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2. Rövidítések jegyzéke 

 

α7nAChR α7-es altípusú nikotinos acetilkolin receptor 

ACh acetilkolin 

AChBP acetilkolin kötő fehérje (acetilkolin binding protein) 

AD  Alzheimer-kór 

ALS  amiotrófiás laterálszklerózis 

BacNaV bakteriális nátriumcsatorna 

BPA Bisphenol A 

CA1, CA3 cornu ammonis 1, cornu ammonis 3 

CaV feszültségfüggő kalciumcsatorna 

cc koncentráció 

DI,…,DIV domén I,…IV 

DRG gerincvelő hátsó gyöki érző dúca (dorsal root ganglion, ganglion 

spinale) 

    ,    ,        az egyes ionok megfordulási (egyensúlyi) potenciálja 

EC50 50 % effektív koncentráció 

F  Faraday-állandó 

    ,             a megfelelő csatornapopulációk által létrehozott vezetés  

GABAA  A típusú γ-amino-vajsav receptor 

GRH rejtett receptor hipotézis 

  Planck-állandó 

      makroszkopikus áram 

IC50 50 % gátlás koncentráció  

   Boltzmann-állandó 

     sebességi állandó  

mAChR muszkarinos acetilkolin receptor 

MRH modulált receptor hipotézis 

MS  sclerosis multiplex 

MWC Monod-Wyman-Changeux 

nAChR nikotinos acetilkolin receptor 

NaV feszültségfüggő nátriumcsatorna 
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NavAb Arcobacter butzleri nevű baktérium (fesz. függő) nátriumcsatornája  

NavMs Magnetococcus sp. nevű baktérium (fesz. függő) nátriumcsatornája 

NavRh Alphaproteobacterium HIMB114 nevű baktérium (fesz. függő) 

nátriumcsatornája 

NMDA N-metil-D-aszparaginsav 

Pion  a membrán adott ionra jellemző permeabilitása 

PAM pozitív allosztérikus modulátor 

PNU-120596 1-(5-chloro-2,4-dimethoxy-phenyl)-3-(5-methylisoxazol-3-yl)-urea 

R egyetemes gázállandó 

S1,…,S6 transzmembrán szegmens (1-6) 

TM transzmembrán 

τ időállandó 

T abszolút hőmérséklet 

TG trigeminális ganglion (trigeminal ganglion, ganglion trigeminale) 

     50% hatásra jellemző feszültség  

z ion valenciája  

    
     vektor transzponáltja 

    
 
  az   állapotból   állapotba történő átmenethez szükséges 

szabadenergia mennyisége 

   sajátérték 

  bármely 

   létezik 

  eleme 

  valószínűség 

      n dimenziós pozitív valós számok tere 

       parciális derivált 

5-HT3 szerotonin-3 (receptor) 
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3. Bevezetés 

 

Az ioncsatornák működésével kapcsolatos ismereteink több, mint 60 év kísérletes 

és modellezési munkáján alapszanak. A matematikai modellezés célja az elektrofiziológia 

területén a működés mechanizmusának megértése az ioncsatornák, egész sejtek, illetve 

sejthálózatok szintjén. Az egyedi ioncsatornák viselkedését, illetve a csatorna-populáció 

viselkedését tükröző ionáramok kialakulásának hátterében álló mechanizmusok 

tisztázására kinetikai modelleket hívhatunk segítségül. Disszertációmban ezen kinetikai 

modellek alkalmazásait tárgyalom az ioncsatornák farmakológiájában. 

Az ioncsatornák különböző konformációs állapotokban létezhetnek (pl. zárt, 

nyitott, deszenzitizált ill. inaktivált). A valóságban ezek száma közel végtelen, a 

gyakorlatban azonban redukálhatóak olyan, kisszámú ún. kinetikai állapotra, amelyek 

„élettartama” elegendően hosszú ahhoz, hogy kísérletesen feloldhatóvá váljon. Az 

ioncsatornákra ható gyógyszerek hatásmechanizmusának egyik legfontosabb eleme az 

állapotfüggés: a ligandum-fehérje kölcsönhatás más és más a különböző konformációk 

esetén. A kölcsönhatás különbözőségét általában affinitás-különbséggel jellemzik. Doktori 

munkám egyik legfontosabb következtetése, hogy sokszor a puszta affinitáskülönbség 

nem magyarázza meg kielégítően a hatásmechanizmust, az affinitás és az akcesszibilitás 

különbségeit egyszerre szükséges tanulmányozni. Két példát mutatok be erre az általános 

elvre, az α7-es altípusú nikotinos acetilkolin receptor (α7nAChR) pozitív allosztérikus 

modulátorainak és agonistáinak interakcióját, illetve a nátriumcsatornát gátló gyógyszerek 

hatásmechanizumusának sokféleségét. Elektrofiziológiai mérési eredményeinket mindkét 

esetben kinetikai modellezés segítségével értelmeztük.  

A kognitív funkciókat javító hatóanyagok az utóbbi években egyre inkább a 

gyógyszerkutatás fókuszába kerülnek. Az egyik legígéretesebb célpontnak a kolinerg 

rendszer α7-es altípusú nikotinos acetilkolin receptora (α7nAChR) bizonyult. Az ezeken a 

receptorokon ható pozitív allosztérikus modulátorok (PAM-ok) nagy előnye az 

agonistákkal szemben, hogy nem aktiválják és deszenzitizálják válogatás nélkül a 

receptorokat a teljes központi idegrendszerben, mivel – néhány kivételtől eltekintve – 

önmagukban nem is képesek aktiválni a receptort, csak az agonista hatását modulálják. 

Ennek következtében a fiziológiás neurális aktivitás térbeli és időbeli mintázata 

megörződik, csupán a válaszok mérete nő meg. Ezek a vegyületek ígéretes gyógyszer-

jelölt molekulák a kognitív funkciók romlásával járó kórképekben, elsősorban Alzheimer-
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kórban és skizofréniában. A legtöbb PAM vegyületet csak nemrégiben fedezték fel. 

Keveset tudunk arról, hogy ezek a vegyületek milyen módon hatnak az α7nAChR-ra. Az 

egyik legkiterjedtebben tanulmányozott PAM a PNU-120596 vegyület. Az utóbbi évek 

szolgáltak néhány fontos eredménnyel ezen vegyület hatásmechanizmusára vonatkozóan, 

így többek között a vegyületnek a single-channel viselkedésre kifejtett hatására [1], [10], a 

vegyület hatásának állapotfüggésére [2], [3], [4] és a csatorna-kapuzás, illetve a modulátor 

hatásának hőmérsékletfüggésére [5], [6], [7] vonatkozóan. Mindemellett azonban a PNU-

120596 vegyület hatásmechanizmusának néhány nagyon alapvető aspektusa még nem 

teljesen tisztázott [8], [1], [9], [4], [10]. 

A feszültségfüggő nátriumcsatorna az idegi ingerületvezetés alapeleme, a hibás 

működésének következményeként kialakuló túlzott ingerelhetőség számos kórképben 

jellemző, így a nátriumcsatorna számos kórképben válik gyógyszercélponttá (pl. 

epilepsziában, gyulladásos folyamatokban [11] [12], idegsérülésekben [13], 

neurodegeneratív kórképekben [14], migrénben [15], neuropátiás és krónikus fájdalomban 

[16], [17]. A kilenc nátriumcsatrona altípus közötti magas szerkezeti- és 

szekvenciahomológia következtében azonban adott altípust célzó gyógyszermolekulák 

gyakran gátolnak más altípusokat is, ezzel nem kívánt mellékhatásokat előidézve [18]. 

Altípus-szelektív gátlószerek kifejlesztése komoly kihívásnak bizonyult az utóbbi 

évtizedekben. A következő generációs, altípusszelektív nátriumcsatornát gátló 

gyógyszerek fejlesztéséhez szükséges megértenünk, hogy milyen módon lépnek 

kölcsönhatásba ezek a gyógyszermolekulák a csatonafehérjével, illetve hogyan érik el a 

csatorna pórusának belsejét, ahol az eddig ismert gátlószerek többségének a kötőhelye 

található [19]. Régóta ismert, hogy a nátriumcsatorna gátlók erős állapotfüggést mutatnak, 

de a jellegzetes gátlási tulajdonságok magyarázatára két alternatív magyarázatot 

javasoltak. A „modulált receptor hipotézis” az affinitásbeli különbségeket hangsúlyozza, 

míg a „rejtett receptor hipotézis” az akcesszibilitásbeli különbségekkel magyarázza az 

állapotfüggést. Ennek a tanulmánynak az volt az alapgondolata, hogy a két hipotézis nem 

egymást kizáró, hanem valószínűleg együtt létező mechanizmusokat ír le, és ezeknek 

relatív hozzájárulása egy adott gyógyszer hatásmechanizmusához viszonylag egyszerű 

kísérletes módszerrel megbecsülhető. 

A következőkben a vizsgált ioncsatornák és a modellezés elméleti hátterét 

foglalom össze. 
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3.1. α7 altípusú nikotinos acetilkolin receptor (α7nAChR) 

 

A kogníció a központi idegrendszer igen összetett funkciója. Magába foglalja 

többek között a memóriafolyamatokat, a figyelem kialakulását, az érzékelési-észlelési 

folyamatokat, a gondolkodást, probléma megoldást és a döntéshozatali folyamatokat. 

Kóros állapotban ennek egy vagy akár több komponense is sérülhet. A kognitív működés 

zavarai számos neurológiai (pl. Alzheimer-kór) és pszichiátriai (pl. skizofrénia) kórképben 

valamint az öregedés folyamatában is megjelennek. Az átlagéletkor növekedése miatt ez a 

probléma egyre több beteget érint, a kezelési lehetőségek jelenleg azonban igen limitáltak 

[20]. Nem meglepő tehát, hogy a kognitív funkciókat javító hatóanyagok az utóbbi 

években egyre inkább a gyógyszerkutatás fókuszába kerülnek. 

A kognitív funkciókat több, évszázadok óta ismert vegyület is javítja. Ezek 

elsősorban a monoaminerg (pl. kokain, amfetamin), a purinerg (pl. koffein, teofillin) és a 

kolinerg (pl. nikotin) rendszerre gyakorolnak rendszerint átmeneti hatást. Sokkal nehezebb 

a kognitív funkciók romlását tartósan megakadályozni. Az első generációs, kognitív 

működés javítását célzó gyógyszerek az acetilkolin-észteráz enzim bénításán keresztül 

fokozták a kolinerg neurotranszmissziót. A későbbiekben eltérő támadáspontú vegyületek, 

mint például az NMDA receptor antagonista memantin is szerepet kapott a kognitív 

zavarok terápiájában. Ezen vegyületekkel azonban csak mérsékelt javulást lehetett elérni 

az Alzheimer-kórban szenvedő betegek kezelésében. Új támadáspontú vegyületek 

fejlesztésének kulcsa a kognitív folyamatok pontosabb megismerése. A közelmúlt 

kutatásai több ígéretes támadáspontot és vegyületet azonosítottak, számos vegyület el is 

jutott már a klinikai vizsgálat különböző stádiumaiba. Az egyik legígéretesebb fehérje 

célpontnak a kolinerg rendszer α7-es altípusú nikotinos acetilkolin receptora bizonyult. 

 

3.1.1. Acetilkolin receptorok (AChR) 

 

Az acetilkolin receptorok (AChR-ok) fontos szerepet játszanak a központi- és 

perifériás idegrendszer, ill. az utóbbi által beidegzett szervek működésében. A kolinerg 

receptorok két nagy csoportra különülnek el: metabotróp és ionotróp receptorok 

csoportjára.  

A metabotróp csoportot alkotó muszkarinos acetilkolin receptorok (mAChR) G-

fehérje kapcsolt receptorok, a központi idegrendszerben és perifériásan, az autonóm 
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idegrendszer paraszimpatikus rendszere által beidegzett célszervek membránjában 

találhatóak meg. Az ACh mellett a muszkarin nevű vegyület is kötődik ezekhez a 

receptorokhoz, a nikotin azonban csak alacsony affinitással. Az említett vegyületek 

bekötődése által generált jel másodlagos hírvivő kaszkádon keresztül továbbítódik. 

Az ionotróp receptorok csoportját alkotó nikotinos acetilkolin receptorok (nAChR) 

az ACh mellett nikotint is kötnek, muszkarint azonban csak alacsony affinitással. Ezek a 

receptorok ioncsatornaként működnek. Jelen vannak mind a központi, mind a perifériás 

idegrendszerben (vegetatív idegrendszerben és a neuromuszkuláris junkciókban), kb. 290 

kDa molekulatömegű membránfehérjék, szerkezeti hasonlóságot mutatnak a GABAA - (γ-

amino-vajsav), glicin- és szerotonin-3- (5-HT3) receptorokkal. Pentamer szerkezetű 

receptorok, ötféle alegységből épülhetnek fel (α (1-9), β (1-4), γ, σ (magzati) és ε 

(felnőtt)), melyek heteromer vagy homomer formában veszik körül a központi, kation-

szelektív pórust.  

A nikotinos acetilkolin receptorok további két típusra oszthatóak: izom típusú és 

neurális típusú nAChR-okra. A neurális típusú receptorokat az endogén agonista, 

acetilkolinhoz (ACh) való kötési potenciáljuk alapján is csoportosítják: a magas affinitású 

(nM) receptorok α és β alegységekből felépülő heteromerek, míg az alacsony affinitású 

(μM) receptorok α alegységekből álló homopentamerek [21], [20]. A központi 

idegrendszerben kilencféle α és háromféle β alegység fordul elő. A különböző alegység-

kombinációk mind farmakológiai mind kinetikai tulajdonságaikat, illetve lokalizációjukat 

tekintve is eltérőek [22].  

 

3.1.2. Az α7 altípusú nikotinos acetilkolin receptor általános jellemzése 

 

Az α7 altípusú nikotinos acetilkolin receptor (α7nAChR) a központi 

idegrendszerben második leggyakrabban előforduló nikotinos acetilkolin receptor altípus. 

Ezek a receptorok α7-es alegységekből sugárszimmetrikusan felépülő homopentamer 

szerkezetű ligandvezérelt kationcsatornák, a kognitív funkciókban fontos szerepet játszó 

agyterületeken lokalizálódnak. Jellemző rájuk az ACh iránti alacsony affinitás, magas 

Ca
2+

-permeabilitás és gyors kinetika (gyors aktiváció és deszenzitizáció). Utóbbinak 

fontos szerepe lehet a működő receptorok számának és ezen keresztül a szinaptikus 

hatékonyságnak a szabályozásában [23].   
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3.1.2.1. Az α7nAChR lokalizációja 

 

Az α7nAChR-ok megtalálhatóak többek között a  Hippokampus-ban (CA1, CA3, 

gyrus dentatus), amygdala-ban, az agykéregben (I. és VI. réteg, prefrontal cortex) és 

néhány szubkortikális limbikus területen és agytörzsi magban is (pl. area tegmentalis 

ventralis, substantia nigra) [20], [24]. (A humán és patkány agyban kissé eltérő a 

lokalizáció.) Fénymikroszkópos immunohisztokémiai módszerekkel kimutatták a 

jelenlétüket az összes hippokampális régióban mind a szómán, mind pedig a dendriteken 

[25]. Szubcelluláris elhelyezkedésüket tekintve előfordulhatnak szinaptikusan (mind pre-, 

mind poszt-, de leginkább periszinaptikusan) és nonszinaptikusan is. A preszinaptikusan 

elhelyezkedő receptorok a neurontranszmitter felszabadulás szabályzásában vesznek részt, 

a posztszinaptikusan található receptorok a posztszinaptikus serkentő válaszok 

közvetítésésben játszanak szerepet, a periszinaptikus receptorok pedig különböző 

moduláló hatásokat fejtenek ki [26], [27]. (Az ACh mellett a kolin is aktiválja ezeket a 

receptorokat, mely az ACh-al ellentétben eljuthat a szinapszison kívülre is [28].) A 

receptorok szerepe nem korlátozódik a szinaptikus működésre, jelenlétüket kimutatták 

perifériásan sokféle nem-neurális sejten is, például makrofágokon és limfocitákon, 

valamint a fejlődés során más, nem neuronális sejttípusokban is, többek között 

izomsejtekben, gliákban, epithel sejtekben. Gyulladásos folyamatokban és gyulladásos 

fájdalomban is gyógyszercélpontokká váltak.  

 

 

1.ábra: Az α7nAChR lokalizációja patkány agyban.  
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3.1.2.2. Az α7nAChR ionszelektivitása 

 

Az α7nAChR egyik jellemző tulajdonsága, hogy sokkal permeábilisabb a Ca
2+

-ra 

nézve, mint más kationokra nézve (a Na
+
-hoz képest kb. 20-szor nagyobb a permeabilitása 

a Ca
2+

-ra nézve, ami minden más nAChR altípusénál, sőt még az NMDA receptorénál is 

nagyobb). Mivel a Ca
2+

 a sejten belüli jelátviteli folyamatokban és a szinaptikus 

plaszticitásban fontos szerepet tölt be, a receptornak ez a tulajdonsága lehet a legfontosabb 

a kognitív folyamatokra gyakorolt hatásában.  (Az α7nAChR által közvetített Ca
2+

- áramot 

elsősorban az intracelluláris Ca
2+

- raktárakból Ca
2+

- koncentráció növekedésének hatására 

kialakuló Ca
2+

- felszabadulás szabályozza ellentétben a többi nAChR-al, amelyek 

feszültségfüggő Ca
2+

- csatornákhoz kapcsoltak [29], [20]). 

 

3.1.3. Az α7nAChR szerkezete 

 

A nAChR-ok az ún. "Cys-loop" receptorok közé tartozó kb. 290 kDa 

molekulatömegű pentamer membránfehérjék. A receptorok alegységeinek szerkezete jól 

ismert. Minden alegység egy kb. 200 aminosavból álló, az agonista-kötőhelyeket 

tartalmazó konzervált extracelluláris NH2 (amino-terminális) domént, egy négy 

szegmensből (TM1-TM4) álló, ionvezető pórust alkotó transzmembrán domént és a 

harmadik (TM3) és negyedik (TM4) transzmembrán szegmenst összekötő, változó méretű 

és aminosav szekvenciával rendelkező citoplazmatikus hurokot tartalmaz, amely az ion-

konduktanciában játszik szerepet (2. ábra). A C terminális régió viszonylag rövid, de 

alegységenként lényegesen különböző szekvencia [30], [22]. A fehérje extracelluláris része 

nagyobb az intracelluláris részénél. 

Az ioncsatorna régiót az alegységek TM2 szegmensének α-hélixei határolják, 

melyeknek homológ oldalláncai gyűrűket alkotnak és egyben a csatornát blokkoló 

molekulák kötőhelyeit is képezik. A kationok átjutását a TM2 szegmensen található 

három,  negatív töltésű oldalláncokból álló gyűrű segíti. Ezek közül egy a pórus külső 

szájánál, kettő pedig a belső szájánál található. A két belső gyűrű közül a felsőnél a 

legszűkebb a pórus, ezek az oldalláncok játszanak legnagyobb szerepet a monovalens 

kationok anionokkal szemben történő kiszelektálásában, de a két másik gyűrű szerepe sem 

elhanyagolható [31]. A divalens Ca
2+

-ionok átjutásának mechanizmusa nem teljesen 

tisztázott, de valószínűsíthető, hogy ebben is a TM2 szegmens játszik kulcsfontosságú 
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szerepet. (A nAChR-okkal homológ szerkezetet mutató Gloeobacter violaceus nevű 

baktérium pentamer ligandvezérelt ioncsatornája esetében a TM2 szegmens különböző 

gyűrűinek mutációja szelektíven befolyásolta a Ca
2+

-ionok transzportját [22].)  

 

 

2. ábra: Az α7-es nAChR szerkezete. A: α7-es alegység szerkezete. Három különálló részből épülnek fel: 

egy, az agonista-kötőhelyeket tartalmazó extracelluláris doménből; egy, az ionvezető pórust alkotó 

transzmembrán doménből és egy, az ionkonduktanciában szerepet játszó intracelluláris doménből. Az 

ortosztérikus kötőhely kialakításában részt vevő hurkokat (lásd 3. ábra) betűk jelölik (a-e). A nikotin 

kötőhelyét szürke szín, az ioncsatorna régiót kék szín jelöli. B: A receptor felülnézetből. [22]  

 

3.1.4. Az α7nAChR kötőhelyei 

 

Az α7-es nAChR szerkezetének megismerésében áttörést jelentett egy csigából 

izolált acetilkolin-kötő fehérje (AChBP) kristályszerkezetének meghatározása. Bár ez a 

fehérje nem rendelkezik transzmembrán régióval és nem működik ioncsatornaként, a Cys-

loop receptorok ligandkötő doménjének szerkezeti és funkcionális homológja, 24%-os 

szekvencia egyezést mutat az α7-es alegység N-terminális ligandkötő doménjével. Az 

említett és két további AChBP szerkezetének tanulmányozása, szerkezet-funkció, ill. 

mutációs vizsgálata számos új részlettel gazdagította az nAChR-ok ligandkötő 

tulajdonságaira és a lehetséges kapuzási mechanizmusára vonatkozó ismereteinket [32].  

A receptorok ligandumaik számára kétféle kötőhelyet tartalmaznak: ortosztérikus 

kötőhelyet az agonisták és antagonisták és allosztérikus kötőhelyet a modulátorok részére.  
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3.1.4.1. Ortosztérikus kötőhely 

 

A nAChR-ok ortosztérikus kötőhelye az α és β alegységek, illetve az α7-es 

receptor esetében a szomszédos α alegységek extracelluláris doménjeinek határán található 

(3.ábra). A kötőhelyek száma ennek megfelelően az alegység-összetételtől függően 2 és 5 

között változhat a különböző altípusok esetében. Ezek a kötőhelyek térben jól 

elhatárolódnak a transzmembrán domének szimmetriatengelyén található pórus régiótól. 

A kötőhely kialakításában különböző aminosav-oldalláncok vesznek részt. Ezek az 

oldalláncok hurkokba csoportosulva (A, B, C „elsődleges” az α alegységen és D, E, F 

„kiegészítő” hurkok a szomszédos alegységen) zsebeket képeznek az extracelluláris 

domén felületén, melyet a C hurok fed le az AChBP szekezetében. Mivel a zsebeket két 

szomszédos alegység alakítja ki, a különböző alegységösszetételek esetében különböző az 

agonista iránti affinitás és a deszenzitizáció (lásd 3.1.5. fejezet) is. Általánosságban 

elmondható, hogy a kötőhely kialakításában mind az elsődleges, mind pedig a kiegészítő 

hurkokon lévő oldalláncok részt vesznek. Ez igaz azokra az aminosavakra is, amelyek 

megkülönböztetik az α7-es receptort az α4β2 receptortól.  

Az ACh és az α7 altípusra szelektív kolin kation-π kötéssel kötődik a B hurok 

konzervált triptofán oldalláncához. A nikotin is ehhez az oldallánchoz köt, de az ACh-nál 

nagyobb affinitással. Az AChBP fehérjén végzett röntkenkrisztallográfiás vizsgálatok 

alapján úgy tűnik, hogy az agonista kötődése a C hurok zárt állapotához kapcsolt, míg a 

ligandumtól mentes nyugalmi és az antagonistát kötött állapot nyitottabb C hurkot mutat 

[22]. Az antagonisták kötésének részletei kevésbé ismertek. 

 

3.ábra: Az α7-es nAChR acetilkolin-kötőhelyének sematikus ábrája a ligand-kötésben résztvevő 

aminosav-oldalláncok feltüntetésével. Ezek az aminosav-oldalláncok „principális” (P) A, B és C hurkokba, 

illetve „kiegészítő” (C) D, E és F hurkokba csoportosulnak. [22]  
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3.1.4.2. Allosztérikus kötőhely 

 

Az allosztérikus kötőhelyek az ortosztérikus kötőhelytől térben jól elkülönülnek. 

Két  pozitív allosztérikus modulátor (lásd 3.1.6. fejezet), a PNU-120596 és LY-2087101 

vegyület kötőhelyeit az α7-es nAChR-on kísérletesen a receptor hidrofób transzmembrán 

domén régiójában azonosították [33], [34], [22]. Valószínűleg a 4BP-TQS és a GAT107 

nevű vegyületek is ide kötnek [28]. (Utóbbinak az extracelluláris doménen is van 

kötőhelye.) A kötőhelyet öt aminosav alkotja a TM1, TM2 és TM4  szegmensekben, 

melyek oldalláncai egy, a négy transzmembrán szegmens között található alegységen 

belüli üreget képeznek (4. ábra). Ezen aminosavak mutációja lényegesen csökkenti a 

PAM-ok α7-es receptorra gyakorolt potencírozó hatását. 

Az α7nAChR-t (a legtöbb neuronális nAChR-hoz hasonlóan) a Ca
2+

 millimolos 

koncentrációban pontencírozza. Az allosztérikus kötőhely a Ca
2+

 - ok számára az 

extracelluláris és transzmembrán domén határán található. 

 

 

 

 

4.ábra: A PNU-120596 és LY-2087101 PAM-ok kötőhelyei a transzmembrán doménben. Az α7 

alegység felülnézetből (bal oldali ábra) és oldalnézetből (jobb oldali ábra) ábrázolva. Piros szín jelöli azon 

aminosav oldalláncokat, amelyek mutációja erősen befolyásolja a PAM-ok potencírozó hatását; kék szín 

jelöli azon aminosavoldalláncokat, amelyek mutációja gyengén befolyásolja a PAM-ok potencírozó hatását 

[33].    
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3.1.5. A csatorna kapuzása, aktivációja, deszenzitizációja 

 

Az α7nAChR a megfelelő ligandum bekötődésének hatására aktiválódik, vagyis 

pórusa kinyílik. Az aktiváció hátterében olyan szerkezeti átalakulások állnak, amelyek 

megváltoztatják a csatorna kapujának konformációját és a különböző, allosztérikusan ható  

anyagok kötőzsebeinek alakját. Bár az átalakulás hátterében álló szerkezeti lépések még 

nem egyértelműen tisztázottak, számos kulcsfontosságú fehérje-mozgásra fény derült már.  

Az aktiváció csavarodó mozdulattal jár (ún. „twist” modell). A bakteriális nAChR 

homológokon röntgen krisztallográfiával végzett szerkezet vizsgálatok arra utalnak, hogy 

a csatorna nyitását a TM2 spirálok elhajlása okozza, amely a TM3 szegmenssel és a TM2-

TM3 hurokkal együtt kinyitja a kaput, miközben a TM1 és TM4 szegmensek helyzete nem 

változik [22]. Az aktiváció sztöchiometriáját módosított receptorokon vizsgálták, 

amelyeken különböző arányban ko-transzfektáltak vad típusú ill. agonista-kötésre 

alkalmatlanná tett alegységeket. Meglepő módon azt találták, hogy az α7-es receptor egy 

agonsita molekula kötése esetén is aktiválódik, és ugyanolyan hosszú nyitott szakaszokat 

produkál, mint a teljes agonista-telítettség (öt kötött agonista molekula) esetén [35]. Ez az 

α7nAChR egyedi tulajdonsága. A makroszkopikus áramok esetén a funkcionális 

kötőhelyek számának csökkenésével az EC50 érték növekedett. (Ennek valószínűleg az 

lehet az oka, hogy az asszociáció sebességét a kötőhelyekkel való random ütközés 

határozza meg.)    

Az α7nAChR jellegzetessége, hogy az ortosztérikus kötőhelyre kötődött agonista 

által kiváltott nyitások rendkívül rövidek (átlagosan ~50 µs) a többi nAChR-hoz képest 

[7]. Ez szükségszerű is a Ca
2+

- permeabilitás miatt, ugyanis hosszabb nyitások könnyen 

toxikus Ca
2+

 - koncentráció kialakulásához vezethetnének. A rövid nyitások oka, hogy a 

receptor az agonista kötést követően nagyon gyorsan (<100 µs) deszenzitizálódik, vagyis 

nem-vezető, nem-aktiválható állapotba kerül1. Ez a folyamat, amelyet „gyors” vagy 

„klasszikus” deszenzitizációként idéznek a szakirodalmoban koncentráció-függő, minél 

magasabb az agonista koncentráció, annál gyorsabb a deszenzitizáció. Az, hogy a receptor 

mennyi idő alatt tér vissza a deszenzitizált állapotból és válik újra aktiválhatóvá, az 

agonistától függ [36], tehát valószínűleg az agonista disszociáció a sebességmeghatározó 

lépés [20]. Bár a deszenzitizáció folyamatának szerepe a normál kolinerg aktivitásban nem 

                                                           
1
 A nem α7 altípusú nAChR-ok esetében a deszenzitizáció néhány másodperc alatt következik be. 

2
 Ráadásul a nAChR-ok és más ligandvezérelt ioncsatornák, többek között az 5-HT3R-ok közötti szekvencia-

homológia megnehezíti a α7nAChR-szelektív agonisták fejlesztését, számos α7 nAChR agonista egyben 5-
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teljesen tisztázott, jelentősége valószínűsíthető a szinaptikus hatékonyság és plaszticitás, a 

kognitív folyamatok és nikotin-függőség szempontjából. Feltételezik, hogy a nAChR-ok 

más serkentő és gátló neurotranszmitterek finomhangolását végzik [37]. 

Többen leírták már [38], [4] és munkacsoportunk eredményei is alátámasztják, hogy 

a deszenzitizáció folyamatának magyarázatához a fent említett gyors deszenzitizált állapot 

mellett lassan elérhető, magas affinitású zárt állapotok feltételezése szükséges. Az 

agonista tartós jelenlétében a receptorok „mélyebb” deszenzitizált állapot(ok)ba kerülnek, 

amely(ek)ből lassabban is térnek vissza. A gyors deszenzitizált állapottal ellentétben ezen 

állapotok kinetikája nem függ az agonista típusától.  

Egyelőre nem ismert, hogy milyen molekuláris mechanizmus áll a deszenzitizáció 

folyamatának hátterében.  

 

3.1.6. Az α7nAChR-on ható pozitív allosztérikus modulátorok (PAM-ok) 

 

Az a7nAChR–ok agonistáinak anti-iszkémiás, fájdalomcsillapító, 

gyulladáscsökkentő, pro-kognitív terápiás potenciálját számos tanulmány alátámasztotta, 

közülük többet szabadalmaztattak már a kognitív tünetek kezelésére is Alzheimer-kórban 

és skizofréniában [39]. Az agonisták azonban válogatás nélkül aktiválják és 

deszenzitizálják a receptorokat a teljes központi idegrendszerben, ami terápiás 

alkalmazhatóságukat rontja2. A pozitív allosztérikus modulátorok (PAM-ok) használata 

jobb terápiás megközelítésnek ígérkezik. Ahogyan már korábban említettem, ezek a 

vegyületek a receptor ortosztérikus kötőhelyétől térben jól elkülönülő allosztérikus 

kötőhelyéhez kötődnek, az agonista hatását modulálják, önmagukban azonban - néhány 

kivételtől eltekintve - nem képesek aktiválni a receptort [40]. Ennek következtében a 

fiziológiás neurális aktivitás térbeli és időbeli mintázata megőrződik, csupán a válaszok 

mérete nő meg
3
. 

Az ortoszterikus és alloszterikus ligandumok hatásának megértéséhez a receptor-

elmélet különböző változatai nyújthatnak hátteret. Az ún. "instruktív" elmélet szerint [22] 

például az agonista a kötődésével olyan konformációs változást idéz elő a receptoron, 

                                                           
2
 Ráadásul a nAChR-ok és más ligandvezérelt ioncsatornák, többek között az 5-HT3R-ok közötti szekvencia-

homológia megnehezíti a α7nAChR-szelektív agonisták fejlesztését, számos α7 nAChR agonista egyben 5-

HT3R antagonista tulajdonságokkal is rendelkezik (Wallace, 2011). 
3
 A tartós aktiváció a receptorok többségének deszenzitizációját okozza, így kevés aktiválható receptor 

marad. 
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amely aktivációhoz vezet. Ez az elmélet azonban energetikailag nehezen igazolható. Az 

agonista kötődése strukturálisan és energetikailag is nagyjából egy mutáció hatásának felel 

meg. A mutációk hatása pedig általában lokális, nem terjed ki az egész fehérjére [41]. 

Ahhoz, hogy a hatással a teljes fehérjét érintő globális konformációs átalakulást 

magyarázni tudjunk, feltételezni kell, hogy ezek a konformációk az agonistától függetlenül 

létező, és az adott fehérjére jellemző energetikailag stabil állapotok, amelyeket az agonista 

kötése kialakítani nem tud, csupán valószínűségüket növelheti illetve csökkentheti. Ezt 

fogalmazza meg az allosztérikus elmélet (lásd 3.3.9 fejezet), amely szerint mind az 

agonisták és antagonisták, mind pedig a pozitív, illetve negatív modulátorok szerkezetileg 

különböző konformációkat részesítenek előnyben, illetve stabilizálnak, mégpedig 

olyanokat, amelyeket a receptor spontán módon, a ligandum távollétében is felvehet, 

illetve amelyeket nem csak ligandummal, hanem mutációkkal is lehet stabilizálni illetve 

destabilizálni [42] [43]. Ez a szemlélet azért fontos a gyógyszer-tervezés szempontjából, 

mert többek között azt sugallja, hogy az antagonisták nem csupán leszorítják az agonistát, 

hanem egyfajta láthatatlan inverz agonista aktivitást is mutathatnak [22]. Az allosztérikus 

moduláció további előnye, hogy abban az esetben, amikor a kolinerg tónus fiziológiásan 

csökken, fokozhatja a receptor működést [23]. Ezenkívűl, mivel a különböző receptor 

altípusok esetében az allosztérikus kötőhely kialakításában résztvevő szekvenciák között 

nagyobb különbségek vannak, mint a konzerváltabb ortosztérikus kötőhely esetében, a 

PAM-ok nagyobb receptor-altípus szelektivitási potenciállal rendelkeznek [40].  

A pozitív modulátoroknak tradicionálisan két típusát különítették el: I-es és II-es 

típusú PAM-ok. Az I-es típusú PAM-ok az áram kinetikájának megváltoztatása nélkül 

növelik meg annak amplitúdóját, míg a II-es típusú PAM-ok a csatornák nyitvatartási 

idejének meghosszabbításával és/vagy a deszenzitizáció lelassításával jelentősen 

megváltoztatják annak kinetikáját [44]. További különbség, hogy a II-es típusú PAM-ok 

lehetővé teszik a receptor reaktiválását a deszenzitizált állpotból [45]. A valóságban nincs 

két ilyen élesen elkülönülő csoport, sőt minden egyes modulátorra saját hatásmechanizmus 

jellemző, aszerint, hogy melyik állapotokhoz milyen akcesszibilitással és affinitással bír. 

(A közelmúltban azonosítottak számos olyan vegyületet, amely sem az I-es sem a II-es 

típusú PAM-ok profiljába nem illik bele (pl. SB-206553 [46] és az α7nAChR szelektív 

JNJ-1930942 vegyületek [44]). A TQS nevű vegyület (II-es típusú PAM) származékai 

között több olyant is találtak, amelyek amellett, hogy az agonista hatását modulálják, 

önmagukban is képesek aktiválni a receptort [47]. A vegyületek kötőhelye megegyezik a 
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PNU-120596 vegyület kötőhelyével, de néhány eredmény arra enged következtetni, hogy 

például a GAT107 vegyület direkt allosztérikus aktiváló hatása részben egy másik 

kötőhelyhez való kötés eredménye is [28]. Mivel a vegyület ezen hatások alapján nem 

sorolható be egyik típusba sem, a szerzők utalnak a „köztes típusú” PAM-ok létezésére.) 

A II-es típusú PAM-ok „prototípusa” a PNU-120596 vegyület, az első 

széleskörűen tanulmányozott tagja ennek a csoportnak. Vizsgálták a fájdalom, ischaemia, 

skizofrénia és kognitív működési zavarok preklinikai modelljeiben [33] [45]. A vegyülettel 

kapcsolatban megjelent első közleményben [48] megmutatták, hogy a vegyület megnöveli 

az agonista által kiváltott áram amplitudóját és a csatorna átlagos nyitvatartási idejét, a 

deszenzitizáció sebességét pedig drasztikusan lecsökkenti, a választ elnyújtja az agonista 

jelenlétében. Hippokampális szeleteken alkalmazva megnövelte az ACh által kiváltott 

GABA-erg posztszinaptikus áramokat a piramissejtekben. Jelentős eredmény volt 

emellett, hogy a többi  nAChR altípusra nem fejtett ki moduláló hatást, vagyis 

altípusszelektiv modulátornak bizonyult. Az utóbbi évek szolgáltak néhány további fontos 

eredménnyel ezen vegyület hatásmechanizmusára vonatkozóan. Vizsgálták a vegyület 

hatásának állapotfüggését [2], [3], [4]. Kimutatták többek között azt, hogy a gyors 

deszenzitizált állapotból a vegyület képes a receptort újra aktiválni, de a lassú 

deszenzitizált állapotból nem [4]. Az egyedi csatornák szintjén tanulmányozott ("single-

channel") viselkedésre kifejtett hatásával kapcsolatban azt találták, hogy  amellett, hogy a 

csatornanyitásokat lényegesen meghosszabbítja, hatására ún. „burst”-ök alakulnak ki, 

vagyis a nyitásokat rövid zárások szakítják meg, melyek nem „channel block” (lásd 

3.3.10.2. fejezet) következményeként alakulnak ki. ACh jelenlétében ezeken a „burst”-

ökön belül a zárások ritkábbá váltak [1], [4]. Megmutatták továbbá, hogy a modulátor 

hatása és a csatorna-kapuzás erősen hőmérséklet-függő [5] [49] [6], [7].  Mindemellett 

azonban a PNU-120596 vegyület hatásmechanizmusának néhány nagyon alapvető 

aspektusa még nem teljesen tisztázott.  
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3.2. Feszültségfüggő nátriumcsatorna 

 

A nátriumionok számos struktúrán keresztül képesek átjutni a membránon (pl. 

feszültségfüggő ioncsatornák, ioncserélők, ionotróp receptorok). Nátriumcsatornáknak a 

nátriumra szelektív feszültségfüggő ioncsatornákat nevezzük, a rajtuk keresztül folyó 

áramot pedig nátriumáramnak. A nátriumcsatornák az elsőként felfedezett ioncsatornák 

közé tartoznak, valamennyi ingerelhető szövetben megtalálhatóak, az idegi 

ingerületvezetés alapelemei.  

