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BEVEZETÉS 

Napjainkban az affektív kórképek közül a depresszió az egyik legjelentősebb 

neuropszichiátriai betegség. Az Egészségügyi Világszervezet 2007-ben publikált 

vizsgálata szerint, a vizsgált populáció 3.2 %-ánál észleltek depressziót önmagában, míg 

egyéb krónikus betegségekkel társultan a depresszió előfordulása már 9.3 és 23 % 

között mozgott. Egy multicentrikus európai vizsgálat során azt találták, hogy 2001-ben 

a depresszió prevalenciája a felnőtt európai népességben mintegy 8.56 % volt. Minden 

országban nagyobb volt a női depressziós betegek aránya a férfiakéval összehasonlítva. 

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

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. A jelenleg használt legújabb szerek klinikai 

hatékonysága nem jobb, mint a 40 évvel ezelőttieké, az egyetlen lényeges különbség a 

kedvezőbb mellékhatás-profilban fedezhető fel. 

Tekintettel a depresszió relatíve magas előfordulási gyakoriságára, érthető, hogy az 

antidepresszánsok jelenleg az egyik legfontosabb központi idegrendszeri 

gyógyszercsoportot alkotják. A jelenleg használt antidepresszánsok (néhány kivételtől 

eltekintve) a szerotonerg- és/vagy noradrenerg ingerületátvitel fokozásán keresztül fejti 

ki hatásukat. Viszont bevezetésre kerültek olyan vegyületek is, melyek mai ismereteink 

szerint nem a monoamin teóriával összhangban működnek (ilyen szer a 5-HT 

visszavételt serkentő tianeptin). 

 

IRODALMI HÁTTÉR  

A múlt század hatvanas éveiben dolgozták ki a depresszió monoamin hipotézisét, mely 

szerint a betegség a NA illetve a 5-HT által közvetített ingerületátviteli folyamatok 

elégtelenségének a következménye. Ugyanakkor az elmúlt 30 évben számos olyan 

megfigyelés halmozódott fel, ami nincs összhangban a monoamin teóriával (az uptake 

gátló antidepresszánsok klinikai hatásának 2-3 hét a latencia ideje; megjelentek olyan 

hatékony antidepresszánsok, melyek vagy nincsenek hatással a monoaminerg 
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transzmisszióra, vagy éppen hogy csökkentik az extracelluláris monoamin szinteket, 

mint például a tianeptin). 

Ezen megfigyelések hatására az elmúlt években számos alternatív hipotézis született a 

depresszió etiológiájával kapcsolatban. A depresszió egyik legmodernebb felfogása  

(mely képes egyesíteni a különböző depresszió teóriákat) az ú.n. network-hipotézis 

szerint a depresszió elsődleges kiváltó oka az idegrendszert érő különböző ártalmas 

hatások következtében fellépő sejtdegeneráció illetve sejtpusztulás, ami 

végeredményben a depresszió kialakulásához vezet.  

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. A klasszikus nikotin agonista DMPP-vel folytatott vizsgálatok során 

azt találtuk, hogy ez az anyag két úton fejt ki hatást, egyrészt nAChR-on keresztül 

exocitózist vált ki, másrészt a NA transzport megfordításával, hordozó követítette NA 

felszabadulást vált ki. 

Később sikerült kimutatnunk, hogy a NA transzportert gátló vegyületek (desipramin, 

nisoxetin, nomifensin, kokain) illetve az 5-HT transzportert szelektíven gátló 

antidepresszánsok (fluoxetin és citalopram), valamint a szelektív DA visszavételt gátló 

GBR-12909, amellett, hogy a transzportert specifikusan bénítják, igen hatásosan 

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

monoamin visszavételt gátló anyagok kémiai szerkezetüktől és szelektivitásuktól 

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

hatékonysággal, mint az egyik legerősebb nikotin antagonista vegyület, a 

csatornablokkoló típusú mekamilamin. Ezen eredményeink, valamint a kérdéshez 

kapcsolódó irodalmi adatok alapján megfogalmazódott a depresszió neurokémiai 

hátterének egy új típusú elmélete, mely központi szerepet tulajdonít a nAChR-oknak. 

