló anyag nAChR antagonista hatásának kialakulásában. Ezek 

szerint a transzporterre kifejtett hatás és a nikotin receptor antagonizmus két, egymástól 

független tulajdonsága ezen vegyületeknek. Ezt a következtetést kutatócsoportunk azon 

korábbi eredménye is, miszerint a nomifensin 1 µM-os koncentrációban szinte teljes 

mértékben gátolta a nikotin agonista DMPP-kiváltotta NA felszabadulás carrier-
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mediálta komponensét, de nem befolyásolta a nAChR-közvetítette választ (Kiss és 

mtsai, 1997), bizonyítva, hogy a transzporterre kifejtett hatás független a nAChR-ra 

gyakorolttól. 

A maprotilin és a tianeptin másik lehetséges célpontja a feszültségfüggő Na+-csatorna 

lehet. Leírták, hogy a desipramin és az imipramin gátolni képes a gyors Na+-áramokat 

különböző idegsejt preparátumokban (Ogata és mtsai, 1989, Deffois és mtsai, 1996, 

Pancrazio és mtsai, 1998). A DA-uptake gátló GBR-12909-el kapcsolatban 

megfigyelték, hogy nagy affinitással kötődik a Na+-csatornákhoz (Andersen, 1989). 

Mivel kutatócsoportunk már korábban igazolta, hogy a nikotin-kiváltotta NA 

felszabadulás TTX-érzékeny folyamat (Vizi és mtsai, 1995; Kiss és mtsai, 1997; 

Sershen és mtsai, 1997), a Na+-csatornák esetleges érintettségét mindenképpen  

vizsgálnunk kellett. Ezt tisztázandó, összehasonlítottuk, hogy a maprotilin illetve a 

tianeptin hogyan befolyásolja a különböző módokon, vagyis nikotinnal, illetve 

elektromos ingerléssel kiváltott NA felszabadulás folyamatát. Amennyiben a monoamin 

uptake rendszerekre ható két antidepresszáns vegyület a Na+-csatornák gátlásán 

keresztül függeszti fel a nikotin-kiváltotta NA felszabadulást, akkor gátolniuk kellene az 

elektromos ingerlés-kiváltotta transzmitter kiáramlást is. Kísérleteinkben azt találtuk, 

hogy a Na+-csatorna gátló TTX egyforma hatékonysággal gátolja mindkét ingerlési 

formát. Ugyanakkor a maprotilin és a tianeptin is gátolta a nikotinnal valamint az 

elektromos-ingerléssel kiváltott NA felszabadulást, viszont nagyon eltérő 

hatáserősséggel. Míg a nikotinos ingerlés esetén a két anyag IC50 értéke csak egy-két  

nagyságrenddel volt magasabb, mint a nAChR antagonista mekamilaminé, addig az 

elektromos ingerlés esetén kapott IC50 értékek mindkét anyag esetén már három 

nagyságrendnyi eltérést mutattak a mekamilaminhoz képest. Mivel a Na+
-csatornák 

aktivációja hasonlóan fontos szerepet játszik mind az elektromos ingerléssel, mind a 

nikotin által kiváltott NA felszabadulás folyamatában, eredményeink arra utalnak, hogy 

az adott kísérleti körülmények között a Na+
-csatornák gátlása a nAChR-ok gátlásánál 

kevésbé fontos szerepet játszik a maprotilin és a tianeptin hippocampális NA 

felszabadulást gátló hatásában. 

A nikotin-kiváltotta NA felszabadulás első lépése a nAChR aktiválódása az agonista 

jelenlétében, ami megnyitja a receptor ioncsatornáját és kationok belépését teszi 

lehetővé a sejtbe. Ez egy kezdeti, kisebb mértékű membrándepolarizációt okoz, ami 
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aktiválja a feszültségfüggő Na+-csatornákat és így további depolarizációhoz vezet. 

Ezután már a feszültségfüggő Ca2+-csatornák is aktiválódnak és a sejtbe áramló Ca2+ 

kiváltja a vezikuláris exocitózist (27. ábra). 

Egyértelmű, hogy a Na+-csatornák aktiválódásától kezdve az elektromos stimuláció és a 

nikotin által kiváltott folyamat ugyanazon az úton halad tovább. Ha tehát az 

antidepresszánsok eltérő módon gátolják a kétfajta ingerlés által kiváltott választ, 

célpontjuknak a Na+-csatornák megnyílása előtti szakaszon kell keresnünk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ábra. A tetrodotoxin (TTX) és a monoamin uptake rendszeren ható antidepresszánsok 

hatásmechanizmusának összehasonlítása. A NA felszabadulás mindkét, elektromos ingerléssel 

vagy receptor agonistával (nikotin, NMDA, ATP) kiváltott folyamatában a Na
+
 csatornák 

aktivációja egyaránt esszenciális, mivel mindkét folyamatot egyforma hatékonysággal gátolja a 

TTX. 

 

Előzetes eredményeinktől eltérően (melyek azt mutatták hogy a kutatócsoportunk által 

korábban megvizsgált monoamin uptake gátló vegyületek nem befolyásolták az 

elektromos ingerléssel kiváltott transzmitter-felszabadulást) azt találtuk, hogy a két 

atípusos antidepresszáns, a maprotilin és a tianeptin dózisfüggő módon gátolta nemcsak 

a nikotin, de az elektromos ingerlés révén kiváltott NA felszabadulást is. Ám amíg a 

TTX mindkét folyamatot egyforma hatékonysággal gátolta, addig a két atípusos 

antidepresszáns (maprotilin és tianeptin) több nagyságrenddel gyengébben gátolta az elektromos 

ingerlés kiváltotta NA felszabadulásl, ami arra útal, hogy elsődleges támadáspontjuk 

valószínűleg a Na+-csatornák kinyílása előtti eseménnyel, vagyis a nAChR-ok aktiválódásával 
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függ össze, és a Na+-csatornákra gyakorolt hatásuk csak másodlagos szerepet játszik a 

NA-felszabadulást gátló hatásukban. 

Mindkét vizsgált vegyületről leírták, hogy számos receptorral kölcsönhatásba lépnek. 

Így például a maprotilin gátolta a szívizomsejtek szintjén az akciós potenciál 

befelyezéséért felelős késleltetett, egyenirányú K+-áramot (Casis és mtsai., 2002); 

szignifikáns gátlást okozott a GABA illetve az NMDA-kiváltotta intracelluláris Ca2+- 

koncentráció emelkedésben (Takebayashi és mtsai., 2000); patkány vas deferens szintjén a 

preszinaptikus α2-adrenoceptor aktiválását okozta (Garcia-Sevilla és Zubieta, 1986); 

kompetitív vagy allosztérikus mechanizmusok révén antagonistaként viselkedett az 

enterális 5-HT7 receptorok esetén (Lucchelli és mtsai., 2000); gátolta a vaszkuláris 

hisztamin-receptorokat (Cavero és mtsai., 1981); némileg gátolta az NMDA-áramot 

(patkány-agy RNS-el injektált Xenopus oocytában) (Tohda és mtsai., 1995). 

A tianeptinről hasonlóképpen kimutatták, hogy a dorsal raphe szintjén gátló hatása van 

a GABA és a glicin-kiváltotta ionáramokra, valamint az 5-HT által kiváltott késleltetett, 

egyenirányú K+-áramra, mely hatás megnövelheti az itt található szerotonerg neuronok 

ingerelhetőségét (Kim és mtsai., 2002). Intraperitoneálisan adva (30 mg/kg) a dorsalis 

hippocampus szintjén 40%-al, a frontális cortexben pedig 30%-al csökkentette a az ACh 

felszabadulását, ugyanakkor kisebb adagban (10 illetve 20 mg/kg) már nem volt ilyen 

hatása (Bertorelli és mtsai., 1992). Farmakológiai tanulmányok viszont azt mutatták, 

hogy nincsenek antikolinerg hatásai, és semmi hatása nincs a kardiovaszkuláris 

valamint a neuro-endokrin rendszerekre (Mocaër és mtsai., 1988). 

Azt a kérdést, hogy a maprotilin illetve a tianeptin a nACh receptorokat pontosan 

milyen mechanizmussal is gátolja, ebben a tanulmányban nem vizsgáltuk, azonban 

irodalmi adatok alapján valószínű, hogy mindkét anyag esetében a nAChR közvetlen 

gátlásáról lehet szó. Kimutatták, hogy a desipramin nagy affinitással kötődik a nAChR 

ioncsatornájába (Aronstam, 1981). Ez a csatornán belül elhelyezkedő kötőhely a 

célpontja a non-kompetitív nAChR antagonista mekamilaminnak is (Banerjee és mtsai, 

1990). A monoamin uptake gátlók kölcsönhatását a mekamilamin kötőhellyel más 

megfigyelések is alátámasztják. A kokain és analógjai antagonizálták a nikotin 

viselkedési hatásait és nagy affinitással versengtek a mekamilamin kötőhelyért receptor 

kötési kísérletekben (Lerner-Marmarosh és mtsai, 1995). Elektrofiziológiai kísérletek 
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adatai szerint a fluoxetin a nAChR ioncsatornájába kötődve gátolni képes a receptor 

közvetítette áramokat (Garcia-Colunga és mtsai, 1997; Maggi és mtsai, 1998). 