 

3.2.1. Ingerelhető membrán 

 

Fiziológiás körülmények között azok az ionok, amelyek számára átjárható 

csatornák találhatóak a sejtmembránban nem egyenlő koncentrációban vannak jelen a 

membrán két odalán, vagyis az extra- és intracelluláris térben.  A membrán 

ingerelhetősége szempontjából alapvető jelentőséggel bír, hogy az extracelluláris térhez 

képest a sejt belsejében magas a kálium koncentráció, míg a nátrium és kálciumionok 

alacsony koncentrációban vannak jelen. Az egyes iontípusok mozgását a koncentráció-

eloszlás (kémiai potenciál), és a membrán két oldala között fennálló potenciálkülönbség 

(elektromos potenciál) határozza meg. A kettő egymáshoz való viszonyát a Nernst 

egyenlet írja le: 

  
  

  
  

        

       
                                                               

ahol R az egyetemes gázállandót, T az abszolút hőmérsékletet, z az ion valenciáját, F pedig 

a Faraday-állandót jelöli. A logaritmus függvény argumentumában a külső és belső 

ionkoncentráció hányadosa szerepel. Az ion koncentrációkat a sejt a primer pumpák 

(elsősorban a Na-K-ATP-áz) segítségével folyamatosan a kémiai egyensúlytól távol tartja. 

Ennek következtében - amennyiben a membrán átjárható lenne - passzív áram indulna 

meg. Ha egy adott iontípusra a membrán átjárhatóvá válik, az elektrokémiai potenciálnak 

megfelelő ionáramlás jön létre, amely módosítja a membránpotenciált. Ez a folyamat azon 

membránpotenciál érték eléréséig tart, amely biztosítja a kémiai és elektromos potenciál 

egyensúlyát. Ezt hívjuk egyensúlyi vagy megfordulási membránpotenciálnak. A kálium 
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esetében például az alacsony extracelluláris és magas intracelluláris koncentráció miatt a 

megfordulási potenciál -80 – -90 mV körül van. Ha tehát szelektív káliumcsatornák 

nyílnak, a membránpotenciál effelé az érték felé mozdul el. 

A valóságban a membrán több ion számára is átjárható, de eltérő mértékben. A 

különböző ionok átjárhatóságuk arányában járulnak hozzá a membránpotenciál értékéhez. 

Ilyen esetben a membránpotenciál meghatározására a Goldman-Hodgkin-Katz egyenletet 

használjuk: 

  
  

 
  (

                                   
                                  

)                          

ahol Pion a membrán adott ionra jellemző permeabilitását jelöli. Ez a permeabilitás 

dinamikusan változik a sejt állapotának függvényében. Ha a sejtet nem éri külső inger, 

akkor nyugalomban van. A nyugalmi állapotra jellemző membránpotenciál értéket 

nevezzük nyugalmi membránpotenciálnak. Fiziológiás körülmények között a 

káliumcsatornák nyugalmi permeabilitása lényegesen nagyobb a nátrium-, kálcium-, vagy 

klorid csatornákénál, ezért a sejt nyugalmi membránpotenciálját a fenti egyenletnek 

megfelelően a kálium equilibrium potenciálja határozza meg leginkább. Mivel a 

membránpotenciál változását döntően az ioncsatornák nyílása és záródása befolyásolja és 

az ioncsatornák eloszlása sejtenként, de még sejten belüli régiónként is eltérő, nem 

beszélhetünk általánosságban egy adott neuron nyugalmi membránpotenciál értékéről. 

Némi egyszerűsítéssel élve mondhatjuk azonban, hogy az idegsejtekre jellemző nyugalmi 

potenciál -70mV körüli érték. 

Ingerlés hatására a nyugalmi állapotra jellemző potenciálkülönbség megváltozhat. 

Ha a sejt belseje negatívabb lesz, vagyis nő a potenciálkülönbség, akkor 

hiperpolarizációról beszélünk, ha pozitívabb lesz, vagyis csökken a potenciálkülönbség, 

depolarizációról. Ha a depolarizáció mértéke elér egy bizonyos küszöbértéket (kb. -50 

mV), akciós potenciál jön létre. A membránpotenciál ilyenkor átmenetileg megfordul, a 

sejt belseje pozitívabbá válik a külső környezetéhez képest, majd visszatér nyugalmi 

állapotába.  Az akciós potenciál kialakulásának hátterében a következő ionáramlási 

folyamatok állnak: amikor a depolarizáció eléri a küszöbértéket, kinyílnak a 

feszültségfüggő nátriumcsatornák, és Na
+
-ok áramlanak a sejt belsejébe. Ez további 

depolarizációt idéz elő, majd ezt követően (néhány ms-on belül) a nátriumcsatornák 

inaktiválódnak és kinyílnak az eddig zárt állapotú káliumcsatornák, aminek következtében 
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káliumionok áramlanak ki a sejtből. Ez repolarizációt, majd átmeneti hiperpolarizációt 

eredményez. Ezután bezáródnak a kálimcsatornák és a nátriumcsatornákkal együtt 

felveszik eredeti konformációjukat, nyugalmi állapotba kerülnek. Az akciós potenciál egy 

rövid ideig (idegsejtek esetében ~ 1 ms) tartó átmeneti potenciálváltozás, mely a „minden 

vagy semmi” elve alapján jön létre, vagyis miután kialakul, már nem függ az őt létrehozó 

ingertől, a küszöbérték elérése után állandó méretű lesz, majd ezután gyengítetlenül terjed.  

A hiperpolarizáció szakaszában a sejt ingerelhető, kiváltható akciós potenciál 

abban az esetben, ha az ingerlés nagyobb intenzitású, mint az eredeti akciós potenciált 

kiváltó ingeré volt (relatív refrakter periódus). Ha azonban a sejtet a depolarizáció vagy 

repolarizáció ideje alatt ingereljük, nem tudunk kiváltani akciós potenciált, a sejt ilyenkor 

egyáltalán nem reagál az új ingerekre (abszolút refrakter periódus). Ennek oka, hogy 

ebben a szakaszban az akciós potenciál kialakulásáért felelős ioncsatornák inaktivált 

állapotban vannak. Az inaktiváció folyamatának részletes tárgyalására a nátriumcsatornák 

esetében a későbbiekben kerül sor. 

 

3.2.2. A nátriumcsatorna szerkezete 

 

A feszültségfüggő ioncsatornák konzervált struktúrával rendelkeznek. Erre a 

struktúrára jellemző, hogy a csatornát felépítő négy alegység (homológ domén) megfelelő 

részei közösen alkotnak egy, az ionok membránon keresztül végbemenő áramlását 

lehetővé tevő központi pórust, amelyet négy darab, a membránpotenciálban bekövetkező 

változásokra reagáló feszültségszenzor vesz körül [50]. Ilyen az emlős agyban 

megtalálható feszültségfüggő nátriumcsatorna is.  

 

5. ábra: A feszültségfüggő nátriumcsatorna transzmembrán topológiája. Az ábrán ugyan  nem tüntették 

fel, de a pórus-hurkok (kék színben) különböznek az egyes alegységek esetén [51]. 
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A nátriumcsatornák egy hosszú polipeptidláncból álló α alegységből (kb. 2000 

aminosav, ~260 kDa) és egy vagy több kiegészítő β alegységből (β1, β2 és/vagy β3, ~33-

36 kDa) épülnek fel [52] (5. ábra).  

Az α alegység önmagában is működőképes. Négy homológ (de nem azonos) 

domén (DI-DIV) alkotja, minden domén hat α-hélix szerkezetű transzmembrán 

szegmensből (S1-S6) és egy, az S5 és S6 szegmenseket összekötő, a membránba 

visszanyúló pórus hurokból (p-loop) áll (5. ábra). A négy domén S5 és S6 szegmensei a 

pórus hurokkal együtt alkotják a csatorna pórus régióját. A hurkok képezik a pórus 

extracelluláris részét, ahol a csatorna ionszelektív szűrője is található (DEKA-gyűrű, ez a 

csatorna legszűkebb régiója. Mind a négy pórus hurkon egy-egy aminosav-oldallánc a 

pórus felé néz, kialakítva a DEKA gyűrűt: DI: D - aszpartát, DII: E - glutamát, DIII: K - 

lizin, DIV: A – alanin.) A pórus nagyobb, intracelluláris része az S6 szegmensekből épül 

fel, amelyek az ún. belső vesztibulumot határolják. Itt, a pórus belsejében, annak 

citoplazmatikus végéhez közel (ahová az S6 szegmensek konvergálnak) található a 

csatorna aktivációs kapuja [53]. (Ezt a káliumcsatorna [54] [55] és a NavAb csatorna 

kristályszerkezete alapján feltételezik.) A DIII és DIV doméneket összekötő intracelluláris 

hurok egy fedőt alkot, ez az ún. inaktivációs kapu, amely intracelluláris oldalról képes a 

pórus lezárására. Ennek a struktúrának leemésztése vagy kritikus oldalláncainak (IFM 

motívum) mutációja esetén a gyors inaktiváció megszűnik [56]. 

A domének S1-S4 szegmensei alkotják a csatorna feszültségérzékeny régióját. Az 

S4 szegmens pozitívan töltött aminsoavoldalláncokat tartalmaz, amelyek a 

membránpotenciálban bekövetkező változásokra reagálnak (arginin oldalláncok). Az S1-

S3 szegmensek egy csatornaszerű képződménybe rendeződnek, amelyben az S4 szegmens 

mozogni tud. 

Tíz funkcionálisan különböző α alegységeket ismerünk (Nav1.1 - Nav1.9 és Nax) 

[50]. Ezek az izoformák kinetikájukban és feszültségfüggésükben is különböznek 

egymástól. Közülük hét található az idegrendszerben: a Nav1.1, Nav1.2, Nav1.3 és Nav1.6 a 

központi, míg a Nav1.7, Nav1.8 és Nav1.9 főként a perifériás idegrendszerben fordul elő. A 

Nav1.4 harántcsíkolt izomban, a Nav1.5 pedig szívizomban található. Létezik még egy, 

nem ingerelhető szövetekre jellemző típus is (Nax). A felsorolt alegységek 

funkcionalitásbeli különbségeik ellenére aminosav szekvenciájukban 50%-nál is nagyobb 

mértékű homológiát mutatnak (1. Táblázat). 
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1. Táblázat: Feszültségfüggő nátriumcsatorna altípusok, lokalizációjuk, TTX-érzékenységük és 

szerepük.  

 

 

A β alegységek az α alegység működését szabályozzák, megváltoztatják a kapuzás 

kinetikáját és feszültségfüggését, valamint a sejtváz és az extracelluláris mátrix fehérjéivel 

lépnek kölcsönhatásba [57]. Ezek a molekulák a sejt adhéziós molekulák immunoglobulin 

csoportjához tartoznak, az α alegységhez kétféle képpen kapcsolódhatnak: a β1 és β3 

alegységek nem kovalensen, míg a β2 és β4 alegységek kovalensen [58].  

Bár a nátriumcsatorna felépítésével kapcsolatban számos érdekes részletre fény 

derült már, az eukarióta csatorna teljes háromdimenziós szerkezete még nem ismert. 

Hodgkin és Huxley klasszikus közleményükben [59] megnevezték a csatorna három 

kulcsfontosságú tulajdonságát: feszültségfüggő aktiváció, gyors inaktiváció és szelektív 

ionvezetés. Míg a feszültségfüggő kálimcsatornák szerkezetéről már részletes ismeretekkel 

rendelkezünk, a gyors feszültségfüggő aktiváció hátterében álló szerkezeti tulajdonságok, 

valamint a nátriumszelektív vezetésért felelős, illetve a feszültségfüggő 

nátriumcsatornákat gátló szerek hatásában szerepet játszó szerkezeti elemek még nem 

kellőképpen ismertek [60]. 
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3.2.3. A bakteriális nátriumcsatorna szerkezete 

 

 Az ötszáznál is több tagot számláló bakteriális feszültségfüggő nátriumcsatorna-

család (BacNaV) fontos modellje a bonyolultabb szerkezetű feszültségfüggő 

nátriumcsatornákat célzó szerkezet-funkció vizsgálatoknak. Az ebbe a családba tartozó 

ioncsatornák erősen nátriumszelektív, homotetramer szerkezetű csatornák, amelyek az 

emlős nátriumcsatornákkal ellentétben nem egyetlen hosszú, hanem négy homológ 

polipeptidláncból (doménből) épülnek fel. Farmakológiai jellemzőikben sok hasonlóságot 

mutatnak a feszültség-függő nátriumcsatornákkal. A Nav és Cav csatornák ősei lehetnek, 

így háromdimenziós szerkezetüknek feltárása közelebb vihet a feszültségfüggő kapuzás, 

ionszelektivitás és a nátriumcsatornákat gátló szerek hatásmechanizmusának megértéséhez 

(6. ábra).  

 

6. ábra:  Az eukariota és bakterialis nátriumcsatornák rokonsága. [61] 

 

Payandeh és munkatársai röntgen krisztallográfia segítségével meghatározták az 

első bakteriális nátriumcsatorna szerkezetet: az Arcobacter butzleri-ből származó 

feszültségfüggő nátriumcsatorna (NavAb) nyitás előtti zárt konformációs állapotának 

(„pre-open closed state”) szerkezetét [60]. Az egyik legfontosabb eredménye ennek a 

munkának a pórus intramembrán részén elhelyezkedő nagy, lipidekkel teli ablak 

kimutatása volt, amely lehetővé teheti lipofil molekulák bejutását a membránfázisból a 

pórus belsejébe, ahol feltehetőleg a kötőhely található (ún. alternatív hidrofób útvonal a 

kisméretű, hidrofób gátlószerek számára, lásd 3.2.5.2. fejezet) (7. ábra).  

A közlemény megjelenése óta számos további bakteriális nátriumcsatorna 

szerkezetet publikáltak [62] [63] [64] [65], melyek a csatorna különböző konformációit 

tárják fel.  
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7. ábra: A NavAb csatorna központi üregének hozzáférhetősége a membrán irányából. a.) A csatorna 

pórusa oldalnézetből. Piros szín jelöli a hidrofób elérési útvonalat, kék, zöld és narancssárga szín a gátlószer 

kötőhelyének kialakításában, illetve a gátlás mechanizmusában résztvevő aminosav-oldalláncokat. b.) A 

csatorna felülnézetből, az ionszelektív szűrő alatti metszéssel. [60]  

 

Payandeh és munkatársai az előzőnél egy évvel később megjelent munkájukban 

[63] a NavAb csatorna két különböző inaktivált állapotának esetében azt találták, hogy az 

S6 szegmens aszimmetrikus összecsuklásának következtében a pórus belseje és az ablakok 

is nagyon megváltoztak. Ehhez hasonlóan McCusker és munkatársai a nyitott 

konformációjú NavMs (Magnetococcus sp baktérium nátriumcsatornája) pórus régiójának 

kristálystruktúrájában is megváltozott pórusüreget és megnövekedett fenesztrációkat 

mutattak ki [62]. 

A fenti közlemények szerzői tehát úgy találták, hogy az ablakok mérete eltér a 

különböző konformációk esetében, ami fontos eredmény lehet a nátriumcsatornát gátló 

gyógyszermolekulák tervezése szempontjából4. A vélemények ezzel a kérdéssel 

kapcsolatban azonban megoszlanak. Kaczmarski és Corry [19] szerint az ablakméretek 

közti eltérések sokkal inkább gyors fehérje-mozgások (így például aminosav-oldalláncok 

elfordulásának) következtében alakulnak ki, mint nagyobb konformációs 

állapotváltozások eredményeként. Véleményük szerint a különböző kikristályosított 

csatornafehérjék (NavAb, NavRh, NavMs) közti szekvenciakülönbségek fontosabb 

szerepet játszanak a különböző ablakméretek kialakulásában, mint a 

csatornakonformációk közti különbségek.  

                                                           
4
 Azt, hogy egy vegyület képes-e átjutni az ablakokon, több tényező is befolyásolja, így például az ablakokat 

alkotó oldalláncokkal kialakuló hidrofób illetve elektrosztatikus kölcsönhatások, de leginkább az ablakok, 

illetve az azokon belül kialakuló szűkületek mérete. A legtöbb nátriumcsatorna gátló szer tartalmaz például 

fenol gyűrűt, ezért a fenesztrációknak elég nagynak kell lenniük ahhoz, hogy ezen molekulák számára egy 

lehetséges útvonalat jelentsenek a kötőhely elérésére. A vegyületek „flexibilitása” is fontos tényező lehet 

ebben a kérdésben [66]. 
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3.2.4. Bakteriális csatornaszerkezeten alapuló eukarióta homológia modellek 

 

 Napjainkban még nem ismert egyetlen eukarióta nátriumcsatorna 

kristályszerkezete sem. A homológia modellek segítségével azonban következtethetünk a 

bakteriális csatornák szerkezetéből az eukarióta csatornák felépítésére.  

Az, hogy az eukarióta nátriumcsatornák a bakteriális csatornákkal ellentétben nem 

valódi- hanem pszeudo-tetramerek, szükségszerűen aszimmetrikus mikrostruktúrát kell 

hogy eredményezzen. A homológiamodellek sok mindent helyesen prediktálhatnak, de 

különösen a mikrostruktúrát illetően a szerkezet meghatározás tartogathat még 

meglepetéseket. Ilyen meglepő tény volt például, hogy a homotetramer szerkezetű 

csatornák pórus régiója is lehet aszimmetrikus [64].  

A homológiamodellek segítségével eddig megismert struktúrák egyértelműen 

mutatják, hogy a csatorna kapuzása során számos különböző konformációt vesz fel és a 

különböző konformációk felvételekor a kötőhely is nagymértékben megváltozik. Ezért azt 

várhatjuk, hogy a négy fenesztráció is jelentős különbségeket mutat. O’Reilly és 

munkatársai [66] éppen ezt találták a BPA (Bisphenol A) és mexiletine vegyületek hNav1.5 

csatornához való kötődésének vizsgálta során. A hidrofób vegyületek a csatorna nagyobb 

ablakait részesítették előnyben a kötőhelyük elérése során. Kaczmarski és Corry [19] a 

Nav1.4 csatorna homológiamodelljét vizsgálva azt találták, hogy míg a négy ablakból kettő 

hasonló méretű a bakteriális csatornák esetében találtakhoz, a másik kettő (DII-DIII, DIV-

DI) nagyon szűk, aminek következtében a gátlószerek valószínűleg nem tudnak átjutni 

rajta. 

 

 

 

8. ábra: A hNav1.5 csatorna fenesztráció oldalirányból (intramembrán térből). Az egyes színek az 

egyes alegységeket jelölik, fehér színben az alegységek határán található különböző méretű fenesztrációk 

láthatóak [66].  
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3.2.5. Kötőhelyek 

 

A nátriumcsatornákat a természetes és szintetikus molekulák rendkívűl gazdag 

csoportja képes gátolni. A vegyületek gátlásmechanizmusa összetett, magában foglalja a 

„csatorna-blokk” mechanizmust (lásd 3.3.10.2. fejezet), a nyitott, illetve inaktivált állapot 

stabilizálását és a feszültségszenzorok mozgásának megváltoztatását. Számos vegyület 

kötőhelyét sikerült már azonosítani. 

 

3.2.5.1. Az extracelluláris vesztibulumban ható vegyületek 

Az extracelluláris vesztibulumban a protonok, divalens kationok és kisebb méretű 

toxinok fejtik ki moduláló hatásukat (10.A ábra). Az emlős nátriumcsatorna esetében jól 

ismert mechanizmus az ún. „proton-blokk”, mely elsősorban a csatorna ezen régiójában 

található oldalláncok protonálódásának következtében alakul ki. Az említett toxinok 

között találhatunk kisméretű hidrofil molekulákat – ilyen az egyik legismertebb 

ioncsatorna blokkoló neurotoxin, a tetrodotoxin (TTX) és a szaxitoxin (STX) – és 

nagyobb peptid toxinokat is (pl. μ-conotoxinok). Míg a TTX közvetlenül a TTX-érzékeny 

nátriumcsatornák ionszelekítv szűrőjéhez köt (a DEKA-gyűrű glutamát oldalláncához)5, 

addig a μ-conotoxinok kötőhelye ettől a kötőhelyetől kissé extracellulárisabban 

helyezkedik el [68]. Eddig összesen hat toxinkötőhelyet azonosítottak. 

Különböző, kis méretű fehérje toxinok a DII és DIV domének feszültségszenzoraihoz 

kötődnek (a kötőhelyet az extracelluláris S1-S2 és S3-S4 hurkon azonosították) és az S4 

szegmens aktivációjának elősegítésén vagy elnyomásán keresztül „összezavarják” a 

csatorna aktivációs és inaktivációs folyamtatát. Néhány ezek közül a „kapuzás kinetikáját 

módosító” neurotoxinok közül altípus-szelektivitást mutatott. A gyógyszertervezés 

szempontjából fontos eredmény, hogy az utóbbi években találtak olyan kis molekulákat is 

(nem toxinokat), melyek szelektíven a Nav1.7 vagy Nav1.3 VSD4-hez kötődnek és 

antagonizálják a csatornát. Ezek a vegyületek a feszültségszenzor inaktivált állapotát 

látszanak stabilizálni [69] [67].  

 

                                                           
5
 Az emlős és bakteriális nátriumcsatornák az ionszelektív szűrő környékén eltérő szekvenciákat 

tartalamznak, így nem meglepő módon, a bakteriális csatornák nem TTX-érzékenyek [67]. 
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10.ábra: Az eukarióta Nav csatorna farmakológiája. A: Az eukarióta  Nav csatorna farmakológiája a 

bakteriális szerkezetre vetítve. A NavAb alegységek különböző színű jelölése az eukarióta csatorna nem 

homológ alegységeit reprezentálja [67]. B-E: A lidocaine allosztérikus moduláló hatását befolyásoló 

mutációk. A színskála (sárgától a pirosig) a lidocaine által okozott ΔV1/2 változást jelzi. B: A Nav1.4 

csatorna három dimenziós modellje a lidocaine kötőhely és a feszültség szenzor régió közötti 

„kommunikációt” befolyásoló mutációk feltüntetésével. C: Ugyanaz, mint a B ábrán  90°-os elforgatása 

után.  D: A DIII domén szerkezete azonos színkódolással.  E: Az S4-S5 linker azonos színkódolással (S5 N-

terminális, S6 C-terminális) [70].  
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3.2.5.2. A központi üregben (belső vesztibulumban) található kötőhelyek 

Az ismert gátlószerek többsége a pórus belső, vízzel töltött üregében található 

oldalláncokhoz köt (10. ábra) [19]. A kötőhelyet elérhetik intracelluláris oldalról az 

aktivációs kapun keresztül (zárt állapotában is) és a transzmembrán régióból a 

fenesztrációkon keresztül (11. ábra).   

 

11. ábra: A nátriumcsatorna oldalnézetből, a központi üregben található kötőhely elérési útvanalai 

(lipofil és hidrofil útvonal) a helyi érzéstelenítő benzocaine esetében [71]. 

 

A helyi érzéstelenítők és antiepileptikumok számára alapvetően két kötőhelyet 

feltételeznek: egy nagy affinitású, állapot- és feszültségfüggő kötőhelyet és egy alacsony 

affinitású, kevésbé állapotfüggő kötőhelyet [72]. A nagy affinitású kötőhely feltárására 

irányuló mutációs kísérletek során emlős nátriumcsatornák esetében úgy találták [73], 

hogy a DIV domén S6 szegmensének pórus felőli oldalán elhelyezkedő két konzervált 

aminosavoldallánc (Phe és Tyr) alkotja a kötőhely legfontosabb elemét. Később, más 

nátriumcsatornát gátló vegyületek vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy 

minden vegyület, amely használatfüggő módon gátolja a csatornát, ugyanarra, vagy 

egymással átfedő kötőhelyekre köt. A köztudatba ez az eredmény úgy vonult be, hogy 

minden használatfüggő nátriumcsatorna gátló azonos, vagy nagyon hasonló helyre köt. 

Napjainkra már egyértelművé vált, hogy ez nem így van [74], de a különböző kötőhelyek 

számának és elhelyezkedésének meghatározása még várat magára. A nagy affinitású 

kötőhelyhez a töltött lidokain feltehetően kation – π kötéssel, míg a semleges benzokain és 

fenitoin π – π kötéssel kötődik. A kis affinitású kötőhelyről keveset tudunk, molekula 

dinamikai módszerrel a benzokainra például hét lehetséges kötőhelyet azonosítottak [71]. 



31 
 

3.2.6. A nátriumáram dinamikája 

 

A nátriumcsatornák kulcsfontosságú tulajdonsága, hogy képesek a 

membránpotenciálban bekövetkező változásokra reagálni, annak függvényében nyitni, 

illetve zárni pórusukat.  Ezt nevezik feszültségfüggő kapuzásnak. A membránpotenciál 

változásának érzékéléséért az S4 szegmensek pozitívan töltött aminosavoldalláncai 

felelősek. A nátriumcsatonák esetében négy alapvető (feszültségfüggő) állapotot 

különböztetünk meg: nyugalmi, nyitott, gyors inaktivált és lassú inaktivált állapotot.  

Nyugalmi membránpotenciálérték mellett (~-90mV - -50mV) a nátriumcsatornák 

túlnyomó többsége nyugalmi állapotban található. Ebben az állapotban az aktivációs 

kapu zárva van, az inaktivációs kapu azonban nem, ezért a csatorna aktiválható, vagyis 

nyitott állapotba hozható. 

Gyors depolarizáció hatására a csatorna nyitott állapotba kerül. A depolarizációra 

elsőként a DI, DII és DIII domének gyors feszültségszenzorai reagálnak, és a pórus régióra 

hatva a csatorna aktivációs kapujának nyitását okozzák. A DIV domén feszültségszenzora 

ugyan érzékenyebb (vagyis már negatívabb membránpotenciálra is megmozdul), de 

lassabb. Ez azért fontos, mert éppen ennek a feszültségszenzornak a mozgása szükséges az 

inaktivációhoz. Ez az oka annak, hogy gyors depolarizáció esetén aktivációt látunk, amely 

egészen addig tart, amíg az inaktivációs kapu be nem zárul (fedőként lezárja a csatorna 

intracelluláris oldalát). Lassú depolarizáció esetén azonban nincs aktiváció, mert előbb 

zárul be az inaktivációs kapu, minthogy az aktivációs kapu kinyílna. A 

membránpotenciálban bekövetkező változások hatására az S4 szegmensek pozitív töltésű 

oldalláncai („gating charge”) „ki-be” mozognak és eközben az S1-S3 szegmensek 

negatívan töltött klasztereivel lépnek kapcsolatba. Az S1-S3 szegmensek egy 

extracellulárisan és egy intracellulárisan elhelyezkedő negatív klasztert tartalmaznak, 

melyeket egy hidrofób fehérjerész választ el egymástól. Így a feszültségszenzor egyfajta 

kapcsolóként viselkedik, külső és belső stabil állapota között az átmenet relatíve instabil. 

A jelenlegi elképzelés szerint az aktivációs kapu nyitása során az S6 szegmensek forgó 

mozgásának következtében azok a citoplazmatikus végüknél szét tudnak válni, és így 

nyitott pórust eredményeznek [55]. Az S6 szegmensek konformációváltozásai az S4 

szegmensek pozitív töltésű oldalláncainak a depolarizáció hatására az extracelluláris tér 

irányába történő kimozdulásához kapcsoltak [75] [53]: az S4 szegmensek „meghúzzák” az 

S4-S5 linkert, amely egyrészt a fehérje gerincen keresztül a saját domén S5 szegmensének 
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adja át a húzást, másrészt érintkezik a szomszédos domén S6 szegmensének 

citoplazmatikus oldalával, és azt is elmozdítja. Ez vezet a pórus nyitásához. Ha az 

aktivációs kapu kinyílása után rögtön (1 ms-on belül) repolarizáljuk a membránt, az 

aktivációs kapu visszazáródik. Ezt a folyamatot nevezzük deaktivációnak. Mind az 

aktiváció, mind a deaktiváció nagyon gyors, μs-ok alatt lejátszódó folyamat. 

Ha fenntartjuk a depolarizációt, a nátriumáram akkor is exponenciális csökkenést 

mutat  (   0.5 ms), a gyors inaktiváció miatt. Ennek során a depolarizáció hatására 

kimozdult DIII és a lassabb kinetikával rendelkező DIV feszültségszenzorok úgy 

módosítják a csatorna konformációját, hogy egy nagy affinitású kötőhely válik 

hozzáféhetővé a DIII és DIV domének közötti intracelluláris hurok számára. Ha az ide 

beköt, egy fedőhöz hasonlóan az intracelluláris oldalról lezárja a pórust, ezzel 

megakadályozva a csatornán keresztül végbemenő ionáramlást. A gyors inaktiváció 

következtében alakul ki a refrakter periódus, amely alatt a membrán nem ingerelhető. A 

gyors inaktiváció és az aktiváció folyamata időben átfed egymással, ezért a 

makroszkopikus nátriumáram felfutása illetve lecsengése nem feleltethető meg 

egyértelműen az aktiváció illetve a gyors inaktiváció folyamatának [76]6.  

Az inaktiváció és a deaktiváció között a legfontosabb különbség az, hogy a 

deaktiváció után a csatorna azonnal aktiválható, inaktiváció után viszont nem. Ha azonban 

a membránt elegendő ideig hiperpolarizált állapotban tartjuk (membránpotenciáltól 

függően kb. 1-10ms), akkor az inaktivált csatorna újra aktiválhatóvá válik. Ilyenkor a DIII 

és DIV feszültségszenzorok visszatérnek eredeti helyzetükbe és eltávolítják az 

inaktivációs kaput a kötőhelyéről. Ezt a folyamatot nevezzük gyors inaktivációból való 

visszatérésnek.  

Ha a membránt hosszabb ideig depolarizáljuk (> 100 ms), akkor a csatornák egy 

része eljut az ún. lassú inaktivált állapotba. Ezt az jellemzi, hogy a csatornák lassabban 

kerülnek újra aktiválható állapotba. A lassú inaktiválció folyamata közvetlenül nem 

vizsgálható, mert a nála gyorsabb gyors inaktiváció elfedi. A DIII-DIV inaktivációs hurok 

enzimes leemésztésével, illetve mutációkkal azonban megakadályozhatjuk a gyors 

inaktiváció folyamatát és így közvetlen módon is megfigylehető a lassú inaktiváció: a 

hosszú depolarizáció alatt lassú áramlecsengés látható. A folyamat fizikai háttere nem 

teljesen tisztázott, valószínűleg a feszültségszenzorok egy harmadik, lassan kialakuló 

konformációjával hozható összefüggésbe, amelynek hatására a pórus-hurok és a szelekciós 

                                                           
6
 A bakteriális nátriumcsatornák nem rendelkeznek gyors inaktivációs kapuval. 
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gyűrű környéke átrendeződik és bezárja a pórust [77] [78] [79]. A lassú inaktivált 

álllapotból való visszatérés is lassabb folyamat, mint a gyors inaktivált állapotból való 

visszatérérs, tartós depolarizáció után a csatorna hosszabb ideig nem aktiválható. A 

visszatérérs sebessége függ a depolarizáció hosszától, ami több, különböző lassú inaktivált 

konformáció létezésésre utal [80] [81].  

A csatorna konformációi természetesen nem korlátozódnak az említett négy 

állapotra. Létezhetnek köztes, vagy még felderítetlen állapotok is, amelyek a 

gyógyszerhatás szempontjából is fontos szerepet tölthetnek be.   

 

3.2.7. A nátriumcsatornát gátló gyógyszerek 

 

A feszültségfüggő nátriumcsatornák elhelyezkedése és funkciója a szervezetben 

nagyon változatos, ennek következtében a kóros működésükkel összefüggésbe hozható 

betegségek is igen sokszínűek. A nátriumcsatornák hibás működésének 

következményeként kialakuló túlzott ingerelhetőség (hiperexcitabilitás) számos kórképben 

jellemző, többek között epilepsziában, gyulladásos folyamatokban  [11], [12], neuropátiás 

fájdalomban, migrénben, idegsérülésekben [13], krónikus fájdalomban, miokardiális 

ischemiában, egyes aritmiákban és különböző neurodegeneratív betegségekben [14].  

A nátriumcsatornákat számos vegyület gátolja használatfüggő módon. 

Használatfüggő gátlásról beszélünk, ha ismételt aktivációk során a gátlás elmélyül, vagyis 

a hatóanyag a kiváltott áramot egyre növekvő hatékonysággal gátolja. A gátlószerek az 

említett betegségek kezelésében hatásosnak bizonyultak. A klinikumban alkalmazott 

gyógyszerek közül a helyi érzéstelenítők, az I-es típusú antiaritmiás szerek és egyes 

antiepileptikumok a legismertebbek.  

 

3.2.7.1. Helyi érzéstelenítők  

Sok más jelenleg forgalomban lévő gyógyszerhatóanyaghoz hasonlóan, a 

nátriumcsatorna gátló szereket is hosszú ideje használták már, mielőtt valódi célpontjaikat 

azonosították. Az első, sebészeti beavatkozások során eredményesnek bizonyult helyi 

érzéstelenítőt, a cocain-t például 1884-ben kezdték alkalmazni. Nemkívánatos 

mellékhatásai igen hamar nyilvánvalóvá váltak, ám a nátriumcsatornák gátlásának 

szerepére a vegyület hatásmechanizmusában csak évtizedekkel később derült fény. A 
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cocain-nál jobb helyi érzéstelenítők irányába folyó kutatások a helyi érzéstelenítők 

„caine” csoportjához vezettek. Ezek kémiai struktúrájuk alapján két csoportba 

sorolhatóak: az észterek közé tartozik a benzocaine, procain és maga a cocain is, az 

amidok közé pedig például a bupivacaine és a lidocaine. A lidocaine ma is számtalan 

alapkutatási és gyógyszerkutatási vizsgálat célpontja, a klinikai gyakorlatban 

legelterjedtebben alkalmazott helyi érzéstelenítő szer.  

A helyi érzéstelenítők a nátriumcsatornák gátlásán – az inaktivált állapot 

stabilizálásán - keresztül megakadályozzák az akciós potenciál kialakulását. A pórus 

belsejében elhelyezkedő kötőhelyük eléréséhez be kell jutniuk a membránfázisba. Mivel 

ezek a vegyületek fiziológiás pH-n nagyrészt ionizált alakban fordulnak elő, a kötőhely 

eléréséhez deprotonálódással semleges alakot kell felvenniük. (Ennek a következménye 

többek között az is, hogy gyulladás esetén, amikor savas pH jellemző, kevésbé hatékonyak 

a helyi érzéstelenítők.) A membrán fázisból a feltételezések szerint a fenesztrációkon 

keresztül jutnak be a csatorna központi üregébe (lipofil útvonal), amelynek oldalán a 

feltételezett kötőhely található. Egy másik alternatív út is létezhet: a molekulák képesek a 

membránban transzlokálódni és újabb protonálódás után a membránt az intracelluláris 

oldal felé elhagyni. A töltött molekula képes lehet a kötőhely elérésére hidrofil úton is, a 

pórus belső nyílásán keresztül (hidrofil útvonal).  A feltételezések szerint a kötőhelyre 

bekötött gátlószer sztérikusan és elektrosztatikusan gátolja a csatornát. 

 

3.2.7.2. Antiaritmikumok  

Az aritmia (szívritmuszavar) az ingerképzés és az ingerületvezetés zavarain alapuló 

kóros szívműködés. Az aritmiák kezelése összetett mechanizmuson alapszik. Az 

antiaritmiás szerek általában gátolják a kóros ingerképzést, csökkentik a szívizom 

ingerlékenységét és növelik a refrakter periodus hosszát. Ezt a hatást részben a 

nátriumcsatornák gátlásán keresztül érik el. A nátriumcsatornát gátló szerek hatása 

frekvenciafüggő, szapora szívműködés esetén erősebb a normális frekvenciához képest 

(használatfüggő gátlás). Jelentős különbség adódik az egyes nátriumcsatornát gátló szerek 

között eltérő kötési kinetikájuk miatt: megkülönböztetünk lassú, közepes és gyors 

kinetikájú szereket. Tudjuk azonban, hogy nemcsak kötési kinetikájukban térnek el ezek a 

szerek, hanem a kötésben részt vevő oldalláncokban is [82]. 
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Az antiaritmiás szerek többféleképpen osztályozhatóak, leggyakrabban az 

elsődleges hatásmechanizmus alapján történő besorolást (Singh Vaughan Williams féle 

osztályozás) alkalmazzák. Eszerint négy fő csoportra osztják ezeket a vegyületeket. Az I-

es, III-as és IV-es típusú antiaritmiás szerek ioncsatornagátló hatással rendelkeznek (I. 

Na
+
- csatorna gátló, III. K

+
- csatorna gátló, IV. Ca

2+
- csatorna gátló), a II-es típusúak β-

adrenerg receptorokat blokkolnak. 

Az I-es típusú csoportba tartoznak tehát a Na
+
- csatornát gátló vegyületek.  Ezek a 

gyógyszerek csökkentik a plazmamembránon átfolyó Na
+
-áramot, valamint az 

ingerületvezetés sebességét. Valamennyi használatfüggő módon gátolja a Na
+
-csatornákat. 

Nagy affinitással kötődnek az aktivált és/vagy az inaktivált csatornákhoz. A csoporton 

belül elkülönítünk három alcsoportot:  

- Az I/A alcsoportba tartozó vegyületek (pl. procainamide, kinidin, disopyramide) 

leválási kinetikája közepes, időállandója 1 másodpercnél kisebb, ezért ezek a 

vegyületek már normál szívfrekvenciánál is gátolják a depolarizációt (nyugalmi 

frekvenciánál az akciós potenciálok kb. 1 másodpercenként követik egymást).  A Na
+
-

csatornákon kívűl gátolják a K
+
- csatornákat is, megnyújtják a repolarizációt és 

csökkentik az akciós potenciál amplitúdóját is.  

- Az I/B alcsoportba sorolható szerekre (pl. lidocaine, phenytoin, mexiletin) gyors 

asszociáció és disszociáció jellemző. A normál frekvenciához képest gyorsan 

disszociálnak a csatornáról, ezért fiziológiás körülmények között a következő ingerület 

kialakulásáig le is válnak a csatornáról, a depolarizációt csak sérült szívizomban vagy 

magas frekvenciánál lassítják, az akciós potenciált mérsékelten rövidítik.  