Eredményeinknek klinikai jelentőséget szolgáltat az a tény, hogy az antidepresszáns 

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

így az agyban kialakulhat olyan koncentráció, amelynél már jelentősen gátolják a 

neuronális nikotin receptorok funkcióját.  

A nAChR-ok és a monoamin transzporterek közös sajátságai 
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A neuronális nAChR-ok megtalálhatóak a neuromuszkuláris junkcióban, szimpatikus és 

paraszimpatikus ganglionokban és kiterjedten a központi idegrendszerben. A neuronális 

nAChR-ok a ligand-vezérelt ionotrop receptorok családjába tartozó pentamer szerkezetű 

fehérjék, öt alegységből állnak, kétféle alegység: α és β építi fel őket, lehetnek 

heteromer ill. homomer receptorok az őket felépítő alegységek típusa alapján. A 

központi idegrendszer nAChR-nak fontos szerepe van a figyelem, az éberségi szint, a 

tanulási, illetve a memóriával kapcsolatos kognitív folyamatokban. 

A nikotinos kolinerg neurotranszmisszió zavarai számos kórfolyamat (például az 

Alzheimer-kór) kialakulásában játszhatnak szerepet. A preszinaptikus receptorok a 

perifériás idegrendszerben, így a neuromuszkuláris jonkcióban serkentik az acetilkolin 

felszabadulást. 

A monoamin transzporterek ioncsatorna tulajdonságai 

A monoamin (NA, DA és 5-HT) transzporterek elsődleges feladata a transzmitterek 

eltávolítása az extracelluláris térből. A különböző monoamin transzporterek 

funkcionális sajátságai igen hasonlóak. Ezek a visszavételi rendszerek a Na/Cl-

dependens transzporterek családjába tartoznak (akárcsak a GABA, a glicin, a prolin, a 

betain és a taurin transzporterek). A monoamin transzporterek nagyfokú homológiát 

mutatnak, a humán DAT 67 %-ban azonos a humán NET-tel, a SERT a NET-tel több 

mint 48%-os aminosav azonosságot mutat. Mindez azt eredményezi, hogy a monoamin 

transzporterek struktúrális felépítése is nagyon hasonló. 

Elektrofiziológiai adatok arra utalnak, hogy számos membrán transzporter fehérje  

ioncsatorna-jellegű tulajdonságokkal rendelkezik. Ugyanakkor leírták azt is, hogy az 

NMDA receptor antagonista MK-801 gátolja a HEK sejtekben expresszálódó 

monoamin transzportereket, ami szintén alátámasztani látszik hipotézisünket. 

Farmakológiai megfigyeléseink jól illeszkednek ehhez az elképzeléshez. 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. 

Monoamin uptake gátló antidepresszánsok hatása az NMDA receptorokra. Az 

NMDA receptorok és nAChR-ok közös sajátságai. 

Az NMDA receptor (NMDAR) a glutamát ionotróp receptora, natív formái tetramer 

szerkezetűek és több mint egyféle receptor-alegységet tartalmaznak  (NR1 és NR2), 
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melyek egy nemszelektív kationcsatornát zárnak közre. Az NMDA receptor azért is 

egyedi, mert nemcsak ligand-vezérelt, hanem feszültség-függő működésre is képes, 

ugyanakkor a ligand-vezérelt ioncsatornák közül az egyetlen, melynek működéséhez két 

ko-agonista szükséges, melyek az NR1 illetve az NR2 alegységen elhelyezkedő glycine- 

és glutamát-kötőhelyhez kapcsolódnak. 

Az NMDA receptorok kritikus szerepet játszanak az excitátoros típusú szinaptikus 

neurotranszmisszióban és plaszticitásban. Ugyanakkor, egyedi csatorna-jellemzőiknek 

következtében, bonyolult módon részt vesznek a tanulás és a memória molekuláris 

mechanizmusaiban. Másrészt, az NMDA receptorok kóros körülmények között 

bekövetkező krónikus túlingerlése excitotoxicitáshoz és sejtpusztuláshoz vezet.       

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, illetve a szintén  

csatornablokkoló NMDA receptor antagonista MK-801 képes gátolni a nAChR-okat. 