Egy másik csoport négy további monoamin uptake gátlóról, az SSRI sertralinról és 

paroxetinről, illetve az SNRI nefazodonról és venlafaxinról jelentette, hogy non-

kompetitív módon gátolják a nAChR-t (Fryer és Lucas, 1999a). Az elmúlt évtizedben 

számos, egymástól független munkacsoport számolt be hasonló nAChR gátló 

tulajdonságról más monoamin uptake gátlókkal (imipramin, amytriptylin, bupropion, 

reboxetin) kapcsolatban (Izaguirre és mtsai, 1997; Park és mtsai, 1998; Fryer és Lucas, 

1999b; Slemmer és mtsai, 2000; Miller és mtsai, 2002). Ezek az eredmények arra 

utalnak, hogy a különböző kémiai szerkezettel és szelektivitással rendelkező monoamin 

transzporter gátló vegyületek képesek közvetlenül gátolni a nAChR-t, és ezért 

lehetséges, hogy a NA visszavételt gátló maprotilin illetve az 5-HT visszavételt serkentő 

tianeptin is hasonló hatásmechanizmussal, vagyis a mekamilaminéhoz hasonló, non-

kompetitív csatornablokkoló mechanizmussal gátolja a nAChR-t. 

Eredményeink támogatják azt az elképzelést, miszerint a nAChR antagonizmus a 

monoamin visszavételt gátló anyagok általános tulajdonsága lehet. Az egyre gyarapodó 

megfigyelések szerint a monoamin transzporterek rendelkeznek bizonyos ioncsatorna-

tulajdonságokkal (Lester és mtsai, 1996, Sonders és Amara, 1996, Sonders és mtsai, 

1997). Kimutatták, hogy a NA neuronális visszavételéhez nem sztöchiometrikus 

ionáramok kapcsolódnak, melyeket gátolni lehet kokainnal és egyéb uptake 

inhibítorokkal (Galli és mtsai, 1995). Érdekes megfigyelés, hogy a DAT csatorna 

mechanizmussal depolarizálja a neuronokat, és a DA felvétellel párosuló csatorna 

aktivitás szelektív DA uptake gátlókkal megakadályozható (Carvelli és mtsai, 2004). 

Ezek az eredmények alátámasztják azt az elképzelést, hogy funkcionális szempontból 

fontos csatornák találhatók a monoamin transzporterekben (DeFelice és Blakely, 1996; 

Sulzer és Galli, 2003), és e csatornák gátlása lenne a hatásmechanizmusa az uptake 

gátló vegyületeknek. Ha feltételezünk bizonyos struktúrális hasonlóságot a 

transzporterekben és a nAChR-okban található csatornák között, akkor érthetővé válik a 

monoamin uptake gátlók nAChR antagonista tulajdonsága is. Ezen adatok kapcsán 

javasolt modell alapján valószínű, hogy a nAChR csatornablokkoló típusú 

antagonistáinak gátolnia kell a monoamin transzportereket is. Ezt a feltételézsünket 

igazoltuk is a (ld a disszertáció mikrodialízissel foglalkozó részét).  
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Eredményeinknek nem csak alapkutatási, de klinikai jelentősége is van. A depressziós 

betegeken folytatott vizsgálatok szerint a monoamin uptake gátló típusú 

antidepresszánsok plazmakoncentrációja 1-2 µM (Muscettola és mtsai, 1978; Hyttel, 

1982; Pato és mtsai, 1991; Besret és mtsai, 1996). Tekintettel arra, hogy a 

felhalmozódási folyamatok miatt az agyi antidepresszáns koncentráció magasabb, mint 

a plazmaszint (Besret és mtsai, 1996), ezek az anyagok könnyen elérhetnek olyan agyi 

koncentrációt az antidepresszáns kezelés során, melynél már jelentősen gátolni képesek 

a központi idegrendszer nAChR-ait. Mivel ezek a receptorok központi szerepet 

játszanak számos magasabb rendű agyi folymatban (Newhouse és mtsai, 1997; Levin és 

Simon, 1998; Steinlein, 1998), a monoamin uptake rendszerekre ható antidepresszánsok 

hatása a nAChR-ra hozzájárulhat e szerek terápiás, illetve mellékhatásainak 

kialakulásához. Az elmúlt időszakban, jelentős mértékben csoportunk eredményeire is 

támaszkodva, megszületett a depresszió neurokémiai hátterének egy új típusú elmélete, 

mely központi szerepet tulajdonít a nAChR-oknak (Shytle és mtsai, 2002). Az elmélet 

arra a régi megfigyelésre épül, mely szerint a depressziós betegekben kolinerg túlsúly 

figyelhető meg a visszaszorult monoaminerg aktivitás mellett. A szerzők szerint a 

kolinerg túlsúllyal járó depressziós tünetek kialakulásáért a központi idegrendszer 

neuronális nACh receptorainak túlingerlődése a felelős. A nAChR-ok fontos szerepet 

játszanak a hipotalamusz-hipofízis tengely működésében, a mezolimbikus dopaminerg 

rendszer szabályozásában, illetve  a cirkadián ritmus kialakításában és fenntartásában 

(Shytle és mtsai, 2002). Mindezek a funkciók, illetve ezek zavara jelentős tényező a 

depresszió kialakulásában. A szerzők elgondolása szerint az antidepresszáns hatás 

kifejlődésének döntő lépése a túlingerelt nAChR-ok gátlása, amit a jelenleg használt 

antidepresszánsok meg is tudnak tenni (lásd eredményeinket és az irodalmi adatokat). 

Az elképzelés szerint a nAChR antagonista vegyületek képesek lehetnek a depressziós 

tünetek enyhítésére, amit a mekamilaminnal folytatott klinikai vizsgálatok meg is 

erősítettek (Shytle és mtsai, 2000).  

Összefoglalva, a triciklikus valamint az SSRI típusú antidepresszánsokon kívül az 

atípusos antidepresszánsok két képviselője, a NA transzporter gátló maprotilin illetve az 

5-HT transzporter serkentő tianeptin szintén képes gátolni a nAChR-t a központi 

idegrendszerben. Ezek szerint a monoamin transzporter rendszerekre ható anyagok 

szelektivitásuktól független, általános tulajdonsága lehet a nAChR antagonizmus. 



 68 

Eredményeink rámutatnak a monoamin transzporterek és a nAChR-ok közötti 

farmakológiai hasonlóságokra. 

 

7.2. Monoamin uptake inhibítorok NMDA-receptor antagonista tulajdonsága: 

NMDA receptorok lehetséges szerepe a depresszió patomechanizmusában 

 

Előzetesen már kimutattuk, hogy a különböző kémiai szerkezettel és szelektivitással 

rendelkező monoamin uptake gátló-típusú antidepresszánsok képesek gátolni a nACh 

receptorokat a klinikailag releváns, alacsony mikromoláris koncentráció-tartományban 

(Hennings és mtsai., 1997; Hennings és mtsai., 1999; Szász és mtsai., 2007b). Ezen 

anyagok hatásmechanizmusa hasonló a nACh receptor egyik csatornablokkoló típusú 

antagonistájának, a mekamilaminnak a hatásmechanizmusához. 

Mivel kimutatták, hogy a csatornablokkoló nAChR antagonista mekamilamin az 

NMDA receptorokat is képes gátolni, illetve az NMDA csatornablokkoló antagonista, a 

dizocilpin a nAChR-okat is gátolja, ezen felül az antidepresszánsok a nAChR 

csatornablokkoló antagonistájaként viselkednek, célunk az volt, hogy megvizsgáljuk: 

képesek-e a monoamin uptake gátló anyagok befolyásolni ezen ionotróp glutamát 

receptorok működését? Ennek érdekében tanulmányoztuk a két leghatékonyabb nAChR 

antagonista tulajdonsággal rendelkező antidepresszáns, a triciklikus desipramin és az 

SSRI fluoxetin hatását az NMDA-kiváltotta [3H]noradrenalin ([3H]NA) felszabadulásra 

patkány hippocampus szeletből. Ezt a kísérleti metodikát azért választottuk, mivel az 

NMDA-kiváltotta NA felszabadulás egy széleskörben elterjedt módszer olyan anyagok 

vizsgálatára, melyek az NMDA receptoron hatnak (Vizi és Kiss, 1998). 