- Az I/C típusú vegyületek (pl. flecainide, propafenon) nagyon lassú kinetikával 

rendelkeznek, a depolarizációt normál szívfrekvenciánál is erősen gátolják a 

repolarizáció befolyásolása nélkül. 

A II típusú hatásmechanizmussal rendelkező vegyületek csoportjába a β-blokkolók 

tartoznak, melyek antiadrenerg szerek, a cAMP-függő csatornákat gátlásán keresztül 

csökkentik a szimpatikus tónust. A III-as csoportba tartózó szerek (pl. amyodaron) K+-

csatornák gátlásán keresztül a repolarizációs fázis lelassulását és elnyújtott akciós 

potenciált eredményeznek. A IV-es típusú anyagok (pl. verapamil, diltiazem) 

frekvenciafüggő módon gátolják a Ca
2+

-csatornákat és ezáltal a lassú válasz típusú akciós 

potenciálokat. 



36 
 

3.2.7.3. Antiepilemptikumok (antikonvulzánsok) 

Az epilepszia az idegsejtek (neuroncsoportok) hiperszinkronizált működése 

következtében kialakuló, a népesség 0,5-1 %-át érintő betegség, melynek klinikai 

jellemzője, hogy alkalomszerű rohamok formájában jelentkezik. A rohamok  

kilakulásának magyarázatára három, egymást nem feltétlenül kizáró mechanizmust 

feltételeznek: a serkentő neurotranszmisszió fokozódása (főként glutamáttal megvalósuló), 

a gátló transzmisszió gyengülése (GABA-n keresztül), illetve az idegsejtek membránjának 

kórosan fokozott excitabilitása [83]. Az antiepileptikumok, vagy más néven 

antikonvulzánsok (görcsoldók) elsősorban az epilepszia kezelésére használt gyógyszerek 

(utóbbiakat nem epilepsziás eredetű vázizomgörcsök kezelésére is alkalmazzák), 

hatásmechanizmusuk alapján a fentikenek megfelelően három csoportba sorolhatóak: i. 

GABA-potencírozók, ii. Ca
2+

- csatorna gátlók, iii. Na
+
- csatorna gátlók. 

A iii.) típusú szerek a Na
+
- csatornák gátlásán keresztül csökkentik az általános 

excitabilitást. Elsősorban az inaktív állapotú (gyors és lassú) csatornához kötődnek. 

Működésük lényege a csatornák használatfüggő gátlása. A használatfüggő gátlás 

következtében jobban gátolják a nagy frekvenciával tüzelő sejteket (ezek gyakrabban 

kerülnek inaktív állpotba) és így megakadályozzák az epilepsziában fellépő kóros tüzelést, 

miközben a normál aktivitást nem befolyásolják. Az első szer, amelynek antiepileptikus 

hatását megfigyelték a phenytoin volt. Azóta számos ilyen hatással rendelkező vegyületet 

szintetizáltak már, a klinikumban használatos szerek között van többek között a 

carbamazepine, valproát, topiramat és a lamotrigin. Ezek mindegyike a Na
+
 - csatorna 

inaktivált állapotát stabilizálja. 

 

3.2.7.4. Egyéb nátriumcsatornát gátló gyógyszerek 

 

A fentiek mellett számos kórkép terápiájában alkalmazott gyógyszerek között 

találhatunk nátriumcsatorna gátlókat. A neurodegeneratív kórképekben a neuronok 

számának csökkenését okozó folyamatokban (pl. súlyos epilepsziás rohamok, apnoe, stb.) 

feltételezhető az abnormális Na
+
- beáramlás szerepe. A hypoxia által okozott 

neuronpusztulás vagy az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) esetében pl. az ún. 

perzisztens nátriumáram megnövekedése játszik fontos szerepet. Az ALS terápiájában 

szerepet kapott a riluzole nevű vegyület, mely a glutamát receptorok mellett a 
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nátriumcsatornát is gátolja. A klinikumban használt neuroprotektív, illetve antiischémiás 

hatással is rendelkező nátriumcsatorna gátlók pl. a phenytoin (MS), carbamazepin, 

memantin (AD) és a zonizamid. Az antidepresszánsok közül is igen sok gátolja a 

nátriumcsatornát (pl. desipramin, fluoxetin), bár ebben az esetben a nátriumcsatona gátló 

hatás nem járul hozzá a terápiás hatáshoz.  

 

 

3.3. Ioncsatornák működésének kinetikai modellezése 

 

Ahogyan az α7nAChR és a feszültségfüggő nátriumcsatorna esetében is láthattuk, 

az ioncsatorna-fehérjék (mint molekuláris kapuk) különféle konformációs állapotokat 

vehetnek fel. A valóságban ezek száma közel végtelen, a gyakorlatban azonban 

redukálhatóak olyan, kisszámú ún. kinetikai állapotra, amelyek „élettartama” elegendően 

hosszú ahhoz, hogy kísérletesen feloldhatóvá váljon. Néhány ezek közül az állapotok 

közül nem enged át ionokat (zárt állapotok, inaktivált vagy deszenzitizált állapotok), míg 

mások kisebb vagy nagyobb mértékben igen (nyitott állapotok) [84].  

Kísérleteink során a nyitott ioncsatornák egy populációján átfolyó áram nagyságát 

mérjük elektorfiziológiai módszerekkel. A kinetikai modellezés célja olyan matematikai 

modell megalkotása, amely a kísérletesen megfigyelt viselkedést a legkevesebb kinetikai 

állapot és az ezek között végbemenő („pillanatszerű”) átalakulás bevezetésével képes 

reprodukálni. Egy ilyen modellt tehát kétféle elem határoz meg: a diszkrét állapotok száma 

és az ezek között végbemenő átalakulások, illetve azok sebessége. Ezek lesznek a modell 

megalkotása során a paraméterként kezelt értékek.  

A kinetikai modellezés nagy előnye többek között az, hogy a „jó” modellek 

kinetikai állapotai általában közvetlenül megfeleltethetőek a vizsgált folyamat hátterében 

álló molekulák szerkezetének, a különböző fehérjekonformációknak és így hozzájárulnak 

a kapuzás molekuláris szintű megértéséhez. Mindig fontos azonban szem előtt tartanunk, 

hogy egy modell általában egy hatásmechanizmust ír le, az általa szolgáltatott eredmények 

mindig csak az adott feltételek mellett érvényesek. Egy mechanizmust modellezés alapján 

igazolni nem lehet, legfeljebb annyit lehet magállapítani, hogy a feltételezett mechanizmus 

alapján kapott szimulációs eredmények összhangban vannak a kísérletes adatokkal.  

Ebben a fejeztetben a kinetikai modellezés alapvető elméleti hátterét igyekszem 

bemutatni, a modellépítés folyamatát tárgyalom.  
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3.3.1. Markov-modellek, kompartment-modellek 

 

Az ioncsatornák kinetikai modelljeinek legelterjedtebb típusát képviselik az ún. 

folytonos idejű diszkrét állapotterű Markov-modellek. Ezen modellek alapvető jellemzője, 

hogy az általuk leírt rendszer nem rendelkezik memóriával, jövőbeli állapota csak a jelen 

állapotán keresztül függ a múlttól. Vagyis a rendszer állapotának jövőbeli alakulása nem 

függ attól, hogy milyen állapotokon keresztül jutott el az adott állapotába, illetve attól 

sem, hogy abban mennyi időt töltött és egyértelműen definiált az ún. átmenet-

valószínűségek (lásd lejjebb) és a kezdeti eloszlás ismeretében [85].  

Tegyük fel, hogy a vizsgált ioncsatorna  N különböző fehérjekonfomációs állapotot 

vehet fel. Jelölje             ezeket az állapotokat. Az ioncsatorna konformációs 

állapotváltozásai az alábbi állapotdiagrammal szemléltethetőek: 

                                          {      }     

(1.séma) 

Legyen  (  , t) annak a valószínűsége, hogy az ioncsatorna t időpillanatban    

állapotban van,  (   →   ) pedig az    állapotból    állapotba történő átalakulás 

valószínűsége (átmenet-valószínűség). Ebben az esetben annak a valószínűsége, hogy egy 

adott ioncsatorna     időpillanatban    állapotban tartózkodik, az alábbi képlet szerint 

számolható: 

                                                                   (3) 

        ∑  (    )  (       )  

 

       

 ∑          (       )        

 

       

 

ahol             . Mindkét oldalból kivonva        -t, az    állapotban tartózkodás 

valószínűségének időbeli alakulására      esetén az alábbi összefüggés adódik [85], 

[86]:           

        

  
  ∑ (    )  (       )

 

   

  ∑         (       )
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Nagyszámú ioncsatorna esetén a fenti mennyiségeket újraértelmezhetjük:   (  , t) 

– re gondolhatunk úgy, mint a t     időpillanatban az     állapotban tartózkodó 

ioncsatornák hányadára, amit az    állapot betöltöttségének is nevezünk (jelölje ezt 

      , a  (   →   ) átmenet-valószínűségre pedig, mint az időegység alatt    állapotból 

   állapotba átalakuló ioncsatornák hányadára. Így a mikroszkopikus szinten 

sztochasztikus modellből makroszkopikus szinten folytonos idejű folytonos állapotterű 

determinisztikus rendszerhez jutunk. (Mivel a rendszer lineáris, a sztochasztikus modell 

várható értékeire vonatkozó egyenletek megegyeznek az (5) determinisztikus 

egyenletrendszerrel.) Az átmenet sebességét az ún. sebességi állandó (    ) jellemzi. 

Ebben az esetben az    állapot betöltöttségének időbeli változását az alábbi elsőrendű 

differenciálegyenlet írja le:   

 

      

  
        ∑    

 

       

   ∑     

 

       

                                      

(Megj.: a     sebességi állandó függhet az időtől, az esetek többségében azonban 

időfüggetlen paraméterként kezeljük. Ennek problematikájára a későbbiekben 

részletesebben is kitérek.) Az egyenletet mind az N féle konformációra felírva egy 

differenciálegyenlet-rendszert kapunk, melynek megoldásgörbéi a megfelelő kezdeti 

értékek mellett megadják az egyes állapotok betöltöttségnek időbeli változását 

(betöltöttségek összege 1). Az egyenletrendszer mátrixalakban a következő: 

 

 ̇                                                                         

 

ahol                       a betöltöttségek értékeiből álló oszlopvektor,   

               pedig az átmenetek sebességeit tartalmazó    -es mátrix, az ún. 

átmenetmátrix, melynek elemei: 

                      ∑    

 

       

                                            

 

Tehát az elemek összege minden sorban 0.  
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Az ioncsatornák Markov-modelljei az ún. kompartmentmodellek csoportjába 

tartoznak. Ezek, a biológiában, kémiában, farmakokinetikában és populációdinamikában is 

elterjedten alkalmazott matematikai modellek egy kompartmentekből (rekeszekből) álló 

rendszeren belüli anyag- illetve energiaáramlást írnak le az alábbi feltételezések mellett: 

 A rendszer egyértelműen felbontható különálló, diszkrét egységekre 

(kompartmentekre). 

 Az anyag eloszlása a kompartmenteken belül homogén. 

 A vizsgált anyag állapota a kompartmenten belül nem változik.  

 Az anyag a kompartmentek között áramlik, nem található a kompartmenteken kívül. 

A rendszeren belüli anyagmennyiség minden időpillanatban megegyezik az egyes 

kompartmentekben található anyagmennyiségek összegével. 

 A kompartmentek közötti anyagáramlás arányos a kompartmentekben található 

anyag mennyiségével. 

 Az anyag „forrásokon” keresztül kerül a rendszerbe és „nyelőkön” keresztül távozik 

onnan, illetve az egyes kompartmentek tartalmazhatnak anyagot a kezdeti 

időpillanatban is.  

A kompartment tehát „kinetikailag elhatárolható, homogén, egyenletes eloszlású 

anyagmennyiség, melyet transzformációjának vagy transzportjának kinetikája jellemez.” 

[87] 

Az ioncsatornák            állapotaira tekinthetünk úgy, mint kompartmentekre, 

amelyek az adott konformációs állapotot felvett ioncsatornák számával megegyező számú 

ioncsatornát tartalmaznak. A vizsgált anyag tehát a csatornapopuláció eloszlása, az egyes 

kompartmentekben található anyagmennyiség pedig azt jellemzi, hogy a 

csatornapopuláció mekkora része található az adott konformációban (betöltöttség). Az (5) 

egyenlet szerint az i-dik kompartment anyagmennyiségének megváltozása egyenlő a 

szomszédos kompartmentekből befolyó és az azokba kifolyó anyagmennyiség 

különbségével, vagyis az i-dik konformációs állapotot felvett ioncsatornák számának 

változása egyenlő a „szomszédos” konformációkból az i-dik konformációba és az i-dik 

konformációból a „szomszédosakba” átalakuló csatornák számának különbségével. 

A kompartment-modelleket a topológiájuk – vagyis az állapotok és az azok kötött 

lehetséges átalakulások – valamint az átalakulásokat jellemző sebességi állandók 

határozzák meg. 
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3.3.2.  Modelltopológiák 

 

A kompartment-modellek lehetnek: 

 zárt rendszerek: nem tartalmaznak sem forrást sem nyelőt, a bennük áramló anyag 

mennyisége állandó. (A dolgozatban található összes modell ilyen típusú.) 

 nyílt rendszerek: tartalmaznak forrás(oka)t és/vagy nyelő(ke)t, a bennük áramló 

anyag mennyisége változhat. 

A zárt és nyílt rendszereken belül megkülönböztetünk:  

 lánc-rendszereket: a kompartmentek „lineáris” topológiát alkotnak, minden 

kompartment csak a vele szomszédos (legfeljebb két darab) kompartmenthez 

kapcsolódik (12.a. ábra). 

 fa modelleket: tartalmaznak elágazásokat, köröket azonban nem. (Vagyis minden 

kompartment csak egyetlen úton keresztül érhető el bármely másik 

kopmartmentből.) A lánc-rendszerekkel ellentétben egy kompartment kapcsolódhat 

több kompartmenthez is (12.b. ábra).  

 ciklikus rendszereket: a modell tartalmaz zárt köröket. (Egyes kompartmentek 

többféle úton is elérhetőek más kompartmentekből.) Az ilyen modellek esetében a 

stabilitás megőrzésének érdekében a sebességi állandóknak bizonyos feltételeket ki 

kell elégíteniük (lásd 3.3.7. fejezet). Az általunk épített modellek ilyen típusúak. 

 szétválasztható modelleket: felbonthatóak több almodellre, melyek kompartmenjei 

között nincs kapcsolat, de az egyes almodellek hatással lehetnek más almodellek 

paramétereire (pl.: az egyes ioncsatornák kinetikáját különböző almodellekkel 

szimuláljuk, miközben az idegsejt működését egy másik modellel írjuk le).  

 

 

12.ábra: Topológiák. a.) Zárt lánc-modell. b.) Fa típusú zárt modell. Az izom típusú nikotinos AchR 

aktivációjának kinetikai sémája. A nyugalmi állapotú receptort R, a nyitott állapotú receptort R*, a gátolt 

receptort Rb jelöli [88].  
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3.3.3. Sebességi állandó (    ) 

 

A tömeghatás törvénye szerint a kémiai reakciók sebessége arányos a reagensek 

koncentrációjának szorzatával, az arányossági tényező a sebességi együttható. Esetünkben 

a reagensek koncentrációjának az egyes konformációs állapotok betöltöttsége feleltethető 

meg. A sebességi együtthatót, mely megadja, hogy időegység alatt átlagosan hányszor 

alakul át egy adott csatorna, az ioncsatornák működésével kapcsolatos szakirodalom 

sebességi állandóként használja. Az elnevezés megtévesztő, mert a sebességi állandó 

értéke az ioncsatornák esetében (állandó hőmérsékletet, nyomást, stb. feltételezve) lehet:  

 konstans (pl. disszociáció esetében, illetve a csak konformációváltozással együtt járó 

átalakulások esetében; dimenziója     ),  

 függhet lineárisan valamely változótól (pl. asszociáció esetében a ligandum 

koncentrációjától; dimenziója        ),    

 függhet nemlineárisan valamely változótól (pl. feszültségfüggő ioncsatornák 

esetében a membránpotenciáltól). 

A kísérleteink során alkalmazott lépcső-protokollok esetében például két „ugrás” között 

értéke konstans. Az átalakulás sebessége az első esetben megegyezik a sebességi 

állandóval, a második esetben a sebességi állandó és a ligandum koncentrációjának 

szorzatával, a harmadik esetben pedig a sebességi állandó a membránpotenciál aktuális 

értékéből számolható.  

A Markov-modellek alapvető feltételezése, hogy az ioncsatorna néhány, jól definiált 

állapotban létezhet. (Természetesen valószínűsíthető, hogy létezik emellett közel végtelen 

számú „mikroállapot” is; ezek azonban elhanyagolhatóak abban az esetben, ha elég 

gyorsak ahhoz, hogy közel egyensúlyban legyenek.) Ezek a diszkrét állapotok a rendszer 

lokális energiaminimumainak feleltethetőek meg. Ahhoz, hogy a csatorna egyik 

állapotából egy másik állapotába kerüljön, bizonyos nagyságú energiagátat kell 

leküzdenie. Ez az energiagát egy átmeneti konformációs állapotot jelent. Az ún. 

átmenetiállapot-elmélet (Transition State Theory, TST) termodinamikai megfogalmazása 

lehetővé teszi a sebességi állandók számolását az állapotok közötti átmenetekhez 

szükséges szabadenergia értékekből az Eyring-egyenlet alapján: 
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ahol    a Boltzmann-állandót,   az abszolút hőmérsékletet,   a Planck-állandót,   az 

egyetemes gázállandót,     
 
 pedig az   állapotból   állapotba történő átmenethez 

szükséges szabadenergia mennyiségét jelöli (    
              , ahol    az 

átmeni állapot eléréséhez szükséges entalpia,    az entrópiaváltozás).  

A sebességi állandó tehát kvantifikálja a konformációs állapotok közötti 

szabadenergia különbségeket. A (8) egyenletet átrendezve az átmenethez szükséges 

energia mennyisége számolható a sebességi állandókból: 

    
        

  

 
     (   )                                             

 Állandó hőmérsékletet feltételezve az egyenlet az alábbi összefüggésre egyszerűsödik: 

    
        (

 

   
)                                                          

 

 

13.ábra: Az    →    átalakulást jellemző energiadiagram. 

 

Ligandum-kötés esetében a szabadenergia a ligandum és kötőhelyének bizonyos 

oldalláncai között kialakuló nem kovalens kölcsönhatásokból (pl. hidrogén-kötés, sóhidak, 

hidrofób kölcsönhatások) származik. A kölcsönhatások nem kovalens természetéből 

adódóan a ligandum kötése és így az aktiváció folyamata is reverzibilis folyamat lesz.  

A sebességi állandó értéke kísérletesen nem mérhető, a modell kísérletes 

adatokhoz való illesztése során határozzuk meg, paraméterként kezeljük. 
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3.3.4. A kinetikai egyenletrendszer megoldása 

 

 Ahogyan a 3.3.1 fejezetben láttuk, a (6) egyenletrendszer megoldásgörbéi 

megadják az egyes kinetikai állapotok betöltöttségének időbeli lefutását. Az 

egyenletrendszert megoldhatjuk szimbolikusan vagy numerikusan. 

 

3.3.4.1. Szimbolikus megoldás 

Az (6) egyenletrendszer analitikus megoldásának nagy előnye amellett, hogy 

általános érvényű az, hogy zárt alakban látjuk a megoldást, és így lehetőségünk van az 

egyes paraméterek hatását intuitív módon is becsülni. Ez természetesen csak akkor igaz, 

ha a megoldás nem válik túlságosan bonyolulttá.  

 

3.3.4.1.1. Betöltöttségek értékei egyensúlyi állapotban 

Könnyen számolhatjuk az egyes állapotok betöltöttségének értékét még viszonylag 

bonyolult modellek esetében is, ha a rendszer ún. állandósult állapotban (steady state) 

van. Az állandósult állapot azt jelenti, hogy az egyes állapotok betöltöttsége időben nem 

változik, vagyis a megfelelő deriváltak értéke zérus. (A csatornák ilyenkor is 

„ugrálhatnak” a különböző állapotok között, de az egyes állapotokban található csatornák 

számának összege nem változhat.) Így a betöltöttségek értékeit ebben az esetben a 

következő alakú algebrai egyenletrendszer megoldásával kapjuk:  

                                                                               

ahol   a rendszer átmenetmátrixát,    ) pedig az egyensúlyi betöltöttségeket tartalmazó 

vektort jelöli. Az „egyensúlyi” jelzőt azért használjuk, mert külső energiaforrás 

jelenlétének hiányában az állandósult állapot létezése azt jelenti, hogy a rendszer 

egyensúlyban (equilibriumban) van7 [89] .  

Bár általában nem az egyensúlyi betöltöttségre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, 

hogy mi történik akkor, amikor kitérítjük a rendszert az egyensúlyi állapotából, az 

egyensúlyi betöltöttségek analitikus megoldása hasznos lehet számunkra, segítségével 

például csökkenthetjük a identifikálhatóság és paraméterbecslés számításigényét (3.3.8.). 

                                                           
7
 Az „egyensúlyi” állapot az állandósult állapot speciális esete. 
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3.3.4.1.2. Betöltöttségek időfüggése az egyensúlyi állapotba való visszatérés során 

 

A kísérleteink során alkalmazott ún. lépcső-protokollokkal ugrásszerűen 

megváltoztatjuk a ligandum koncentrációját, vagy a membránpotenciál értékét és ezzel a 

rendszert kitérítjük egyensúlyi állapotából. Ha ezután a rendszert magára hagyjuk, az 

elegendő idő elteltével (   ) újra egyensúlyi állapotba kerül. Ez a „beavatkozás” a (6) 

egyenletrendszerben a     sebességi állandók megváltozásában jelenik meg. Mivel két 

„ugrás” között a sebességi állandók  konstans értékűek (nem függenek az időtől) és a 

kinetikai egyenletrendszernek jellemzően konstans sebességi állandók esetén létezik 

szimbolikus megoldása, ezért a következőkben, ahogyan már a (6) egyenletrendszer 

esetében is tettük, konstans sebességi állandókat feltételezünk. A (6) egyenletrendszer 

általános megoldása a következő: 

 

                                                                 (12) 

 

ahol      , a kezdeti időpillanatban fennálló betöltöttség-eloszlást jelöli.  

Az szimbolikus megoldást Laplace-transzformációval, illetve mátrix-algebrai 

módszerekkel is kereshetjük. Ahogyan a következőkben látni fogjuk, a megoldás 

exponenciális tagok összegeként áll elő. 

 

Lemma (segédtétel): A Q mátrix összes sajátértékének valós része nemnegatív. 

Bizonyítás: A bizonyítás megtalálható: [90]. 

 

Tétel: Tegyük fel, hogy a Q mátrix páronként különböző sajátértékei              A 

(6) differenciálegyenlet-rendszer megoldása N – 1 darab exponenciális függvény 

összegeként konvergál az egyensúlyi megoldás felé. 

 

 

Bizonyítás: Mivel a Q mátrix minden sajátértéke különböző, a mátrix diagonizálható, vagyis 

felírható a következő alakban [90]: 

 

                                                                       (13) 
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ahol                 diagonális mátrix főátlóiban a Q mátrix sajátértékei vannak,   

          pedig az ezekhez a sajátértékekhez tartozó sajátvektorokból áll. Jelölje  i az     mátrix 

 -dik sorát. A differenciálegyenlet-rendszer megoldása felírható a következő alakban:  

                      [∑       

 

   

         ]                                    

A   mátrix szinguláris, egyik sajárértéke 0. Legyen     , ekkor   -et tekinthetjük      

equilibrium megoldásnak, hiszen         és           . Ebből következik, hogy  

                                                                           

ahol felhasználtuk, hogy ∑       
 
     . Ezt behelyettesítve  (14)-be: 

          [∑       

 

   

         ]                                             

ahol     esetén az     darab exponenciális tag összege nullához tart, mivel            

     -re  (mivel páronként különböző sajátértékeket feltételeztünk és az         

egyenlőségből automatikusan következik, hogy     (lásd Lemma).)                                        

 

 

Konstans sebességi állandók mellett tehát az egyes állapotok betöltöttségei   

különböző állapot esetén tipikusan     darab exponenciális függvény összegeként 

fogják megközelíteni az egyensúlyi állapotot, függetlenül attól, hogy mely állapotok 

között lehetséges az átmenet [84], [86], [89]:  

                
 

 
       

 
 

           
 

 
                             

ahol       az   állapot egyensúlyi betöltöttsége          . Az   különböző állapotra 

felírva az egyenletet, csak az     amplitúdókban lesz különbség, a    („mikroszkopikus”) 

időállandók             minden állapot esetében megegyeznek. Így az iont vezető 

   állapotok (nyitott állapotok) betöltöttségének összege, ami a kísérletben a 

makroszkopikus áramnak (     ) felel meg, hasonló alakú lesz, szintén csak az 

amplitúdókban fog különbözni (az azonos kitevőjű exponenciális tagok összevonhatóak):   
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           (18) 

ahol az      az egyensúlyi áramot jelöli.  

Konstans sebességi állandók esetén tehát „van esélyünk” az egyenletrendszer 

analitikus megoldásra. A kísérleteink során alkalmazott lépcső-protokollok esetében a 

koncentráció-, illetve feszültséglépcső alatt (az ugrás pillanatának kivételével) a 

koncentráció, illetve feszültség értéke állandónak tekinthető, így a megfelelő sebességi 

állandók is konstans értékűek lesznek. A probléma az, hogy az időállandókra, illetve az 

exponenciális tagok együtthatóira kapott algebrai kifejezések a legegyszerűbb topológiák 

esetének kivételével nagyon bonyolulttá válhatnak. A két állapotból álló modell 

egyenletrendszerének analitikus megoldása egyszerűen számolható. Három állapotot 

tartalmazó modell esetében az időállandót másodfokú egyenlet, négy állapotot tartalmazó 

modell esetében harmadfokú egyenlet megoldásával kapjuk. Bár mindkét típusú 

egyenletnek létezik explicit megoldása, ez a megoldás könnyen áttekinthetetlenné válhat 

[89]. A négy állapotot tartalmazó teljes gráf topológiájú modell (minden állapotból minden 

állapotba lehetséges az átalakulás) analitikus megoldása megtalálható L. Goldman 

közleményében [91]. Az itt levezetett zárt alakú megoldás alkalmazható egyszerűbb, 

kevesebb állapotot, illetve átalakulást tartalmazó modellekre is. Négynél több állapotot 

tartalmazó modellek esetében az időállandó számolása során megoldandó magasabb fokú 

polinomok zérushelyeinek már nem mindig létezik explicit alakja (öt állapot esetén még 

létezik, de alkalmazni gyakorlatilag nem lehet), és így a differenciálegyenletnek sem zárt 

alakú megoldása.  

Az analitikus megoldás létezésének és a könnyebb kezelhetőségnek érdekében a 

modellek bonyolultságát csökkenthetjük különböző kinetikai egyszerűsítő elvek (pl. gyors 

előegyensúly-közelítés, sebesség-meghatározó lépés, kvázistacionárius közelítés) 

segítségével [92], [93] . Ilyenkor az eredeti egyenletrendszerével nem teljesen azonos 

megoldást kapunk, de az eltérés általában „minimális”.  
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3.3.4.2. Numerikus megoldás 

 

Szimbolikus megoldást tehát csak viszonylag egyszerű modellek esetében találunk. 

Az esetek jelentős részében lehetőségünk van azonban az egyenletek numerikus 

megoldására. Ebben az esetben a keresett függvény összetartozó diszkrét pontpárjait 

állítjuk elő, a betöltöttségek értékeit adott, általunk meghatározott diszkrét 

időpillanatokban, közelítő alakban kapjuk meg. Ez a megoldás természetesen csak az 

éppen aktuálisan megadott paraméterértékek mellett érvényes, minden új érték esetében 

újra kell számolni. Ezért fontos kérdés a folyamat számításigénye. 

A számításigény nyilvánvalóan függ az állapotok számától. Újabb állapotok 

bevezetése rendkívüli módon bonyolíthatja a rendszert. Minél több állapota van a 

rendszernek, annál több egyenlet írja le, illetve általában annál nagyobb a szabad 

paraméterek száma is8.  Megmutatták azonban, hogy a számítási költség tekintetében az 

állapotok számánál kritikusabb kérdés a hálózat merevsége [94]. Előfordul ugyanis, hogy a 

keresett függvények (betöltöttségek időbeli lefutása) skálázása eltér (vagyis például az 

egyik függvény által leírt folyamat sokkal gyorsabban játszódik le, mint a többi folyamat). 

A modell akkor merev, ha az egyes átalakulások sebessége nagyon eltérő (több 

nagyságrendbeli eltérések lehetnek). A differenciálegyenlet-rendszer merevségére nem 

létezik általánosan elfogadott, pontos definíció, az egyik gyakran használt megközelítés 

szerint a merevségen a legnagyobb és legkisebb, stabilitás határát adó lépésközök 

hányadosát értjük. Az állapotok számának növelésénél tehát szignifikánsan jobban növeli 

a számítási költséget a modell merevségének következtében fellépő maximális lépésköz-

csökkenés. A modellek építésekor érdemes ezt szem előtt tartanunk. 

A számításigényt csökkenthetjük a reakciómechanizmusok redukálásának nevezett 

eljárás segítségével. Ennek során a kinetikai állapotok és átalakulások számának 

csökkentésével vagy a differenciálegyenlet-rendszer átalakításával a részletes 

reakciómechanizmust átláthatóbbá és/vagy könnyebben számíthatóvá tehetjük olyan 

módon, hogy a számunkra fontos állapotok betöltöttségének számításakor az eredetit jól 

közelítő szimulációs eredményeket kapjunk. A redukció történhet időskála analízis nélkül, 

illetve a folyamatok időskálájának figyelembevételével (merevség csökkentése). Az 

                                                           
8
 Bár több szabad paraméter esetén „finomabban hangolhatjuk” a rendszert az optimalizáció során, a 

nagyobb paramétertérben több lokális szélsőérték fordulhat elő és így a paraméterértékek többféle 

kombinációja is a kívánt kimenethez vezethet. 
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analitikus megoldásoknál említett klasszikus kinetikai egyszerűsítő elvek az utóbbira 

épülnek [92] (Bányai, 2011). 

Számos algoritmus és az ezeket alkalmazó számítógépes program létezik a 

kezdetiérték-feladatok numerikus megoldására. A legismertebb eljárások közé tartozik az 

Euler-módszer, a Középpont-módszer és a Runge-Kutta-módszerek is. Ezek részletesebb 

ismertetésére a Módszerek című fejezetben kerül sor. 

 

3.3.5. A modell megalkotása 

 

3.3.5.1. A kezdeti modell felépítése 

A modellezés első lépése, hogy a modellezni kívánt rendszerről információt 

gyűjtünk. Fontos szem előtt tartanunk, hogy minden modell egyszerűsít, nem létezik olyan 

modell, amely a legapróbb részletekbe menően követné a valóságot. Nem szabad tehát 

abba a hibába esünk, hogy olyan, „tökéletes” modell megalkotását tűzzük ki célul, amely a 

rendszer összes ismert jellemzőjét „jól” reprodukálja. Ebben az esetben könnyen igen 

bonyolult, vagy akár kezelhetetlen modellhez juthatunk. Fontos tehát mérlegelnünk, hogy 

mi a célunk a modellünkkel, milyen kérdéseket kívánunk megválaszolni és ehhez mely 

tulajdonságok reprodukálása szükséges. 

Miután ezt megtettük, a birtokunkban lévő információk alapján felállítunk egy 

kezdeti modellt. A kezdeti modell felállítása esetünkben azt jelenti, hogy meghatározzuk a 

kinetikai modell kiindulási topológiáját és paramétereinek kiindulási értékét; vagyis az 

állapotok számát, a köztük történő lehetséges átalakulásokat és az azokat jellemző 

sebességi állandókat.  

Ahogyan a fentiekben láthattuk, amennyiben a modellezés során feltételezzük, 

hogy az ioncsatorna   darab konformációs állapotban létezhet (pontosabban ennyit 

„látogat meg” a kísérletes regisztrátum rögzítése során), akkor a rögzített áramgörbe 

elméletileg     darab (negatív) exponenciális komponenst tartalmazó egyenlettel 

illeszthető. A gyakorlatban azonban általában igen nehéz elkülöníteni mind az     

darab komponenst. Ezt a módszert tehát ritkán alkalmazzuk az állapotok számának 

meghatározásakor. Mindig fontos szem előtt tartanunk viszont, hogy a modell csupán 

annyira legyen bonyolult, amennyire szükséges. Ezért jellemzően egyszerű (kevés 

állapotot tartalmazó) topológiákból indulunk ki és csak akkor vezetünk be újabb 
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állapotokat, ha a kíserletes adatok reprodukálása során nem jártunk sikerrel. A kezdeti 

egyszerű topológia a csatorna alapvető, ismert állapotait tartalmazza, gyakran korábban 

publikált modelleken alapszik. Ez a fiziológiai interpretáció – azonkívűl, hogy a kezdeti 

topológia megválasztásának az alapja - segíthet annak megjósolásában is, hogy a sebességi 

állandók milyen módon függhetnek a ligandum-koncentrációtól vagy a feszültségtől.  

Ennek megfelelően választjuk meg a kiindulási modell sebességi állandóit is: 

meghatározzuk a fiziológiai tekintetben „értelmes” paraméterérték-tartományokat, majd az 

optimalizáció kiindulási paraméterértékeit. (Ez utóbbi igen nagy jelentőséggel bír az 

optimalizáció folyamatának sikeressége és számításigénye szempontjából is. Ha ugyanis a 

keresést az optimumtól nagyon távol indítjuk el, az algoritmus könnyen „beragadhat” 

lokális szélsőértékekbe.) 

 

3.3.5.2. A paraméterek optimalizálása 

A kezdeti modell felállítása után következik a paraméterek optimalizálása, vagyis 

az átalakulásokat jellemző sebességi állandók meghatározása.  Ennek során a paraméterek 

változtatásával megpróbáljuk reprodukálni a kísérletesen mért adatainkat. Kísérleteink 

során a vizsgált ioncsatornák nyitott szub-populációján keresztül folyó áramot mérjük. 

Ezen makroszkopikus áramok modellezése esetén általában azzal a feltételezéssel élünk, 

hogy a membránban található ioncsatornák egyformák (adott állapotban konduktanciájuk 

azonos), így a kísérletesen mért      áram a membránban (vagy membránfoltban) található 

ioncsatornák    számával arányos: 

       ∑  

  

   

                                                              

ahol    a konformációs állapotok számát,    a   állapotban található ioncsatornán átfolyó 

áram nagyságát (    , ha az adott állapot nem vezető állapot),    pedig annak a 

valószínűségét jelöli, hogy a csatorna   állapotban található (    (  , t), lásd 3.3.1. 

fejezet). Ez utóbbi idő- és/vagy feszültség- és/vagy ligandum-koncentrációtól függő érték. 

Mivel a makroszkopikus ionáramok regisztrátumaiban nem lehet egy adott csatorna 

különböző konduktancia-szintjeit elkülöníteni, általában azt is feltételezzük, hogy a 

vizsgált ioncsatornák nyitott állapotai egyetlen,   nagyságú áramszintet képviselnek. 

(Természetesen vannak olyan esetek, amikor a kísérletes adatok ennek ellentmondanak, és 
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az egyedi csatornanyílások amplitúdója eltér: ún. szubkonduktancia szintek figyelhetőek 

meg (pl. [95]). Ez a szituáció is kezelhető a modellben, csak a megfelelő állapotokhoz a 

megfelelő konduktanciát kell rendelni.) Az esetek többségében azonban ez a 

leegyszerűsítés nem okoz jelentős eltérést. Ilyenkor (21) a következő összefüggésre 

redukálódik: 

                                                                              

ahol   az egy darab ioncsatornán átfolyó áram nagyságát,      az    darab független, 

nyitott állapotú ioncsatornából álló homogén csatornapopuláción keresztül átfolyó teljes 

áram nagyságát, a   paraméter pedig az ioncsatornák nyitvatartási valószínűségét jelöli. 

Ahogyan az előző fejezetben láttuk, a (6) differenciálegyenlet-rendszer megoldásgörbéi 

leírják az egyes állapotok betöltöttségének időbeli lefutását. Így a modellben azon    

állapotok betöltöttségének összege, amelyek iont vezetnek (nyitott állapotok) arányos lesz 

a csatornapopuláció konduktanciájával és állandó feszültség mellett a mért      árammal. 

A modell paramétereit tehát úgy optimalizáljuk, hogy az említett görbék összege minél 

jobban közelítse a kísérletek során kapott áramgörbéket. Az optimalizációs eljárásokra a 

következő fejezetben térek ki részletesebben.  

Amennyiben a kísérletes adatokat nem sikerül a kívánt pontossággal 

reprodukálnunk, változtatunk a modell topológiáján, majd újraillesztjük a paramétereket. 

A szükséges pontosság mértékét a modellezés elején kell meghatároznunk. 

  

3.3.5.3. A modell validálása 

Amennyiben a modellünk már megfelelő pontossággal illeszti a kísérletes adatokat, 

validálhatjuk azt. (Szigorú értelemben véve a validáció folyamatához tartozik már annak a 

ténynek a megállapítása is, hogy a modell illeszti, illetve mennyire jól illeszti a kísérletes 

adatokat.) Ennek során olyan kísérletes eredményeket igyekszünk a modellel reprodukálni, 

amelyeket nem használtunk fel annak felépítése, illetve a paraméterek beállítása során. 

Ideális esetben a folyamat végén olyan modellhez jutunk, amely segít a kísérletes 

eredmények értelmezésében és új kísérletek tervezésében is: a kísérletes munka és a 

kinetikai szimuláció tehát iteratív folyamat, amely addig tart, amíg a hatásmechanizmusra 

felállított hipotézis alapján jósolt viselkedés megegyezik a kísérletekben tapasztaltakkal. 
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14. ábra: A modellezés folyamatábrája. 