Azon megfigyelésekre alapozva, hogy a monoamin uptake  gátló-típusú 

antidepresszánsok a mekamilaminhoz hasonló módon, csatorna-blokkoló mechanizmus 

révén képesek antagonizálni a nACh receptorokat, azt feltételeztük, hogy az NMDA 

antagonizmus szintén egy általános jellegzetessége lehet az uptake-gátló 

antidepresszánsoknak. Jelen munkánk során egyik célunk az volt, hogy ellenőrizzük 

ezen feltételezést.   

 

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) 
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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. 

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 
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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 

 

MÓDSZEREK 

1. In vitro szeletperfúziós technika 

Tríciált noradrenalin [3H]NA felszabadulás mérése patkány hippocampus szeletből 

A 400 µm vastagságú hippocampus szeleteket 45 percig inkubáltuk 37 °C-on 1 ml, 10 

µCi tríciummal jelölt noradrenalint ([3H]NA) tartalmazó, folyamatosan buborékoltatott 

Krebs oldatban. Az inkubációs idő leteltével az agyszeleteket, egy alacsony térfogatú, 4 

csatornás mikroperfúziós készülékbe helyeztük és karbogénnel (95 % O2, 5 % CO2) 

buborékoltatott Krebs oldatot 0.6 ml/perc sebességgel áramoltattunk a kamrákon át.  

A 60 perces preperfúziót követően 3 perces mintákat szedtünk. A transzmitter 

felszabadulás vizsgálata során a receptor agonistát ( nikotin, NMDA) a 6-7. frakcióban 

alkalmaztuk, míg a vizsgálni kívánt anyagok (maprotilin, tianeptin, desipramin, 
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fluoxetin) már a 3. frakciótól kezdődően végig jelen voltak. Az NMDA-receptor 

vizsgálata során Mg2+-mentes Krebs-oldatot használtunk. 

A kísérletek végén az agyszeleteket 500 µl 10 %-os triklórecetsavban homogenizáltuk. 

A mintákhoz ill. a homogenizált szövethez 2 ml szcintillációs koktélt (Ultima Gold, 

Packard) adtunk és egy Packard 1900 TR típusú folyadék-szcintillációs spektrométer 

segítségével mértük 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. A biológiai 

variabilitás csökkentése érdekében, az FR értékeit normalizáltuk, vagyis az anyagadás 

előtti három frakció átlagát vettük 100%-nak, és minden frakciót ehhez viszonyítva, 

normalizált százalékos formában adtunk meg (normalizált frakcionális felszabadulás, 

nFR). 

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. 

A minták további feldolgozása megegyezik az előbbiekben leírtakkal. 

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

preparátumból   

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 ksérleti protokoll (ATP illetve elektromos ingerlés alkalmazása), valamint a minták 

feldolgozása a továbbiakban teljes mértékben megegyezett a hippocampus esetén 

alkalmazottal. 

 

2. In vivo agyi mikrodialízis technika altatott patkányon  

Műtét és mintagyűjtés. A hím Wistar patkányokat (280-350 g) uretánnal (1300 mg/kg) 

elaltattuk, majd sztereotaxikus készülékre helyeztük és egy házi készítésű koncentrikus 

dialízis mintavevőt (polyacrylonitrile/sodium methallyl sulphonate kopolimer dializáló 

membrán, i.d.: 0.22 mm, o.d.: 0.31 mm, aktív membránhossz 5 mm) ültettünk az állat 
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jobb sztriátumába (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 módosított Ringer-oldattal perfundáltuk 2.0 µl/perc sebességgel egy 

CMA 100 mikrodialízis pumpa segítségével. A DA szint stabilizálódása után, általában 

60 perccel a mintavevő beültetése után 15 perces mintákat gyűjtöttünk. Négy nyugalmi 

frakció után az állatok a mintavevőn keresztül, a dializáló oldathoz adva kapták a 

vizsgálni kívánt anyagot (MK-801, mekamilamin, nomifensin).   

A kísérlet végén az állatokat túlaltattuk, az agyat eltávolítottuk és 48 órás formalinos 

(10%) fixálást követően, sztereomikroszkópos vizsgálattal ellenőriztük a mintavevő 

helyzetét. Az eredményeket csak akkor használtuk fel, ha a mintavevő pozíciója 

megfelelő volt. 