Kísérleti körülményeink között az NMDA-kiváltotta [3H]NA felszabadulást dózisfüggő 

módon gátolta a nemkompetitív NMDA antagonista MK-801 (dizocilpin) 0.54 µM-os 

IC50 értékkel, ami arra útal, hogy a válasz az NMDA receptorok ingerlése által mediált. 

A desipramin és a fluoxetin is szintén dózisfüggő módon gátolták az NMDA-kiváltotta 

transzmitter felszabadulást, de az MK-801-nél kisebb hatékonysággal, IC50 értékük 

14.57 illetve 41.06 µM volt. 

Ezen eredmények több kérdést is felvetnek. Mi az antidepresszánsok 

hatásmechanizmusa ? Közvetlen módon gátolják az NMDA receptorokat, vagy a gátlás 



 69 

indirekt módon, más struktúrákon keresztül valósul meg ? Van-e klinikai jelentősége 

ezen felfedezéseknek ? 

Az antidepresszánsok célpontja  

Az NMDA-kiváltotta NA-felszabadulás első lépése a noradrenerg varikozitásokon  

preszinaptikusan elhelyezkedő NMDA-receptorok aktivációja (Clarke és  Reuben, 

1996), mely a ligand-vezérelt ioncsatorna kinyitását okozza, ezáltal lehetővé téve a 

kationok sejtbe történő belépését. Ez egy kezdeti depolarizációt okoz, mely 

következtében kinyílnak a feszültségfüggő Na+-csatornák és ezáltal a neuron további 

depolarizációja következik be. Végül aktiválódnak a feszültségfüggő Ca2+-csatornák is, 

ami a noradrenalin exocitózissal történő felszabadulásához vezet. Ennek következtében 

egyértelmű, hogy a  [3H]NA felszabadulás nemcsak a direkt NMDA antagonisták által 

gátolható, hanem az olyan anyagok által is, melyek a Na+- és/vagy a Ca2+ csatornák  

szintjén fejtik ki hatásukat. És valóban, kimutatták, hogy úgy a desipramin, mint a 

fluoxetin képes gátolni a a Na+- áramokat különböző neuronális preparátumokon (Ogata 

és mtsai., 1989; Deffois és mtsai., 1996; Pancrazio és mtsai., 1998), valamint azt is, 

hogy a fluoxetin gátolja a Ca2+ - csatornákat a szívben (Pacher és mtsai., 2000), illetve a 

központi idegrendszer szintjén (Deák és mtsai., 2000). Azon megfigyelésünk, hogy az 

NMDA-kiváltotta [3H]NA felszabadulást a TTX gátolta azt mutatja, hogy az NMDA-ra 

adott válaszhoz szükséges a Na+-csatornák aktivációja, minek következtében a 

feszültségfüggő ioncsatornák lehetséges részvételét vizsgálnunk kellett. Korábban már 

bebizonyítottuk, hogy a desipramin és a fluoxetin Na+-csatornákra gyakorolt gátló 

hatása nagymértékben függ a csatorna funkcionális állapotától, és hogy a membrán-

potenciál valamint az ingerlési paraméterek függvényében az IC50-értékek széles 

koncentráció-tartományban mozognak (Lenkey és mtsai., 2006). Mivel nehéz 

meghatározni, hogy a mi szelet-preparátumaink esetén az NMDA pontosan milyen 

aktivitás mintázatot vált ki, az elektrofiziológiai tanulmányok esetén a Na+-csatornák 

részvételét nem lehet egyhangúan kizárni.  Éppen ezért a következő kísérletsorozatban 

összehasonlítottuk az antidepresszánsok NMDA- illetve elektromos ingerlés-kiváltotta 

[3H]NA felszabadulásra gyakorolt gátló hatását patkány hippocampus szeletben. A Na+-

csatornagátló TTX-el kapott eredményeink azt mutatták, hogy a Na+-csatornák gátlása 

az ingerlés típusától függetlenül azonos hatékonysággal gátolja a NA felszabadulást, 

ami arra utal, hogy a Na+-csatornák hasonlóan fontos szerepet játszanak úgy az 



 70 

elektromos-ingerléssel, mint az NMDA-val kiváltott transzmitter-felszabadulásban. 

Mindamellett, kísérleteinkben úgy a desipramin mint a fluoxetin csak az NMDA-

kiváltotta release-t gátolta, de egyáltalán nem voltak hatással az elektromos ingerlés-

kiváltotta válaszra (15. ábra, 16. ábra), ami arra utal, hogy a mi kísérleti körülményeink 

között a Na+-csatornáknak nem lehet szerepe az antidepresszánsok hatásában. Ha 

megnézzük azon kaszkád-szerű események sorát, melyek a transzmitter 

felszabadulásához vezetnek (27. ábra), egyértelmű, hogy a Na+-csatornák aktivációjától 

kezdődően úgy az elektromos ingerléssel, mint az NMDA-val kiváltott transzmitter 

felszabadulás közös útvonalon halad tovább. 

Ennek következtében az NMDA-kiváltotta válasz szelektív gátlása kizárja a Na+-

csatornák és az ezek után következő bármely célpont (például a Ca2+-csatornák) 

részvételét az antidepresszánsok hatásában. Mivel a Na+-csatornák aktivációját 

megelőző lépés az az NMDA receptor-mediálta sejtmembrán-depolarizáció, adataink 

azt mutatják, hogy az antidepresszánsok elsődleges támadáspontja maga az NMDA-

receptor. Ezt a következtetést leellenőriztük egy párhuzamosan elvégzett 

elektrofiziológiai vizsgálattal, melyben bizonyítottuk, hogy úgy a desipramin, mint a 

fluoxetin képes gátolni az NMDA-kiváltotta ionáramokat patkány kortikális 

sejttenyészetben (Szász és mtsai., 2007a). 

Antidepresszánsok nAChR-ra és NMDA receptorra gyakorolt hatásának 

összehasonlítása 

Jelen munka egyik nagy előnye, hogy az NMDA-kiváltotta NA felszabadulás patkány 

hippocampus szeletből természetében nagyon hasonló folyamat a hippocampális 

nikotin-kiváltotta NA felszabaduláshoz, ezáltal lehetővé teszi az antidepresszánsok 

különböző receptorokra gyakorolt hatásának összehasonlítását. Úgy a nAChR, mint az 

NMDA receptor ligand-vezérelt ionotrop receptorok, melyek a noradrenerg 

varikozitásokon helyezkednek el (Pittaluga és Raiteri, 1990; Wang és mtsai., 1992; 

Clarke és Reuben, 1996). Ezen receptorok aktivációja Ca2+ és Na+ beáramlást okoz a 

sejtbe és ennek következtében a terminális membrán deplarizációja jön létre, mely 

viszont helyileg kezdődő akciós potenciálokat generál. A NA felszabadulását ezek a 

tovaterjedő akciós potenciálok váltják ki, ami megmagyarázza a NA felszabadulás 

TTX-érzékenységét, noha a nAChR-ok és az NMDA receptorok preszinaptikusan 

helyezkednek el a noradrenerg axon elágazásokon. Egy további hasonlóság a nAChR 
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illetve az NMDA receptor-közvetítette NA felszabadulás között, hogy az agonista által 

kiváltott válasz nagyon hatékonyan gátolható az adott receptor csatornablokkoló típusú 

antagonistáival. Egy korábbi tanulmányunk során (Hennings és mtsai., 1997) a nikotin-

kiváltotta NA felszabadulást patkány hippocampusban a mekamilamin 0.19 µM-os IC50 

értékkel gátolta, míg a jelen munkánk során az NMDA-kiváltotta transzmitter 

felszabadulást az MK-801 nagyon hasonló hatékonysággal gátolta (IC50 =0.54 µM). 

Amennyiben összehasonlítjuk az antidepresszánsok gátló hatását ezekkel a referencia-

értékekkel, levonhatjuk a következtetést, hogy a desipramin 0.36 µM-os és a fluoxetin 

0.57 µM-os IC50-értéke a nACh receptorokon ugyanazon nagyságrendben mozog, mint 

a mekamilaminé, viszont 1.5-2.0 nagyságrenddel alacsonyabb, mint az MK-801 

hatáserőssége az NMDA receptorok esetén. A hatáserősségek arányának kiszámítása 

(IC50NMDAR /IC50nAChR = 56 a desipramin és 72 a fluoxetin esetén) ugyancsak 

egyértelműen arra utal, hogy ezek az antidepresszánsok sokkal gyengébb 

antagonistaként viselkednek az NMDA receptor esetén, mint a nACh receptoron.  