 

 

3.3.6. Paraméter-optimalizációs eljárások 
 

Bár az ioncsatornák populációi által létrehozott makroszkopikus ionáramok 

statisztikai jellemzői jól ismertek, a részletes kinetika elmosódik a sok, egymástól 

független ioncsatorna kapuzásának átfedése miatt [84], [86]. A kísérletes adatok 

elemzésének hagyományos módja, hogy az áramgörbéket a makroszkopikus időállandók 

meghatározásának céljából exponenciális függvényekkel, illetve azok összegével 

illesztjük. Ennek során nem kapjuk vissza a háttérben álló folyamatot jellemző 

mikroszkopikus sebességi állandókat, ugyanis ez csak akkor lenne lehetséges, ha az 

illesztés során az időállandókat egymástól függetlennek tekintenénk. A (17) egyenletben 

szereplő    amplitúdók és    időállandók azonban mind ugyanazon sebességi állandók 

függvényei (   a kezdeti értékektől is függ), vagyis nem függetlenek egymástól. A 

makroszkopikusan megfigyelt relaxációs időállandó tehát a folyamat sebességi 

állandóinak együttes hatásáról hordoz információt, külön-külön egyikről sem, azok 

algebrai kombinációjával egyenlő. A sebességi állandók közvetlen becslésére kevés 

módszer ismert [84], [96], [97], a paraméterbecslés a Markov-modellek megalkotásának 

kritikus pontja maradt.  

Egy általunk választott konkrét topológia esetében a paraméterek optimalizációját 

végezhetjük valamilyen automata optimalizációs eljárással illetve a széleskörűen 

alkalmazott „kézi” optimalizációval is. Utóbbi hátránya, hogy nagymértékben a modellező 

intuitíciójának függvénye, szubjektív, lassú, kevésbé robusztus és kevésbé reprodukálható. 

Az automata optimalizációs algoritmusok a kézi paraméterállítással szemben nem 

függenek a modellező intuíciójától, a paramétertér sokkal nagyobb részhalmazát tudják 

vizsgálni, reprodukálhatóak és az optimalizációs feltételek megfelelő megszorításai mellett 
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hasonlóan, fizológiai szempontból értelmes paraméterértékeket képesek szolgáltatni. 

Hátrányuk, hogy az általuk kapott paraméterhalmaz nem feltétlenül tükrözi a csatorna 

működésének ismert jellemzőit [98]. A modelljeink paramétereinek optimalizációja során 

általában mindkét módszert alkalmazzuk. 

Az optimalizáció során valamilyen célfüggvényt igyekszünk minimalizálni, vagyis 

megtalálnai azt a paraméterhalmazt, amely mellett az adott függvény értéke minimális 

lesz. Esetünkben a célfüggvény a kinetikai modellünk és a kísérletes adatok közötti 

számszerűsített eltérés (eltérés négyzetösszege). Ez nemlineáris optimalizációs probléma. 

Mind a kézi, mind pedig az automata optimalizáció során előfordulhat, hogy nem találunk 

egyértelmű globális optimumot, ehelyett több lokális minimumot találunk, melyek 

megfelelő pontossággal illesztik az adatainkat. Megfelelő validáció esetén „beérhetjük” 

ezekkel az eredményekkel is. Az eredményesség, a paraméterek identifikálhatósága, a 

könnyű implementálhatóság és a tudományos kérdések megválaszolására képes 

eredmények elérése tekintetében általában kompromisszumokat kell kötnünk [98]. A 

problémára visszatérek a 3.3.8. fejezetben.  

  Az optimalizációs eljárásokat alapvetően két nagy csoportra osztjuk: direkt és 

gradiens alapú módszerek. A direkt módszerek csak a célfüggvény értékeit használják fel 

a keresés során, míg a gradiens alapú módszerek a deriváltak értékeit is.   

Abban az esetben, amikor a gradiens számolható, a gradiens alapú módszerek 

általában hatékonyabb megoldást jelentenek. Mivel esetünkben a gradiens számítása 

gyakran nehézkessé válik,  álatlában direkt optimalizációs eljárásokat alkalmazunk, így itt 

nem térek ki részletesebben a gradiens alapú algoritmusokra.  

A direkt módszerek ugyan lassabban konvergálnak, alkalmazásuk során számos 

függvénykiértékelésre van szükség, előnyük azonban, hogy a gradiens alapú módszerekkel 

ellentétben alkalmazhatóak olyan esetekben is, amikor a célfüggvény diszkrét, vagy nem 

folytonos illetve nem deriválható (esetleg a változók diszkrétek). Toleránsabbak a 

függvényben jelen lévő „zajjal” és a paraméterekre vonatkozó feltételekkel szemben. 

Utóbbi különösen fontos lehet, hiszen a kinetikai modelleink paramétereinek 

optimalizálása során általában a célfüggvény minimalizálása mellett célunk az is, hogy a 

paramétereinket fiziológiás tartományban tartsuk. 

Feltétel nélküli direkt módszerek többek között az evolúciós optimumkereső 

módszer, Nelder-Mead algoritmus („downhill” szimplex kereső módszer), Hooke – Jeeves 

mintázatkereső módszer és Powell konjugált irány módszere. 
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A többparaméteres feltételes optimalizálási algoritmusokat a direkt és a gradiens 

alapú algoritmusok csoportjába sorolhatjuk, közülük több magában foglalja a fent említett 

feltétel nélküli optimalizációs algoritmusok valamelyikét. A direkt feltételes optimalizálási 

eljárások közös jellemzője, hogy egy megengedett (feltételeknek megfelelő) pontból 

indulnak ki. Az új pont meghatározása a kiindulási pontból rögzített szabályok szerint 

történik. Amennyiben az új pont nem megvalósítható (nem teljesíti a feltételeket), vagy 

rosszabb, akkor véletlenszerűen, vagy másik szabály alapján új pontot választunk. 

Amennyiben az újabb pont megvalósítható és jobb, mint az előző, akkor elfogadjuk és 

ebből a pontból folytatjuk az iterációs eljárást. A folyamat addig tart, amíg a kapott pont 

teljesíti a megállási feltételt. Ilyen eljárás többek között a változó eliminációs módszer 

(„Differential Evolution method”, csak egyenlőségfeltételek kezelésére alkalmas), a 

komplex kereső módszer (hasonlít a Nelder-Mead feltétel nélküli keresési módszerre azzal 

a különbséggel, hogy a feltételeket csak az előbbi képes kezelni) és a véletlen keresési 

módszer („Random Search”, a komplex keresési módszerhez hasonlóan pontok 

halmazával dolgozik, de itt az újabb pontok véletlen pontválasztásból származnak). A 

módszerek heurisztikus természetűek, így a legtöbbjüknél nem bizonyítható a 

konvergencia [99]. 

További két, komplex problémák megoldására alkalmas „nem hagyományos” 

optimalizálási eljárás a genetikus algoritmus (a genetika és a természetes kiválasztódás 

mintájára épül, lásd például [100], [101] és a szimulált hűtés módszere („Simulated 

Annealing”, az olvadt fém lehűlési folyamatának analógiáján alapszik). 

A Mathematica program a globális nemlineáris feltételes optimalizációs feladatok 

megoldására az evolúciós optimumkereső módszert, a komplex Nelder-Mead algoritmust, a 

szimulált hűtés módszerét és a véletlen keresési módszert alkalmazza. Az általam használt 

algoritmusok bemutatására a Módszerek című fejezetben kerül sor. 
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3.3.7. A modellek stabilitása 

 

Felmerül a kérdés, hogy a kezdeti modell felépítése, illetve az optimalizáció során 

minden sebességi állandót önkényesen választhatunk-e meg anélkül, hogy a rendszer 

stabilitását veszélyeztetnénk. 

 Állandó nyomás és hőmérséklet mellett a legalacsonyabb Gibbs-enegriájú állapot 

felel meg a rendszer egyensúlyi (equilibrium) állapotának. A kémiai reakciók általában 

oszcilláció nélkül közelítik meg az egyensúlyi állapotot, illetve amennyiben kialakul 

oszcilláció, az mindig az egyensúlyi állapottól távol, soha nem annak közelében jön létre. 

A termodinamikai törvények nem engedik meg ugyanis, hogy egy rendszer az egyensúlyi 

állapoton áthaladva egy magasabb Gibbs-enegriájú állapotba kerüljön [102]. Ugyanez igaz 

az ioncsatornák kapuzásának mechanizmusára is. Ahogyan a következőkben látni fogjuk, 

a ciklikus modellek esetében ez a feltétel nem minden paraméterérték esetén teljesül, a 

sebességi állandókat nem választhatjuk meg egymástól függetlenül a stabilitás 

veszélyeztetése nélkül. 

Példa: Tekintsük a következő egyszerű ciklikus modellt9: 

 

15. ábra: Egyszerű ciklikus modell.  Xi jelöli a receptor állapotait,     a sebességi állandókat. 

 

A modell sebességi egyenletei (6) - nak megfelelően: 

      

  
                                     

      

  
                                                                       

                                                           
9
 A probléma illusztrálható a legegyszerűbb ciklikus modellel, a három állapotot tartalmazó körrel is, ám a 

15. ábrán látható négy állapotú modellel találkozhatunk leggyakrabban a bonyolultabb topológiájú 

ioncsatornamodellek- köztük az általunk épített modellek- építőköveként is. 
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A 16. ábrán az egyenletrendszer megoldásgörbéit, vagyis az             állapotok 

betöltöttségét láthatjuk az idő függvényében                       

kezdetiértékek mellett (vagyis kezdetben minden ioncsatorna    állapotban van) a 

következő két esetben:  

I.                                                    

II.                                                  

 

16. ábra: A bal oldali ábrákon az egyes állapotok betöltöttsége látható az idő függvényében. Jobb oldalon az 

   állapot betöltöttsége látható a bal oldali ábra nagyításaként. (Az egyenletrendszert a Mathematica nevű 

program segítségével oldottam meg és ábrázoltam.)  

 

Az ábra bal oldalán a teljes görbéket, jobb oldalán a tárgyalt kérdés szempontjából 

érdekes tartományok nagyított képét láthatjuk. Mindkét esetben az    állapot betöltöttsége 

kezdetben gyorsan csökken, a többi állapoté gyorsan növekszik, majd mind a négy 

betöltöttség beáll az egyensúlyi értékére. Az I. esetben, ahogyan a jobb oldali ábrán 

látszik, az    állapot az egyensúlyi betöltöttséget oszcillálva közelíti meg. Ez a fent leírtak 
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szerint ellentmond a termodinamika törvényeinek. A II. esetben ezzel szemben nem 

figyelhető meg oszcilláció. 

A determinisztikus ioncsatorna modellektől (néhány kivételtől eltekintve) elvárjuk, 

hogy megfeleljenek az ún. „részletesen kiegyensúlyozottság” vagy „detailed balance” 

törvénynek. Ezen elmélet szerint termodinamikai egyensúly esetén csatornák egy adott 

populációjában az egyes állapotok betöltöttségének eloszlása úgy alakul, hogy időegység 

alatt az    állapotból    állapotba átalakuló csatornák száma megegyezik az    állapotból 

   állapotba átalakuló csatornák számával minden      {      } párra [103] (Kelly, 

1979). Vagyis minden részfolyamat dinamikai egyensúlyban van. Ez természetesen azt is 

jelenti, hogy equilibriumban az idő reverzibilis, ezért szokták ezt a tulajdonságot  

„mikroszkopikus reverzibilitásnak” is nevezni.10  

Definíció: A (6) rendszer részletesen kiegyensúlyozott, ha            vektor, amelynek 

komponenseivel        {      } esetén      
       

  teljesül. 

A definíció szerint a 16. ábrán látható modell esetében: 

      

      
   

   

   
 

      

      
   

   

   
 

      

      
   

   

   
 

      

      
   

   

   
           

Az egyenletek jobb, ill. bal oldalait összeszorozva az alábbi összefüggéshez jutunk: 

  
            

            
                                                               

vagyis 

                                                                           

 

Az I. esetben a fenti egyenlőség nem teljesül, míg a II. esetben igen. Az összefüggés 

általánosságban is igaz, a következő tétel szerint: 

Tétel: Rekeszrendszer pontosan akkor részletesen kiegyensúlyozott, ha a topológiáját 

jellemző gráf minden körén a sebességi állandók óramutató járásával megegyező illetve 

azzal ellentétes irányban vett szorzata egymással egyenlő. [104]  

                                                           
10

 A jelenséget a klasszikus mechanikában figyelték meg először, egyszerű példája a két biliárdgolyó 

összeütközését rögzítő videó felvétel, amelyen látottak megfelelnek a mechanika törvényeinek, függetlenül 

attól, hogy előrefelé vagy visszafelé játszuk le a felvételt. 
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A tétel bizonyítása megtalálható Feinberg munkájában [105].  

A tétel szerint a 15. ábrán látható séma esetében bármely sebességi állandó (pl. 

   ) kiszámolható a másik hét sebességi állandóból, vagyis a nyolc sebességi állandó nem 

független egymástól: 

    
            

         
                                                             

Amikor a modellt a kísérletes adatokhoz illesztjük, az egyenlet jobb oldalán 

szereplő sebességi állandókat szabad paraméterekként kezeljük, ezeket becsüljük, míg a 

bal oldalon álló sebességi állandót a fenti képlet alapján a becsült értékekből számoljuk. 

Bonyolultabb topológiájú (sok egymásba ágyazott kört tartalmazó) modellek esetében már 

általában nem ennyire egyértelmű, hogy hány paramétert választhatunk meg szabadon, és 

hányat határoz meg a mikroszkopikus reverzibilitás feltétele. Colquhoun és munkatársai 

[106] három különböző módszert írtak le, amelyek segítségével tetszőleges bonyolultságú 

modell esetében biztosítható a mikroszkopikus reverzibilitás feltételének teljesülése. 

Ugyanebben a munkában megtalálható azon állítás bizonyítása is, mely szerint 

amennyiben egy összetett rendszer „alapegységeit” képező körök (legkisebb körök) 

sebességi állandói kielégítik a mikroszkopikus reverzibilitás feltételeit, a rendszer minden 

köre kielégíti ezeket a feltételeket.  

A mikroszkopikus reverzibilitás nem a természet törvénye, néhány kivételt találtak 

is már. Az ún. „double-barreled” Cl
-
 - csatorna [107], a CFTR csatorna, illetve egy 

NMDA-receptor típus, az NR1-NR2D [108] esetében aszimmetriát fedeztek fel a 

konduktancia átmenetekben. Ennek oka valószínűleg az ionáramlás (nem equilibriumban) 

és kapuzás közötti kölcsönhatás lehet [106].  

3.3.8. Identifikálhatóság, paraméterérzékenység 

 

Milyen a „jó” (korrekt) kinetikai modell? Első lépésben két kérdést kell 

megválaszolnunk [84]: 

i. Adott stimulációs protokoll mellett megkülönböztethető két, azonos méretű, de 

eltérő topológiájú modell? (Található-e ugyanolyan „jó” más topológiájú modell?) 

ii. Adott topológia, méret és stimulációs protokoll esetén a matematikai modell 

egyértelmű megoldásokat ad a sebességi állandókra? 
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Az identifikálhatóság problémaköre ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Egy modellt 

globálisan identifikálhatónak nevezünk, ha található olyan egyértelmű paraméterhalmaz, 

amely esetén a modell reprodukálni képes a kísérletes adatokat. Lokális 

identifikálhatóságról beszélünk, ha ugyanez teljesül a paramétertér egy lokális 

környezetében (véges számú nem identifikálható paramétere van a modellnek). A lokális 

identifikálhatóság szükséges feltétele a globális identifikálhatóságnak.  

Az i. kérdéssel kapcsolatban P. Kienker  [109] megmutatta, hogy két különböző 

topológiájú modell equilibrium feltételek mellett nem különböztethető meg, ha a   

mátrixaik hasonlósági transzformációval egymásba alakíthatóak. Így például a ma már 

klasszikusnak számító       (zárt-zárt-nyitott) és       (zárt-nyitott-zárt) 

modell egyensúlyi helyzetben nem különböztethető meg egymástól. A 

megkülönböztethetőség esélyét azonban szerencsére nagymértékben növeli, ha a 

modellben egy vagy több átalakulás sebessége stimulus-függő. A modellek 

megkülönböztetésének egyik módja lehet tehát a kísérleti körülmények variálása (a 

ligandum koncentrációjának vagy a feszültség értékének változtatása) például lépcső-

protokollokkal (a feszültség-, illetve koncentráció-lépcső utáni időpillanatban a rendszer 

nincs equlibriumban). Az említett két modell, ahogyan Milescu és munkatársai 

megmutatták, már a legegyszerűbb protokoll alkalmazásával kapott non-stacionárius 

makroszkopikus adatok alapján is megkülönböztethető [84].  

A ii. kérdésre vonatkozóan elmondható, hogy kétféle típusa létezik a nem 

identifikálható paramétereknek: a priori és numerikusan nem identifikálható paraméterek.  

Az a priori (vagy strukturális) identifikálhatóság a modell sajátossága, nem függ a 

kísérles adatoktól, a modell egyenleteiből adódik ez a tulajdonság (pl. redundáns 

paraméterek). Beszélhetünk „egyértelműen identifikálható” (minden paraméterérték 

egyértelműen meghatározható), „nem egyértelműen identifikálható” (legalább egy 

paraméter egynél több, de véges számú értéket vehet fel, miközben a többi paraméter 

egyértelműen meghatározható) és „nem identifikálható” (legalább egy paraméternek 

végtelen sok értéke lehet) modellekről. Fink és Noble munkájában 13 gyakran idézett 

ioncsatorna modellt vizsgált (köztük a nátriumcsatorna négy modelljét is), ezeknek több, 

mint a fele tartalmazott a priori nem identifikálható paramétereket [94]. Amennyiben a 

modell a priori nem identifikálható, a numerikus optimalizáció teljesen megbízhatatlan és 

véletlenszerű paraméterértékeket eredményezhet. Ezt a tulajdonságot tehát még a modell 

kísérletes adatokhoz való illesztése előtt célszerű ellenőrizni. 
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A numerikus identifikálhatóság meghatározása lényegesen nehezebb feladat, mert 

függ a kísérletes adatok mennyiségétől és minőségétől, valamint a kezdeti paraméterbecslés 

„jóságától” (mennyire esik távol az optimális értéktől). Küszöbértékét nem lehet 

egyértelműen definiálni. Nagymértékű befolyással bír a kísérleti protokoll is ebben a 

kérdésben (például két steady-state állapotból származó mérés két paraméter becslését teszi 

lehetővé). Fink és Noble fent említett munkájukban három különböző protokollt vizsgáltak, 

és megmutatták, hogy egyik közülük kevesebb paraméter identifikálására alkalmas, mint a 

másik kettő. A szerzők vizsgálták a paraméter identifikálhatóságnak kísérletes adatok 

mennyiségétől való függését is. 

Több módszert is kidolgoztak már identifikálhatósággal kapcsolatos kérdések 

vizsgálatára. A nemlineáris rendszerek lokális identifikálhatóságának vizsgálatára elterjedt 

módszerek három alapvető csoportba sorolhatóak: Taylor-sor megközelítés, a lokális állapot 

izomorfizmus elvén alapuló megközelítés és a differenciál algebrai módszer [110]. Fink és 

munkatársai a paraméterek lokális identifikálhatóságának numerikus meghatározására 

kifejlesztett algoritmusa [111] az érzékenységi (szenzitivitási) mátrixon alapszik [112], [113]. 

Érzékenységanalízis alatt olyan matematikai eljárásokat értünk, amelyek azt vizsgálják, hogy 

milyen összefüggés van a modell paraméterei és kimenete között.  

Egy    állapot vagy kimenet adott    paraméterre való (lokális) érzékenysége az idő 

függvényében: 

        
      

   
 

  

     
                                                                          

vagyis egy dimenzió nélküli vektort kapunk (normált érzékenységi együttható). Ez a számérték azt 

mutatja meg, hogy a paraméterérték 1%-os megváltozása az eredmény hány %-os megváltozását 

okozza [92]. Ha például a rendszer érzékenysége egy    időpillanatban 1-el egyenlő, akkor a vizsgált 

paraméter értékében bekövetkező   -nyi növekedés a kimenetben is kb.   -nyi növkedést fog 

eredményezni. Ha a kimenet két paraméterre azonos érzékenységet mutat, akkor az egyikben 

bekövetkező növekedés és a másikban ugyanekkora csökkenés a kimenet értékét változatlanul hagyja, 

vagyis a paraméterek nem azonosíthatóak. Ezt az érzékenységi együtthatót azért nevezik lokálisnak, 

mert a modell paramétereinek kis tartományában jellemzi jól a paraméterváltoztatás hatását. Az 

érzékenységi együtthatókból épül fel a paraméter identifikálhatóság problémájának kezelésére 

elterjedten alkalmazott szenzitivitási mátrix, melynek oszlopai a különböző kimenetek (mérések) 

azonos paraméterre való érzékenységi értékeit, sorai pedig az azonos kimenet különböző 

paraméterekre vonatkozó érzékenységi értékeit tartalmazzák: 
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       (

               

   
               

)                                                     

ahol                         a rendszer érzékenységi értékeit jelöli. Ha feltételezzük, hogy 

minden kimenet   darab időponthoz tartozó értéket tartalmaz, akkor a fenti mátrix    sorból és   

oszlopból fog állni. A paraméterértékek akkor és csak akkor identfikálhatóak, ha a mátrix rangja 

egyenlő a meghatározni kívánt paraméterek számával (vagy ezzel ekvivalensen, ha az     mátrix 

nem szinguláris). Mivel ezeknek a mátrixoknak a rangját nagyon nehéz, illetve bonyolultságtól 

függően nem is lehetséges analitikusan meghatározni, általában numerikus módszerek segítségével, 

rögzített paraméterértékek mellett számolják ki. Ennek segítségével lokális feltételt lehet adni az 

identifikálhatóságra, ami szükséges feltétele a globális identifikálhatóságnak.  

 Lokális érzékenységanalízis során a paraméterek (általában egyszerre egy) kis 

megváltozásának hatását vizsgáljuk. Az eljárás segíthet a nem identifikálható modellek 

kezelésében, például kaphatunk ötleteket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne 

egyszerűsíteni a modellstruktúrát (hatástalan paraméterek azonosítása), megtalálhatjuk a 

kooperáló paramétereket, vagy megtudhatjuk, amennyiben több mérési adatra van szükség az 

identifikálhatósághoz.  

Míg a lokális érzékenységanalízis adott paraméterkészlet esetén szolgáltat 

információt, a globális érzékenységanalízis során egy véges paramétertartományt vizsgálunk 

át. A legegyszerűbb módszer globális érzékenység vizsgálatára a Monte Carlo-módszer. A 

módszer lényege, hogy sok paraméterkészletet állítunk elő véletlenszerűen, majd minden 

paraméterkészlettel elvégezzük a szimulációt és statisztikai módszerek segítségével 

meghatározzuk a számított eredmények jellemzőit (pl. várható érték, szórás, sűrűségfüggvény 

(hisztogram), stb.) A módszer előnye, hogy nagyon bonyolult modellek esetén is 

alkalmazható és torzítatlan eredményt ad. Gyenge pontja, hogy véletlen 

paraméterkészletekkel dolgozik. Más globális érzékenység-analízis módszerek ezt 

kiküszöbölendő különböző algoritmusokkal előállított „álvéletlen- paraméterkészleteket” 

alkalmaznak. Ezen módszerek segítségével kevesebb számítással, hasonlóan torzítatlan 

eredményhez juthatunk, ráadásul a Monte Carlo-módszerrel ellentéteben az egyes 

paraméterek hatását is könnyen megkapjuk. Hátrányuk a nehezebb alkalmazhatóság. Ilyen 

módszerek a latin hiperkocka-módszer, a Fourier-amplitúdó érzékenységvizsgálat és a 

Szobol-féle módszer [92], [93]. 
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3.3.9. Ligand-vezérelt ioncsatornák kinetikai modellezése –  

Allosztérikus mechanizmus, Monod-Wyman-Changeux modell 

 

Az „allosztérikus” (αλλοσ = más, eltérő;  στερεοσ = térbeli) szó története 

tulajdonképpen egy különösen összetett fogalmi zavar története. A kifejezést először 

Jacques Monod és Francois Jacob [114] használta. Az első definíció szerint az 

alloszterikus gátlás nem jelentett semmi egyebet, mint azt, hogy a gátlószer nem a 

szubsztrát kötőhelyén hat (receptorok esetében ma ezt neveznénk nonkompetitív 

antagonistának). Így fogalmaztak:  

"From the point of view of mechanisms, the most remarkable feature of the Novick-

Szilard-Umbarger effect is that the inhibitor is not a steric analogue of the substrate. We 

propose therefore to designate this mechanism as "allosteric inhibition"."  

Jacques Monod későbbi, Jeffries Wyman-nal és Jean-Pierre Changeux-vel közösen 

írt cikkében - melyben kidolgozzák azt, amit azóta "alloszterikus modell"-nek vagy 

"Monod-Wyman-Changeux (MWC) modell"-nek neveznek - azonban már egészen 

eltolódik a fogalomhoz kapcsolódó jelentés. Megkülönböztetnek "homotropikus 

allosztérikus hatást", amely egy oligomer fehérje alegységein az azonos ligandumot kötni 

képes kötőhelyekre vonatkozik, és "heterotropikus allosztérikus hatást", amely (az előző 

értelemben) két különböző ligandum akár alegységen belüli, különböző kötőhelyére 

vonatkozik. A cikk megjelenése óta a mai napig az "allosztérikus" szót felváltva 

használják mindkét, gyökeresen különböző jelenségre (és legjobb meggyőződésem 

ellenére én sem tehetek másként, mivel ez a széleskörben elfogadott terminológia – lásd 

pl. az α7nAChR PAM-ai). Irónikus módon a "homotropikus alloszterikus hatás", amelyen 

az "allosztérikus modell" alapszik, valójában ortosztérikus kötőhelyek közötti 

kölcsönhatást ír le. A terminológiai zűrzavar tisztázásáig még nem jutottak el, legfeljebb 

csak az élcelődésig, mint például David Colquhoun, aki így fogalmaz: 

"At one extreme, the term ‘allosteric antagonist’ can often be translated as ‘we 

have got an antagonist and we are not sure what it does, but it appears not to be 

competitive’. This means much the same as ‘non-competitive’, a word which 

pharmacologists had always supposed to mean action at a different site, though with no 

postulate as to how the effect was mediated. In fact ‘non-competitive’ usually meant (and 

still does) nothing more than ‘not competitive’, and therefore says nothing about 

mechanisms." [115]  
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Az 1965-ös híres (több mint 7000-szer idézett) közleményben oligomer enzimek 

viselkedését igyekeztek megérteni, elméletük lényege a következő három feltételezés volt: 

1.) Az alegységek (pontosabb terminológiával protomerek) különböző konformációkat 

(harmadlagos szerkezet) képesek felvenni ligandum nélkül is, és ligandum-kötött 

állapotban is. 2.) Egy alegység konformációja hatással van a szomszédos alegységek 

konformációjára, vagyis az alegység harmadlagos szerkezete befolyásolja az oligomer 

negyedleges szerkezetét. 3.) Az egyes konformációk affinitása különbözik, ezért a 

ligandum-kötés megváltoztatja a konformációk egyensúlyának energiaviszonyait. 

Mindebből az következik, hogy a ligandum kötése már egyetlen alegységhez 

megváltoztatja a teljes oligomer negyedleges szerkezeteinek energiaviszonyait, vagyis 

kooperativitás jön létre az egymást követő ligandumkötések esetén.   

A MWC modell az oligomer fehérjék legtöbbjére alkalmazhatónak bizonyult, így a 

receptor ioncsatornákra is alkalmazták, elsőként a nAChR-ra [22]. Amint azt feljebb 

(3.1.6. szakasz) tárgyaltam, az egyszerű, lépésenkénti „instruktív” séma, mely szerint a 

nyitott állapotot eredményező konformációs változást a ligandum kötődése indítja el, nem 

indokolható energetikailag, és nem ad magyarázatot egyéb olyan receptor-

tulajdonságokra, mint például a spontán csatornanyitás. Az MWC modell azonban jól 

magyarázza az agonista hatására létrejövő aktivációt és deszenzitizációt, illetve a 

kompetitív antagonista hatására a nyugalmi (zárt) állapot stabilizálódását, illetve a spontán 

csatorna-nyitást, valamint a ligandkötés kooperativitását is.  

Az allosztérikus elmélet szerint a különböző állapotok mind funkcionális mind 

pedig struktúrális különbségeket mutatnak. A modell tehát azt jósolja, hogy az agonista és 

az antagonista strukturálisan különböző konformációkat részesítenek előnyben és 

stabilizálnak. Ugyanez igaz a pozitív-, illetve a negatív allosztérikus modulátorokra is, bár 

ezek a konformációk nem feltétlen azonosak az ortoszterikus ligandumok által 

preferáltakkal [22]. 

 

3.3.10. Feszültségfüggő ioncsatornák kinetikai modellezése 

 

3.3.10.1. Hodgkin-Huxley formalizmus 

Az idegsejtek dinamikájának leírására irányuló számos kísérlet közül a Hodgkin és 

Huxley [59] munkájában összefoglalt formalizmus bizonyult a leginkább időtálló 
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elméletnek. A tintahal axonjában generált akciós potenciál leírására alkotott modelljük 

alapfeltételezése az volt, hogy az idegsejtek membránjának ingerlés hatására bekövetkező 

jellegzetes feszültségváltozását (az akciós potenciált) ionáramok (elsősorban K
+
 - és Na

+
 - 

áramok) segítségével lehet leírni (szemben az akkor „divatos” elektronelmélettel). A 

legjelentősebb eredményt az aktív csatornák feszültség-függésének mérése és kvantitatív 

leírása jelentette. 

Membránmodelljük az elektronikából vett analógia segítségével szemléltethető (. 

ábra). Az áramkörben a membránon átfolyó áramnak két fő komponense van: az egyik a 

membrán kapacitanciájának feltöltéséhez, a másik bizonyos típusú ionok membránon 

keresztül történő áramlásához kapcsolódik.  

 

17. ábra: Hodgkin és Huxley membránmodellje. 

 

A membrán belsejének apoláros jellege miatt az ionok nem tudnak átjutni rajta 

(csak a megfelelő membránfehérjék segítségével), vagyis a membrán szigetelőként 

viselkedik. A sejtközötti- és a sejten belüli térben az ionok azonban szabadon 

mozoghatnak, ezért ezek vezető közeget alkotnak. A két vezető és a köztük elhelyezkedő 

szigetelő réteg által alkotott struktúra egy kondenzátornak feleltethető meg. Ezt jelképezi a 

Cm kapacitás az áramkörben. Az ionáramot három fő komponensre bontották:     ,    , 

      a membránon keresztül folyó nátrium, kálium és a viszonylag kis szivárgó áramot 

(amit főként kloridionok hoznak létre) jelölik.     ,            a megfelelő 

csatornapopulációk által létrehozott vezetést (ebből számolhatóak a megfelelő ellenállások 

    ⁄  összefüggés alapján),     ,     és       feszültséggenerátorok pedig az egyes 

ionok megfordulási (egyensúlyi) potenciálját jelképezik. A kapcsolás két kimeneti pontja 

közötti feszültség (   ) a membránpotenciál.      és     az idő és a membránpotenciál 

belső oldal 

külső oldal 
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függvényében változik, míg       értéke konstans. Az áramkör viselkedése az alábbi 

differenciálegyenlettel írható le: 

        
  

  
                                                     

ahol az egyes ionokra vonatkozó ionáramok a vezetőképesség és a hajtóerő szorzataként 

írhatóak fel: 

                

                                                                        

                           

   értéke a membrán vastagságától, felületétől és felépítésétől,     ,     és       értéke 

pedig a külső és belső ionkoncentrációktól függ. Az ellenállások kivételével minden tag 

állandó.  

Kísérleti eredményeik magyarázatánál Hodgkin és Huxley azt vették alapul, hogy 

az egyes ionokra vonatkozó vezetőképesség,      és     dinamikusan változik a 

membránpotenciál függvényében 0 és    
    illetve    

    maximális értékek között, 

vagyis: 

            
                                                                

         
    

A modell célja az           együtthatók viselkedésének leírása (mely együtthatók a 

modelleben tehát az időtől és a membránpotenciáltól függenek). 

Amikor a szerzők modelljüket megalkották, még nagyon kevés információ állt 

rendelkezésre a membrán biofizikai szerkezetére, illetve a neurális excitabilitás hátterében 

álló molekuláris folyamatokra vonatkozóan. A membránon keresztül végbemenő 

ionáramlást szabályozó ionszelektív csatornákkal kapcsolatos elképzelés csak egy volt a 

több lehetséges elmélet közül. Ma már tudjuk, hogy a feszültségfüggés ezen ioncsatornák 

biofizikai tulajdonságaira vezethető vissza. Bár a szerzők nem tudtak az ioncsatornák 

létezéséről, amikor modelljüket megalkották, mégis értelmezhetjük modelljük 

feszültségfüggő vonatkozásait ebben a kontextusban. A makroszkópikus konduktanciákra 

    gondolhatunk úgy, mint nagyszámú membránba ágyazott mikroszkópikus 

ioncsatornák hatásának összegére. Minden egyes ioncsatornát elképzelhetünk úgy, hogy 

néhány fizikai kaput tartalmaznak, amelyek a csatornán keresztüli ionáramlást 



66 
 

szabályozzák. A kapuk kétféle állapotban lehetnek: nyitott és zárt állapotban. Ha minden 

kapu nyitva van, akkor az ionok szabadon áramolhatnak a csatornán keresztül, vagyis a 

csatorna nyitott állapotban van. Ha minden kapu zárva van, akkor a csatornán nem 

áramolhatnak át ionok, a csatorna zárt állapotban van. 

A szerzők az ionvezető képesség feszültségfüggését is beleépítették modelljükbe: 

annak a valószínűsége, hogy az egyes kapuk nyitott illetve zárt állapotban vannak a 

membránpotenciál függvénye. Jelöljük            - vel annak a valószínűségét, hogy egy 

adott i típusú kapu nyitott állapotban van. Ha egyetlen csatorna helyett csatornák egy 

populációjában gondolkozunk, úgy értelmezhetjük a    értéket, mint a kapuknak azt a 

hányadát, amely nyitott állapotban van,        pedig a zárt állapotú kapuk hányada lesz. 

A kapuk nyitott és zárt állapotai közötti átmenet a Hodgkin-Huxley modellben elsőrendű 

kinetika jellemzi: 

   

  
                                                               

ahol    és    a kapuk zárt állapotból nyitott állapotba, illetve nyitott állapotból zárt 

állapotba történő átmenetét jellemző feszültségfüggő sebességi állandók. Ha     - et 

rögzítjük egy állandó   feszültségre, akkor a nyitott állapotú kapuk száma     esetén el 

fogja érni az alábbi egyensúlyi értéket ( 
   

  
  ): 

          
     

           
                                                      

Az egyensúlyi érték elérésének időbeli lefutása exponenciális,        időállandója: 

      
 

           
                                                           

Egy adott csatorna nyitott állapotban (minden kapuja nyitott) egységnyi, kis 

értékkel járul hozzá a teljes konduktanciához, ellenkező esetben 0-val. Ezért a 

csatornapopuláció makroszkópikus konduktanciája arányos a nyitott állapotú csatornák 

számával és így arányos annak a valószínűségével, hogy a megfelelő kapuk nyitott 

állapotban vannak. Ebből következik, hogy az i típusú kapukkal rendelkező k típusú 

csatornák által létrehozott    makroszkópikus konduktancia az egyes kapukhoz tartozó pi 

valószínűségek szorzatával arányos: 
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   ∏  

 

                                                              

ahol   
    normalizáló konstans a csupa nyitott csatorna esetében kialakuló maximális 

konduktanciát jelöli.  

Hodgkin és Huxley kísérleteik eredményeit úgy tudták a legpontosabban illeszteni, 

ha feltételezték, hogy a nátriumcsatornák négy kapuval rendelkeznek, három darab m 

típusú (aktivációs) és egy h típusú (inaktivációs) kapuval, a káliumcsatornák pedig négy 

egyforma n kapuval. Ezzel a jelöléssel az ionáramokra vonatkozó egyenletek az alábbiak 

szerint írhatóak fel: 

                   
      

                
                 

                
      

            
              

                                                                                        

  
  

  
                                            

  

  
                     

  

  
                     

A feszültségfüggő ioncsatornák működése leírható olyan Markov-típusú kinetikai 

sémákkal, amelyekben bizonyos,   és   állapotok közötti átalkulás sebessége a 

membránpotenciál     függvényében változik. A Hodgkin-Huxley modell az általánosabb 

Markov-modelleknek egy alosztályát képezi. Minden Hodgkin-Huxley típusú sémához 

létezik vele ekvivalens Markov-modell, de ugyanez fordítva már nem igaz. A Hodgkin-

Huxley nátriumcsatorna modelljének megfelelő Markov-modell az alábbi [116]: 

 

18.ábra: A Hodgkin-Huxley nátriumcsatorna modelljének megfelelő Markov-modell. 

A Hodgkin-Huxley modell korlátai között fontos megemlíteni, hogy a modell az 

aktiváció és inaktiváció folyamatát egymástól függetlennek tekinti (független 

kapuzórészecskék). A kísérletes eredmények alapján viszont az inaktiváció folyamata nem 

független az aktiváció folyamatától [76], [117], [118]. Ezenkívűl a kapuzási paraméterek 
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nem feleltethetőek meg az ioncsatorna különböző kinetikai állapotainak és így 

alkalmatlanok a csatornaműködés  különböző aspektusainak jellemzésére. Ezzel szemben 

a Markov-modellek sokkal sokoldalúbbak, flexibilisebbek, így lehetővé teszik a kapuzási 

áram pontos reprodukálását is, amelyekből kiderült, hogy – ellentétben a HH modell 

feltételezésével – az aktivációs és inaktivációs kapuk működése nem független egymástól; 

az egyik kapu helyzete befolyásolja a másik kapu mozgását, és viszont (bár "whole-cell" 

áram szinten a kapuk kölcsönhatásának nem túl nagy a jelentősége.) [94]. 

 

3.3.10.2. A nátriumcsatonát gátló szerek hatásmechanizmusának modellezése 

A nátriumcsatornát gátló szerek nagy többségére jellemző a következő néhány 

tulajdonság: 

 használatfüggő gátlás (az ismétlődő aktivációk során a gátlás progresszíven elmélyül), 

 a gátlás mértékének függése a membránpotenciál értékétől,  

 a gátlás mértékének függése az aktivációk frekvenciájától. 