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

homovanillin sav (HVA) koncentrációját a gyűjtés után azonnal meghatároztuk egy 

elektrokémiai detektorral kombinált nagy nyomású folyadékkromatográfiás rendszer 

(HPLC-ECD) segítségével (Waters M510 HPLC pumpa, Waters M460 elektrokémiai 

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

kromatográfiás szoftver). Az elválasztást egy Hypersil ODS fordított fázisú oszlopon 

valósítottuk meg (Hewlett Packard, 5 µm, 100 x 2.1 mm), melyen a mozgó fázist 0.5 

ml/perc sebességgel áramoltattuk. Ilyen körülmények között a DA detekciós limitje 1 

pg/ minta körüli értéken mozgott. 

 

EREDMÉNYEK  

 

1. Monoamin uptake rendszerekre ható atípusos antidepresszánsok (maprotilin és 

tianeptin) nAChR antagonista tulajdonsága 

 

Annak ellenére, hogy a depresszió egyike a legfontosabb pszichiátriai betegségeknek 

(élettartam prevalenciája 15-25% között mozog), a kórkép neurokémiai háttere még 

nem pontosan tisztázott. A leginkább elfogadott hipotézis, a monoamin teória szerint a 

depresszió a monoaminerg neurotranszmisszió elégtelenségének a következménye. 

Mindazonáltal az elmúlt évtízedekben felhalmozódott számos preklinikai és klinikai 

megfigyelés nem magyarázható meg a monoamin teória segítségével. 
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Kutatócsoportunk előzetes eredményei szerint a különböző kémiai struktúrával és 

szelektivitással rendelkező monoamin uptake gátlók (beleértve az 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. 

Közleményeink megjelenése óta több független, különböző metodikákkal dolgozó 

csoport jutott hasonló eredményre, azaz hogy különböző, uptake gátló típusú 

antidepresszánsok nikotin antagonistaként viselkednek. Mindezek alapján 

megfogalmazódott egy hipotézis, mely szerint az antidepresszáns hatás kialakulásában 

döntő szerepe van az idegrendszeri nikotin receptorok gátlásának, 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 ? 

Ennek tisztázása érdekében megvizsgáltuk a maprotilin illetve a tianeptin hatását a 

nikotin-kiváltotta [3H]NA felszabadulásra nézve patkány hippokampusz szeletekből. 

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

fokozta a nyugalmi [3H]NA felszabadulást patkány hippocampus szeletből, ez a 

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

visszatért az alapvonalra. A nikotin kiváltotta [3H]NA felszabadulást dózis-függő 

módon gátolta a nikotin receptor antagonista mekamilamin 0.32 µM-os IC50 értékkel, 10 

µM-os koncentrációban pedig teljes mértékű gátlást okozott, ami arra utal, hogy a 

folyamat a nikotin receptorok közvetítésével zajlik le. 

A noradrenalin reuptake-gátló maprotilin és a szerotonin reuptake-fokozó tianeptin 

dózisfüggő módon gátolta a nikotin-kiváltotta választ. A maprotilin IC50 értéke 5.7 µM, 

a tianeptiné pedig 11.32 µM volt. 

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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Mivel 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, míg az IC50-értékeket részben a jelen tanulmányban 

(maprotilin esetén), részben pedig csoportunk korábbi vizsgálatai során határoztuk meg. 

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

ki összefüggést: a korrelációs koefficiens értéke r=0.17-nek adódott, ami nem 

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

inhibítoroknak –köztük a maprotilinnek– a nikotin kiváltotta NA-felszabadulásra 

kifejtett gátló hatása nem a noradrenalin transzporter gátlásán keresztül valósul meg. 

Ugyanakkor 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, kísérleteinkben 

összehasonlítottuk a Na+-csatorna gátló tetrodotoxin (TTX) és az 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. Kísérleteinkben azt találtuk, hogy a TTX 

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

elektromos ingerléssel (IC50 = 0.039 µM) kiváltott NA felszabadulást. Ezek az 

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

stimulációs mód által kiváltott transzmitter felszabadulásban. Ugyanakkor a maprotilin 

és a tianeptin is gátolta a nikotinnal valamint az elektromos-ingerléssel kiváltott NA 

felszabadulást: a maprotilin IC50-értéke 177.4 µM, míg a tianeptiné 177.2 µM volt. 