Klinikai jelentőség 

Az antidepresszánsok állandósult plazma-koncentrációja általában nem haladja meg az 

1-2 µM-os koncentráció-tartományt (Muscettola és mtsai., 1978; Hyttel 1982; Pato és 

mtsai., 1991). Ugyanakkor a monoamin-uptake gátlók koncentrációja az agyban jóval 

magasabb, ezen anyagok speciális eloszlási jellemzőinek következtében. A 

desipraminnal kapcsolatban ugyanezt közölték egy, patkányokon végzett 

farmakokinetikai vizsgálatban is (Besret és mtsai., 1996), ugyanakkor a fluoxetinnel 

meggyőző humán megfigyelések léteznek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Egy, 

depressziós betegeken végzett mágneses rezonancia spektroszkópiás vizsgálatban a 

fluoxetin állandósult agyi koncentrációja 13 µM körül mozgott (Bolo és mtsai., 2000). 

Az általunk párhuzamosan elvégzett elektrofiziológiai tanulmányban (Szász és mtsai., 

2007a) mindkét antidepresszáns hozzávetőleg háromszor erősebb NMDA 

antagonistának bizonyult, mint a szeletkísérletek esetén, ami valószínűleg a kísérleti 

körülmények közt fennálló különbségeket tükrözi és lehet, hogy az NMDA antagonista 

tulajdonság mértékének megítélésében sokkal megbízhatóbb. Ezen adatok és a jelen 

eredményeink arra utalnak, hogy az antidepresszáns kezelés során a desipramin és a 

fluoxetin elérhetnek olyan koncentrációt az agyban, melynél már az NMDA receptorok 

- különösen az extraszinaptikusan elhelyezkedő, nagy affinitású NMDA receptorok 
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(Vizi 2000) – működését számottevően befolyásolják, ennek következtében ésszerű azt 

feltételezni, hogy az antidepresszánsok gátló hatása hozzájárulhat a terápiás hatásukhoz.  

Az elmúlt évtizedekben számtalan tanulmány bizonyította, hogy az NMDA receptorok 

részt vehetnek a depresszió kórélettanában valamint az antidepresszánsok 

hatásmechanizmusában. Az NMDA antagonisták antidepresszáns hatást mutattak a 

magatartási tanulmányok során (Trullas és Skolnick, 1990; Maj és mtsai., 1992; 

Panconi és mtsai., 1993; Papp és Moryl, 1994; Layer és mtsai., 1995; Redmond és 

mtsai., 1997). Az olyan nem-kompetitív NMDA antagonisták, mint az amantadin és a 

memantin együttadása különböző antidepresszánsokkal fokozta azok hatékonyságát a 

kényszerített úszás-teszt során (Rogoz és mtsai., 2002). Terápia-rezisztens 

depressziósokon végzett klinikai tanulmányokban az amantadin javította a depressziós 

skála pontszámát (Stryjer és mtsai., 2003). A nem-kompetitív NMDA antagonista 

ketamin infúzióban történő adása akut és tartós javulást okozott major depresszióban 

szenvedő betegeknél (Berman és mtsai., 2000; Zarate és mtsai., 2006). Ezen adatokkal 

párhuzamosan, számos tanulmány azt mutatta, hogy a krónikus antidepresszáns kezelés 

során az NMDA receptorok funkciója csökkent (Nowak és mtsai., 1993; Popik és 

mtsai., 2000; Bobula és mtsai., 2003). Egy radioligand kötési tanulmány során azt 

találták, hogy a krónikus antidepresszáns kezelés csökkentette az NMDA receptorok 

számát, míg az akut kezelés esetén ez nem következett be (Paul és mtsai., 1994). Ezen 

tanulmányok csak az antidepresszánsok indirekt hatásmechanizmusát vetették fel; 

ugyanakkor ezen gyógyszerek és az NMDA receptor közti direkt kölcsönhatást csak a 

triciklikus vegyületek esetében észlelték (Sernagor és mtsai., 1989; Cai és McCaslin, 

1992; Watanabe és mtsai., 1993). Mindazonáltal, a triciklikus antidepresszánsok számos 

receptor működését befolyásolják (ilyenek például a muszkarinos és a nikotinos ACh 

receptorok, az 5-HT3 receptorok, az alpha1-adrenoceptorok, a hisztamin H1 receptorok) 

és ezek az interakciók magyarázzák ennek a gyógyszercsoportnak az előnytelen 

mellékhatás-profilját, ennek következtében az NMDA receptorokra gyakorolt 

hatásuknak nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. 

Adataink, miszerint a triciklikus szereknél jóval kevesebb mellékhatással rendelkező 

SSRI vegyületek egyik képviselője, a fluoxetin, a klinikailag releváns koncentráció-

tartományban képes gátolni az NMDA receptorokat, egy fontos alátámasztást nyújt 

azon elképzeléshez, hogy az NMDA receptor működésének szabályozása fontos lehet a 
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depresszió kezelésében. Mindamellett nyilvánvaló, hogy az antidepresszánsok NMDA 

antagonista tulajdonsága nem az egyetlen és valószínűleg nem is a legfontosabb 

hatásmechanizmus, melynek révén ezen gyógyszerek kifejtik terápiás hatásukat. 

Jelenlegi és előző eredményeink azt mutatják, hogy a monoamin-szintek megemelésén 

kívül az antidepresszánsok képesek befolyásolni a nAChR-ok (Hennings és mtsai., 

1997; Hennings és mtsai., 1999; Szász és mtsai., 2007b), a feszültségfüggő Na+-

csatornák (Lenkey és mtsai., 2006) és az NMDA receptorok (Szász és mtsai., 2007a) 

működését, és a végső terápiás hatásuk mindezen folyamatok (és esetleg egyéb, jelenleg 

még nem ismert tényezők) összeadódásából származik. 

Mindazonáltal az itt bemutatott eredményeink farmakológiai bizonyítékot szolgáltatnak 

az NMDA receptorok lehetséges részvételére az antidepresszánsok hatásában és 

segíthetnek a depresszió neurokémiai hátterének jobb megértésében. 

 

7.3. Monoamin uptake inhibítorok P2X-receptor antagonista tulajdonsága: a P2X 

receptorok lehetséges szerepe az antidepresszánsok terápiás és mellékhatásaiban  

 

Az ionotróp receptorok 3 nagy családba oszthatók (Nicke és mtsai, 1999): a pentamer 

szerkezetű nikotin receptor családra (nikotin, GABA, glicin, 5-HT3), a tetramer 

szerkezetű glutamát receptor családra (GLU, AMPA, kainát) és a trimer szerkezetű P2X 

receptor családra. Az előző fejezetekben közölt eredményeink azt mutatják, hogy az 

antidepresszánsok gátolni képesek mind a nAChR-okat mnd az NMDA receptorokat. 

Ezen megfigyelésekre alapozva felvetődött a kérdés, hogy az uptake-gátló típusú 

antidepresszánsok nemcsak a fent említett két ionotrop receptor esetén bizonyulnak 

antagonistának, hanem az ionotrop receptorok családjánal harmadik képviselőjét, a P2X 

receptort is képesek gátolni. Annak érdekében, hogy ezt a feltételezést tisztázzuk,  

megvizsgáltuk a két leghatékonyabbnak bizonyult nAChR antagonista antidepresszáns, 

a triciklikus desipramin (Hennings és mtsai., 1999) és az SSRI típusú fluoxetin 

(Hennings és mtsai., 1997) hatását az ATP-kiváltotta [3H]noradrenalin ([3H]NA) 

felszabadulásra tengerimalac jobb pitvar-preparátumból in vitro szeletperfúziós technika 

segítségével. Ilyen körülmények között azt találtuk, hogy az ATP-kiváltotta [3H]NA 

felszabadulást dózisfüggő módon gátolta a P2X receptor antagonista PPADS 1.7 µM-os 

IC50 értékkel, ami arra utal, hogy a válasz a P2X receptorok ingerlése által mediált. A 



 74 

triciklikus desipramin és az SSRI fluoxetin is szintén dózisfüggő módon gátolták az 

ATP-kiváltotta transzmitter felszabadulást, de a PPADS hatékonyságához hasonló 

erősséggel, , mivel IC50  értékük 4.45 illetve 2.48 µM volt. 