Mindhárom jellemző valószínűleg állapotfüggésnek tulajdonítható. Az 

állapotfüggésnek tulajdonítható jelenségek magyarázatára két fontos elmélet terjedt el: a 

modulált receptor hipotézis [119], [120] és a rejtett receptor hipotézis [121] . 

A modulált receptor hipotézis („modulated receptor hypothesis”, MRH) szerint a 

gyógyszermolekula a csatorna bármely konformációjához (állapotához, pl. nyugalmi, 

nyitott, inaktivált) képes kötni, affinitása a konformációtól függ. Az inaktiváció 

megváltoztatja a gyógyszer kötőhelyének konformációját nagyobb affinitást 

eredményezve. Ez tehát azt jelenti, hogy a kapuzási mechanizmus (inaktiváció) 

megváltoztatja az affinitást, vagyis a kapuzás  sebessége (inaktiváció, illetve 

inaktivációból való visszatérés) is megváltozik a gyógyszermolekula bekötődésének 

következtében. A kötődés energetikai stabilitási okok következtében megváltoztatja a 

csatorna kapuzási kinetikáját is: növeli az általa preferált konformációk kialakulásának 

valószínűségét (amennyivel nagyobb az affinitása az általa preferált álllapothoz, annyival 

növeli annak előfordulási valószínűségét). Ezen elmélet szerint tehát állapotszelektív 

affinitás nem lehetséges módosított kapuzás nélkül, a kapuzási kinetika megváltozásának 

mértéke pedig megegyezik a különböző állapotokhoz való affinitások arányával. 

A modulált receptor hipotézist számos kísérleti eredmény látszik alátámasztani. A 

gyógyszer nyitott állapotú nátriumcsatornához való affinitásának becslése céljából számos 
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tanulmány vizsgálta enzimatikus emésztés, illetve szelektív mutációk hatását a gyors 

inaktiváció folyamatára. Ezek a vizsgálatok a nyitott állapothoz való affinitást 400 μM 

körüli értékre becsülték a lidokain [122] és annak egy pozitív töltésű származéka, a QX-314 

vegyület esetében [123]. Ezek az értékek egy nagyságrenddel nagyobbak, mint az 

inaktivált állapotú receptorhoz való affinitásra kapott becslések [124], [125] . E kísérletek 

alapján tehát úgy tűnik, hogy a receptor gyógyszermolekulához való affinitása függ a 

csatorna állapotától, ahogy azt a modulált receptor hipotézis is állítja. A MRH lényegében 

megegyezik az allosztérikus elmélettel. 

A modulált receptor hipotézis megjelenése után néhány évvel Starmer és munkatársai  

kidolgozták a rejtett receptor elméletet („guarded receptor hypothesis”, GRH), mely 

szerint a különböző állapotokhoz való affinitásbeli különbséget nem a kötőhely 

megváltozása okozza, hanem az, hogy a gyógyszermolekula  csak a csatorna bizonyos 

állapotaiban képes a kötőhely elérésére. A gyógyszer ezen elmélet szerint a nyugalmi 

állapotú csatornához nem képes kötődni. Ennek következtében a modellben egy 

átalalkulás megszűnik, a modellben nem marad zárt hurok, így az energetikailag stabil 

marad a kapuzási kinetika megváltozása nélkül is. Ha a gyógyszermolekula kötődött a 

csatornához, a csatorna nem-vezető állapotban marad addig, amíg a gátlószer le nem 

disszociál róla [121], [126]–[129]. Ez az elmélet tehát azt állítja, hogy a gátlószer affinitása a 

receptorhoz állandó, nem maga a kötőhely változik meg, hanem a receptor elérhetősége a 

gyógyszermolekula számára a csatorna különböző konformációinak függvényében. 

A modulált és a rejtett receptor hipotézis matematikai leírása ekvivalens egymással, 

csupán a gátlószer állapotfüggésének okában különböznek. A két elméletre álatlában 

egymás alternatívájaként tekintenek. 

Mind a ligand-vezérelt, mind pedig a feszültségfüggő ioncsatornák esetében a 

legegyszerűbb feltételezett mechanizmus az ún. „csatorna-blokk” (channel-block): a 

gyógyszermolekula a pórus belsejéhez kötődik, ezzel sztérikusan vagy elektrosztatikusan 

megakadályozza a csatornán keresztül folyó ionáramlást, vagyis a csatorna nem-vezető 

állapotba kerül.  Amennyiben az elzáródást okozó részecske töltéssel rendelkezik (mint 

például nagyobb méretű ionokok esetében), úgy a blokk mértékét a membránpotenciál 

értéke befolyásolni fogja. Így a csatorna aktivitásának csökkenése bizonyos 

membránpotenciál értékeknél kifejezettebb lesz. A csatornablokk jelenségét általában úgy 

modellezzük, hogy a gátlószert kötött állapotokat nem-vezető állapotokként kezeljük a 

kinetikai modellben. A csatorna-blokk egy speciális esetében a gátlószer csak a nyitott 
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állapotú csatornához fér hozzá, ez az ún. „open channel-block”. Ennek a jelenségnek a 

modellezése során a nyitott állapothoz hozzákötünk egy gátlószert kötött állapotot, melyre 

nem-vezető állapotként tekintünk. Ezzel a modellel le tudjuk írni a használatfüggést, de az 

állapotfüggésnek tulajdonítható jelenségeket csak azokban a ritka esetekben jósolja jól, 

amikor a gyógyszer nincs hatással a csatorna kapuzására. 

 

3.3.10.3.  Az aktiváció és inaktiváció folyamatának jellemzése 

Az aktiváció folyamatát az egyensúlyi aktivációs görbe felvételével 

jellemezhetjük. A kísérleti protokoll a következő: a membránt valamely     feszültségen 

(„holding” vagy „tartó feszültség”) tartjuk az egyensúlyi állapot beálltáig. Ezután,     

időpillantban a    feszültséghez képest pozitívabb    („teszt”) feszültségre lépünk fel 

majd konstansan tartjuk a membránpotenciál értékét. Az így kiváltott áramgörbék 

maximumát vesszük, majd az áram értékből konduktanciát számolunk a hajtóerő 

(elektrokémiai potenciál) figyelembe vételével. A konduktancia értékeket a legnagyobb 

értékhez normálva, és a feszültség függvényében ábrázolva kapjuk az aktivációs görbét. A 

görbe az adott feszültségértékre történő fellépés következtében aktiválódó ioncsatornák 

hányadát jellemzi.  

Az inaktiváció folyamatának karakterizálására a fentiekben leírthoz hasonló 

protokollt szokás alkalmazni azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a kezdeti 

feszültség változik (ezt „prepulse” potenciálnak (  ) nevezik) és ezután,      

időpillanatban minden esetben ugynarra a feszültségértékre lépünk fel. Az így kiváltott 

áramgörbék maximumát a legnagyobb értékhez (     )  normalizálva és 1-ből 

kivonva, majd    függvényében ábrázolva kapjuk az egyensúlyi inaktivációs görbét. Ez a 

görbe az adott,     értéken inaktivált állapotban található csatornák hányadát adja meg. 

Az aktivációs és az inaktivációs görbe is jól illeszthető a Boltzmann-eloszlást 

jellemző  

     
 

   
      

 

                                                                

függvénnyel, ahol      a görbe maxiumumának feléhez tartozó feszültségérték,   pedig a 

görbének a meredeksége ebben a pontban. 
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4. Célkitűzések 

 

 Munkám során a PNU-120596 vegyület α7nAChR-on kifejtett hatásának 

mechanizmusát, illetve öt nátriumcsatorna gátló vegyület hatásmechanizmusát vizsgáltam 

kinetikai modellezés segítségével.  A hatásmechanizmus-vizsgálatokban jellemzően nem 

vizsgálják, hogy a kötőhely affinitásának, vagy akcesszibilitásának megváltozása áll-e a 

hatás mögött. A két folyamat megkülönböztetése a gyógyszerfejlesztés szempontjából is 

igen fontos lehet. Mindkét problémát ebből az szempontból közelítettem meg. 

 

4.1 A PNU-120596 vegyület hatásmechanizmusának vizsgálata 

 

Az α7-es altípusú nikotinos acetilkolin receptoron ható pozitív allosztérikus 

modulátorok ígéretes gyógyszer-jelölt molekulák a kognitív funkciók romlásával járó 

kórképekben, elsősorban Alzheimer-kórban és skizofréniában. Mivel a legtöbb PAM 

vegyületet csak nemrégiben fedezték fel, keveset tudunk arról, hogy ezek a vegyületek 

milyen módon hatnak az α7nAChR-ra. Az egyik legkiterjedtebben tanulmányozott II-es 

típusú PAM, a PNU-120596 vegyület hatásmechanizmusára vonatkozóan az utóbbi évek 

szolgáltak néhány fontos eredménnyel, a hatásmechanizmus néhány nagyon alapvető 

aspektusa azonban még nem teljesen tisztázott. 

 A következő kérdésekre kerestük a választ: 

 Milyen mechanizmus áll a kolin (altípus-szelektív agonista) és a PNU-120596 

vegyület együttes perfúziója során megfigyelhető két fázisú áram [130], [131] 

kialakulása mögött? 

 Rendelkezik-e a PNU-120596 vegyület állapotpreferenciával: van különbség a PNU-

120596 vegyület különböző receptorkonformációkhoz való affinitásában? 

Az agonista és a PAM közötti kooperativitás létezése vitatott [1], [10]. Látszólagos 

növekedés megfigyehető az agonista affinitásában a modulátor jelenlététben, de ez nem 

feltétlen jelent valódi affinitásnövekedést. A csatorna kapuzási kinetikája ugyanis olyan 

gyors, hogy a leggyorsabb oldatcserélő rendszerrel sem lehetett még meghatározni. Ezért 

az agonistával kiváltott áramokból meghatározott koncentráció-válasz görbe torzított: 

mégpedig minél nagyobb a koncentráció, annál nagyobb a torzítás [132], [133]. Mivel a 

PAM lelassítja a kinetikát, a nagyobb koncentrációk hatása is torzítatlanul mérhető. Ezért 

nem egyértelmű, hogy a II-es típusú PAM-ok valóban megváltoztatják-e az ortosztérikus 
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kötőhely konformációját, aminek következtében megnövekszik annak affinitása, vagy 

csupán  felfedik annak valódi affinitását a kinetika lassításán keresztül. Ezt a kérdést is 

tisztázni kívántuk: 

 Van kooperativitás az agonista és a modulátor között?  

 Ha van kooperativitás, akkor az kölcsönös? (Megnöveli a PNU-120596 vegyület az 

agonista affinitását vagy csökkenti annak akcesszibilitását? Hatással van az agonista a 

PAM kötőhelyére?) 

 

4.2 Az affinitás és akcesszibilitás szerepe a nátriumcsatornát gátló vegyületek 

hatásmechanizmusában 

 

A feszültségfüggő nátriumcsatorna hibás működésének következményeként 

kialakuló túlzott ingerelhetőség számos kórképben jellemző. A csatornát gátló szerek 

hatásmechanizmusa meghatározza terápiás indikációjukat, működésük alaposabb 

megértése jobb gyógyszerjelölt molekulákat eredményezhet. Régóta ismert, hogy a 

nátriumcsatorna gátlók erős állapotfüggést mutatnak, de a jellegzetes gátlási tulajdonságok 

magyarázatára két alternatív magyarázatot javasoltak: a „modulált receptor hipotézis” az 

affinitásbeli különbségeket hangsúlyozza, míg a „rejtett receptor hipotézis” az 

akcesszibilitásbeli különbségekkel magyarázza az állapotfüggést. Ennek a tanulmánynak 

az volt az alapgondolata, hogy a két hipotézis nem egymást kizáró, hanem valószínűleg 

együtt létező mechanizmusokat ír le.  

Öt különböző nátriumcsatorna gátló vegyület (lidocaine, bupivacaine, phenytoin, 

riluzole és flecainide) hatásának állapotfüggését vizsgáltuk. A következő kérdésekre 

kerestünk választ: 

 Hogyan tudnánk a kérdést módszertanilag megközelíteni? Lehetséges-e a 

„moduláltság” (vagyis állapotfüggő affinitás) és a „rejtettség” (vagyis állapotfüggő 

akcesszibilitás) mértékét kvantifikálni egy adott gátlószer esetében. 

 Különböznek-e az ismert nátriumcsatorna gátló gyógyszerek abban, hogy az affinitás 

változásának vagy az akcesszibilitás változásának van nagyobb szerepe 

hatásmechanizmusukban? 

 Meg tudjuk-e határozni a csatorna egyes konformációs állapotaihoz tartozó affinitást 

és az akcesszibilitást? Ez a hatásmechanizmus teljes leírásával lenne egyenértékű. 
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5. Módszerek 

 

5.1. Elektrofiziológiai módszerek 

 

5.1.1. A patch-clamp technika rövid ismertetése 

Az 1970-es években kifejlesztett patch-clamp módszer Bert Sakmann és Erwin 

Neher nevéhez fűződik, felfedezésüket 1991-ben Nobel-díjjal jutalmazták. A módszer 

működési elvét a 19. ábra illusztárlja: egy üvegből készült mikroelektród (pipetta) nagy 

(GΩ-os nagyságrendű) ellenállású kontaktust (ún. "gigaseal"-t) képez a vizsgálni kívánt 

sejt membránjával. Enyhe szívás hatására a pipetta a membránhoz tapad, ezzel 

megakadályozva az áram elszivárgását a pipetta és a sejt felülete között. Így a membránon 

átfolyó áramot mérni, időbeli lefutását regisztrálni tudjuk. (A mérés során az áram 

injektálása és mérése is ezzel a pipettával történik.)  A technika segítségével - mely 

alkalmazható izolált, tenyésztett sejteken, illetve izolált hálózatban működő neuronokat 

tartalmazó szeletpreparátumokon is – lehetőségünk van a teljes membránban jelenlévő 

ioncsatornák, vagy azok kisebb populációinak, de akár egy-egy önálló ioncsatorna 

vizsgálatára is. 

 Attól függően, hogy a mérések során az áramot vagy a feszültséget rögzítjük-e, 

kétféle mérési módszert különböztetünk meg: „current-clamp” konfigurációban rögzített 

erősségű árammal történő ingerelés mellett mérjük a sejt membránpotenciáljában 

bekövetkező változásokat, míg „voltage-clamp” módszer esetén rögzített feszültség 

mellett regisztráljuk a membránon keresztül átfolyó áramot. 

 Az ioncsatornákon átfolyó pA nagyságrendű áramok mérésére a mérés céljától 

függően különböző elvezetéseket alkalmazhatunk (19. ábra). Az ún. „cell-attached” 

módban a gigaseal létrejötte után a membránt nem szakítjuk fel, a pipettahegy által 

körülzárt membránfolton keresztül átfolyó áramot mérjük. Elterjedten alkalmazzák ezt a 

módszert olyan esetekben, amikor kevés, fiziológiás környezetben található ioncsatorna 

vizsgálata a cél. Hátránya, hogy nehézkes a membránpotenciál változtatása és az 

anyagadás. 

 Ha a gigaseal létrejötte után erősebb szívóhatást gyakorolva a membránt 

felszakítjuk, akkor az elektródot megtöltő intracelluláris oldat kapcsolatba kerül a sejt 

beljesét kitöltő citoplazmával és így a sejt teljes membránfelületén keresztül átfolyó 
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áramot mérhetjük. Ezt, a legleterjedtebben alkalmazott elvezetést, „whole-cell” (egész-

sejtes) konfigurációnak hívjuk. Előnye a hagyományos éles elektródás elvezetéssel 

szemben, hogy a pipetta kisebb soros ellenállásának köszönhetően a membránpotenciál 

jobban kontrollálható, illetve a közvetlen elektromos kapcsolatnak köszönhetően kisebb 

zajjal járnak a mérések. 

 Amennyiben az egész sejtmembrán helyett helyett csak egy kisebb membránfolton 

átfolyó áramot kívánjuk mérni, a membránfoltot kiszakítjuk a sejtből. Attól függően, hogy 

a membránfolt ezután milyen irányba néz a patch-pipettában, kétféle elvezetésről 

beszélhetünk: az „inside-out” konfiguráció esetében az eredetileg intracelluláris oldal, míg 

„outside-out” konfiguráció esetében az eredetileg extracelluláris oldal néz kifelé, ezért az 

előbbi elvezetést olyankor alkalmazzuk, amikor a sejtmembrán belső oldalán ható 

anyagokat vizsgáljuk, utóbbit pedig a kívűlről ható anyagok esetében. 

 

19.ábra: Patch-clamp módszer. a. A patch-clamp módszer elvezetései.b. Egy „inside-out” patch 

fluoreszcens képe [134]. 

 

5.1.2. A α7nAChR-on végzett kísérletek módszerei 

5.1.2.1. Sejttenyészet, oldatok 

 A pCEP4/patkány α7nAChR-al transzfektált GH4C1 sejteket (Siena Biotech S.p.A. 

(Siena, Olaszország))  poli-L-lizinnel bevont Petri-csészékben tenyésztettük 15% 

lószérummal, 2,5% magzati szarvasmarha szérummal, 1% penicillin-strepromycin 
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oldattal,1 mM GlutaMax oldattal és 100 μg/ml Hygromycin B-vel kiegészített HAM’s F10 

médiumban. A pipetta-oldat összetétele a következő volt: 55 mM CsCl, 65 mM CsF, 10 

mM EGTA, 10 mM HEPES (pH=7,2). Az extracelluláris oldat összetétele a következő 

volt: 140 mM NaCl, 5mM KCl, 2 mM CaCl2, 1 mM MgCl2 , 5 mM glükóz, 5 mM HEPES 

(pH=7,3).  

A rNav1.2 nátriumcsatornákat kifejező HEK-293 sejteket (NeuroSearch, Ballerup, 

Dánia) Dulbecco’s modified Eagle medium-ban tenyésztettük Petri-csészékben. A pipetta-

oldat összetétele a következő volt: 55 mM CsCl, 65 mM CsF, 10 mM NaCl, 1 mM EGTA, 

10 mM HEPES (pH=7,3). Az extracelluláris oldat összetétele a következő volt: 140 mM 

NaCl, 3 mM KCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MgCl2 , 0,1 mM CdCl2, 5 mM HEPES (pH=7,3). A 

gyógyszereket a Sigma-tól (lidocaine, bupivacaine, phenytoin, riluzole) ill. a Tocris-tól 

(flecainide) szereztük be. 

 

5.1.2.2. Elektrofiziológiai mérések, oldatperfúziós rendszer 

 

Az α7nAChR-ok esetében elektrofiziológiai méréseinket  -70 mV tartófszültség 

mellett „whole-cell” és „outside-out” patch konfigurációkban végeztük. Az áramok 

regisztrálásához Axopatch 200B erősítőt és a pClamp nevű szoftvert használtuk. Az 

áramokat 20 kHz-el mintavételeztük és 10 kHz-es aluláteresző szűrővel szűrtük.  

Az oldatcserét a „liquid filament switch” módszerrel oldottuk meg: üvegből készült 

theta csöveket húztunk (1,5 mm átmérő), 150 és 250 μm-es hegy-átmérőt értünk el és 

MicroFil
TM

 kapillárist (0,35 mm) vezettünk mindkét „szárába”. Ez a módszer rendkívűl 

gyors anyagadást tesz lehetőve. Az oldatotkat tartalmazó edényeket (fugacsövek) a DAD-

12 anyagadó rendszerének nyomásszabályozó egységéhez csatlakoztattuk. Így a 

folyadékáramlás sebességét optimalizálni tudtuk (tipikusan 5-20 cm/s). A theta cső 

vízszintes irányú mozgatásának sebessége 1-5-cm/s volt. A piezoelektromos egységet 

szabályozó (Burleigh LSS-3200 system) feszültségprotokollokat a pClamp szoftverben 

írtuk. Az oldat kicserélődési időket minden sejtnél junkciós potenciál alapú kalibrációval 

határoztuk meg, tipikusan 0,5 – 2 ms 10-90 % os kicserélődési időket használtunk. 

A nátriumcsatornák esetében az oldatcserét nyomásvezérelt (DAD-12 rendszer) 

kettős U-cső rendszerrel oldottuk meg. A 10 – 90 % oldatkicserélődési idők a kalibrációk 

alapján 10 – 50 ms között voltak. 
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5.1.2.3. Adatok kiértékelése 

Az exponenciális illesztéseket (                  
  

  +    ) a Microsoft Excel 

Solver függvényével végeztük. A statisztikai kiértékelés során páros t-próbát alkalmaztunk 

(kivéve, ha mást említünk), p=0,05 (szignifikancia szint).  

 

5.2 Numerikus módszerek rövid ismertetése 

 

Számos algoritmus és az ezeket alkalmazó számítógépes program létezik a 

következő típusú kezdetiérték-feladatok numerikus megoldására: 

     

  
                                                                         

Ezen algoritmusoknak alapvetően két csoportjuk van: explicit és implicit módszerek. 

Mindkét esetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy amennyiben a rendszer állapota 

egy    időpontban ismert, és tetszőleges   értékre elő tudjuk állítani a deriváltakat, mi lesz 

a legjobb becslés a rendszer változóira        időpontban. Az explicit módszerek egy 

zártan kiértékelhető alakot adnak a        pontbeli értékekre néhány korábbi pontban 

ismert állapot, illetve az ott ismert deriváltak alapján. Az implicit módszerek esetében 

ezzel szemben a       időpontban számoljuk a deriváltakat és arra a kérdésre keressük a 

választ, hogy az egyenletrendszer mely értékeire leszünk konzisztensek a korábbi    – beli 

értékekkel. Az implicit módszerek sokkal stabilabbak az explicit módszereknél, de 

számításigényük is nagyobb. Általában merev rendszerek esetében alkalmazzák az ilyen 

típusú algoritmusokat. (Az algoritmusok egy része fix, másik része változó lépésközöket 

használ. Utóbbira abban az esetben lehet szükség, amikor a függvény meredeksége 

jelentősen változik az integrálási tartományban. Ilyenkor adott hibakorlát mellett hol 

nagyobb lépésköz engedhető meg, hol pedig kisebb szükséges.)  

A következőkben tárgyalt numerikus módszerek segítségével tehát (37) 

kezdetiérték-feladat      megoldásfüggvényének közelítő értékeit kívánjuk előállítani az 

      véges intervallumon. 

Az ún. egylépéses módszerek alapgondolata az, hogy amennyiben a (        ) 

összetartozó értékpárok segítségével jó közelítő értéket tudunk adni a      értékhez 

tartozó         függvényértékre, akkor      pontból indulva és minden lépésben 
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felhasználva az előző lépésben kiszámolt közelítő függvényértéket előállíthatjuk az      

megoldásfüggvény közelítő értékeit az                   helyeken [135]. Az 

egylépéses módszerek tehát minden lépésben csak az azt megelőző lépésben kiszámolt 

közelítő értéket használják fel, a korábban kiszámolt értékeket nem, vagyis minden újabb 

érték számolását új kezdetiérték feladatként kezelik. Általánosan, egy diszkrét módszert k-

lépésesnek nevezünk, ha a következő    közelítő érték előállításához felhasználjuk az azt 

megelőző   lépésben kiszámolt             közelítő értékeket. 

A kezdetiérték feladatok numerikus megoldására alkalmazható legegyszerűbb 

eljárás az Euler-módszer, a legtöbb egylépéses módszer erre vezethető vissza. A módszer 

alapelve a következő: a keresett      függvény    pontbeli deriváltjának értéke,  ̇     a 

keresett függvény              pontjához tartozó érintő meredekségét adja meg. Ezen az 

érintőn jelöljük ki a következő    pontot, melynek első koordinátája      (20. ábra). 

Ezután a következő    pont meghatározásában   -nek ugyanaz a szerepe, mint az    

pontnak volt    meghatározásában [136].  

 

a. 

 

 

20. ábra: a: Explicit Euler-módszer. A bal oldali ábrán h a lépésköz nagyságát, x(t) az egyenletrendszer 

valódi megoldásgörbéjét jelöli. A jobb oldali ábra mutatja, hogyan hajtjuk végre a bal oldalon látható lépést 

egymás után az érintők mentén végighaladva [135]. b: Runge-Kutta módszer. Az  xi+1 megoldást az előző 

lépésben kiszámolt xi érték és a négy pontban (az intervallum két szélső pontjában, illetve a felezőpontban 

kétszer) számolt meredekségek súlyozott átlagából számoljuk (h a lépésköz nagyságát jelöli).   
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Az Euler-módszer esetén feltételezzük, hogy a függvény állandó az  -dik 

integrálási részintervallumban, vagyis a            szakaszon  (|       |  
     

 
 ). 

Ekkor 

           ∫         

    

  

               

ahol    a módszer lokális hibája. Ha      – t a      pont körül Taylor-sorba fejtjük, 

akkor: 

        
  

  
      

 

 

   

   
      

                 
 

 

 

  
         

    

 

vagyis a hiba О(  ).  Az integrálást a teljes [a,b] intervallumon elvégezve 

      ∑         

   

   

            ∑         

   

   

      

hiszen  

  
     

 
 

Tehát a módszer elsőrendű [137]. 

A módszer közkedvelt könnyű alkalmazhatósága és programozhatósága miatt. 

Hátránya az instabilitás, mely esetenként szélsőségesen rövid időlépés alkalmazásával 

javítható, ez azonban nagy számítási időhöz vezet. Az eljárás kevésbé pontos az azonos 

lépésszámot igénylő fejletteb módszerekhez képest, hibái gyorsan felösszegződnek [138].   

Az Euler-módszert javíthatjuk, ha a részintervallum felezőpontjában számoljuk a 

függvényértéket [137]. Ez az eljárás az ún. Középpont-módszer. Az intervallum felében 

számolt 

 
  

 
 

              

függvényértékhez tartozó deriváltat tekintjük érvényesnek a teljes részintervallumon, 

vagyis: 

         ( 
  

 
 
  

  
 
 
)      (        

 

 
  

  
 
 
)     

Az egylépéses módszerek egy nagy osztályát alkotják a Runge-Kutta módszerek. 

A legelterjedtebben alkalmazott ezek közül a negyedrendű Runge-Kutta módszer (vagy 
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klasszikus Runge-Kutta módszer), mely lényegében a Középpont-módszer általánosítása. 

A Középpont-módszert (melyet másodrendű Runge-Kutta módszernek is hívnak) tovább 

javíthatjuk, ha a részintervallum több belső pontjában számítjuk a függvényértékeket és az 

ehhez tartozó deriváltakat használjuk [137]. A negyedrendű Runge-Kutta módszer az   

függvény értékét minden lépésben négyszer számolja, a több számolási lépést (az Euler-

módszerhez képest)  azonban bőven ellensúlyozza a módszer nagyobb pontosságának 

köszönhetően alkalmazható nagyobb lépésköz. vagyis amelynek globális csonkítási hibája 

negyedrendű, azaz О(h
4
). 

Az algoritmus a következő lépésekből áll [137]: 

1. lépés: Euler-lépés:                 . 

2. lépés: Belső A(     ) pont számolása az (     ) pontbeli derivált segítségével: 

      
 

 
                  

 

 
    

 

 
    

Ezzel a növekmény a teljes részintervallumra:                . 

3. lépés: Belső B(     ) pont számolása az A pontbeli derivált segítségével: 

      
 

 
                  

 

 
    

 

 
    

Ezzel a növekmény a teljes részintervallumra:                 . 

4. lépés: A C(     ) pont számolása a B pontbeli derivált segítségével: 

                                  

Ezzel a növekmény a teljes részintervallumra:                 . 

5. lépés: Az így kapott növekményeket súlyozzuk: 

        
 

 
                      

A fentiekben differenciálegyenletekről volt szó. Differenciálegyenlet-rendszer 

esetében a módszerek lényegében változatlanok, csupán a megfelelő változók 

vektorizálása szükséges. 

Munkám során a bevezetésben tárgyalt (6) differenciálegyenlet-rendszert a 

Berkeley Madonna v8.0.1. és a Mathematica 9.0  nevű programok segítségével oldottam 

meg. Mindkét program negyedrendű Runge-Kutta módszert használt a megoldás során. 



80 
 

5.3. Paraméterek optimalizálása  

 

A gyakorlatban általában az egyszerűbb modellek (2-3 állapot) esetében konstans 

sebességi állandókat feltételezve (lépcső-protokollok) a szimbolikus megoldást legkisebb 

négyzetek módszerével illeszthetjük a kísérletes adatokhoz. Ebben az esetben az illesztés 

általában stabil és egyértelmű paraméterértékeket eredményez a különböző kezdetiértékek 

mellett. Ilyen egyszerű modellekkel nagyon ritkán dolgozunk, leginkább részfolyamatok 

elemzésekor találkozunk velük. Bonyolultabb topológiák esetén, amikor a szimulált 

görbéket például szimplex (Nelder-Mead) módszer segítségével illesztjük a kísérletes 

regisztrátumokhoz, több, különböző paraméter-kezdetiérték mellett kell lefuttatni az 

optimalizációt ahhoz, hogy az illesztés során kapott optimális paraméterértékek 

egyértelműségét meg tudjuk határozni (pl. Monte Carlo-módszer).  

Az optimalizációt általában a paraméterek kézi beállításával kezdjük, majd 

automatizált optimalizációt alkalmaztunk, végül az így kapott paraméterértékeket kézzel 

„finomítjuk”. A számítógépes optimalizációt a Mathematica nevű programmal végeztem. 

A program különböző algoritmusokat, mind globális, mind lokális eljárásokat használ az 

optimalizációs feladat megoldásakor. A programra is bízhatjuk, hogy melyiket használja, 

de kiválaszthatjuk mi is a perferált algoritmust. Célunk általában a globális optimum 

megtalálása, ám sok esetben célravezető lehet, ha a globális optimalizáció 

részfolyamataként lokális optimalizációs eljárást alkalmazunk. 

A globális optimum keresése során a  Nelder-Mead, Differential Evolution és a 

random search eljárások bizonyultak a legsikeresebbnek. Bizonyos esetekben a feltétel 

nélküli optimalizációs eljárás megfelelő kezdeti paraméterértékkel elindítva sikeresnek 

bizonyult. Más esetekben feltételes eljárást kellett alkalmazni, amely azonban általában 

lényegesen hosszabb futási idővel járt. 

Ahogyan a fentiekben láthattuk, a komplex keresési módszer hasonlít a Nelder-

Mead feltétel nélküli keresési módszerre azzal a különbséggel, hogy a köztes megoldások 

megvalósíthatóságát is vizsgálja. A véletlen keresési módszer véletlen pontokat hoz létre a 

megvalósítható tartományon belül, majd a legjobb pont kiválasztása érdekében 

összehasonlítja őket. A keresési tér minden iterációs lépésben a legjobb pontra húzódik 

össze. Ez a módszer akkor lehet hasznos, ha a struktúrált eljárások nem járnak sikerrel. 

Gyakran célravezető, ha a megvalósítható pontot véletlen keresési módszerekkel keressük 

meg, majd struktúrált optimalizálási módszerrel folytatjuk az eljárást [99].  



81 
 

6. Eredmények 

6.1. A PNU-120596 vegyület hatása a kolin által kiváltott áramokra 

6.1.1. A PNU-120596 vegyület által modulált kolin által kiváltott áram bifázikus 

 

A kísérletek során 10 mM kolin és 10 μM PNU-120596 együttes perfúziója esetén 

bifázikus áram kialakulását figyeltük meg, melyet egy kezdeti gyors áramcsúcs és egy azt 

követő hosszabb, elnyúlt aktiváció jellemzett (21. ábra). Ezt a bifázikus formát már 

korábban is megfigyelték, de csak alacsony PNU-120596 koncentrációk esetén. Ahhoz 

ugyanis, hogy az első gyors komponens magas PNU-120596 koncentrációnál is látható 

legyen, megfelelően gyors oldatcserélő rendszerre van szükség. Vizsgálatainkban a theta-

cső alkalmazásával el tudtuk érni a 0,5 – 2 ms-os oldatkicserélődési időtartományt (a 

kalibráló görbén a 10 – 90%-os kicserélődési időt mérve). A bifázikus áram két fontos 

jellemzője körvonalazódott [139]: 

i.) A két fázis még viszonylag magas modulátor koncentráció esetén is (10 μM PNU-

120596) jól elkülönült egymástól. Az első komponens csúcsának elérése után az áram 

lecsökkent a csúcsamplitúdó 14,0   5.5%–ára (n = 10), a második komponens által 

kiváltott növekedés csak ezután jelentkezett.  

ii.) Az első áramkomponens amplitúdója, valamint felfutásának és lecsengésének 

kinetikája pontosan megegyezett a csak kolin által kiváltott áramra jellemzővel (a 

felfutási idő 0,39   0,03 ms, a lecsengés időállandója 1,01   0.13 ms). Mivel a kolin 

és a PNU-120596+kolin által kiváltott áram felfutási sebessége kb. két nagyságrenddel 

különbözik, biztosak lehetünk benne, hogy az első komponens a kolin által kiváltott 

áramnak felel meg, amelyet a PNU-120596 jelenléte még nem befolyásolt, és annak 

hatása csak a lecsengés későbbi szakaszában jelentkezett (a 2. komponens 

kialakulásához több 10 ms szükséges). 

Mivel a bifázikus áram első fázisa egybevágott a kolin által önmagában kiváltott árammal, 

a PNU-120596 pozitív modulátor hatását egyetlen regisztrátumon belül is tudtuk a csak 

agonista által kiváltott áramhoz viszonyítani. A modulátor az amplitúdót 14,5  2,4 – 

szeresére növelte meg (n = 22; terjedelem: 3,3 - 47,9-szeres; medián: 10,48-szoros). A 

soros ellenállási hiba minimalizálása érdekében azokat a sejteket és membránfoltokat, 

amelyek esetében a kolin által kiváltott áram 200 pA - nél magasabb volt, figyelmen kívűl 

hagytuk ebben a számolásban.  
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21.ábra: A PNU-120596 vegyület által modulált kolin által kiváltott bifázikus áram. 10 mM kolin és 10 

μM PNU-120596 együttes perfúziója (kék regisztrátum) szubmilliszekundumos oldatcsere mellett. 

Összehasonlítás céljából feltüntettük a 10 mM kolin által önmagában kiváltott áramot (piros regisztrátum). A 

PNU-120596 vegyület a kolin által kiváltott áram amplitúdóját ennél a sejtnél kb. 50-szeresére növelte. A 

téglalapban a gyors komponens nagyított képe látható. 

 

 

6.1.2. A PNU-120596 vegyület állapotpreferenciájának vizsgálata 

 

Első lépésként arra a kérdésre kerestük a választ, hogy rendelkezik-e a PNU-

120596 vegyület állapotpreferenciával, vagyis létezik-e a receptornak olyan 

konformációja, amelyhez „szívesebben” köt a modulátor.  

 

6.1.2.1.  A PNU-120596 vegyület asszociációja a nyugalmi állapotú receptorhoz 

 

A PNU-120596 vegyület nyugalmi állapotú receptorhoz történő asszociációját  

előkezelés segítségével tanulmányoztuk: az agonista perfúzióját a PNU-120596 vegyület 

növekvő hosszúságú perfúziója előzte meg.  

Az áramokat 15, 215, 415, 615, 815, 1015 és 1215 ms előinkubációs idő után 

regisztráltuk (22. ábra). A legrövidebb (15 ms) előinkubáció esetében (technikai okok 

miatt nem tudtunk 0 ms-os előinkubációt alkalmazni) a második áramkomponens 

felfutásának időállandója 115,1 ± 41,1 ms-nak adódott (monoexponenciális illesztés; 

tartomány: 30,6 – 286 ms). Hosszabb, 615 ms-os előinkubáció esetén a második 

áramkomponens felfutása felgyorsult és már nem volt illeszthető egyetlen exponenciális 

függvénnyel: egy gyors időállandó (10,7 ± 2,3 ms) jelent meg, ami az amplitúdók 54,9 ± 
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5,8% -áért volt felelős és a lassú időállandó is lecsökkent 53,3 ± 19 ms -ra (tartomány: 

21,9 – 139 ms). Bár az áram felfutásának időállandói tekintetében az egyes sejtek közötti 

szórás jelentős volt, a gyorsulás egyértelműen megmutatkozott minden esetben és a lassú 

időállandó is szignifikánsan kisebbnek adódott (2,18 ± 0.38 – szoros különbség; p < 0,05, 

n = 5)  615 ms - os előinkubáció esetén, mint 15 ms előinkubáció esetén. Ennél hosszabb 

(80 s –ig vizsgáltuk) előinkubációs idők nem gyorsították tovább szignifikánsan a második 

áramkomponens felfutásást és nem csökkentették tovább szignifikánsan az első 

áramkomponens amplitúdóját. Mivel a felgyorsult lassú komponens időállandója kezdte 

megközelíteni a gyors komponensét (amely független volt a preinkubációtól), a két 

komponens kezdett egybeolvadni, de az első komponens gyors felfutása és különálló 

csúcsa ennek ellenére is mindvégig megmaradt. 

 

 

 

 

 

22. ábra: 10 μM PNU-120596 vegyülettel történő előinkubáció nem csökkentette szignifikánsan az első 

áramkomponens amplitúdóját. A PNU-120596 vegyülettel történő különböző hosszúságú (15, 215, 415, 

615, 815, 1015, 1215 ms) előinkubáció (kék) után 10 mM kolin és 10 μM PNU-120596 együttes perfúziója 

(fekete) által kiváltott áramok. A téglalapban az első áramkomponens nagyított képe látható.   

 

A PNU-120596 vegyülettel történő előinkubáció során tehát a következőket figyeltük 

meg:  

 a modulátor előinkubációja az első áramkomponenst lényegében változatlanul 

hagyta (a megfigyelt csökkenés mértéke nem volt szignifikáns: 9,4 ± 5%, n = 5),  

 míg a második komponens felfutását szignifikánsan felgyorsította.   
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6.1.2.2. A PNU-120596 vegyület asszociációja a különböző deszenzitizált állapotokhoz 

 

Agonista jelenlétében a receptor nagyon gyorsan deszenzitizált állapotba kerül. A 

kísérleti adatok azonban arra utalnak, hogy a receptornak nem csupán egyetlen 

deszenzitizált állapota létezik (lásd 3.1.5. fejezet). Többen leírták ugyanis, hogy minél 

hosszabb az agonista-perfúzió, annál lassabb utána a deszenzitizációból való visszatérés 

[3], [4], [10], [38]. Ebből arra következtethetünk, hogy az α7nAChR több különböző 

„mélységű” deszenzitizált állapottal rendelkezik. 