Hatáserősségük tehát nagymértékben eltérő volt, mert 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 
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mindkét anyag esetén már három nagyságrendnyi eltérést mutattak a mekamilaminhoz 

képest, ami arra útal, hogy elsődleges támadáspontjuk valószínűleg a Na+-csatornák 

kinyílása előtti eseménnyel, vagyis a nAChR-ok aktiválódásával függ össze, és a Na+-

csatornákra gyakorolt hatásuk csak másodlagos szerepet játszik a NA-felszabadulást 

gátló hatásukban. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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. 

 

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. 

Eredményeink rámutatnak a monoamin transzporterek és a nAChR-ok közötti 

farmakológiai hasonlóságokra. 

 

2. Monoamin uptake gátló antidepresszánsok NMDA-R antagonista tulajdonsága 

Mivel kimutatták, hogy a csatornablokkoló nAChR antagonista mekamilamin az 

NMDA receptorokat is képes gátolni, illetve az NMDA csatornablokkoló antagonista  

Elektromos 
ingerlés 

Ionotrop 
receptor 

Na+-csatorna nyitás 

NA felszabadulás (exocitózis) 

TTX Antidepresszánsok 

Ca2+-csatorna nyitás 

Receptor 
agonista 
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MK-801 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. 

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

nyugalmi [3H]NA felszabadulást, a release–emelkedés átmeneti jellegű volt, az NMDA 

adását követően 21 percen belül visszatért az alapvonalra.  

 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. 

A triciklikus desipramin és az SSRI fluoxetin is dózisfüggő módon gátolta az NMDA-

kiváltotta transzmitter felszabadulást, de az MK-801-nél kisebb hatékonysággal, IC50 

értékük 14.57 µM illetve 41.06 µM volt. 

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 

gátló hatásában. A TTX hasonló hatékonysággal gátolta úgy az NMDA-, mind az 

elektromos ingerlés-kiváltotta NA felszabadulást (az IC50 értékek 66 nM illetve 55 nM 

voltak), ami azt mutatja, 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 elektromos-ingerléssel, mint az NMDA-val 

kiváltott transzmitter-felszabadulásban. Ezzel ellentétben, kísérleteinkben az 

antidepresszánsok csak az NMDA-kiváltotta NA-felszabadulást gátolták, de sem a 

triciklikus desipramin, sem az SSRI fluoxetin egyáltalán nem volt hatással az 

elektromos ingerlés-kiváltotta válaszra, még 100 µM koncentráció fölött sem, ami arra 

utal, hogy a mi kísérleti körülményeink között a Na+-csatornáknak nem lehet szerepe az 

antidepresszánsok ezen hatásában. 
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Korábban azt találtuk, hogy 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. 

Eredményeinknek klinikai jelentőséget ad az a tény, hogy bár az antidepresszánsok 

állandósult plazma-koncentrációja 1-2 µM, viszont ezen anyagok speciális eloszlási 

jellemzőinek következtében koncentrációjuk az agyban jóval magasabb, ezért 

elérhetnek olyan koncentrációt melynél már az NMDA receptorok működését 

számottevően befolyásolják, ennek következtében ésszerű azt feltételezni, hogy az 

antidepresszánsok NMDAR-t gátló hatása hozzájárulhat a terápiás hatásukhoz és 

segíthet a depresszió neurokémiai hátterének jobb megértésében. 

 

3. Monoamin uptake gátló antidepresszánsok P2X-receptor antagonista 

tulajdonsága  

Tekintettel arra, hogy az előző fejezetekben közölt eredményeink azt mutatják, hogy az 

antidepresszánsok gátolni képesek mind a nAChR-okat mind az NMDA receptorokat, 

így 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 és az SSRI 

fluoxetin hatását az ATP-kiváltotta [3H]noradrenalin ([3H]NA) felszabadulásra 

tengerimalac jobb pitvar-preparátumból in vitro szeletperfúziós technika segítségével. 
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Az adott kísérletei körülmények között 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. A release–emelkedés átmeneti jellegű volt, az ATP 

adását követő 4 frakción belül visszatért az alapvonalra. 

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 arra utal, hogy a válasz a P2X 

receptorok ingerlése által mediált folyamat.  