Ugyanakkor, az ATP-re adott válasz gátlása még nem egyértelműen jelenti, hogy az 

adott szer közvetlenül a P2X receptort gátolja, a hatás lehet indirekt is, mivel (hasonlóan 

a nikotin- illetve az NMDA-kiváltotta NA-felszabaduláshoz) ez is egy több lépéses 

folyamatnak az eredménye, amelyben a feszültségfüggő Na+ és Ca2+-csatornák 

aktivációja követi a P2X receptorok által kiváltott depolarizációt a korábbiakban az 

NMDA és nAChR-okkal teljesen megegyező folymat során. Az ATP-kiváltotta NA 

felszabadulás első lépése a P2X receptorok aktivációja, ami megnyitja a receptor 

ioncsatornáját és kationok belépését teszi lehetővé a sejtbe. Az így fellépő membrán-

depolarizáció aktiválja a feszültségfüggő Na+-csatornákat és így további 

depolarizációhoz vezet. Ezek után már a feszültségfüggő Ca2+-csatornák is aktiválódnak 

és a sejtbe áramló Ca2+ kiváltja a vezikuláris exocitózist. Elméletieg tehát ezen 

membránproteinek bármelyike célponja lehet a monoamin uptake-gátlóknak (28. ábra). 

 

 

28. ábra. Monoamin uptake gátlók hatásának lehetséges célpontjai: ionotróp receptorok (IR), 

feszültségfüggő Na
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- csatornák és/vagy feszültségfüggő Ca
2+

 - csatornák. 

 

Eddigiekben már leírták, hogy az imipramin és a desipramin közepes illetve lassú 

kinetikájú Na+-csatorna-blokkolóknak tekinthetők (Delpon és mtsai., 1993), a fluoxetin 
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pedig gátolja az L-típusú Ca2+ (Witchel és mtsai., 2002) és a kifele irányuló tranziens 

K+-áramokat (Park és mtsai., 1999; Magyar és mtsai., 2004), gátolja a kardiális Na+ és 

Ca2+-csatornákat (Pacher és mtsai., 1999; Magyar és mtsai., 2003). Fentiek alapján a 

Na+-csatornák esetleges érintettségét mindenképpen vizsgálnunk kellett. Ennek 

tisztázására, összehasonlítottuk, hogy a desipramin illetve a fluoxetin hogyan 

befolyásolja a különböző módokon, vagyis ATP-vel, illetve elektromos ingerléssel 

kiváltott NA felszabadulás folyamatát. Amennyiben a két monoamin uptake gátló 

antidepresszáns vegyület a Na+-csatornák gátlásán keresztül függeszti fel az ATP-

kiváltotta NA felszabadulást, akkor gátolniuk kellene az elektromos ingerlés-kiváltotta 

transzmitter kiáramlást is. 

Kísérleteinkben azt találtuk, hogy mindkét antidepresszáns vegyület dózisfüggő módon 

gátolta úgy az ATP-vel, mint az elektromos-ingerléssel kiváltott NA felszabadulást, 

viszont eltérő hatáserősséggel. Míg az ATP-vel kiváltott ingerlés esetén a két anyag IC50 

értéke ugyanazon nagyságrendben mozgott, mint a P2X receptor antagonista PPADS-

nek, addig az elektromos ingerlés esetén kapott IC50 értékek a desipramin esetén közel 

négyszeres, míg a fluoxetin esetén csaknem két nagyságrendnyi eltérést mutattak a 

PPADS-hez képest. Mivel a Na+
-csatornák aktivációja hasonlóan fontos szerepet játszik 

mind az elektromos ingerléssel, mind az ATP által kiváltott NA felszabadulás 

folyamatában, eredményeink arra utalnak, hogy az adott kísérleti körülmények között a 

Na+
-csatornák gátlása a P2X receptorok gátlásánál kevésbé fontos szerepet játszik a két 

uptake-gátló antidepresszáns atriális (pitvari) NA felszabadulást gátló hatásában. 

Az antidepresszánsok számos kardiovaszkuláris mellékhatással rendelkeznek, melyek 

egy része valószínűleg a P2X receptorokhoz kapcsolódik. A triciklikus desipramin 

dózisfüggő módon gátolta a humán szívizom-működést (Heard és mtsai., 2001); 

szignifikánsan megemelte a 24 órára eső átlagos pulzusszámot, egyidejűleg szignifikáns 

csökkenést okozva az RR intervallum változékonyságában (Walsh és mtsai., 1999); 

patkányokban megváltoztatta a nyugalmi állapotra jellemző rövidtávú artériás 

vérnyomás-változásokat (Bertram és mtsai., 1999); helyileg alkalmazva feltűnő módon 

megemelte a szívizom bazális interszticiális NA koncentrációját, valamint a szív  

szimpatikus aktivációra adott válaszait (vérnyomásemelkedés, RR intervallum 

csökkenés stb.) (Walsh és mtsai., 1994). A desipraminnal kezelt betegeknél 

szignifikánsan kevesebb volt a sinus kihagyás és a jonctionális ritmus, ugyanakkor 
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megemelkedett a korai pitvari beütések és a szupraventrikuláris tahikardia előfordulása 

(Biederman és mtsai., 1993).  

Az imipramin és a desipramin közepes illetve lassú kinetikájú Na+ csatorna-

blokkolóknak tekinthetők (Delpon és mtsai., 1993). Számos antidepresszáns, köztük a 

desipramin is, a katekolamin reuptake-gátló hatásuknak köszönhetően antiarritmiás 

tulajdonsággal bír (Manoach és mtsai., 1992). Fiatal felnőtteknél a DMI megnyújtja az 

intrakardiális vezetést (Stern és mtsai., 1991). Nyulak esetén pulzusszám emelkedést  

okoz (Dorward és mtsai., 1991). 

A fluoxetin esetén is emelkedik azon esettanulmányok száma, melyek arról számolnak 

be, hogy az FLX- illetve egyéb SSRI-kezelésben részesülőknél (vagy ezen 

gyógyszereknek a túladagolásakor) gyakoribbak az olyan dysrhytmiák, mint a 

pitvarfibrilláció vagy a bradikardia és a syncope (Pacher és mtsai., 1999; Ellison és 

mtsai., 1990). Ezeken kívül még leírták azt is, hogy a fluoxetin úgy antiarritmiás, mint 

proarritmiás tulajdonságokkal (Pacher és mtsai., 2000) illetve kardiodepresszív és 

vazodilatátoros hatással (Pacher és mtsai., 1998) is rendelkezhet.  Megfigyelték, hogy 

negatív kronotrop és inotrop hatása van (Pousti és mtsai., 2006), illetve hogy 

megnyújtja a QT távolságot és megemeli a “torsades de pointes”-ok kockázatát (Curtis 

és mtsai., 2003). Egy vizsgálatban azt találták, hogy a fluoxetin kezelésben részesülők 

4%-ánál lép fel kardiovaszkuláris mellékhatás. Az FLX a szívfrekvencia 6%-os 

csökkenését valamint az ejekciós frakció 7%-os emelkedését okozta (Roose és mtsai., 

1998). FLX kezelést kapó bulimia nervosában szenvedő betegeknél a kardiális vagus 

tónus csökkenését észlelték (Rissanen és mtsai., 1998). Viszont voltak olyan 

megfigyelések is, melyek azt mutatták ki, hogy nem volt észlelhető EKG elváltozás az 

FLX-kezelt betegeknél (Baker és mtsai., 1997). A fluoxetin kezelésben részesülőknél 

megfigyeltek ortosztatikus hipotenziót és különféle arritmiákat (Park és mtsai., 1999).  

Mindazonáltal, P2X receptorok előfordulnak az agy különböző területein is, így a 

kardiovaszkuláris mellékhatások mellett a központi idegrendszeri hatásokkal is 

számolnunk kell. Habár az SSRI fluoxetin és a triciklikus desipramin hatékonysága 

hozzávetőleg egy nagyságrenddel kisebbnek bizonyult a P2X receptorok esetén, mint a 

nAChR-on, a kapott IC50 értékek (4.45µM a desipramin illetve 2.48 µM a fluoxetin 

esetén) még mindig a klinikailag releváns koncentráció-tartományban mozognak, mivel 

az antidepresszáns kezelés során ezen anyagok állandósult plazma-koncentrációja 1-2 
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µM körül van (Muscettola és mtsai., 1978; Hyttel 1982; Pato és mtsai., 1991), de 

speciális eloszlási jellemzőiknek köszönhetően az agyban ennél jóval magasabb 

koncentráció-értékeket is elérnek.  

Összefoglalásul levonhatjuk a következtetést, miszerint jelen eredményeink azt 

bizonyítják, hogy a két, széleskörűen használt monoamin uptake gátló antidepresszáns 

gátolni képes a P2X receptorok által mediált válaszokat is. Ezen adatok a nAChR-ok 

(Hennings és mtsai., 1997; Hennings és mtsai., 1999; Szász és mtsai., 2007b) és az 

NMDA receptorok (Szász és mtsai., 2007a) esetén kapott korábbi eredményeinkkel 

együtt felvetik annak lehetőségét, hogy az antidepresszáns vegyületeknek a monoamin 

transzportereken kívül más támadáspontjai is vannak a központi idegrendszer szintjén 

(Vizi, 2000), és ezen kölcsönhatások hozzájárulhatnak az antidepresszánsok terápiás 

illetve mellékhatásainak kifejlődéséhez. 