Megvizsgáltuk, hogy a PNU-120596 vegyület azonos hatással van-e a különböző 

deszenzitizált állapotokra. Ebben az esetben az agonistával történt az előkezelés: 10 mM 

kolin változó hosszúságú perfúzióját 10 mM kolin és 10 μM PNU-120596 együttes 

perfúziója követte. Hosszabb előinkubáció esetén több receptor került lassú deszenzitizált 

állapotba. Azt vártuk, hogy amennyiben vagy a különböző deszenzitizált állapotokoz való 

affinitás vagy a receptoroknak ezekből az állapotokból való reaktiválásának hatékonysága 

eltérő, akkor a PNU-120596 vegyület hatása függeni fog a kolin-nal történő előkezelés 

hosszától.  

A különböző hosszúságú (15, 95, 175, 335, 655, 1295, 2575 ms) kolin-nal történő 

perfúziót követő kolin és PNU-120596 együttes perfúziója során regisztrált jellemző 

görbék láthatóak az 23A. ábrán. Ahogyan a nagyított szakasz mutatja, az első gyors, kolin 

által kiváltott áramkomponens nem változott egyetlen regisztrátum esetében sem. Az 

egyre hosszabb kolin-nal történő előinkubáció azonban a receptorokat egyre 

érzéketlenebbé tette a PNU-120596 pozitív moduláló hatásával szemben (2. 

áramkomponens). Az amplitúdók csökkenésének átlagát  (23.B ábra; az amplitúdókat a 

csatornablokk hatásának kizárása érdekében a „rebound” áramkomponens (lásd 6.1.3. 

fejezet) csúcsánál mértük) biexponenciális függvénnyel tudtuk illeszteni a következő 

időállandókkal: 353 ms (az amplitúdó 51%-ért volt felelős) és 2379 ms (az amplitúdó 

49%-ért volt felelős). A PNU-120596 vegyülettel szemben érzéketlen deszenzitizált 

állapotok nemcsak az agonista jelenléltében, hanem az agonista és a modulátor együttes 

jelenlétében is kialakulhatnak [4]. Kísérleteinkben ez az első négy görbén (15-335 ms 

kolin perfúzió) volt megfigyelhető, ahol az áram egy maximális amplitúdó elérése után 

csökkenni kezdett (23.A ábra). Meg kell jegyezni azonban, hogy ez a konformációs állapot 

sokkal gyorsabban alakult ki akkor, amikor csak az agonista volt jelen. (Hasonlítsuk össze 

például az 1. és a 6. görbét kb. 2 másodperccel az agonista perfúziójának megkezdése előtt 
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(nyilak az 23.A ábrán)). A PNU folyamatos jelenlétében (1. görbe) az áram csak a 

maximumának 90%-áig csökkent le, míg 1295 ms-os kolin-kezelés és PNU távollét 

esetében (6. görbe) a „megmaradt” áram a maximum 37%-a volt. 

 

 

 

 

23. ábra: A PNU-120596 vegyület moduláló hatása csökkent a kolin-nal történő előkezelés hosszának 

növelésével. A. 15, 95, 175, 335, 655, 1295 és 2575 ms kolin-nal történő előkezelést (zöld) az agonista és a 

modulátor együttes perfúziója (fekete) követett. A nagyított ábrán a kolin által kiváltott áram látható. A 

nyilak a PNU-120596 vegyület jelenlétében illetve távollétében megfigyelhető lassú deszenzitizáció 

összehasonlítását segítik. B. A 10mM kolin jelenlétében a PNU-120596 vegyülettel szembeni érzéketlenség 

kialakulásának időbeli lefutása. A pontokat dupla exponenciális függvénnyel tudtuk illeszteni. 

  

 

Összegezve tehát a kísérletes eredmények azt sugallják, hogy a PNU-120596 

vegyület  főleg a gyors deszenzitizált állapotban lévő receptorokhoz asszociál. A 

mérésekből nem derült ki egyértelműen, hogy a modulátor a lassú deszenzitizált állapotú 

receptorhoz képes-e kötődni.  
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6.1.3. Az áram lecsengése, a kolin és a PNU-120596 disszociációja 

 

Az áram lecsengését 10 mM kolin és 10 μM PNU-120596 együttes perfúzióját 

követően három különböző esetben vizsgáltuk: 

i. Az agonistát és a modulátort is eltávolítottuk. 

ii. A modulátort eltávolítottuk, az agonista perfúzióját folytattuk. 

iii. Az agonistát eltávolítottuk, a modulátor perfúzióját folytattuk. 

A három protokollból származó reprezentatív regisztrátumok, illetve az ezekből (minden 

protokoll esetében 15-15 regisztrátumból) számolt átlagok a 24. ábrán láthatóak. Az 

áramok lecsengésének egyetlen exponenciális függvénnyel való illesztése során az 

időállandókra 

i. a teljes kimosás esetén 293,9 ± 12,3 ms,  

ii. a modulátor kimosásának esetében 426,6 ± 29,9 ms,  

iii. az agonista kimosása esetén pedig 2372 ± 726,5 ms  

értékeket kaptunk (n = 6 sejt, minden sejt esetében  mindhárom protokollban 7-15 

regisztrátum átlagát képeztük; mindhárom csoport szignifikánsan különbözött egymástól).  

Csak kolin jelenlétében (ii.) az áram lecsengése a PNU-120596 molekulák 

disszociációjának sebességét tükrözi. Az időállandó valamivel nagyobb értéknek adódott, 

mint a teljes kimosás esetében (p < 0.01, n=6). A kis különbség arra utal, hogy a bekötött 

agonista molekulák nem lassították nagymértékben a modulátor disszociációját.  

A PNU-120596 vegyület jelenlétében (iii.) az áram 2,5 s alatt nem tért vissza az 

alapvonalhoz,  a PNU-120596 eltávolítását követően pedig 317,9 ± 20,0 ms időállandóval 

csengett le, ami nem különbözött szignifikánsan a teljes kimosás során kapott 

időállandótól. A legszembetűnőbb jelenség az áram lecsengésének nagymértékű 

lelassulása volt ebben az esetben (p < 0.001, n = 6). Mivel a PNU-120596 önmagában nem 

képes aktiválni a receptort, feltételeznünk kell, hogy a kolin a receptorhoz kötve maradt a 

lassú lecsengés alatt és a lecsengés sebessége elsősorban a kolin disszociációjának 

sebességét tükrözi. A jelenséget nemrégiben az egyetlen ioncsatornán átfolyó áram 

szintjén is vizsgálták és a fentiekhez hasonló eredményt kaptak [4]. A kolin disszociációs 

sebességének csökkenése utalhat arra, hogy a PNU-120596 bekötődése radikálisan növeli 

a kolin affinitását, de az is elképzelhető, hogy az ortosztérikus kötőhely akcesszibilitását és 

nem az affinitását befolyásolja (vagyis a PNU-120596 bekötődésének következtében a 

hozzáférés és a leválás sebessége is csökken).  
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24. ábra: Az áram lecsengése 10 mM kolin és 10 μM PNU-120596 együttes perfúzióját követően 

(outside-out konfiguráció): A. teljes kimosás, B. a PNU-120596 kimosása és C. a kolin kimosása esetében. 

Az egyes regisztrátumokat (mindhárom esetben 5-5) világosabb színben,  az átlagokat (15-15 

regisztrátumból képzett) sötétebb színben tüntettük fel. D. Az átlagokat ábrázoló görbék együtt: teljes 

kimosás (elénk kék), PNU-120596 kimosása (zöld), kolin kimosása (világosabb kék).  

 

Az allosztérikus elmélet által jósolt kölcsönös kooperativitás tehát nem bizonyult 

szimmetrikusnak: amíg a PNU-120596 radikálisan csökkentette a kolin disszociációjának 

sebességét, addig a kolin nem mutatott ilyen hatást, a PNU-120596 asszociációját segítette 

elő a receptor deszenzitizálásán keresztül (az asszociáció állapotfüggését a 3.1.4 

fejezetben is tárgyaljuk).   
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Megjegyzés: A teljes kimosás esetében (i.) az agonista és a modulátor együttes 

perfúziójának végén egy karakterisztikus áramkomponenst figyletünk meg: egy ún. 

„rebound” áram jelent meg, melynek amplitúdója a PNU-120596 által megnövelt áram 

amplitúdójának 14,06   2,45% -a volt, felfutásának időállandója 1,37   0.19 ms-nek 

adódott (ez utóbbi érték közel volt az oldatcsere sebességéhez, ezért feltételezzük, hogy a 

felfutás valódi kinetikája még ennél is gyorsabb lehetett). Feltételezzük, hogy ez az 

áramkomponens az agonista által kialakított csatorna-blokk megszűnésének 

következménye. Régóta ismert ugyanis, hogy az acetilkolin és a kolin (mint kisméretű 

pozitívan töltött molekulák) más nAChR altípusokon képesek csatorna blokkot-kialakítani 

és ezt "single channel" szinten az α7nAChR-on is megfigyelték [10]. A következő adatok 

szólnak amellett, hogy a "rebound" komponens a csatorna blokk felszabadulásának 

következménye:  

- A „rebound” áram amplitúdója csökkent (6,38   1,05%) abban az esetben, amikor a 

10 μM PNU-120596 vegyülettel együtt adott kolin koncentrációját 1 mM – ra 

csökkentettük, 100 μM kolin esetében pedig már nem is volt azonosítható. Eközben a 

PNU-120596 által megnövelt áram amplitúdója a 100 μM – 10 mM kolin-koncentráció 

tartományban azonos volt (ami azt jelenti, hogy a 100 μM kolin által kiváltott áram 

esetében a  modulátor által okozott növekedés sokkal nagyobb mértékű volt).  

- A „rebound” áram akkor sem volt látható, amikor 10 mM kolin és 10 μM PNU-120596 

együttes perfúzióját 10 mM kolin perfúziójával zártuk le (ii., 24.B ábra).  

 

 

  



89 
 

6.1.4. A PNU-120596 vegyület kolin által kiváltott áramokra gyakorolt hatásának 

kinetikai modellezése 

 

6.1.4.1. A kinetikai modell általános leírása 

 

A kinetikai modell felépítése során az első lépés a topológia meghatározása. Az 

α7nAChR esetében a kísérletes eredmények alapján azt feltételeztük, hogy a csatorna 

nyugalmi (R), nyitott (O), deszenzitizált (D) és lassú deszenzitizált (S) állapotokban 

létezhet (25. ábra). Az R, O és D állapotok feltehetően páronként átalakulhatnak 

egymásba, de az egyszerűség kedvéért az O – D átalakulást elhanyagoltuk. Ennek 

indoklására itt hely hiányában nem térek ki, a [140] közleményünkben részletesen leírtuk. 

Ahhoz, hogy az áram alakjának koncentrációfüggését és az 1-nél lényegesen nagyobb Hill 

koefficienst reprodukálni tudjuk, különbséget kellett tennünk az azonos konformációjú, de 

különböző agonista betöltöttségű állapotok között, vagyis figyelembe vettük azt is, hogy 

az öt ortosztérikus kötőhely közül hány darab kötött  agonista molekulát. A modulátor-

mentes receptor modelljét tehát a 26. ábra mutatja, ez egyben a modulátor kötést is 

tartalmazó modell (25. ábra) alsó síkját is alkotja. A modulátor hatás szimulációja 

érdekében bevezettük a PNU-120596 molekulát kötött állapotokat [139]. Mivel a pozitív 

moduláció erős kooperativitást mutatott -  kialakulásához 4 vagy 5 modulátor kötőhelynek 

kellett telítődnie -  míg 1-3 darab PNU-120596 molekula kötése egyáltalán nem okozott 

látható változást [141], nem kellett megkülönböztetnünk a hat kötőhely-telítettségi szintet, 

a modellt leegyszerűsíthettük úgy, hogy csak egy modulátor-mentes (alsó szint) és egy 

modulátor-kötött (felső szint) állapot-csoportot építettünk fel. (Ráadásul a kísérletek során 

szupramaximális koncentrációban alkalmaztuk a PNU-120596 vegyületet, tehát annak 

jelenlétében a kötőhelyek túlnyomó többsége mindig telítve volt.) Legegyszerűbben úgy 

tudtuk volna felépíteni a modellt, hogy a felső síkon minden egyes, az alsó síkon 

megtalálható (vagyis PNU-120596-mentes) állapothoz hozzárendelünk egy ugyanolyan, 

de PNU-120596-kötött állapotot, és minden állapothoz megengedjük az asszociációt. 

Azonban korábbi kísérletek során meggyőződtünk a következő fontos tényekről: a 

modulátor-mentes receptor aktivációja során a csatornanyitások túlnyomó többségének 

nem a deszenzitizáció, hanem a visszacsukódás (nyugalmi állapotba) vet véget, és a 

deszenzitizációs folyamatok túlnyomó többsége nem a nyitott, hanem a nyugalmi 

állapotból történik [140]. Ezzel szemben, a modulátor-kötött receptor esetében a nyitás 
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nagyon valószínűen a deszenzitizált állapotból történik. A két szinthez tehát eltérő 

topológiát kellett rendelnünk, és egyértelmű volt, hogy a modulátor-mentes nyitott állapot 

nem állhat közvetlen kapcsolatban a modulátor-kötött nyitott állapottal, és minden 

valószínűség szerint konformációjukban is lényegesen különböznek, amit az is alátámaszt, 

hogy a két nyitott állapot konduktanciája is észrevehetően különbözik. A felső szint 

esetében ezért az alsó nyitott állapottal kapcsolatban lévő modulátor-kötött állapotokat 

elhagytuk, és ehelyett a nyitott-modulátor-kötött állapotokat ("O1x") a nyugalmi-

modulátor-kötött ("R1x") és a deszenzitizált-modulátor-kötött ("D1x") állapotokkal 

egyaránt összekapcsoltuk. Az így elkészült modell alkalmas volt az egész-sejtes (whole-

cell) áramok minden jelenségének reprodukálására, tehát alkalmas volt a hatás mögött álló 

mechanizmusok kutatására. Egyedi csatorna ("single-channel") szinten azonban 

megfigyelhető egy ún. "bursting" viselkedés (vagyis a nyitások csoportokba tömörülnek, 

amelyeket nagyon rövid záródások választanak csak el egymástól). Ennek fizikai alapja 

egyelőre nem ismert, de annak érdekében, hogy a modell az egyedi csatorna nyílások 

szintjén is képes legyen a receptor működését visszaadni, beépítettünk egy további 

modulátor-kötött zárt állapothalmazt is („C1x”). A 25. ábrán látható átmeneteket 

megengedve a modell végül egy három dimenziós, „kocka”- topológiát nyert; összesen 54 

állapotot és 212 sebességi állandót tartalmaz, mely utóbbiak közül csak 16 a szabadon 

állítható paraméter. A többi sebességi állandót 8 allosztérikus faktor segítségével 

számoltuk a szabad paraméterekből. Az egyszerűség kedvéért MWC-típusú allosztérikus 

modellel dolgoztunk. Minden egyes agonista kötési lépés egyenlő mértékben járult hozzá 

az agonistának a kapuzás sebességi állandóira gyakorolt hatásához. A kötőhely 

elérhetőségével (akcesszibilitással) kapcsolatos elméletünk hatékonyabb tesztelése 

érdekében további 4 „szimmetrikus energiagát-faktort” is bevezettünk. Ezek a faktorok 

annak az energiagátnak a nagyságát jellemzik, amelyet a receptornak két speciális 

állapothalmaz közötti átmenet során kell leküzdenie. Az energiagát-faktorok a detailed 

balance feltételeinek teljesülését a modellben nem veszélyeztetik, mert az „⟶”-irányú és 

„⟵”-irányú sebességi állandókat egyenlő mértékben változtatják. 

A sebességi állandók számolási képleteit és a paraméterek optimalizációja során kapott 

értékeit az 2. Táblázat tartalmazza.   
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25. ábra: A szimulációkban használt MWC típusú modell. Az egyes állapotokat 3 karakterből álló kódok 

jelölik. Az első karakter a konformációs állapotnak felel meg: „O” – nyitott, „R” – nyugalmi, „D” – 

deszenzitizált, „S” – lassú deszenzitizált és „C” – egy ismeretlen, nem vezető állapot, melynek beveztése 

szükségesnek bizonyult. A második karakter a modulátor kötőhelyének betöltöttségét jelöli: szabad kötőhely 

– 0, foglalt kötőhely – 1.  A harmadik karakter a receptorhoz kötött agonista-molekulák számát jelöli: 0 és 5 

között változhat. Az állapotok között végbemenő átalakulásokat (kivéve a nyitásnak, ill. zárásnak megfelelő 

átalakulásokat) 4 karakterből álló kód jelöli. Az első karakter az átalakulás jellegére utal: a – az agonista-

molekulák asszociációját, b – az agonista-molekulák disszociációját jelöli; e, f, g, h, i, j, op (nyitás), clo 

(zárás) ligandum kötődést nem tartalmazó konformációs változásokat jelölnek. A modulátort kötött 

nyugalmi és nyitott állapotok közötti átalakulások közül a könnyebb áttekinthetőség érdekében csak egyet 

jelöltünk (op10x, clo10x, szürke nyíl). A számok az egyes átalakulásoknak a sémán belül, a három tengely 

mentén elfoglalt helyét jelölik. Az első számjegy a PNU-120596 jelenlétére utal (z tengely), a második 

azokat a konformációkat jelöli, amelyeken belül, vagy amelyek között az átalakulás végbemegy (y tengely), 

a harmadik pedig az agonsita-kötőhelyek betöltöttségét jelöli (x tengely). Nagy nyomtatott betűkkel tüntettük 

fel az allosztéikus faktorokat: K, L, V, W és D az agonista-kötés és a konformációs átalakulások közötti 

kapcsolatot, a P és Q  a modulátor-kötés és konformációs változások közötti kapcsolatot, az M pedig az 

agonista-kötés és modulátor-kötés közötti kooperáció mértékét fejezi ki [139]. 
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26. ábra.: Az α7nAChR kinetikai modellje. A 25. ábrán látható modell alsó síkja. „O” a nyitott, „R” a 

nyugalmi, „D” a deszenzitizált, „S” a lassú deszenzitizált állapototkat, „ax” az ortosztérikus kötőhely 

betöltöttségét jelöli. X, Y, Z allosztérikus faktorok, a kisbetűk a sebességi állandókat jelölik. A szürke 

színezés jelzi a szabad paramétereket [140]. 

 

 

 

 

2. Táblázat: A 25. ábrán bemutatott sebességi állandók (bal oldali oszlop), számolási módjuk (középső 

oszlop) és értékeik (jobb oldali oszlop). A sebességi állandók értékének mértékegysége s
-1

 az asszociációs 

konstansok kivételével (a000,..,a215), melyek dimenziója s
-1

μM
-1. A szabad paraméterek szürke színű 

cellákban olvashatóak. 15 szabadon állítható sebességi állandóra és 8 allosztérikus faktorra volt szükségünk. 

Bár ez a 23 darab szabad paraméter minden sebességi állandót egyéretlműen meghatároz, a modell kezelését 

egyszerűbbé tette néhány további faktor bevezetése: ezeket „szimmetrikus gátfaktoroknak” neveztük el, 

mivel mind az „oda” mind pedig a „vissza” irányuló átalakulások sebességi állandóit megszoroztuk ezekkel 

az értékekkel; az egyes átalakulások során leküzdendő energiagátak nagyságát változtatják meg. A 

következő „szimmetrikus gátfaktorokat” vezettük be: zR, zD és zS a PNU-120596 molekula  R(A), D(B) és 

S(C) állapotokhoz történő (ilyen sorrendben) asszociációját és disszocióját módosítják (vagyis a z tengely 

menti átalakulásokat). Az xRDS faktor a kolin modulátort kötött állapotokhoz történő asszociációjának (és 

disszociációjának) sebességét változtatja. A további nem vezető „slow-entry-slow-exit” állapotok 

bevezetésére a modulátort kötött receptorok esetében tapasztalt burst-hosszak reprodukálása érdekében volt 

szükség, ezeket C1x (C10-C15) kóddal jelöltük. Minden allosztérikus faktorhoz két gátfaktort definiáltunk 

(pl. Dx, Dz), amelyek azt határozzák meg, hogy az „oda”, ill. „vissza” irányú átalakulásokat milyen 

mértékben változtatja meg az adott allosztérikus faktor. A gátfaktorokat kétbetűs kód jelöli, az első betű 

(nagybetű) arra az allosztérikus faktorra utal, amelyhez tartoznak, a második betű (kisbetű) a tengelyre, 

amely mentén módosítják a sebességi állandókat. A kiemelt értékeket úgy határoztuk meg, hogy a 

szimulációval kapott áramok speciális tulajdonságai megegyezzenek a kísérletek során kapott áramok 

tulajdonságaival. A táblázatban a „D” paraméterhalmaz értékeit tüntettük fel [139].  
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afree  50 

bfree  5 000 
cfree  1 

dfree  20 
efree  5 
efree2  0.02 
ffree  25 000 
ffree2  1 
gfree  7 

hfree  2 
opfree  0.0025 
clofree  20 000 
opfreeD  0.55 
clofreeR  10 
clofreeD  2 

D  0.9 
K  2 
L  5 
M  1.25 

P  0.1 
Q  0.15 

V  0.22 
W  1.2 
Dx  1 
Dz =1/D 1.11 
Kx =1/K 0.5 
Ky  1 

Lx =1/L 0.2 
Ly  1 
Mx =1/M 1 
Mz =M 1 
Py  1 
Pz  1 
Qy  1 

Qz =Q 0.5 
Vy =1/V 4.54 
Wx =1/W 1 
Wz =W 1 
xRDS  0.001 

zR  1 

zD  1 
zS  1 

partin  50 
partout  5 
lig1  1 000 
lig2Aq  10 

a001 =afree*lig1 50 000 
a002 =a001*4/5 40 000 
a003 =a001*3/5 30 000 
a004 =a001*2/5 20 000 
a005 =a001*1/5 10 000 
a011 =a001*L*Lx 50 000 

a012 =a002*L*Lx 40 000 
a013 =a003*L*Lx 30 000 
a014 =a004*L*Lx 20 000 
a015 =a005*L*Lx 10 000 
a021 =a011*K*Kx 50 000 
a022 =a012*K*Kx 40 000 

a023 =a013*K*Kx 30 000 
a024 =a014*K*Kx 20 000 
a025 =a015*K*Kx 10 000 
a101 =a001*M*Mx*xRDS 5 000 

a102 =a101*4/5 4 000 
a103 =a102*3/4 3 000 
a104 =a103*2/3 2 000 

a105 =a104*1/2 1 000 
a111 =a101*L*Lx 5 000 
a112 =a102*L*Lx 4 000 
a113 =a103*L*Lx 3 000 
a114 =a104*L*Lx 2 000 
a115 =a105*L*Lx 1 000 

a121 =a111*K*Kx 5 000 
a122 =a112*K*Kx 4 000 
a123 =a113*K*Kx 3 000 
a124 =a114*K*Kx 2 000 
a125 =a115*K*Kx 1 000 
a201 =a111*W*Wx 5 000 

a202 =a112*W*Wx 4 000 
a203 =a113*W*Wx 3 000 
a204 =a114*W*Wx 2 000 
a205 =a115*W*Wx 1 000 
a211 =a111*D*Dx 4 500 

a212 =a112*D*Dx 3 600 

a213 =a113*D*Dx 2 700 
a214 =a114*D*Dx 1 800 
a215 =a115*D*Dx 900 
b001 =bfree 5 000 

b002 =b001*2 10 000 
b003 =b001*3 15 000 
b004 =b001*4 20 000 

b005 =b001*5 25 000 
b011 =b001*(1/L)*Lx 200 
b012 =b002*(1/L)*Lx 400 
b013 =b003*(1/L)*Lx 600 
b014 =b004*(1/L)*Lx 800 
b015 =b005*(1/L)*Lx 1 000 

b021 =b011*(1/K)*Kx 50 
b022 =b012*(1/K)*Kx 100 
b023 =b013*(1/K)*Kx 150 
b024 =b014*(1/K)*Kx 200 
b025 =b015*(1/K)*Kx 250 
b101 =b001*(1/M)*Mx*xRDS 413.2 
b102 =b101*2 826.4 

b103 =b101*3 1 240 
b104 =b101*4 1 653 
b105 =b101*5 2 066 
b111 =b101*(1/L)*Lx 16.53 
b112 =b102*(1/L)*Lx 33.06 
b113 =b103*(1/L)*Lx 49.59 

b114 =b104*(1/L)*Lx 66.12 

b115 =b105*(1/L)*Lx 82.64 
b121 =b111*(1/K)*Kx 4.13 
b122 =b112*(1/K)*Kx 8.26 
b123 =b113*(1/K)*Kx 12.40 
b124 =b114*(1/K)*Kx 16.53 

b125 =b115*(1/K)*Kx 20.66 
b201 =b111*(1/W)*Wx 11.48 
b202 =b112*(1/W)*Wx 22.96 
b203 =b113*(1/W)*Wx 34.44 
b204 =b114*(1/W)*Wx 45.91 
b205 =b115*(1/W)*Wx 57.39 

b211 =b111*(1/D)*Dx 18.36 
b212 =b112*(1/D)*Dx 36.73 
b213 =b113*(1/D)*Dx 55.10 
b214 =b114*(1/D)*Dx 73.46 
b215 =b115*(1/D)*Dx 91.83 
c100 =c110*Q*Qz*zR/zD 25 

c101 =c100*M*Mz 30.25 
c102 =c101*M*Mz 36.60 

c103 =c102*M*Mz 44.29 
c104 =c103*M*Mz 53.59 
c105 =c104*M*Mz 64.84 
c110 =cfree*lig2Mmb*zD 100 
c111 =c110*M*Mz 121 

c112 =c111*M*Mz 146.41 
c113 =c112*M*Mz 177.16 
c114 =c113*M*Mz 214.36 
c115 =c114*M*Mz 259.37 
c120 =c110*P*Pz*zS/zD 10 
c121 =c120*M*Mz 12.1 

c122 =c121*M*Mz 14.64 
c123 =c122*M*Mz 17.72 
c124 =c123*M*Mz 21.44 
c125 =c124*M*Mz 25.94 
d100 =d110*(1/Q)*Qz*zR/zD 20 
d101 =d100*(1/M)*Mz 20 
d102 =d101*(1/M)*Mz 20 
d103 =d102*(1/M)*Mz 20 
d104 =d103*(1/M)*Mz 20 
d105 =d104*(1/M)*Mz 20 
d110 =dfree*zD 20 
d111 =d110*(1/M)*Mz 20 
d112 =d111*(1/M)*Mz 20 
d113 =d112*(1/M)*Mz 20 
d114 =d113*(1/M)*Mz 20 
d115 =d114*(1/M)*Mz 20 
d120 =d110*(1/P)*Pz*zS/zD 200 
d121 =d120*(1/M)*Mz 200 

d122 =d121*(1/M)*Mz 200 
d123 =d122*(1/M)*Mz 200 
d124 =d123*(1/M)*Mz 200 
d125 =d124*(1/M)*Mz 200 
e010 =efree 5 
e011 =e010*L*Ly 25 
e012 =e011*L*Ly 125 

e013 =e012*L*Ly 625 
e014 =e013*L*Ly 3 125 
e015 =e015*L*Ly 15 625 
e020 =efree2 0.02 

e021 =e020*K*Ky 0.04 
e022 =e021*K*Ky 0.08 

e023 =e022*K*Ky 0.16 
e024 =e023*K*Ky 0.32 
e025 =e024*K*Ky 0.64 

e110 =e010*Q*Qy 10 
e111 =e110*L*Ly 50 
e112 =e111*L*Ly 250 

e113 =e112*L*Ly 1 250 
e114 =e113*L*Ly 6 250 
e115 =e114*L*Ly 31 250 
e120 =e020*P*Py 0.002 
e121 =e120*K*Ky 0.004 
e122 =e121*K*Ky 0.008 

e123 =e122*K*Ky 0.016 
e124 =e123*K*Ky 0.032 
e125 =e124*K*Ky 0.064 
f010 =ffree 25 000 
f011 =f010*(1/L)*Ly 5 000 
f012 =f011*(1/L)*Ly 1 000 
f013 =f012*(1/L)*Ly 200 

f014 =f013*(1/L)*Ly 40 
f015 =f014*(1/L)*Ly 8 
f020 =ffree2 1 
f021 =f020*(1/K)*Ky 0.5 
f022 =f021*(1/K)*Ky 0.25 
f023 =f022*(1/K)*Ky 0.125 

f024 =f023*(1/K)*Ky 0.0625 

f025 =f024*(1/K)*Ky 0.0312 
f110 =f010*(1/Q)*Qy 12500 
f111 =f110*(1/L)*Ly 2500 
f112 =f111*(1/L)*Ly 500 
f113 =f112*(1/L)*Ly 100 

f114 =f113*(1/L)*Ly 20 
f115 =f114*(1/L)*Ly 4 
f120 =f020*(1/P)*Py 10 
f121 =f120*(1/K)*Ky 5 
f122 =f121*(1/K)*Ky 2.5 
f123 =f122*(1/K)*Ky 1.25 

f124 =f123*(1/K)*Ky 0.625 
f125 =f124*(1/K)*Ky 0.3125 
g110 =gfree 7 
g111 =g110*D*Dz 7 
g112 =g111*D*Dz 7 
g113 =g112*D*Dz 7 

g114 =g113*D*Dz 7 
g115 =g114*D*Dz 7 

h110 =gfree*D^10 2.440 
h111 =h110*(1/D)*Dz 3.013 
h112 =h111*(1/D)*Dz 3.720 
h113 =h112*(1/D)*Dz 4.592 
h114 =h113*(1/D)*Dz 5.67 

h115 =h114*(1/D)*Dz 7 
op000 =opfree 0.0025 
op001 =op000*(1/V)*Vy 0.052 
op002 =op001*(1/V)*Vy 1.067 
op003 =op002*(1/V)*Vy 22.05 
op004 =op003*(1/V)*Vy 455.6 

op005 =op004*(1/V)*Vy 9 412.7 

op100 
=op110*clo100*e110/ 

(clo110*f110) 
0.0022 

op101 =op100*L*W 0.013 
op102 =op101*L*W 0.079 
op103 =op102*L*W 0.475 
op104 =op103*L*W 2.85 

op105 =op104*L*W 17.1 
op110 =opfreeD 0.55 

op111 =op110*W*Wz 0.93 
op112 =op111*W*Wz 1.57 
op113 =op112*W*Wz 2.65 
op114 =op113*W*Wz 4.49 

op115 =op114*W*Wz 7.58 
clo000 =clofree 20 000 
clo001 =clo00*V*Vy 20 000 
clo002 =clo01*V*Vy 20 000 
clo003 =clo02*V*Vy 20 000 
clo004 =clo03*V*Vy 20 000 

clo005 =clo04*V*Vy 20 000 
clo100 =clofreeR 10 
clo101 =clo100*1/W*1/L 1.67 
clo102 =clo101*1/W*1/L 0.28 
clo103 =clo102*1/W*1/L 0.046 
clo104 =clo103*1/W*1/L 0.0077 

clo105 =clo104*1/W*1/L 1.29e-3 
clo110 =clofreeD 2 
clo111 =clo110*(1/W)*Wz 2 
clo112 =clo111*(1/W)*Wz 2 

clo113 =clo112*(1/W)*Wz 2 
clo114 =clo113*(1/W)*Wz 2 

clo115 =clo114*(1/W)*Wz 2 
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A következőkben bemutatott vizsgálatokban a PNU-120596 vegyület kísérletesen 

tapasztalt viselkedését próbáltuk megérteni, megmagyarázni a kinetikai modellek 

segítségével. Feltételezzük, hogy a modulátor és az agonista kölcsönhatása által kiváltott 

jellegzetes mintázatok a receptor különböző konformációs állapotaival való különféle 

kölcsönhatással magyarázhatóak, célunk ezeknek feltárása és számszerűsítése. Általában 

egy jelenség értelmezésével kezdjük: megvizsgáljuk, milyen kvantitatív feltételek kellenek 

ezen jelenség megvalósulásához.  

 

6.1.4.2. A PNU-120596  állapotpreferenciájának modellezése 

 

A 6.1.2.1. fejezetben bemutatott kísérletekben a PNU-120596 vegyület 

állapotpreferenciáját vizsgáltuk és a következőket figyeltük meg:  

 a modulátor előinkubációja a bifázikus áram első komponensét lényegében 

változatlanul hagyta,  

 míg a második komponens felfutását szignifikánsan felgyorsította.  

A modellezés gondolatmenetének és az eredményeknek a személeletesebbé tétele 

érdekében egyszerűsítsük a 25. ábrán látható sémát az agonista betöltöttségek 

összevonásával: a 27. ábrán látható kinetikai ábrákon az agonista-betöltöttség egyetlen 

szintjét ábrázoltuk (erre utal az „n” karakter, vagyis az öt ortosztérikus kötőhely közül n 

darab kötőhely kötött agonista molekulát, „p” jelzi a PNU-120596 molekulát kötött 

állapotokat). További egyszerűsítésként eltekintettünk a lassú deszenzitizált állapotoktól, 

valamint megengedtük az átalakulást a nyugalmi, nyitott és deszenzitizált állapotok között 

minden irányban.  

 

27. ábra: A PNU-120596 vegyület α7nAChR-ra kifejtett hatásának kinetikai sémája. a.: Az α7nAChR 

három-állapotú modellje a PNU-120596 vegyületet kötött állapotokkal kiegészítve. b.: A PNU-120596 

vegyület előinkubációját követő kolin és PNU-120596 együttes perfúziójának következtében történő 

állapotváltozások egy lehetséges útvonala. c.: A PNU-120596 vegyület előinkubációját követő kolin és 

PNU-120596 együttes perfúziójának következtében történő állapotváltozások valószínűsített útvonala. d.: A 

PNU-120596 vegyület hatásának minimális modellje. [139] 
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Gondolatmenetünk a következő volt: amennyiben lehetséges lenne a nyugalmi 

állapothoz (anR)  történő asszociáció (27.b ábra), akkor a PNU-120596 vegyület perfúziója 

alatt a receptorok jelentős része modulátort kötne és így a panR állapotba kerülne. Ha a 

receptorok a panR állapotban vannak, akkor a modulátor-mentes receptorok agonsita által 

kiváltott gyors aktivációja (átmenet anR - ből anO - ba) nem lehetséges, mert az áram 

felfutásának sebességét a kapuzás sebességi állandói határozzák meg, melyeket 

drasztikusan lelassít a modulátor kötődése. Így amennyiben a receptorok jelentős része 

panR állapotban lenne, az áram első gyors komponensének szignifikánsan csökkennie 

kellene. A PNU-120596 vegyülettel történő előinkubációs kíséreletek során azonban 

ennek éppen az ellenkezőjét figyeltük meg: a gyors komponens minimális csökkenést 

mutatott.  

A modell segítségével megvizsgáltuk, hogyan viselkednének a receptorok abban az 

esetben, ha a modulátor affinitása nem lenne érzékeny a receptor konformációjára (28. 

ábra, 3. Táblázat; „A” paraméterhalmaz). Ennek során lehetővé tettük a modellben a 

nyugalmi állapotú receptorhoz való asszociációt is és ahogyan vártuk, előinkubáció 

hatására a kísérletes eredményekkel (22. ábrán látható áramok) ellentétben az első 

áramkomponens kezdett eltűnni (28. ábra felső panel).  

 

3. Táblázat.: Az allosztérikus faktorok és szimmetrikus gátfaktorok értékei az „A”-„D” 

paraméterhalmazokban. A Q allosztérikus faktor a modulátor-kötés és a receptor deszenzitizációja közötti 

kapcsolatot számszerűsíti. Q < 1 esetén a modulátort kötött receptorok a deszenzitizált állapotot preferálják, 

és a modulátor affinitása a deszenzitizált állapotú receptorhoz nagyobb. Az M allosztérikus faktor az 

agonista és modulátor közötti kooperativitást jellemzi. M > 1 értékek azt jelentik, hogy az egyik ligandum 

bekötődése növeli a másik kötőhely affinitását. Az xRDS < 1 szimmetrikus gátfaktor a modulátort-kötött 

receptorok (minden konformáció) esetében emelkedett energiagátat jelent az x tengely mentén, vagyis 

egyenlő mértékben csökkenti az asszociáció és disszociáció folyamatát. Paraméterhalmazok: A: alap modell: 

a modulátor nincs hatással a nyugalmi-deszenzitizált equilibriumra; nincs kooperativitás az agonista és 

modulátor kötőhelyek között; sem az agonista, sem pedig a modulátor asszociációja nem gátolt. B: A 

modulátor a deszenzitizált állapotot részesíti előnyben. C: Magasabb kooperativitás és az agonista 

kötőhelynek mérsékelten gátolt akcesszibilitása. D: Mérsékelt kooperativitás és az agonista kötőhelyének 

erősen gátolt akcesszibilitása. [139] 
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28. ábra:  A szimulációkban kapott áramok különböző paraméterektől való függése. A szimulációs 

görbék az összes nyitott állapot betöltöttségét mutatják az idő függvényében (A,B,D). (Itt a kísérletes 

regisztrátumokhoz képest fordítva látjuk a görbéket, negatív)  A: a PNU-120596 asszociációja a nyugalmi 

állapotú receptorhoz. A görbék mindkét paraméterhalmaz esetében a szimulált áramok 10 μM PNU-120596 

vegyületnek 15, 215, 415, és 615 ms hosszú pre-inkubációját követő kezdeti szakaszát mutatják. A felső 

panel az „A” paraméterhalmazzal (egyforma asszociációs sebesség a nyugalmi és a deszenzitizált állapotú 

receptorhoz, lásd 1. táblázat), az alsó a „B” paraméterhalmazzal (csökkentett asszociációs sebesség a 

nyugalmi állapotú receptorhoz, melyet a modulátor-kötés által előidézett deszenzitizált állapot perferenciája 

ellensúlyoz) végzett szimulációk eredményét mutatja. B: A kolin disszociációja a modulátort kötött 

receptorokról. A görbék 3 paraméterhalmazzal szimulált, a kolin és PNU-120596 1 s hosszú együttes 

adagolása, majd 2 s hosszú PNU-120596 adagolása által kiváltott áramokat mutatja (lásd 2. Táblázat). C: 

Koncentráció-relatív amplitúdó (teli szimbólumok) és koncentráció-relatív nettó töltés (üres szimbólumok) 

görbék 10 μM PNU-120596 jelenlétében két paraméterhalmaz esetében. A modulátor-mentes, agonista által 

kiváltott áramok szürke színben láthatóak. A vastag vonalak az adatpontokra illesztett Hill-egyenletek 

görbéi. D: A 10 mM kolin által szimulációban kiváltott áram első másodperce, amikor a modell viselkedését 

több többféle fiziológiás körülmény között vizsgáltuk: rövid (10ms) agonista-pulzusok alacsony 

koncentrációjú (1 μM) PNU-120596 folyamatos jelenlétében. [139] 
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A mérések során kapott eredmények reprodukálását a nyugalmi állapothoz való 

affinitás módosításával kíséreltük meg. Ezt a „Q” faktor változtatásával értük el (25. ábra), 

melynek csökkentése lelassítja a modulátor asszociációját, miközben a disszociációját nem 

befolyásolja és mindezt „kiegyensúlyozza” a modulátort-kötött deszenzitizáció 

elősegítése. Ahhoz, hogy az első áramkomponens csak olyan minimális mértékben 

csökkenjen, mint a kísérletekben (9,4%), a „Q” faktort legalább 0.15-re kellett 

csökkentenünk („B” paraméterhalmaz), ami azt jelenti, hogy a nyugalmi konformációhoz 

való asszociáció legalább 44,4-szer lassabb kellett legyen a deszenzitizált konformációhoz 

való asszociációnál (28A. ábra alsó panel). Mindebből arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a PNU-120596 a nyugalmi állapotú receptorhoz elhanyagolható mértékben asszociál. 