A triciklikus desipramin és az SSRI fluoxetin is szintén dózisfüggő módon gátolták az 

ATP-kiváltotta transzmitter felszabadulást, 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, ugyanis 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 folyamat során. Ezek alapján 

megvizsgáltuk a  Na+- csatorna lehetséges részvételét a desipramin és a fluoxetin gátló 

hatásában, ezért összehasonlítottuk ezen antidepresszánsok hatását az ATP- és az 

elektromos ingerlés által kiváltott [3H]NA felszabadulásra. Kísérleteinkben azt találtuk, 

hogy mindkét antidepresszáns dózisfüggő módon gátolta az elektromos ingerlés-

kiváltotta NA-felszabadulást, a desipramin IC50 értéke 16.68 µM, a fluoxetiné pedig 

141.0 µM volt. 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. Összefoglalásul levonhatjuk a 
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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 és az NMDA receptorok esetén kapott 

korábbi eredményeinkkel együtt felvetik annak lehetőségét, hogy az antidepresszáns 

vegyületeknek a monoamin transzportereken kívül más támadáspontjai is vannak a 

központi idegrendszer szintjén, és ezen kölcsönhatások hozzájárulhatnak az 

antidepresszánsok terápiás illetve mellékhatásainak kifejlődéséhez. 

 

4. Csatorna-blokkoló típusú ionotróp receptor antagonista vegyületek DA-uptake 

gátló hatása 

Kutatócsoportunk egy korábbi tanulmánya során azt találtuk, hogy a nem-kompetitív 

NMDA receptor antagonista dizocilpin (MK-801) megemelte a striatális dopamin (DA) 

szintet, ennek hatásmecahnizmusáról azonban akkor csak annyit sikerült kideríteni, 

hogy független ezen anyag NMDA receptorokra gyakorolt hatásától. Az 

antidepresszánsok nem-konvencionális hatásainak tanulmányozása során viszont olyan 

eredményekre jutottunk, melyek megmagyarázhatják e régi megfigyelésünket. Mint azt 

már az előzőekben is  említettük, azt tapasztaltuk, hogy monoamin uptake gátló 

antidepresszánsok kémiai szerkezetüktől  és szelektivitásuktól függetlenül gátolni 

képesek a neuronális nACh receptorok működését a mekamilaminéhoz hasonló 

csatornablokkoló mechanizmus révén. Elektrofiziológiai adatok is arra utalnak, hogy 

számos membrán transzporter fehérje  ioncsatorna-jellegű tulajdonságokkal rendelkezik. 

Ezek alapján merült fel, hogy a transzporterekben ioncsatorna-szerű struktúrák 

találhatók, így tehát feltételeztük, hogy az uptake gátlók nAChR csatornáját blokkoló 

sajátossága talán éppen a transzporterek és receptorok csatorna-struktúrája között 

fennálló hasonlósággal magyarázható. Amennyiben 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 
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játszik-e az MK-801 általunk korábbiakban észlelt sztriatális dopamin-szint emelő 

hatásában ?  

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 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. 

A DA-metabolitok (DOPAC és HVA) koncentrációját a nomifensin nem befolyásolta. 

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. 

A csatornablokkoló típusú NMDA receptor antagonista 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. 

A DA metabolitok (DOPAC, HVA) szintjére nem volt szignifikáns befolyása az MK-

801-nek.  

A szelektív dopamin uptake gátló nomifensin (10 µM, helyileg alkalmazva) jelenlétében 

az MK-801 (300 µM, szintén intrastriatálisan adva) egyáltalán nem volt hatással a 

striatum DA koncentrációjára, valamint DA-metabolitok szintjére sem. 

 

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 
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koncentrációjában. A legmagasabb DA-szint emelkedés itt is a második frakcióban volt 

észlelhető (75% emelkedés). 

A DA metabolitok (DOPAC, HVA) szintjét nem befolyásolta szignifikánsan a 

mekamilamin.  

A szelektív dopamin uptake gátló nomifensin (10 µM, a mintavevőn keresztül 

adagolva) jelenlétében a mekamilamin (1 mM, szintén a mintavevőn keresztül adva) 

egyáltalán nem volt hatással a striatum DA koncentrációjára, valamint a DA-

metabolitokéra sem. 

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. 

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 és támogatja azon elképzelést, hogy ezek a “pórusok” 

fontos szerepet játszanak a neurotranszmitterek visszavételének folyamatában. 

 

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 
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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.  

 

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 folymataiban. 
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