 

7.4. Csatorna-blokkoló típusú ionotróp receptor antagonista vegyületek dopamin-

uptake gátló hatása 

 

Munkacsoportunk egy korábbi tanulmánya során azt találtuk, hogy a nem-kompetitív 

NMDA receptor antagonista dizocilpin (MK-801) megemelte a striatális dopamin (DA) 

szintet, a mecahnizmusról azonban akkor csak annyit sikerült kideríteni, hogy az MK-

801 NMDA receptorokra gyakorolt hatásától független (Kiss és mtsai., 1994). Érdekes 

módon az antidepresszánsok nem-konvencionális hatásainak tanulmányozása során 

olyan eredményekre jutottunk, melyek megmagyarázhatják e régi megfigyelésünket. 

MInt azt korábban említettük, azt tapasztaltuk, hogy monoamin uptake gátló 

antidepresszánsok kémiai szerkezeüktől  és szelektivitásuktól függetlenül gátolni 

képesek a neuronális nACh receptorok működését a mekamilaminéhoz hasonló 

csatornablokkoló mechanizmus révén (Kiss és mtsai., 1997; Hennings és mtsai., 1997; 

Hennings és mtsai., 1999). 

Elektrofiziológiai adatok arra utalnak, hogy számos membrán transzporter fehérje  

ioncsatorna-jellegű tulajdonságokkal rendelkezik (Larsson és mtsai., 1996; Sonders és 

Amara, 1996; Lester, 1996; Sonders és mtsai, 1997). A NA felvétel és az áramok 

párhuzamos mérése NA transzporterrel transzfektált HEK sejtekben nagy különbségeket 

mutatott a töltések és a szubsztrát fluxusa között (Galli és mtsai, 1995). Ez arra utalt, 
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hogy a NA transzporter működése során a transzportfolyamattal párhuzamosan, nem 

sztöchiometrikusan kapcsolt ionáramok is keletkeznek. Ezen megfigyelés alapján 

merült fel, hogy a transzporterekben ioncsatorna-szerű struktúrák találhatók (DeFelice 

és Blakely, 1996; Galli és mtsai., 1998). A felhalmozódó adatok azt mutatják, hogy e 

csatornáknak fontos funkcionális szerepük lehet a transzport folymat lezajlásában, 

mivel, az uptake gátlókról kimutatták, hogy gátolják a transzportereken keresztül folyó 

nem sztöchiometrikus áramokat is. Ez alapján feltételeztük, hogy az uptake gátlók 

nAChR csatornáját blokkoló sajátossága talán éppen azzal magyarázható, hogy 

valamifajta hasonlóság áll fenn transzporterek és receptorok csatornastruktúrája között. 

Ha ez így van, akkor ezek alapján az is feltételezhető, hogy a nAChR csatornablokkoló 

antagonistái képesek gátolni a monoamin transzporterek működését is.  

Jelen munkánk során ezt a hipotézist kívántuk vizsgálni két csatorna-blokkoló típusú 

receptor antagonista vegyület, a nAChR antagonista mekamilamin és az NMDAR 

antagonista, de nAChR-on is aktív dizocilpin (MK-801) sztriatális dopamin 

felszabadulásra kifejtett hatásának tanulmányozásával, in vivo mikrodialízis technika 

segítségével..Egyúttal tisztázni kívántuk azt is, hogy a DA visszavétel gátlása szerepet 

játszik-e az MK-801 általunk korábbiakban észlelt sztriatális dopamin-szint emelő 

hatásában ?  

Kísérleteink során azt találtuk, hogy a szelektív dopamin uptake-gátló nomifensin közel 

nyolcszoros emelkedést okozott a nyugalmi DA koncentrációban. A csatornablokkoló-

típusú NMDA receptor antagonista MK-801 mintegy 85 %-kal emelte meg a sztriatális 

DA kiáramlást, viszont a dopamin uptake gátló nomifensin jelenlétében már egyáltalán 

nem volt hatással a striatum extracelluláris DA koncentrációjára. Az előzőekhez 

hasonló módon a nAChR antagonista mekamilamin szintén szignifikáns, mintegy 75%-

os emekedést okozott a striatum extracelluláris DA koncentrációjában, viszont a 

dopamin uptake gátló nomifensin jelenlétében ennek az anyagnak sem volt hatása a 

sztriatális DA szintre.  

Adataink azt mutatják, hogy az MK-801 és a mekamilamin sztriatális DA-szint emelő 

hatása szoros összefüggésben van a dopamin uptake rendszer működésével, mivel a 

transzmitter visszavételének gátlása a nomifensin által megakadályozta ezen hatásukat. 

Eredményeinket elméletileg két hatásmechanizmus részvételével is magyarázhatjuk: 

egyrészt, a receptor antagonista vegyületek megfordíthatják a DA transzporterek 
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működését, ezáltal úgynevezett “carrier-mediálta felszabadulást” okozva; másrészt 

pedig egyszerűen csak meggátolják ezen transzporterek működését. Kizárólag 

eredményeinkre alapozva nem foglalhatunk egyértelmű állást egyik hatásmechanizmus 

mellett sem, viszont az irodalmi adatok a második változatot (vagyis az uptake 

közvetlen gátlását) valószínűsítik, mivel megfigyelték, hogy az MK-801 dózisfüggő 

módon, szignifikánsan gátolta mindhárom monoamin transzporter (DA, NA és 5-HT) 

működését ezen transzportereket expresszáló HEK sejteken (Nishimura és mtsai., 

1998). További adatok szerint az MK-801 gátolta a [3H]NA uptake-et patkány vas 

deferens preparátumon (IC50 = 1.79 µM), magnézium jelenlétében, Na+-függő módon, 

ami kizárja az NMDA receptorok közvetlen részvételét ezen hatásban (Pubill és mtsai., 

1996). Ugyanakkor a hippocampus szintjén az MK-801 gátolta a [3H]NA uptake-et, 

striatum szinaptoszóma preparátumon pedig a [3H]DA uptake-et (Snell és Johnson, 

1988). Voltammetriás vizsgálatokban azt is megfigyelték, hogy az MK-801 szignifikáns 

emelkedést okozott a noradrenalin és a szerotonin felszabadulásban az uptake gátlása 

révén a locus coeruleus és a dorsalis raphe mag szintjén (Callado és mtsai., 2000). A 

mecamilaminnal kapcsolatban leírták, hogy emelei a 5-HT szintet a dorsalis raphe 

magban a 5-HT transporter gátlása révén (Ma és mtsai, 2006). 

A mekamilamin és az MK-801 dopamin uptake-gátló hatása összhangban van azon 

elektrofiziológiai eredményekkel, melyek szerint csatorna-szerű struktúrák léteznek a 

monoamin uptake rendszerekben (Sonders és Amara, 1996) és támogatja azon 

elképzelést, hogy ezek a “pórusok” fontos szerepet játszanak a neurotranszmitterek 

visszavételének folyamatában. 
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8. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Két atípusos antidepresszánsról, a NA uptake gátló maprotilinről, valamint a 

szerotonin visszavételt serkentő, tehát a monoamin teóriával nem összeegyeztethető 

módon ható tianeptinről sikerült kimutatnunk, hogy a korábban vizsgált 

antidepresszánsokhoz hasonlóan, a klinikailag releváns koncentráció-tartományban 

gátolják a nAChR közvetítette noradrenerg választ a hippokampuszban. Mivel e 

vegyületek az elektromos ingerléssel kiváltott transzmitter felszabadulást sokkal kisebb 

mértékben gátolták, mint a nAChR-mediálta választ, megállapíthatjuk, hogy elsődleges 

célpontjaik nem lehettek sem a Na+-csatornák sem a Ca2+-csatornák, és hatásukat a 

nAChR közvetlen gátlása révén fejtik ki. Ezen megfigyelésünk megerősíti a depresszió 

nAChR-teóriáját, és azt mutatja, hogy a központi idegrendszer nAChR-orainak gátlása 

hozzájárulhat az antidepresszáns hatás kialakulásához. 

 

2. A korábban két legerősebb nAChR antagonistának bizonyult antidepresszánsról, a 

triciklikus desipraminról és az SSRI fluoxetinről kimutattuk, hogy a klinikailag releváns 

koncentráció-tartományban képesek gátolni hippokampusz szeleten az NMDA 

receptorok által mediált [3H]NA-felszabadulást, vagyis NMDAR antagonista 

tulajdonsággal rendelkeznek. Mivel egyik vegyület sem befolyásolta az elektromos 

ingerléssel kiváltott transzmitter felszabadulást, egyértelmű, hogy célpontjuk maga az 

NMDA receptor. Eredményeink azt mutatják, hogy az NMDA receptorok gátlása 

szintén egyik elemét képezheti az antidepresszánsok hatásmechanizmusának. 