Felmerül a kérdés, hogy milyen folyamat állhat a második áramkomponens 

felgyorsulásának hátterében, ha feltételezzük, hogy az nem a PNU-120596 vegyület 

kötőhelyhez való asszociációjának következménye. Tudjuk, hogy a PNU-120596 vegyület 

kötőhelye a receptor transzmembrán régiójában található, illetve azt is, hogy a molekula 

lipofil (számolt LogP értéke 2,57). Úgy gondoljuk, hogy a modulátor a kötőhelyét talán a 

membrán fázisból éri el, és a membránba való partícionálódása, illetve az ott történő 

felhalmozódása lehet az a folyamat, amely néhány száz milliszekundomot vesz igénybe. 

Ha a partícionálódás equilibriumát sikerült elérni, és a membrán fázis telítődött, akkor a 

kötődés gyorsabban történhet meg és így a PNU-120596 pozitív  moduláló hatása is 

gyorsabban jelenik meg, ezáltal pedig az áram felfutása felgyorsul. Modellünkben a vizes 

közeg és az intramembrán tér PNU-120596 koncentráció-változásának (       , 

        ) dinamikáját a következő differenciálegyenlet segítségével írtuk le: 

 

            

  
                                                          

 

ahol        és         a megfelelő partícionálódási sebességi állandókat jelölik. A PNU-

120596 vegyület vizes oldat és membránfázis közti megoszlási hányadosát nem ismerjük, 

a partícionálódási és megoszlási hányadosok becsült értéke (LogP, LogD) csak a víz-

oktanol megoszlásra ismert, amely nagyon különbözhet a membrán és vizes közeg közötti 

megoszlástól. A membrán-vizes oldat megoszlási hányadost 1-nek választottuk (10-szeres 

felhalmozódást feltételezve). 
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A szimulációk segítségével megmutattuk, hogy PNU-120596 vegyülettel történő 

előinkubáció esetén a modulátor molekula membránfázisba történő partícionálódása 

felelős lehet az áram felfutásának ilyen mértékű felgyorsításáért. 

Összegezve eredményeinket, úgy gondoljuk, hogy a nyugalmi állapothoz történő 

asszociáció elhanyagolható, és így a PNU-120596 vegyületet kötött nyugalmi állapot 

(panR) betöltöttsége is. Ez a következtetés, valamint az 1.c séma előnyben részesítése [140] 

cikk 4. sémájával szemben az 27.d sémán látható topológiához vezet.  

 

6.1.4.3.  Az áram lecsengésének modellezése 

 

A kísérletek során azt tapasztaltuk (6.1.3. fejezet), hogy amennyiben a modulátor 

jelenlétében mostuk ki az agonistát, az áram lecsengése a modulátor távollétében 

megfigylethez képest majdnem egy nagyságrenddel lassabbnak bizonyult. A jelenségre 

kétféle magyarázatot javasoltunk: a modulátor bekötődése növeli az ortosztérikus kötőhely 

affinitását, vagy csökkenti annak akcesszibilitását (vagyis a modulátor az agonista 

molekulákat a kötőhelyükön „csapdába ejti”). Mindkét mechanizmust megvizsgáltuk 

szimulációk segítségével. 

Az agonista és a modulátor affinitása közötti kooperativitást a modellben az „M” 

allosztérikus faktorral  jellemeztük (25. ábra), az akcesszibilitást az „xRDS” 

„szimmetrikus gátfaktor” segítségével (3. Táblázat) tudtuk szabályozni (az agonista 

modulátort kötött állapotokhoz történő asszociációjának és disszociációjának sebességi 

állandóit egyforma mértékben változtatja).  

Kooperativitás hiányában (M = 1), vagyis amikor az agonista asszociációjának és 

disszociációjának sebessége független volt a modulátor-kötéstől, az áram a kísérletekben 

tapasztaltakhoz képest sokkal gyorsabban csengett le (2. Táblázat, 3. Táblázat illetve 28B. 

ábra, „B” paraméterhalmaz). A lassabb lecsengés reprodukálására tett kísérletek során azt 

tapasztaltuk, hogy sem pusztán az „M” faktor értékének növelése (vagyis a 

kooperativitásnak kizárólag ilyen módon történő bevezetése) sem pedig az „xRDS” 

gátfaktor csökkentése (vagyis az agonista modulátor-kötött receptorhoz való 

akcesszibilitásának csökkentése) önmagában nem volt elegendő a lelassult lecsengés 

reprodukálásához.  
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Amennyiben azonban a két módosítást párhuzamosan végeztük, a kísérletekben 

tapasztalt lassú lecsengést figyelhettük meg:  

 erősen csökkent akcesszibilitás (xRDS = 0,001) esetén csak gyenge kooperativitást 

(M = 1,25; vagyis a modulátor-kötés az agonista-kötés affinitását 1,25
2
 = 1,56 -

szorosára növelte) kellett feltételeznünk (3. táblázat, illetve 28B ábra, „D” 

paraméterhalmaz), 

 míg még erős kooperativitás (M > 2) mellett is erősen korlátozott akcesszibilitást 

(M = 2,1 és xRDS = ~ 0,01; M = 4,9 és xRDS = 0,05) kellett feltételeznünk (3. 

táblázat, illetve 28B ábra, „C” paraméterhalmaz). 

A görbe alakját (azonnali exponenciális lecsengés az agonista eltávolítása után) a „D” 

paraméterhalmaz (gyenge kooperativitás, erősen gátolt akcesszibilitás) esetében sikerült 

jobban reprodukálnunk.  

Bár a lecsengést néhány további paraméter is befolyásolta, az egyetlen 

elengedhetetlen feltételnek az agonista modulátort-kötött receptortól való 

disszociációjának lassítása bizonyult. Az agonista disszociációját mind az „M” mind pedig 

az „xRDS” paraméterek befolyásolták, a csökkenés mértékét az  
  

    
  hányados adja meg. 

Ennek segítségével kiszámolható, hogy minden olyan paraméterhalmaz esetében, amellyel 

sikerült a kísérletek során tapasztalt mértékű lecsengést elérnünk, az agonsita 

disszociációjának a modulátor-kötött receptoroktól 400 – 4000 -szer lassabbnak kellett 

lennie, mint a modulátor-mentes receptoroktól. Mindebből arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a PNU-120596 jelenlétében a kolin kötőhelyről való disszociációs 

képessége radikálisan lecsökken. Ezt kísérheti az agonista affinitásának mérsékelt 

növekedése (vagyis az ortosztérikus és allosztérikus kötőhelyek közötti kooperativitás), de 

a szimulációk azt mutatják, hogy sokkal inkább a csökkent akcesszibilitás lehet az 

elsődleges mechanizmus. 

Megvizsgáltuk a modell koncentráció-válasz görbéjét a kooperativitás teljes 

hiányában (M = 1; „B” paraméterhalmaz). A 28.C ábra felső paneljén a szimulácók során 

kapott, kolin által 10 μM PNU-120596 jelenlétében kiváltott válaszok koncentráció-

amplitúdó, ill. koncentráció-nettó töltésáramlás (görbe alatti terület, AUC) görbéi 

láthatóak. A PNU-120596 távollétében kapott koncentráció-válasz görbéket ( [140]  8.B 

ábra) az összehasonlítás érdekében szintén feltüntettük szürke színben. Az agonista által 

önmagában kiváltott áram esetében az amplitúdóra, illetve AUC-re vonatkozó EC50 értéke 
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(ilyen sorrendben) 1,24 mM, illetve 135 μM volt (AUC-t az első 200 ms alapján 

számoltuk), míg 10 μM PNU-120596 és kolin együttes adagolása esetén ezek az értékek 

109 μM-nak és 121 μM-nak adódtak. Ez azt jelenti, hogy az áram amplitúdókra 

vonatkozóan 11,3 – szeres növekedés volt megfigyelehető a kolin látszólagos affinitásában 

még a „nem-kooperatív” modell esetében is (vagyis amikor nem változott az agonista 

mikroszkopikus affinitása; „B” paraméterhalmaz). Az AUC plot-ok esetében a látszólagos 

affinitás növekedés minimális volt (1.11-szeres). Ez világosan mutatja, hogy az affinitás 

látszólagos növekedése az egyik ligandum bekötődésének a másik kötőhelyre kifejtett 

hatása nélkül is lehetséges.  

A kooperativitás feltételezése (M = 2,1; „C” paraméterhalmaz) nem tolta el 

nagymértékben a koncentráció-válasz görbét  (28.C ábra alsó panel), az EC50 értékek 

ebben az esetben: 85,5 μM (amplitúdó) és 102,5 μM (AUC). Bár a „C” paraméterhalmaz a 

modellben 4,41-szeres mikroszkopikus affinitásbeli növekedést okozott a „B” 

paraméterhalmazhoz képest, a makroszkopikus affinitásban csak 1,28-szoros növekedést 

eredményezett. A koncentráció-amplitúdó és koncentráció-AUC görbék közötti óriási 

különbséghez képest a PNU-120596 vegyület AUC-re gyakorolt hatása elhanyagolhatónak 

tűnik.  

Nem szabad elfelejteni azonban hogy a 28.C ábrán látható minimális különbség a 

"B" és "C" paraméterhalmazok között csupán a relatív töltésáramlásra és relatív 

amplitúdókra vonatkozik. Abszolút töltésbeáramlás tekintetében a két paraméterhalmaz 

között nagyon jelentős különbség van. A 28.D ábrán jól látható, hogy mekkora jelentősége 

van a gátolt agonista disszociációnak a fiziológiás körülményekhez közeli állapotban, 

amikor a PNU-120596 koncentrációja alacsony (1 μM) és az agonista rövid (10 ms) 

pulzusokban érkezik (10 mM kolin). A szimulációkban a modulátor a teljes töltésáramlást 

110,8-szorosra („A”) illetve 31,2-szeresre („B”) növelte a csak agonistával kiváltott 

áramhoz képest (az agonista pulzust követő 1 ms hosszú periódus alatt számolva). Ezzel 

szemben azokban a modellekben, ahol az agonista disszociáció gátlását feltételeztük, a 

növekedés 2001-szeres („C”) ill. 2392-szeres („D”) volt. Ez jól mutatja a gátolt-agonista-

disszociációnak, mint mechanizmusnak fiziológiás jelentőségét.  
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6.1.4.4. A PNU-120596 asszociációja a különböző deszenzitizált állapotokhoz 

 

A PNU-120596 vegyület különböző deszenzitizált állapotokra kifejtett hatását, az 

agonistának, az agonista és modulátor együttes perfúzióját megelőző egyre hosszabb idejű 

előkezelésével vizsgáltuk. Egyre hosszabb előinkubáció esetén egyre több receptor került 

lassú deszenzitizált állapotba. Azt vártuk, hogy amennyiben vagy a modulátor különböző 

deszenzitizált állapotokoz való affinitása vagy a receptoroknak ezekből az állapotokból 

való re-aktiválásának hatékonysága eltérő, akkor a PNU-120596 vegyület hatása függeni 

fog a kolin-nal történő előkezelés hosszától.  

Azt tapasztaltuk, hogy az egyre hosszabb agonistával történő előinkubáció az első 

gyors, kolin-által kiváltott áramkomponenst változatlanul hagyta, azonban a receptorokat 

egyre érzéketlenebbé tette a PNU-120596 pozitív moduláló hatásával szemben (2. 

áramkomponens).  

A kísérletes értékekhez hasonló mértékű csökkenés reprodukálásához elég volt az 

agonista mérsékelt lassú deszenzitizált állapot („S”) preferenciáját feltételezni (K = 2, 

vagyis négyszeres preferencia; ld. 28. ábra illetve 3. Táblázat), de szükséges volt a 

modulátornak határozott preferenciát feltételezni (P = 0,1, vagyis 100-szoros preferencia; 

ld. 28. ábra ill. 3. Táblázat) a gyors deszenzitizált állapotban lévő receptorok („D”) felé, a 

lassú inaktivált állapotban lévők („S”) rovására. Ezzel praktikusan megvalósult az, hogy 

bár az "S" állapot abszorbeáló volt, a modulátor nem asszociált hozzá. A mérésekből 

azonban nem derült ki egyértelműen, hogy a modulátor az "S" állapothoz valóban nem is 

volt képes kötni, vagy kötött ugyan, de nem volt képes kinyitni a csatornát. 
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6.2. Az affinitás és akcesszibilitás szerepe a nátriumcsatornát gátló vegyületek 

hatásmechanizmusában 

  

Az affinitás és akcesszibilitás szerepének felvetése a nátriumcsatorna gátló 

vegyületek hatásmechanizmusában nem új gondolat, több mint 30 éves múltra tekint 

vissza. A klasszikus MRH pontosan a konformációs állapotok eltérő affinitásában látja a 

hatásmechanizmus lényegét, míg a klasszikus GRH az eltérő akcesszibilitásban (ld. 

3.3.10.2. fejezet). 

Ami új a szemléletünkben, az egyrészt az, hogy a két elméletet nem, mint 

alternatívákat tárgyaljuk, hanem mint olyan mechanizmusokat, amelyek egyaránt 

hozzájárulnak egy-egy gyógyszer hatásmechanizmusához. Másrészt, azt gondoljuk, hogy a 

két alap-mechanizmus hozzájárulása az egyedi gyógyszerek esetében különböző lehet. 

Megpróbáltunk kidolgozni egy módszert, amellyel ez kísérletes úton meghatározható. 

Ennek a munkának a jelentőségét előre nem láthattuk. Ha azt találtuk volna, hogy a 

gyógyszerek alapvetően hasonló mechanizmussal gátolnak, amelyben a két alap-

mechanizmus hozzájárulása nem változik sokat, akkor nem lett volna túl nagy jelentőségű 

ezt a kérdést vizsgálni (bár a MRH és a GRH kontribúciójának kvantifikálása akkor is 

érdekes eredmény lett volna). Amit találtunk, az azonban éppen az ellenkezője ennek. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a vizsgált négy nátriumcsatorna gátló gyógyszercsoport 

radikálisan különböző hatásmechanizmussal rendelkezik. Ugyanakkor, az egyik 

csoportból szándékosan két anyagot vizsgáltunk (lidocaine és bupivacaine) a módszer 

tesztelése céljából, és ezek hatásmechanizmusát  a várakozásnak megfelelően nagyon 

hasonlóaknak találtuk.  

Az eredmények jelentősége pedig abban áll, hogy ez milyen tanulsággal jár a 

gyógyszerfejlesztés szempontjából. Ha alapvetően azonos hatásmechanizmusokkal 

találkoztunk volna, akkor ez nem lenne „hasznos” eredmény a nátriumcsatorna gátlók 

fejlesztésével kapcsolatban. Az a megfigyelés viszont, hogy a különböző terápiás 

spektrummal rendelkező anyagok hatásmechanizmusa is alapvetően és gyökeresen 

különbözik, azt jelenti, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni a 

hatásmechanizmusoknak. Az, hogy egy gyógyszer pontosan milyen módon változtatja 

meg például a szív akcióspotenciálját, vagy egy neuron tüzelési mintázatát, a 

hatásmechanizmustól függ. Azt feltételezzük, hogy az egyedi gyógyszer (vagy 
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gyógyszerjelölt) molekulák hatásmechanizmusa meg fogja határozni a terápiás profilt is, 

és ezért alapvetően hibás csupán hatáserősség alapján választani a molekulák közül.  

A 6.2. fejezet felépítése a következő lesz:  

Első lépésként meg kellett gondolnunk, hogyan tudjuk kvantifikálni a 

„moduláltság” (vagyis állapotfüggő affinitás) és a „rejtettség” (vagyis állapotfüggő 

akcesszibilitás) szerepét a gátlószerek hatásmechanizmusában (6.2.1). 

 Ezután azt tárgyaljuk, hogy a sebességi állandókra hogyan következtethetünk az 

időállandók és az egyensúlyi gátlás értékéből. Az időállandók és az egyensúlyi gátlás 

mértéke az ugyanis, amit kísérletesen mérni tudunk, de ahhoz, hogy az affinitás, illetve 

akcesszibilitás mértékére ebből következtetni tudjunk, ismernünk kell a sebességi állandók 

állapotfüggését. Két különböző megközelítést írunk le, melyek segítségével az 

asszociációs és disszociációs sebességi állandókat származtatni tudjuk a mérhető 

paraméterekből: a közelítéses módszer a legegyszerűbb két-állapotú modellre épül, míg a 

másik megközelítés (modellezés) során bonyolultabb modellekkel dolgozunk és a 

sebességi állandók értékét úgy optimalizáljuk, hogy a kíséreletes eredményeket a 

legjobban reprodukálni tudjuk (6.2.2.). 

 A következő fejezetben teszteltük a közelítéses módszer működését ismert gátlási 

mechanizmusok esetén. Milyen kísérleti eredményeket adna egy gyógyszer, ha tiszta 

MRH vagy GRH mechanizmussal hatna? Hogyan viselkedne az a szer, amely 

hatásmechanizmusában a két alap-mechanizmus egyenlő súllyal vesz részt? Szimulációkat 

végeztünk tehát előre definiált gátlási mechanizmusokkal (vagyis előre definiált 

állapotfüggő sebességi állandókkal), és megfigyeltük, hogy milyen jellegű változásokat 

látunk az időállandók, illetve az egyensúlyi gátlás értékeiben. Az eredményekből 

megpróbáltunk következtetni a hatásmechanizmusra úgy, mintha nem ismernénk azt, és 

megnéztük, hogy a kiszámolt sebességi állandók mennyire hasonlítanak az eredeti 

értékekre (6.2.3.).  

 Végül az öt vizsgált nátriumcsatorna gátló esetében kapott valódi, kísérletesen mért 

adatok segítségével megpróbáltuk meghatározni, milyen hatásmechanizmussal hathatnak. 

A közelítéses módszer csak abban az esetben működik jól, ha valóban a gyors inaktivált 

állapot az, amely meghatározó a hatásmechanizmus szempontjából. Látni fogjuk, hogy ez 

az ötből csak két anyagnál volt így. A másik három gyógyszer hatásmechanizmusát 

kinetikai modellezés segítségével próbáltuk megfejteni. 
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6.2.1.  A modulált és rejtett receptor hipotézis közreműködésének kvantifikálása 

 

Annak érdekében, hogy adott hatóanyag hatásmechanizmusának tekintetében 

kvantifikálni tudjuk az affinitásban („moduláltság”) és akcesszibilitásban („rejtetteség”) 

bekövetkező állapotfüggő változást, definiálnunk kell, hogy mit értünk ezen fogalmak 

alatt.  

Induljunk ki az állapotfüggés legegyszerűbb modelljéből (29. ábra), amely két 

konformációs állapotot feltételez: nyugalmi (R - „resting”, aktiválható) és inaktivált (I) 

állapotot. Mindkét állapothoz képes kötődni a gyógyszermolekula (BR, BI). (Ezt az 

egyszerű, nyitott állapotot nem tartalmazó modellt használták az MRH mechanizmust 

elsőként leíró cikkekben. A GRH mechanizmusának leírására használt eredeti, három 

állapotú modell ennek speciális eseteként tekinthető, ahogyan azt a későbbiekben látni 

fogjuk.) 

 

 

 

29. ábra: A MRH és GRH által leírt mechanizmus illusztrálása két konfomációs állapotot feltételező 

modell segítségével. Az ábrán nagy nyomtatott betűk jelölik az iocsatorna különböző kinetikai állapotait: 

„R” – nyugalmi állapot, „I” – inaktivált állapot, „BR” - gátlószermolekulát kötött nyugalmi állapot, „BI” - 

gátlószermolekulát kötött inaktivált állapot. ka illetve kd jelölik az asszociáció, illetve disszociáció sebességi 

állandóit, α és β  pedig a szabad receptorok esetében az inaktiváció, illetve az abból való visszatérés 

sebességi állandóit. A és D szorzótényezők az asszociáció illetve disszociáció sebességében az inaktiváció 

hatására bekövetkező változást, X és Y pedig a gátlószermolekula bekötődésének következtében a kapuzás 

sebességében fellépő változást jelzi. cc – a gátlószer koncentrációja. 
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Az inaktivált, illetve a gyógyszermolekulát kötött konformációk (I, BR, BI) nem 

aktiváhatóak. Az asszociáció illetve disszociáció sebességi állandóit ka illetve kd, a 

gátlószer koncentrációját cc jelöli. A szabad receptorok esetében az inaktiváció, illetve az 

abból való visszatérés sebességi állandóit α és β jelölik, ezek feszültségfüggő értékek. Az 

inaktiváció által az asszociáció, illetve disszociáció sebességében bekövetkező változás 

mértékét az A és D szorzótényezők mutatják, a gyógyszermolekula bekötődésének 

következtében a kapuzás sebességében fellépő változást pedig X és Y jellemzi.  

Könnyen látható, hogy a detailed balance feltételeinek kielégítése érdekében a 

következő összefüggésnek kell teljesülnie: 

 

 
 

 

 
                                                                          

A GRH értelmében a kapuzás sebességi állandóit nem befolyásolja a 

gyógyszermolekula bekötődése. A  modellünkben ebből az következik, hogy „tiszta” GRH 

mechanizmus esetén     és így (39) szerint    .  

A MRH implementációja már nem ennyire nyilvánvaló. Az elmélet szerint a 

gyógyszermolekula affinitása az inaktiváció következtében megváltozik. Ezt azonban 

elérhetjük az asszociáció, a disszociáció vagy mindkettő sebességének egyidejű 

megváltoztatásával is. A „tiszta” MRH mechanizmus alatt a továbbiakban a 

gondolatmenet szemléltetése érdekében azt a folyamatot értjük, melynek során csak a 

disszociáció sebessége változik meg. Ebben az esetben az asszociáció során leküzdendő 

energiagát nagysága (vagyis az akcesszibilitás) nem változik (       ). (Az elmélet 

eredeti leírásában nem zárták ki az energiagát csökkenésének lehetőségét.)  

Ahogyan a Bevezetés fejezetben láttuk, azon energiagát nagysága, melyet a 

csatornának a konformációs átmenetek során le kell küzdenie, arányos a sebességi 

állandók reciprokának logaritmusával (    
      (

 

   
) ). Két állapot közötti szabadenergia-

különbség az „⟶”, illetve „⟵” irányú folyamatok sebességi állandói hányadosának 

logaritmusából számolható (30. ábra). 
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30. ábra: A szabad és a gyógyszermolekulát kötött állapotok, valamint az átmeneti állapot 

szabadenergia szintjének sematikus ábrázolása. Az energiagát magassága az asszociáció sebességi 

állandójának (ka) és a koncentrációnak (cc) a függvénye. A két állapot szabadenergiaszintje közötti 

különbség az említett két tényező mellett a disszociáció sebességi állandójától (kd) is függ. Az ábra egy 

olyan kötődési folyamatot illusztrál, ahol az egyes csatornák esetében az asszociáció sebessége nagyobb a 

disszociáció sebességénél. Az egyensúlyi állapot akkor áll be, ha több gyógyszermolekulát kötött csatorna 

van, mint szabad csatorna és így a csatornapopuláció szintjén az asszociációs és disszociációs lépések száma 

egyenlő. 

 

 

A „tiszta” MRH és GRH mechanizmus szemléltetése érdekében tegyük fel, hogy 

nyugalmi állapotban az asszociáció és disszociáció sebességi állandói egyenlőek és így a 

szabad illetve gyógyszermolekulát kötött nyugalmi állapotok azonos szabadenergiaszintet 

képviselnek. Tegyük fel továbbá, hogy a tartófeszültség („holding potential”) a szabad 

csatornák V1/2 értéknél van, mert így az inaktiváció és az inktivált állapotból való 

visszatérés (   ) sebessége egyenlő és a nyugalmi, illetve inaktivált szabad csatornák 

azonos szabadaenergiaszintet képviselnek. A 31. ábrán a nyugalmi állapotot jellemző 

energiadiagrammot (     átalakulást) fekete szín, az inaktivált állapotot jellemzőt 

(     átalakulást)  piros szín jelöli. A „tiszta” akcesszibilitásbeli változás az energiagát 

nagyságának megváltozását jelenti, miközben a szabadenergiaszintek nem változnak. A 

„tiszta” affinitásbeli változás a szabadenergiaszintek közötti különbség megváltozásával 

reprezentálható, miközben az asszociáció energiagátjának nagysága nem változik. A 31.D 

ábra a megnövekedett illetve lecsökkent asszociációs illetve disszociációs sebességek 

lehetséges variációit mutatja (  –    sík). Az     feltételt teljesítő (középső függőleges 

vonaltól jobbra eső) variációk kielégítik a GRH minimális feltételét (energiagát nagysága 

csökken), a „tiszta” GRH a jobb felső átlón helyezkedik el (     ). Minden 

párosítás, amelyre teljesül, hogy     (az     átló alá eső) kielégíti a MRH minimális 

feltételét (a „tiszta” MRH az             vonalon található. 
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31. ábra: Szabadenergia-diagrammok a „tiszta” GRH és MRH mechanizmus esetében. GRH esetében 

az energiagát nagysága változik, miközben a szabadenergiaszintek változatlanok. MRH esetében az 

energiagát nagysága változatlan, miközben a szabadenergiaszintek közötti különbség változik. A. Nyugalmi 

állapotban az asszociáció és disszociácó sebessége egyenlő. B. „tiszta” GRH:  Inaktivált állapotban a 

kötőhely jobban hozzáférhető (piros). C. „tiszta” MRH: A gátlószer affinitása nagyobb az inaktivált 

állapothoz (piros), és stabilizálja azt. D. A megnövekedett illetve lecsökkent asszociációs illetve 

disszociációs sebességek lehetséges variációi (  –    térkép). A rombuszok az A – D térkép pontjait jelölik. 

A szürke terület a nátriumcsatorna gátló szerek lehetséges mechanizmusait, a kék színű rombuszok a 

prototipikus mechanizmusoknak megfelelő pontokat jelölik (lásd 6.2.3. fejezet).  

#2 – MRH=GRH 

#3 – asszoc↑= disszoc↓ 

#1-  

#4-  
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6.2.2. Az   és   értékek meghatározása a kísérletes adatokból kétféle módon 

 

Célunk az volt, hogy meghatározzuk az   és   értékét különböző nátriumcsatorna 

gátló gyógyszerek esetében, vagyis az egyes gyógyszerek elhelyzése az   –    síkon. 

(Egyelőre csak nyugalmi és inaktivált állapotokat feltételezünk. A nyitott állapot 

bevezetésére a későbbiekben kerül sor.)  

Az   és   értékek meghatározásához szükségünk van a    és    értékek 

ismeretére mind nyugalmi, mind pedig inaktivált állapotban. Ezzel kapcsolatban két 

probléma merül fel: 

i. Csak nyugalmi, illetve csak inaktivált állapotú csatornákat tartalmazó 

csatornapopulációk a gyakorlatban nem léteznek, minden esetben kevert populációk 

vannak jelen. Ha létezne is tiszta populáció, akkor sem tudnánk mérni 

elektrofiziológiai módszerekkel, mert ezekkel a mérésekkel csupán a vezető és nem 

vezető állapotokat tudjuk elkülöníteni. Mind a nyugalmi, mind pedig az inaktivált 

állapotok nem vezető állapotok.  

ii. Az asszociációs és disszociációs sebességi állandók nem mérhetőek kísérletesen. 

Amit mérni tudunk, az a gátlószer okozta egyensúlyi gátlás mértéke (   ) és a gátlás 

felfutásának és lecsengésének időállandója (       és        ).  

Ezeket a problémákat két különböző megközelítés segítségével oldottuk fel: közelítés és 

modellezés segítségével. 

 

6.2.2.1. Paraméterbecslés közelítéssel 

 

 Az egyszerűbb megközelítés a tisztán nyugalmi és tisztán inaktivált állapot 

közelítése olyan protokollok használatával, amelyek során a csatornák többsége nyugalmi 

illetve inaktivált állapotban van. A    és    értékek számolhatóak ekkor mind nyugalmi 

mind pedig inaktivált állapotokra egylépéses kötési folyamatot feltételezve.  
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6.2.2.1.1. Kísérletes protokoll 

 600 darab egymást követő depolarizációs pulzust alkalmaztunk, egy-egy pulzus 

során a membránpotenciál értékét -150mV-ról -20 mV-ra emeltük. Két egymást követő 

pulzus kezdetének időpontja között 55 ms telt el (vagyis a teljes protokoll 33 s hosszú 

volt). Öt különböző ilyen depolarizációs mintázatot alkalmaztunk, melyek az egyes 

pulzusok hosszában tértek el: 2.75 ms, 10.27 ms, 27.5 ms, 44.73 ms illetve 52.25 ms-nak 

választottuk a pulzusok hosszát, így a depolarizált membránpotenciálon eltöltött idő a 

teljes idő 5%-, 19%-, 50%-, 81%- illetve 95%-ának adódott. A depolarizációs 

időhosszakat úgy választottuk meg, hogy a depolarizált/hiperpolarizált időhosszak 

hányadosának eloszlása logaritmikus skálán egyenletes legyen (0.0526, 0.23, 1, 4.36, 19; 

melyek logaritmusa -1.28, -0.64, 0, 0.64, 1.28). 

A legrövidebb depolarizációkat alkalmazó sorozat 

esetében a csatornák többsége az idő legnagyobb részében 

nyugalmi állapotban van, ezért feltételeztük, hogy az ebben az 

esetben mért időállandók és az egyensúlyi gátlás értéke a 

nyugalmi állapotra jellemző értékeket közelíti. A leghosszabb 

depolarizációs pulzusok alkalmazásakor viszont az inaktivált 

állapot a meghatározó a csatornapopuláción belül, ezért ebben 

az esetben abból indultunk ki, hogy a mért időállandók, illetve 

az egyensúlyi gátlás értéke az inaktivált állapotra jellemző 

értéket közelíti. 

A 200-dik pulzustól a 400-dik pulzusig, 11 s hosszan gátlószert adagoltunk és a gátlás 

kialakulását és kimosását vizsgáltuk. A felfutás és lecsengés időállandóját, valamint az 

egyensúlyi gátlás értékét mind az öt protokoll esetében a csúcsamplitúdók görbéiből 

határoztuk meg (lásd alább). A nyugalmi állapotra jellemző    és    értékeket 

(                   ) a legrövidebb depolarizációt (2,75 ms) alkalmazó sorozatból, míg 

ugyanezeket az értékeket inaktivált állapotra (                     ) a leghosszabb 

depolarizációt (52.25 ms) alkalmazó sorozatból határoztuk meg. Majd ezek hányadosából 

számoltuk   és   értékét az alábbiak szerint: 

  
          

         
                                  

          

         
                                     

A számolás menete a következő fejezetben olvasható, valamint a 35. ábrán látható.  
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6.2.2.1.2. A    és    értékek számolása  

 

Az asszociáció és disszociáció sebességi állandóit (     
                ) 

nyugalmi és inaktivált állapotra is az alábbi egyenletek segítségével számoltuk: 

         
  

         
                     

 

         
                     

 

  
             

ahol    a gátlószer koncentrációja. Láthatjuk, hogy a (41) egyenletrendszer túlhatározott, 

hiszen három mérhető értékünk van (   ,        és        ) és csak két ismeretlen (   és 

  ). Így a    és    értékét a három mérehtő érték közül bármelyik kettőből számolhatjuk 

(       és         vagy        és     vagy         és    ). Amennyiben teljesül az 

    
      

       
 összefüggés, akkor mindhárom esetben azonos eredményt kapunk. Ha ez 

teljesül egy adott gátlószerre, akkor az állapotfüggésnek egy egylépéses kötési reakciót 

tartalmazó egyszerű modellje megfelelően leírja az adott gátlószer hatásmechanizmusát 

(36. ábra). Látni fogjuk, hogy az összefüggés nem fog teljesülni minden gátlószer 

esetében. Ilyen esetben bonyolultabb hatásmechanizmusra következtethetünk, melynek 

vizsgálatára a jelenleg tárgyalt megközelítés nem alkalmazható.  

 Másik módja annak, hogy kiderítsük, alkalmazható-e a közelítéses módszer az, 

hogy az      értékeket számoljuk kétféle módon: 

i.) az     értékekből az egyszerűsített Hill-egyenlet segítségével, amikor is egy az 

egyhez (egy csatorna egy ligandumot köt) kötést feltételezünk (ahol Inh a gátolt 

áram relatív amplitúdóját jelöli (     , ha nincs gátlás és       teljes gátlás 

esetén): 

    
  

       
                          

  

     
                                 42  

ii.) illetve a    és    értékekből: 

     
  

  
  

             

                  
                                                    

Amennyiben mindkét esetben ugyanazt az      értékeket kapjuk, a felfutás és a lecsengés 

sebessége megbízhatóan tükrözi a konformációs állapottól függő asszociációt és 

disszociációt. A 6.2.7. fejezetben látni fogjuk, hogy az 5 darab gátlószer közül 4 darab 

esetében ez volt a helyzet.   
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6.2.2.1.3. A közelítéses módszer előnyei és korlátai 

 

 A „közelítéses” módszer nagy előnye az egyszerűségében rejlik. Semmit sem 

feltételez a csatornakapuzás mechanizmusáról és az abban, a gyógyszermolekula 

bekötődésének hatására bekövetkező változásról. Így egy nem teljesen kielégítő modell 

sem vezet szükségszerűen helytelen következtetésekhez. Ugyanakkor viszont 

természeténél fogva pontatlan módszer három okból kifolyólag. 

 Egyrészt, nyilvánvalóan nem várhatunk pontos értékeket egy olyan módszertől, 

amely közelítésen alapszik. 

 Másrészt, ez a módszer figyelmen kívűl hagyja a kapuzás dinamikus változását, 

vagyis azt a tényt, hogy a gátlószer kötése megváltoztathatja a csatorna kapuzását. Pedig a 

valóságban számíthatunk arra, hogy ez szignifikáns szerepet tölt be a  felfutás és lecsengés 

időállandójának kialakításában. Például a gátlószertől mentes és a gátlószert kötött 

csatornák ugyanannyi időt töltenek depolarizált versus hiperpolarizált állapotban adott 

protokoll esetében, az inaktivált versus nyugalmi állapotban töltött idejük azonban 

különbözni fog; a gátlószer kötése stabilizálhatja az inaktivált állapotot és így 

megnövelheti az inaktivált állapotban eltöltött idő hosszát. A felfutás során a csatornák 

kapuzása progresszíven változik a gátlószert kötött csatornák számának növekedésével. 

Ennek a folyamatnak módosítania kell a felfutás időállandóját. A lecsengés folyamatára 

hasonló kölcsönhatást feltételezünk a kötődés és kapuzás között. A „közeltéses módszer” 

nem tudja kezelni ezt a komplexitást. 

 Harmadrészt, a közelítéses módszer során a gyógyszermolekula kötőhelyhez való 

hozzáférését, illetve a kötés folyamtát egy egyszerű, egylépéses kötődési reakcióra 

egyszerűsítettük. Tudjuk azonban, hogy az asszociáció a nátriumcsatorna esetében 

többlépéses folyamat, mely magába foglalja a partícionálódás, deprotonálódás, 

intramembrán diffúzió, az ablakokon vagy az aktivációs kapun történő belépés, a belső 

üregben vagy az intracelluláris térben történő reprotonálódás és magát a kötődés 

folyamatát. A részfolyamatok közül néhány a ligandum-membrán kölcsönhatáson alapszik 

(mint a partícionálódás, vagy a protonálódás/deprotonálódás) így ezek függetlenek a 

konformációtól, míg más részfolyamatok (mint a bejutás és kijutás a fenesztrációkon 

keresztül, vagy a kötődés a belső üregben) a ligandum-fehérje kölcsönhatáson alapszanak 

és így állapotfüggőek.  
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Ez a közelítés tehát két feltétel mellett fogadható el: 

i.) Az állapotfüggő asszociációs és disszociációs sebességek tárgyalásánál az 

„asszociáció” és „disszociáció” fogalmának definíciójába bele kell foglalnunk azon 

szükséges lépések egész sorát, amelyek a csatorna konformációjától függenek: 

belépés/kilépés az ablakokon keresztül és/vagy az aktivációs kapun keresztül, diffúzió 

a csatorna belső üregében és a kötődés/leválás folyamata. 

ii.) Feltételeznünk kell, hogy az ilyen módon definiált „asszociáció” és „disszociáció” 

sebességmeghatározó  lépések. Természetesen lehetséges, hogy mind a ligandum-

fehérje kölcsönhatás (konformáció-függő), mind pedig a ligandum-membrán 

kölcsönhatás (partícionálódás, deprotonálódás/protonálódás, melyek függetlenek a 

konformációs állapottól) a felfutás és lecsengés időállandójához szignifikánsan 

hozzájárul. Ilyen esetekben arra számítanánk, hogy a gátlás látszólagos állpotfüggését 

„elfedheti” a lassú partícionálódás.  