 

3. Tengerimalac jobb pitvar-preparátumon végzett kísérleteinkkel igazoltuk, hogy a 

nAChR-okon és NMDA receptorokon antagonistának bizonyult desipramin és 

fluoxetin, a klinikailag releváns koncentráció-tartományban képes gátolni az ATP 

ionotrop (P2X) receptorai által közvetített [3H]NA-felszabadulást, azaz mindkét 

vegyület P2X-R antagonista tulajdonsággal rendelkezik. Eredményeinkből arra 

következtethetünk, hogy a szívben található P2X receptorok gátlása hozzájárulhat az 

antidepresszánsok kardiovaszkuláris mellékhatásainak kialakuláshoz, míg az agyi P2X 

receptorokra gyakorolt hatásuk esetleg szerepet játszhat a terápiás hatás kifejlődésében.  
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5. Adataink azt mutatják, hogy az antidepresszánsok többféle célponttal 

rendelkezhetnek a központi idegrendszerben, hiszen a monoamin szintek emelésén kívül 

mindhárom ionotrop receptor-család egy-egy képviselője (nAChR, NMDAR és P2X-R) 

esetén receptor antagonistákként viselkedtek, ami felveti annak lehetőségét, hogy az 

antidepresszánsok befolyásolhatják számos ionotróp receptor működését, és ezen 

interakciók eredőjeként alakul ki a klinikai hatásuk. 

 

5. In vivo mikrodialízis kísérleteinkkel igazoltuk, hogy két ionotrop receptor antagonista 

vegyület, a nAChR antagonista mekamilamin, illetve az NMDAR antagonista dizocilpin 

(MK-801) megemelik a striatum extracelluláris DA szintjét (anélkül, hogy ezen 

neurotranszmitter metabolitjaira hatással lennének), mely hatás nagy valószínűséggel a 

monoamin uptake rendszerekre gyakorolt közvetlen gátló hatásuknak a következménye. 

Eredményeink megerősítik azt az elképzelést, hogy a monoamin transzporterekben 

található csatornaszerű struktúráknak funkcionális jelentősége lehet a monoaminok 

visszavételi folyamataiban. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Általánosan elfogadott nézet, hogy a jelenleg használt antidepresszáns vegyületek 

túlnyomó többsége a monoamin transzporterek gátlása és a következményes monoaminr 

szint emelkedés révén fejti ki hatását. Munkacsoportunk korábbi eredményei 

bizonyították, hogy ezen anyagoknak egyéb, a monoaminerg transzporterektől eltérő 

támadáspontjai is vannak. Jelen munkánkban 1.) a monoamin uptake rendszerekre ható 

antidepresszánsok ionotrop receptorokra gyakorolt hatásával, valamint 2.) ezen 

receptorok és a monoamin transzporterek közti hasonlóság vizsgálatával kívántunk 

foglalkozni. 

1. Két atípusos antidepresszánsról, a maprotilinről és a tianeptinről kimutattuk, hogy 

gátolják a nAChR-ok működését. Mivel a tianeptin a monoamin tóriával nem 

összeegyeztethető módon, a szerotonin visszvétel serkentése révén fejti ki hatását, 

eredményeink megerősítik a depresszió új kolinerg teóriáját, mely szerint a depresszió 

kialakulásában fontos szerepe van a nAChR-ok túlingerlődésének, az antidepresszánsok 

egyik fő hatása pedig ezen receptorok gátlása. Továbbá bizonyítottuk, hogy a korábban 

legerősebb nAChR antagonistának bizonyult triciklikus desipramin és az SSRI fluoxetin 

képes gátolni a központi idegrendszer NMDA receptorainak, valamint a perifériás 

idegrendszer P2X receptorainak működését is a klinikailag releváns, alacsony 

mikromólos koncentráció tartományban. Eredményeink azt mutatják, hogy az 

antidepresszánsok ionotróp receptorokra kifejtett gátló hatása hozzájárulhat e szerek 

terápiás illetve mellékhatásainak kifejlődéséhez így felismeréseink elősegíthetik az 

antidepresszánsok hatásmechanizmusának és a depresszió neurokémiai hátterének jobb 

megértését. 

2. Korábbi eredményeink azt mutatták, hogy a monoamin uptake gátló vegyületek 

csatornablokkoló mechanizmussal gátolják a nACh és NMDA receptorokat. Jelen 

munkánkban azt találtuk, hogy a nAChR illetve az NMDAR csatornablokkoló típusú 

antagonistái, a mekamilamin illetve az MK-801 gátolják a monoamin transzporterek 

egyik képviselőjének, a DA transzporternek a működését. Adataink alátámasztják azt a 

feltételezést, miszerint a transzporterekben leírt csatorna-szerű struktúráknak 

funkcionális jelentősége van a monoamin uptake rendszerek működésében. 
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SUMMARY 

 

It is generally accepted that the majority of currently used antidepressants acts through 

the inhibition of monoamin reuptake and the concomitant increase of extracellular 

monoamin levels. Previously our research goup proved that these compounds might 

have other targets than the monoamine transporters. In this work we investigated 1.) the 

effects of monoamine uptake inhibitor and enhancer antidepressants on the ionotropic 

receptors, as well as 2.) we studied the similarities amongst monoamine transporters  

and ionotropic receptors. 

1. We have shown that two atypical antidepressants, maprotilin and tianeptine acting on 

monoamine uptake systems are able to inhibit the function of nACh receptors. Since 

tianeptine is a 5-HT reuptake enhancer, its mechanism of action cannot be explained on 

the basis of monoamine theory. Thus our results confirm the nAChR-theory of 

depression, which explains the development of depression by an overactivation of 

nAChRs and the mechanism of action of antidepressants by the inhibition of these 

receptors. Furthermore, we proved that the two most potent nAChR antagonist 

antidepressants, the tricyclic desipramine and the SSRI fluoxetine inhibit not only the 

function of NMDA receptors in the central nervous system, but also the P2X receptor’s 

function in the periferal nervous system in the clinically relevant, low micromolar 

concentration range. Our data suggest that the interaction of antidepressants with 

ionotropic receptors might contribute to their clinical effects, thus our results might help 

to better understand the neurochemical background of depression and the mechanism of 

action of antidepressants. 

2. Previously we have shown the monoamine uptake inhibitors behave like channel 

blocker type nAChR and NMDAR antagonists. In this work we found that the channel 

blocker antagonists of nAChRs and NMDARs, mecamylamine and MK-801 inhibit the 

function of the striatal DA uptake system. Our data support the idea, that the channel 

structures in transporters have functional significance in the process of monoamine 

reuptake. 
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10. ÁBRÁK JEGYZÉKE 

 

1. táblázat. Monoamin visszavételt gátlók nikotin antagonista hatásának jellemzése. (Módszer: 
nikotin kiváltotta NA felszabadulás patkány hippocampus szeletekből. A mekamilamin 
referencia-vegyületként szerepel a táblázatban. Az egyes transzporter gátlók nikotin receptor 
antagonista képességét mennyiségileg az IC50 értékkel jellemeztük (Hennings és mtsai., 1997; 
1999; Szász és mtsai., 2006). 
 
2. táblázat. A nAChR-ok agonista érzékenysége az alegység összetétel függvénye Az agonisták 
hatáserő sorrendjét a Xenopus oocytában kifejeződő nAChR aktivációt követő normalizált ion-
áramok összehasonlítása alapján határozták meg (Patrick és mtsai, 1993). Nic: nikotin, 
ACh:acetilkolin, Cyt: cytizin. 
 
1. ábra. Különböző monoamin uptake gátlók hatása a nikotin-kiváltotta [3H]NA felszabadulásra 
patkány hippocampus szeletekből. A dózis-hatás görbék alapján számított gátlási (IC50) 
értékeket az 1. táblázat tartalmazza (Kiss és mtsai, 1997; 1999; Szász és mtsai, 2006). 
 
2. ábra. Az ionotróp receptor családok. 
 
3. ábra. A nAChR és az NMDA receptorok csatorna gátló antagonistái egymásra kölcsönösen 
hatnak. A monoamin transzporter gátló antidepresszánsok a csatorna gátló mekamilaminhoz 
hasonló hatékonysággal, nem-kompetitív módon gátolják a nAChR-ok működését. Felmerül a 
kérdés, hogy vajon a fenti farmakológiai hasonlóság alapján, a nAChR-okat gátló 
antidepresszánsok befolyásolják-e az NMDA receptor működését is? 
 
4. ábra. A hippokampuszban a nikotin-kiváltotta NA-felszabadulást a nemkompetitív nikotin 
antagonista mekamilamin hatékonyan gátolta, ami azt bizonyítja, hogy a nikotin válasz 
létrejöttéhez a nAChR-ok aktivációja szükséges.  
 
5. ábra. A mekamilamin dózis-függő hatása a nikotin-kiváltotta NA-felszabadulásra. A görbe 
alatti területet a “Módszerek”-ben leírt egyenlet alapján számítottuk ki. A görbe minden egyes 
pontja n=4-5 független kísérlet átlagát reprezentálja (átlagok ± standard hiba). Az EC50 értéket 
nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 
 
6. ábra. A maprotilin és a tianeptin hatása a nikotin kiváltotta [3H]NA-felszabadulásra patkány 
hippocampus szeletből. A gátlási értékek az antidepresszánsok jelenlétében illetve annak 
hiányában kapott AUC értékek arányaként lettek kiszámítva. Az IC50 értékeket nonlineáris 
regresszióval határoztuk meg. 
 
7. ábra. Különböző antidepresszánsok nAChR közvetítette NA felszabadulást gátló hatásának 
IC50 értékei a NA transzporter gátló hatás (log Ki) függvényében. DMI: desipramin, Nis: 
nisoxetin, Kok: kokain, Flx: fluoxetin, Cit: citalopram, Nom: nomifensin, GBR: GBR-12909, 
Map: maprotilin. 
 
8. ábra. A Na+-csatorna blokkoló tetrodotoxin (TTX) hatásának összehasonlítása a nikotin- 
illetve az elektromos ingerlés-kiváltotta [3H]NA felszabadulásra, patkány hippocampus 
szeletből. A TTX a harmadik frakciótól kezdődően végig jelen volt a mintagyűjtés során. Az 
IC50 értékek nemlineáris regresszióval lettek meghatározva.  
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9. ábra. A maprotilin hatásának összehasonlítása a nikotin- és az elektromos ingerlés-kiváltotta 
[3H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket nemlineáris 
regresszióval határoztuk meg. 
 
10. ábra. A tianeptin hatásának összehasonlítása a nikotin- és az elektromos ingerlés-kiváltotta 
[3H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket nemlineáris 
regresszióval határoztuk meg. 
 
11. ábra. Az NMDA hatásának jellemzése a nyugalmi [3H]NA felszabadulásra patkány 
hippocampus szeletben. A nemkompetitív NMDA receptor antagonista MK-801 (10 µM-os 
koncentrációban) már a 3. frakciótól kezdődően végig jelen volt. A görbe alatti terület (AUC) az 
alapvonalhoz viszonyított többlet-felszabadulásként lett kiszámítva.    
 
12. ábra. Az MK-801 dózis-hatásgörbéje az NMDA-kiváltotta [3H]NA felszabadulásra. A 
gátlási értékek az antagonista jelenlétében illetve annak hiányában kapott AUC értékek 
arányaként lettek kiszámítva. Az IC50 értékeket nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 
 
13. ábra. A desipramin (DMI) és a fluoxetin hatása az NMDA kiváltotta [3H]NA-
felszabadulásra patkány hippocampus szeletből. A gátlási értékek az antidepresszánsok 
jelenlétében illetve azok hiányában kapott AUC értékek arányaként lettek kiszámítva. Az IC50 

értékeket nonlineáris regresszióval határoztuk meg. 
 
14. ábra. A Na+-csatorna blokkoló tetrodotoxin (TTX) hatásának összehasonlítása az NMDA- 
illetve az elektromos ingerlés-kiváltotta [3H]NA felszabadulásra, patkány hippocampus 
szeletből. A TTX a harmadik frakciótól kezdődően végig jelen volt a mintagyűjtés során. Az 
IC50 értékek nemlineáris regresszióval lettek meghatározva.  
 
15. ábra. A desipramin hatásának összehasonlítása az NMDA- és az elektromos ingerlés-
kiváltotta [3H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket 
nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 
 
16. ábra. A fluoxetin hatásának összehasonlítása az NMDA- és az elektromos ingerlés-kiváltotta 
[3H]NA felszabadulásra nézve patkány hippocampus szeletből. Az IC50 értékeket nemlineáris 
regresszióval határoztuk meg. 
 
17. ábra. Az ATP hatásának jellemzése a nyugalmi [3H]NA felszabadulásra tengerimalac jobb 
atriumában. A P2X receptor antagonista PPADS (30 µM-os koncentrációban) már a 3. 
frakciótól kezdődően végig jelen volt. A görbe alatti terület (AUC) az alapvonalhoz viszonyított 
többlet-felszabadulásként lett kiszámítva. 
 
18. ábra. A PPADS dózis-hatásgörbéje az ATP-kiváltotta [3H]NA felszabadulásra. A gátlási 
értékek az antagonista jelenlétében illetve annak hiányában kapott AUC értékek arányaként 
lettek kiszámítva. Az IC50 értékeket nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 
 
19. ábra. A desipramin (DMI) és a fluoxetin hatása az ATP kiváltotta [3H]NA-felszabadulásra 
tengerimalac jobb atriumában. A gátlási értékek az antidepresszánsok jelenlétében illetve azok 
hiányában kapott AUC értékek arányaként lettek kiszámítva. Az IC50 értékeket nonlineáris 
regresszióval határoztuk meg. 
 
20. ábra. A desipramin hatásának összehasonlítása az ATP- illetve az elektromos ingerlés-
kiváltotta [3H]NA felszabadulásra nézve tengerimalac jobb átriumában. Az IC50 értékeket 
nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 
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21. ábra. A fluoxetin hatásának összehasonlítása az ATP- illetve az elektromos ingerlés-
kiváltotta [3H]NA felszabadulásra nézve tengerimalac jobb átriumában. Az IC50 értékeket 
nemlineáris regresszióval határoztuk meg. 
 
22. ábra. A nomifensin hatása a striatális DA felszabadulásra altatott patkányon. A nomifensint 
(10 µM) a 0 időponttól kezdődően a mintavevőn keresztül adagoltuk (vízszintes vonal), a 4 
nyugalmi frakció gyűjtését követően. Az adatokat egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel 
értékeltük ki (** p < 0.01). 
 
23. ábra. Az MK-801 hatása a striatális DA felszabadulásra altatott patkányon. Az antagonista 
300 µM-os koncentrációban a dializáló oldatban lett feloldva és a mintavevőn keresztül 
adagoltuk a 0 időponttól kezdődően (vízszintes vonal), a 4 nyugalmi frakció gyűjtését követően. 
Az adatokat egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel értékeltük ki (** p < 0.01). 
 
24. ábra. A nomifensin hatása az MK-801 által kiváltott striatális DA felszabadulásra altatott 
patkányban. A nomifensin (10 µM) perfúziója 2 órával az MK-801 (300 µM) 0 időponttól 
induló adagolása előtt kezdődött el. Az adatok egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel lettek 
kiértékelve (** p < 0.01). 
 
25. ábra. A mekamilamin hatása a striatális DA felszabadulásra altatott patkányon. Az 
antagonista 1mM-os koncentrációban a dializáló oldatban lett feloldva és a mintavevőn 
keresztül adagoltuk a 0 időponttól kezdődően (vízszintes vonal), a 4 nyugalmi frakció gyűjtését 
követően. Az adatokat egy-utas ANOVA-t követő Dunnett teszttel értékeltük ki (* p < 0.05, ** 
p < 0.01). 
 
26. ábra. A nomifensin hatása a mekamilamin által kiváltott striatális DA felszabadulásra 
altatott patkányban. A nomifensin (10 µM) perfúziója 2 órával a mekamilamin (1 mM) 0 
időponttól induló adagolása előtt kezdődött el. Az adatokat ANOVA-t követő Dunnett teszttel 
értékeltük ki (* p < 0.05, ** p < 0.01). 
 
27. ábra. A tetrodotoxin (TTX) és a monoamin uptake rendszeren ható antidepresszánsok 
hatásmechanizmusának összehasonlítása. A NA felszabadulás mindkét, elektromos ingerléssel 
vagy receptor agonistával (nikotin, NMDA, ATP) kiváltott folyamatában a Na+ csatornák 
aktivációja egyaránt esszenciális, mivel mindkét folyamatot egyforma hatékonysággal gátolja a 
TTX. 
 
28. ábra. Monoamin uptake gátlók hatásának lehetséges célpontjai: ionotróp receptorok (IR), 
feszültségfüggő Na+ - csatornák és/vagy feszültségfüggő Ca2+ - csatornák. 
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