Megtudunk valamit az állapotfüggő felfutás/lecsengés kinetikájáról, ha az állapot-

független részfolyamatok elhomályosítják eredményeinket? A szimulációk segítségével 

megvizsgáltuk (lásd 6.2.4. fejezet) a lassú partícionálódás hatását, hogy kiderítsük, ez 

elfedheti-e az állapotfüggő affinitást és akcesszibilitást.  

 

 

6.2.2.2. Paraméterbecslés modellezéssel 

 

 A különböző hatásmechanizmusok felderítésének másik módja a nátriumcsatorna 

működésének kinetikai modellezése, melynek során szimulálni tudjuk a kapuzás 

dinamikáját a protokollok ciklusai folyamán, az asszociációt és disszociációt és a kötődés 

folyamata és a kapuzás közötti kölcsönhatásokat. A    és    értékeket ebben az esetben 

nem közvetlenül az időállandókból számoljuk, hanem a modell paramétereinek 

optimalizációjával kapjuk. Ez a megközelítés tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy melyik 

hatásmechanizmus írja le legjobban az egyes nátriumcsatorna gátlók által létrehozott 

gátlás speciális mintázatát. A 6.2.2.1.1. fejezetben leírt protokollt alkalmaztuk a 

szimulációk során is. Előnye ennek a módszernek, hogy az előző fejezetben említett első 

két problémával szemben ellenálló: nincs szükség tisztán nyugalmi, illetve inaktivált 

állapotú csatornapopulációkra, mert a szimulációk követik a kísérletek alatt jellemző 

kapuzás és kötődés dinamikáját. Szintén nem szükséges a    és    értékeket kiszámolni, 
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ezeket az optimalizáció eredményeként kapjuk. Az optimalizáció a különböző 

konformációs állapotok sebességi állandóit egyszerre illeszti. A harmadik problémával 

kapcsolatban elmondható, hogy a gátlószer hozzáférésével és a kötésével kapcsolatos 

részfolyamatokra vonatkozó minden egyszerű elmélet vizsgálható kinetikai modellezés 

segítségével. Így bizonyítani és cáfolni is tudjuk a különböző hipotéziseinket. Ezen 

részfolyamatok dinamikájának nem ismerjük minden részletét, valószínűleg ezek az egyes 

gátlószerek esetében különböznek az adott vegyület kémiai tulajdonságaitól függően. A 

módszer további előnye, hogy nincs korlátozva a nyugalmi versus inaktivált elméletek 

vizsgálatára, a nyitott állapot-preferenciát is tudja kezelni (valójában minden 

konformációs állapotra vonatkozó elméletet tud vizsgálni, így például a nyitás előtti zárt 

állapotokat („pre-open closed state”), a köztes vagy lassú inaktivált állapotot, stb., 

amennyiben a modell tartalmazza ezeket). Ráadásul, amíg a „közelítésés” módszer csak a 

legrövidebb és leghosszabb depolarizációs pulzusokat alkalmazó protokollokból származó 

adatokat használja fel, addig a modellezés során minden kísérletes adatot figyelembe 

veszünk (mind az öt protokollt figyelembe vesszük a paraméterek illesztésénél). Ahogyan 

a phenytoin és a riluzole esetében látni fogjuk, a  2., 3. és 4. protokoll alkalmazásakor 

kapott gátlási mintázat nagyon erős megszorításokat ad, melyek segítségével jelentősen 

leszűkíthetjük a lehetséges mechanizmusok számát.  

Összegezve tehát sokkal pontosabb eredményeket várhatunk ettől a módszertől, 

mint a közelítéses módszertől, de természetesen csak abban az esetben, ha a modell 

megfelelő. Könnyen juthatunk helytelen következtetésre, ha helytelen modellt használunk. 

Ráadásul a szimulációk alapján „helyesen” működő modell nem feltétlenül egyezik meg a 

valódi hatásmechanizmussal, csupán egy lehetséges mechnizmust vázol fel. Mindemellett 

az is hasznos eredmény, ha bizonyos hatásmechanizmusokat ki tudunk zárni, vagyis egyes 

nátriumcsatorna gátlók esetében levonhatjuk a következtetést, hogy a hatásuk nem 

magyarázható az adott mechanizmussal. 
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6.2.2.2.1.  A kinetikai modell felépítése 

 

A szimulációk során használt kiindulási modellünk mind az öt gátlószer esetében 

egyszerű topológiájával rendelkezett, melyet csak abban az esetben bővítettük, 

amennyiben az optimalizáció során nem jártunk sikerrel. Ez a kezdeti modell egy 

Hodgkin-Huxley típusú modell, amelyben az aktivációs és inaktivációs kapuk nyitása és 

zárása egymástól független, feszültségfüggő folyamat (32. ábra). A modellben az 

egyszerűség kedvéért a lassú inaktivációt nem tettük lehetővé, a gátlószer kötése azonban 

minden állapotban lehetséges volt. A kapuzást jellemző paraméterértékek 

munkacsoportunk korábbi közleményéből [142] származnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ábra: Az alapmodell felépítése. „R” – nyugalmi állapot, „F1” – gyors („fast”) inaktivált állapot #1, 

„BR” - gátlószermolekulát kötött nyugalmi állapot, „BF1” - gátlószermolekulát kötött gyors inaktivált 

állapot #1, „O” – nyitott állapot, „F2” – gyors inaktivált állapot #2, „BO” - gátlószermolekulát kötött nyitott 

állapot, „BF2” - gátlószermolekulát kötött inaktivált állapot #2. ka illetve kd a nyugalmi állapotú csatornához 

történő asszociációt illetve disszociációt (ilyen sorrendben) jellemző sebességi állandót, kao  és kac az 

aktivációs kapu nyitását illetve zárását (ilyen sorrendben) jellemző sebességi állandót, kfo  és kfc pedig a 

gyors inaktivációs kapu nyitását illetve zárását (ilyen sorrendben) jellemző sebességi állandót jelöli. (A 

kocka alsó síkja feleltethető meg a 29. ábrán látható négyzetnek.) Az AO és AF allosztérikus faktorok a 

hatásuknak megfelelő (illetve azzal párhuzamos) oldallapokon szerepelnek. A gátfaktorokat GA és GF 

jelöli. cc a koncemtrációt jelöli. 
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Az affinitás- és akcesszibilitás hozzájárulásának egyszerűbb vizsgálata érdekében 

az   és   értékeket adott „X” koformációra vonatkozóan az alábbi két faktor szozataként 

írtuk fel: 

 allosztérikus faktor (AX), mely az energiaszintek közötti különbséget számszerűsíti, 

 gátfaktor (GX), amely az energiagát magasságát számszerűsíti (mind az asszociáció 

mind a disszociáció sebességének párhuzamos növelését/csökkentését fejezi ki) 

Így például a gyors inaktivált konformációra vonatkozó   és   értékeket a következő 

összefüggés alapján számoljuk az allosztérikus- (AF) és gátfaktorból (GF): 

                                                                           

                                                                         

Az inaktivált állapotra vonatkozó affinitás tehát    -szer nagyobb, mint a nyugalmi 

állapotra vonatkozó affinitás.  

Megnövekedhet az affinitás változatlan asszociációs sebesség mellett (   ) a 

disszociáció lelassulásának következtében (ez a „tiszta” MRH mechanizmus esete, vagyis 

az energiagát nem változik), ekkor  

 

              és (44)      
 

  
 . 

 

Ugyanekkora növekedés kialakulhat az affinitásban csupán az asszociáció 

felgyorsulásának következtében is változatlan disszociációs sebesség mellett (   ), 

ekkor a fentiekhez hasonlóan      .  

Ha mind az asszociáció felgyorsulása (   ), mind pedig a disszociáció 

lelassulása (   ) közrejátszik az affinitás növelésében, akkor a    értékének 
 

  
 és    

közé kell esnie:   

 

                és                    
 

  
      . 

 

   értéke az asszociáció és disszociáció megváltozásának kontribúcióját tükrözi (     

esetén egyforma mértékű a közreműködés). Amennyiben    értéke nagyobb az    

értékénél, akkor mind az asszociáció, mind a disszociáció felgyorsul. Amennyiben     
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értéke kisebb 
 

  
 - nél, akkor mindkét folyamat lelassul. Az   és   értékek minden 

lehetséges párosítását el tudjuk érni a megfelelő    és     értékek választásával. Ezen 

faktorok bevezése egyszerűbbé teszi az affinitással és akcesszibilitással kapcsolatos 

elméleteink vizsgálatát. 

 

6.2.3. „Prototipikus” mechanizmusok vizsgálata 

 

 Hipotézisünk szerint bizonyos nátriumcsatonra gátlók a MRH-nek megfelelő 

módon hatnak, mások a GRH-nek megfelelő módon, a legtöbbjük hatásmechanizmusának 

kialakításában azonban mindkét elmélet által leírt folyamat részt vesz. Felmerül a kérdés, 

hogyan tudjuk a „tiszta”, illetve a „vegyes” mechanizmusokat felismerni. Milyen típusú 

gátlási mintázatokra kell számítanunk a különböző esetekben? Ezeket a kérdéseket meg 

tudjuk válaszolni előre definiált prototipikus hatásmechanizmusok szimulációs 

eredményeinek segítségével.  Ezekkel a szimulációkkal ezenkívűl a közelítéses módszer 

pontosságát is tudjuk vizsgálni.  

Ahogyan korábban már említettem, a közelítéses módszer szükségszerűen pontatlan. A 

következő szimulációkban ennek a pontatlanságnak a mértékét kívántuk meghatározni. Ez 

nem vizsgálható valós kísérletekben valós gátlószerekkel, hiszen nem lehetünk biztosak a 

hatásmechanizmusban. Ha azonban előre meghatározott gátlási mechanizmusok kinetikai 

szimulációit végezzük el, és ezekre tekintünk úgy, mint kísérletes eredményekre, akkor a 

6.2.2.1. fejezetben leírtak szerint alkalmazva a közelítéses módszert, megvizsgálhatjuk, 

hogy az milyen pontossággal adja vissza az szimuláció során használt paraméterértékeket. 

Mivel a közelítéses módszer csupán a nyugalmi versus gyors inaktivált állapotokra 

vonatkozó elméletek vizsgálatára alkalmas, négy alapvető inaktivált állapot-preferenciát 

leíró mechanizmust vizsgáltunk: 

#1: tisztán GRH mechanizmus, MRH közreműködés nélkül, 

#2: vegyes mechanizmus a GRH és MRH egyenlő mértékű hozzájárulásával, 

#3: az asszociáció felgyorsítása és disszociáció lelassítása egyenlő mértékű, 

#4: tisztán MRH mechanizmus, GRH közreműködés nélkül. 

Ez a négy hatásmechanizmus adja a  nátriumcsatorna gátlók elméletben lehetséges négy 

prototipikus energiaprofilját (lásd 31.D ábra     sík, lehetséges párosítások). A 
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szimulált gátlószer koncentrációja 300 µM volt mind a négy esetben. A megfelelő 

paraméterértékeket a 4.Táblázat tartalmazza.  

 

4. Táblázat: a  nátriumcsatorna gátlók elméletben lehetséges négy prototipikus energia-

profiljának megfelelő paraméterértékek. 

Mechanizmus #1 #2 #3 #4 
Leírás “tiszta” GRH MRH = GRH asszoc.↑=disszoc.↓ “tiszta” MRH 

AF 1 4 4 4 

GF 4 4 1 0.25 

A  4 16 4 1 

D 4 1 0.25 0.0625 

KR (µM) 100 1000 1000 1000 

KI (µM) 100 62.5 62.5 62.5 

ka-nyugalmi (s
-1
µM

-1
) 0.003 0.001 0.003 0.005 

kd-nyugalmi (s
-1

) 0.3 1 3 3 

ka-inakt (s
-1
µM

-1
) 0.012 0.016 0.012 0.005 

kd-inakt (s
-1

) 1.2 1 0.75 0.3125 

KR számolt (µM) 100.1 560.3 814.0 922.2 

KI számolt (µM) 99.9 65.9 70.3 86.0 

ka-nyugalmi számolt 0.0035 0.0018 0.0034 0.0049 

kd-nyugalmi számolt 0.348 0.979 2.737 4.54 

ka-inakt számolt 0.0116 0.015 0.0115 0.0049 

kd-inakt számolt 1.146 1.01 0.811 0.428 

A számolt 3.33 8.75 3.43 1.01 

D számolt 3.32 1.03 0.30 0.094 

 

A szimulációk eredményei a 33.B ábrán láthatóak. A felfutási és lecsengési 

időállandókat exponenciális függvénnyel illesztettük. A    és    értékeket az 

időállandókból és az egyensúlyi gátlási értékekből számoltuk mind nyugalmi, mind 

inaktivált konformációra. A    és    nyugalmi és inaktivált állapotra vonatkozó 

értékeinek hányadosából számoltuk   és   értékét (lásd 6.2.2.1.1.. fejezet,               )). 

Ahogyan a 33.C és D ábrán illetve az 4. Táblázatban is látszik, a közelítéses 

módszer kvalitatív módon helyesen tudta azonosítani a különböző hatásmechanizmusokat, 

viszont a sebességi állandók állapotfüggő módosításának mértékét számszerűen 

pontatlanul adta vissza. A becslés pontosságát az A-D térképről (33.D ábra) ránézésre 

megállapíthatjuk, itt a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a számolt értékeket az 

eredeti mechanizmust szemléltető ábrán ábrázoltuk. 
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33. ábra: Prototipikus mechanizmusok vizsgálata. (A) Energia-diagramok. A fekete szín a nyugalmi-, a 

szürke szín az inaktivált állapot asszociáció-disszociáció egyensúlyát szemlélteti abban az esetben,  amikor a 

koncentráció megegyezik a nyugalmi affinitással (cc = KR). (B) A szimulált áramok amplitúdói az idő 

függvényében. A szimulált vegyületek az 1-5 s-ig tartó szakaszban voltak jelen. A fekete ill. az egyre 

világosabb szürke vonalak az 1. – 5. feszültség-protokollra adott választ mutatják. (C) A depolarizált – 

hiperpolarizált állapotban töltött idő arányának függvényében (vagyis az öt feszültség-protokollban) 

ábrázoltuk a szimulált áramokra illesztett exponenciális függvények időállandóit, az egyensúlyi gátlás 

mértékét. (D) Az A – D térképek. Az "x" jelek a τonset és Inh értékekből, a "+" jelek pedig a τoffset és Inh 

értékekből számolt becsléseket mutatja.  
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A fejezet elején feltett kérdésekkel kapcsolatban a következő eredményekre 

jutottunk: Az #1 Mechanizmus („tiszta” GRH) esetében azt kaptuk, amit vártunk: 

hosszabb depolarizáció a felfutás és a lecsengés együttes felgyorsulását okozta, miközben 

a gátlás mértékén nem változtatott. A #2 Mechanizmus esetében (amikor a megnövekedett 

affinitás teljes egészében a megnövekedett akcesszibilitás – vagyis megnövekedett 

asszociációs sebesség - következménye) szintén a várakozásainknak megfelelő 

eredményeket kaptunk: a felfutás felgyorsult, miközben a lecsengés sebessége változatlan 

maradt. A #3 Mechanizmus (egyforma mértékben megnövekedett asszicációs sebesség és 

lecsökkent disszociációs sebesség) esetében a felfutás felgyorsulását  és a lecsengés 

lelassulását várhatnánk, de ha figyelembe vesszük, hogy a felfutás sebességét mind az 

asszociáció mind a disszociáció sebessége meghatározza, és ezek ebben a modellben 

éppen egyenlő mértékűek, nem meglepő, hogy az előbbi felgyorsulása és az utóbbi 

lelassulása láthatóan kiegyensúlyozta egymást. Hasonlóképpen, a #4 Mechanizmus jól 

illusztrálja, hogy lelassult felfutás nem feltétlenül jelenti az asszociáció lelassulását. Ebben 

az esetben az asszociáció sebessége nem változott, a felfutás lassulását egyedül a 

disszociáció sebességének megváltozása okozta.  

Összességében elmondható, hogy a közelítéses módszer helyesen azonosította a 

MRH és GRH hatásmechanizmusban való közreműködését olyan egyszerű esetekben, 

amikor csak az inaktivált állapot volt érintett. Az eddig elvégzett szimulációs kísérletek 

azonban egyszerű egylépéses asszociáció-disszociáció folyamatot feltételeztek. Felmerül a 

kérdés, hogy abban az esetben is megbízható marad-e a módszer, amikor ezek a 

folyamatok bonyolultabbak. A nátriumcsatorna gátlók esetében ugyanis tudjuk, hogy a 

kötőhely extracelluláris oldalról nem érhető el; a bejutáshoz az anyagoknak először a 

membrán fázisba, vagy pedig az intracelluláris térbe be kell jutnia. Elképzelhető-e, hogy a 

lassú particionálódás használhatatlanná teszi az általunk használni kívánt módszert? 

 

6.2.4. A lassú partícionálódás hatásának vizsgálata 

 

Ahogyan a 2.1.2.1 fejezetben tárgyaltuk, az affinitás és akcesszibilitás 

állapotfüggésének  időállandókból történő számolása csak abban az esetben megbízható 

módszer, ha a sebességi állandók elsősorban állapotfüggő folyamatokat tükröznek. 

Megvizsgátuk, hogy mi történik akkor, ha a partícionálódás önmagában 
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sebességmeghatározó lépés az elérési útvonalon. A gátlószer membránon belüli 

koncentrációját az alábbi differenciálegyenlet megoldásával számoltuk: 

 

                  

  
                                                           

 

ahol               és                  a  gátlószer koncentrációját jelöli vízben, illetve 

a membránban,        és         pedig a partícionálódási konstansokat jelöli. A 

               – t tekintettük effektív gátlószer-koncentrációnak. A lassú 

partícionálódás hatását a #2 Mechanizmus esetében vizsgáltuk. Mindkét partícionálódási 

konstansot a kellően erős hatás elérése érdekében 0.001 s
-1

 -nek választottuk (az 

asszociációs sebességi állandó 300 µM koncentrációnál 0.3 s
-1 

–nek adódik, a 

disszociációs sebességi állandó pedig 1 s
-1

 volt – ld. a 4. Táblázatot). Az 34. ábra A 

pontjában jól látható (a piros vonal mutatja a relatív koncentrációt a membránban), hogy a 

partícionálódás valóban sebességmeghatározóvá vált a felfutás és lecsengés kezdeti 

szakaszaiban.  A szigmoid jellegű felfutási és lecsengési görbéket az időállandók 

meghatározása érdekében Bateman-egyenlet segítségével illesztettük.  

A kapott eredmények a 34. ábra második oszlopában láthatóak. Az amplitúdók 

időbeli változását mutatja az első sor, melyen piros vonal jelzi a gátlószer effektív 

koncentrációját. A második és harmadik sor az időállandókat, a negyedik a gátlás 

értékeket mutatja. Az ötödik sor az A - D térképen mutatja a modellben megadott értéket 

(fekete rombusz), és a két különböző becslést (a részletekért ld. a 34. ábra szövegét). 

Első kérdésünk lényegében az volt, hogy elképzelhető-e, hogy félreértelmezzük a 

kísérletes adatokat, és amit lassú asszociációnak értelmezünk, az valójában lassú 

particionálódás. Erre a kérdésre megnyugtató választ kaptunk. A lassú partícionálódás 

egyértelműen azonosítható volt abból a tényből, hogy az felfutás és lecsengés nem 

egyszerű exponenciális alakot követett. Így tehát nem téveszthető össze a lassú 

asszociáció/disszociáció folyamatával. Az adatokból azonban egyértelműen látszik, hogy 

ez a folyamat azért befolyásolja a módszer kvantitatív pontosságát, sőt még a kvalitatív 

pontosságát is: a 34. ábra harmadik sorában látható, hogy a depolarizált/hiperpolarizált 

arány függvényében ábrázolt lecsengési időállandó enyhén emelkedni kezdett. Ez a 

hatásmechanizmus kvalitatív torzítását okozta (34. ábra ötödik sora; a becsült A - D párok 

enyhén elmozdultak a vízszintes tengelyről a #3 Mechanizmus irányába.) 
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Következtetésként levonhatjuk, hogy nem áll fenn az a veszély, hogy a lassú 

partícionálódás hatása észrevétlen maradhat, mivel a felfutás és a lecsengés alakján rögtön 

látszani fog. A módszer kvalitatív pontosságát pedig csak akkor kezdi veszélyeztetni, 

amikor az amplitúdó-idő görbék esetében a felfutás és lecsengés már kifejezetten 

szembetűnően torzult (nem exponenciális alakú), mint a 34. ábrán bemutatott példánkon. 

 

  

34. ábra Lassú particionálódás vizsgálata. Az azonnali anyagadás (bal oldali oszlop) és a lassan particionálódó 

anyag (jobb oldali oszlop) hatását a #2 Mechanizmus esetében hasonlítottuk össze. A felső sorban a piros görbe 

mutatja a szimulációban használt effektív koncentrációt. (Ettől a görbétől eltekintve a bal oldal teljesen 

megegyezik a 33. ábra második oszlopával.) Magyarázatért ld. a 33. ábra aláírását. 

 

A 

 

A 

 

D 

 

D 
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6.2.5. A tanulmányozott vegyületek kiválasztása 

 

A vizsgáltban résztvevő öt darab gátlószer kiválasztása a következő szempontok 

alapján történt: 

 A helyi érzéstelenítő és Ib típusú antiaritmikum lidocaine és az antiepileptikum 

phenytoin a legszéleskörűbben tanulmányozott nátriumcsatorna gátlók, ezért ezeket 

választottuk referencia anyagoknak. A bupivacaine a lidocaine-al szerkezeti hasonlóságot 

mutató helyi érzéstelenítő, de valamivel nagyobb affinitással és lassabb felfutási és 

lecsengési kinetikával rendelkezik  [143]. Arra számítottunk, hogy a gátlási tulajdonságai 

egyezni fognak a lidocaine gátlási tulajdonságaival; ezért beválasztottuk a vizsgálatba, 

hogy ellenőrizni tudjuk, mindkét megközelítés „képes-e felismerni”, hogy azonos 

hatásmechanizmusról van szó. Két, nem tipikus hatásmechanizmussal rendelkező 

vegyületet is választottunk. Az Ic típusú antiaritmikum flecainide- ról kimutatták, hogy 

magas akcesszibilitásaal rendelkezik az aktivált csatornákhoz, de alacsony 

akcesszibilitással a nyugalmi és az inaktivált konformációhoz [144]–[147]. 

Munkacsoportunk egy korábbi, 35 különböző nátriumcsatorna gátló vegyület 

összehasonlító vizsgálatában ez a vegyület kivételesen alacsony állapotfüggést mutatott 

[143]. A neuroprotektív riluzole viszont (ugyanebben a kísérlet-sorozatban) kivételesen 

magas állapotfüggéssel rendelkezett és hatásmechanizmusa teljesen egyedinek bizonyult: 

a vizsgált 35 vegyület közül egyikkel sem mutatott hasonlóságot. Relatív magas 

koncentrációkban alkalmaztuk a gátlószereket, mert az volt a célunk, hogy az áram 

felfutása a gátlószer 11 s-os adagolása alatt befejeződjön, és így meg tudjuk határozni az 

egyensúlyi gátlás értékét (   ). Ugyanezen okból kerültük az olyan gátlószerek 

vizsgálatát, amelyek lassú felfutási és lecsengési kinetikával rendelkeztek („Type 1” és 

„Type 3” [143]). A lassú felfutás lehet a lassú partícionálódás következménye, vagy 

okozhatja a lassú inaktivált állapot preferenciája is, ezeket nehéz egymástól kísérletesen 

megkülönböztetni [142], és mindkettő összezavarhatta volna a kísérletes eredmények 

értelmezését. 
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6.2.6. A közelítéses módszer és a modellezés folyamata. 

 

A kísérletes adatokat mindkét módszerrel (közelítés, modellezés) kielemeztük. Az 

analízis folyamata a 35. ábrán látható. A vizsgált sejtek száma minden gátlószer esetén 

(300 μM lidocaine, 100 μM bupivacaine, 300 μM phenytoin, 100 μM riluzole, 100 μM 

flecainide) 5 és 7 között volt. Minden sejt esetében a gátlószer adagolását ötször 

ismételtük meg, minden feszültségprotokoll esetében egy alkalommal: a protokollok  600 

darab depolarizációból álltak, a gátlószert a 200-adiktól a 400-adikig perfundáltuk. A 

kiváltott áramok csúcs amplitúdóit az idő függvényében ábrázoltuk (35. ábra, 1. lépés). Az 

öt különböző szürke árnyalattal jelölt görbe az öt különböző depolarizációs hosszat jelöli: 

2.75, 10.27, 27.5, 44.73, 52.25 ms a feketétől a világos szürkéig (ilyen sorrendben). Az 

amplitudó-görbéket normalizáltuk a 190. – 199. depolarizációk csúcs amplitúdóinak 

átlagához, majd a felfutási és lecsengési fázisokat exponenciális függvénnyel illesztettük 

(35. ábra, 2. lépés). Az öt különböző görbéből kapott    ,        és         értékeket a 

depolarizált/hiperpolarizált időhosszarány függvényében ábrázoltuk (35. ábra, 3. lépés, 

vékony vonalak). Ezekből kiszámoltuk az átlagértékeket: az időállandók esetében a 

mértani közepet, a gátlás mértékének esetében a számtani közepet (35. ábra, 3. lépés, 

vastag vonalak). Mind az öt protokollra kiszámoltuk az A és D értékeket kétféle képpen: 

az Inh és onset (ld. 35. ábra, 3. lépés, kék vonallal keretezett táblázat, ill. 36.E ábra), 

illetve az Inh és offset értékekből (ld. 35. ábra, 3. lépés, kék szaggatott vonallal keretezett 

táblázat, ill. 36. E ábra).  Az átlagos Inh és onset értékekből (sötétkék rombusz) ill. Inh és 

offset értékekből (világoskék rombusz) számolt A - D párokat szintén a 36.E ábrán 

mutatjuk. Ezeknél a számolásoknál a közelítéses módszert alkalmaztuk, vagyis csak a két 

szélső értékkel számoltunk (piros keret a 35. ábra 3. lépés táblázatában), hiszen ezek 

felelnek meg a főként nyugalmi, illetve főként inaktivált állapotú csatornákat tartalmazó 

populációknak. A    és    értékeket nyugalmi és inaktivált állapotra a (41) egyenletek 

alapján számoltuk a 2.75 és 52.25 ms hosszú depolarizációs lépések alkalmazásával kapott 

görbékből (ilyen sorrendben). (A    ill.    értékek hányadosa adja meg az   ill.   

értékeket.) Amennyiben a két különböző módon számolt A és D értékek, illetve a két 

különböző módon számolt látszólagos affinitás értékek hasonlóak egymáshoz, 

elkönyvelhetjük, hogy ez az egyszerű modell elfogadhatóan leírja a gátlószer működését, 

és a közelítéses módszer tudja kezelni a problémát. Ha nem így van, akkor komplexebb 
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hatásmechanizmussal van dolgunk, és más módszert kell választanunk, amivel 

megpróbáljuk azt megfejteni. 

Ezután a modellezés segítségével próbáltuk megérteni az adott gátlószer 

hatásmechanizmusát. A paraméter-optimalizációhoz nem használhattuk az eredeti 

kísérletek eredményeit, mert azok jelentős szórást mutattak. A görbék átlagát nem 

vehettük, mert ez összemosta volna az egyedi sejtek különböző protokollokra adott 

válaszainak különbségét a sejtek közötti különbségekkel, és torzította volna az időállandók 

értékét. Ehelyett idealizált kísérletes görbéket (35. ábra, 4. lépés, kék görbék) készítettünk 

a következő módon: a felfutás kezdetétől a lecsengés kezdetéig az exponenciális 

lecsengést a        mértani közepének és az (1-    ) számtani közepének felhasználásával 

ábrázoltuk. A lecsengés kezdetétől a negatív exponenciális lecsengést a         és az  (1- 

   ) értékek átlagából számoltuk. A lecsengés kezdete előtt az értéket „1”-nek 

választottuk. Minden gátlószerhez öt idealizált görbét készítettünk (minden protokollra 

egyet). 

A paraméteroptimalizáció során a Berkely Madonna szoftver beépített algoritmusát 

és egy, a Mathematica programban sajátkezűleg készített függvényt használtunk. Az ötféle 

depolarizációs hosszhoz tartozó öt darab görbe paramétereit egyszerre illesztettük. Az 

optimalizációt mindig a legegyszerűbb lehetséges mechanizmusnak megfelelő modellel 

kezdtük. Ekkor      teljesült, és csak az   ,     és    értékeket becsültük. Csak abban 

az esetben indultunk el bonyolultabb mechanizmusok irányába, amikor ezzel a modellel 

nem tudtuk megfelelően illeszteni az idealizált görbéket. Ekkor már    értékét is szabad 

paraméterként kezeltük. Ha még így sem sikerült a kísérletes adatokat (idealizált görbéket) 

elfogadhatóan reprodukálni, akkor   -t és végül   -t is szabad paraméterként kezeltük. 

A legjobb, szimuláció során kapott illesztéseket (35. ábra, 4. lépés, piros görbék) a 

36.C ábra mutatja minden egyes vegyületre. Az öt gátlószerből kettő (phenytoin, riluzole) 

esetében még így sem jutottunk megfelelő illesztésekhez, ezért változtatnunk kellett a 

modell topológiáján. Első próbálkozásként megpróbáltuk a különböző mélységű lassú 

inaktivált állapotok kialakulásával megmagyarázni a jellegzetes gátlási mintázatokat, ezért 

ezeket az állapotokat is beépítettük a modellbe. A kiegészített mokellekkel nem (riluzole), 

vagy csak nagyon valószínűtlen paramétereket bevezetve (phenytoin) tudtuk a 

mintázatokat reprodukálni. Egy másik megközelítéssel két külön kötőhelyet feltételeztünk, 

és építettünk be a modellekbe. Ezzel a kiegészített modellel mindkét vegyület gátlási 

mintázatát meglepően jól sikerült reprodukálni (lásd 6.2.2.2.3, 6.2.2.2.4 fejezetek).   
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3. 

1. Kísérletes görbék Normalizált regisztrátumok exponenciális illesztése, 

τonset, τoffset, és Inh értékek megállapítása 

A modell pontosságának és a 
kapott hatásmechanizmus 
valószínűségének vizsgálata 
érdekében az illesztett 
paramétereket újra ábrázoltuk.  

* 

* 
* 

----
* 

* 
----

* 

mértani k. 

mértani k. 

számtani átl. 

τ o
n

se
t (

s)
 

In
h

  

depol/hiperpol arány 

τ o
ff

se
t (

s)
 

* 

* 

* * 

* 
* 

# 

# 

# 

A paraméterek átlagértékei (Inh, onset, offset) 
különböző depolarizált/hiperpolarizált arányok 
mellett.  

IDEALIZÁLT GÖRBÉK  
az exponenciális 
illesztésekből 

(Inh, onset, offset)   

s 

A szimulált görbék 
exponenciális illesztéseinek 

paraméterértékei 

19 4.36 1 0.23 0.053

 on 0.893 0.770 0.608 0.489 0.455

 off 1.777 1.895 2.055 2.036 2.076

Inh 0.471 0.425 0.335 0.230 0.210

τ o
n

se
t (

s)
 

τ o
ff

se
t (

s)
 

In
h

  

depol/hiperpol arány 

SZIMULÁCIÓK: 
A kinetikai modell 

paramétereit úgy 
optimalizáltuk, hogy a 
szimulált görbék jól illesszék 
az idealizált görbéket.   

s 

Azok a paraméterértékek, 
amelyek a legjobban illeszkedő 
szimulált görbéket 
eredményezik,  egy lehetséges 
hatásmechanizmust vázolnak fel. 
 

s 

2. 

4. 

KD 86.4

ka 6.11E-06

kd 5.28E-04

CA 0.8

ZA 0

CF 2.41

ZF 0.41

A = 3.99 

D = 0.68 

“paraméterbecslés 
modellezéssel” 

5. 

s 

A szimulált görbék 
exponenciális illesztései  

# 

# 
# 

19 4.36 1 0.23 0.053

 on 0.76 0.681 0.492 0.372 0.292

 off 1.949 2.029 2.123 2.467 2.475

Inh 0.449 0.376 0.301 0.253 0.222

  

“paraméterbecslés 
közelítéssel” 

A = 3.67 

D = 1.29 

# # 

A = 2.25 

D = 0.79 

# # 

35. ábra: A paraméterbecslés folyamatábrája. 



126 
 

Az optimalizálás során kapott paraméterekből az A és D értékek számolhatók (35. 

ábra, 4. lépés, piros keret), és – ellentétben a közelítéses módszerrel – ezek az értékek 

valóban a nyugalmi illetve inaktivált állapotra jellemző értékek, nem torzítja őket sem a 

nyitott állapotban, sem pedig a másik állapotban töltött idő (amely, mint láttuk, a teljes idő 

mintegy 1/19-e). Az értékeket a 36.E ábrán piros rombuszokkal jelöltük. Az A - D 

térképen a modell optimalizációjával kapott érték összevethető a kísérletes (közelítésen 

alapuló) értékekkel. 

Ahhoz, hogy a modell elfogadhatóságát meg tudjuk ítélni, szükséges, hogy a 

szimulációk által produkált Inh, onset és offset értékeket össze tudjuk vetni a kísérletekben 

kapott hasonló értékkel. Ehhez a szimulált görbéket is illeszteni kellett exponenciális 

függvényekkel (35. ábra, 5. lépés, zöld görbék). Az eredményül kapott    ,        és 

        értékek a 36.D ábrán láthatóak (piros vonalak). A 35. ábrán látható esetben (100 

μM bupivacaine) az optimalizáció során kapott mechanizmus elfogadhatóan pontos 

illesztését adta a kísérletes adatoknak. Ez azt mutatja, hogy a szóbanforgó mechanizmus 

lehetséges, de nem jelenti azt, hogy ez a vegyület valódi hatásmechanizmusa. Másrészt 

viszont, amennyiben nem sikerül a kíséletes adatokat megfelelően reprodukálni, 

valószínűsíthető, hogy a vegyület az adott mechanizmusnál bonyolultabb módon fejti ki 

hatását (lásd következő fejezet). 

 

 

6.2.7. A gátlás mintázata – kvalitatív és kvantitatív értékelés 

 

6.2.7.1. Lidocaine 

 

 Ahogyan vártuk, a lidocaine látszólagos affinitása az 1. protokolltól az 5. protokoll 

felé haladva egyre növekedett: a Kd értéke 925 μM – ról 197 μM – ra változott, 

amennyiben az     értékekből számoltuk az affinitást ((42) egyenlet) és 694 μM – ról 

93.4 μM – ra, amennyiben a        és         értékekből számoltuk ((43) egyenlet). A 300 

μM lidocaine által okozott gátlás legfontosabb kvantitatív jellemzőit az 5. Táblázatban 

foglaltuk össze. A 36.A ábrán láthatunk egy példát a csúcsamplitudó - idő görbékre az öt 

protokoll esetében. Ugyanezeket a görbéket mutatja normalizált formában a 36.B ábra. Az 

összes kísérletből származó számszerű adatot (   ,        és        ) a 36.D ábrán 

ábrázoltuk. Az     és        értékekből számolt   -   értékpárok (36.E ábra, egyedi 
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mérések: fekete "+"; átlag: sötétkék rombusz) lényegében megegyeztek az     és         

értékekből számoltakkal (egyedi mérések: szürke "+"; átlag: világoskék rombusz). A 

legmeglepőbb megfigyelésünk a lidocaine-al kapcsolatban az volt, hogy miközben az 

asszociáció felgyorsult, a disszociáció nem lassult le a hosszabb depolarizációk hatására. 

A közelítéses paraméterbecslés a lidocaine adatait az   tengely közelébe helyezte (36.E 

ábra, kék rombuszok), vagyis a hatásmechanizmusa hasonló volt a #2 Mechanizmusnál 

tapasztaltakhoz (6.2.3. fejezet). Ez azt jelentené, hogy az inaktivált állapothoz való 

affinitás megnövekedését teljes egészében a felgyorsult asszociáció okozta, a kötési 

energia pedig változatlan maradt. Ez figyelemre méltó volt, hiszen úgy tudtuk, hogy a 

nyugalmi ill. inaktivált állapothoz való kötés szélsőségesen különböző affinitással történik 

és kísérletesen kimutatták, hogy a gátlószer a csatorna belső vesztibulumának más-más 

oldalláncaival lép kölcsönhatásba a két konformációban [72], [73], [148]. A feltételezett 

kötőhelyet alkotó oldalláncok mutációi sokkal jobban érintették az inaktivált állapotú 

gátlást, mint a nyugalmi állapotút; mind a lidocaine [73], [145], [147], mind pedig a 

bupivacaine  [149], [150] esetében (lásd következő fejezet). Ezenkívül kimutatták, hogy a 

feszültségszenzorok külső pozícióban való stabilizálása nagyjából hétszeres növekedést 

okozott a lidocaine affinitásában [151]. Bár mi is hasonló különbségeket találtunk a 

látszólagos affinitásban az 1. és az 5. protokoll között, a mi kísérleteinkben azonban ezt 

szinte teljes egészében a felgyorsult felfutás okozta.  

Mi lehet az ellentmondás magyarázata? Hogyan lehetséges, hogy nem látjuk a 

disszociáció lelassulását, aminek pedig mindenképpen be kellene következnie, ha valóban 

nagyobb energiával kötődik a lidocaine az inaktivált állapothoz? Úgy gondoljuk, hogy az 

ellentmondás oka az lehet, hogy mind az asszociáció mind a disszociáció két 

részfolymatból áll: az egyik a bejutás/kilépés a belső vesztibulumba/-ból a fenesztráción 

keresztül, másik pedig maga a kötődés/leválás a kötőhelyről a belső vesztibulumban. Azt 

feltételezzük, hogy inaktivált állapotban az akcesszibilitás megnő, ami felgyorsítaná a 

felfutást és a lecsengést is; ám ugyanakkor az oldalláncokhoz való kötési energia is 

megnő, ami lelassítja a vegyület kötőhelyről való leválását; a két folyamat ellensúlyozza 

egymást, melynek következtében a lecsengés nem változik. Tehát lényegében a 

változatlan lecsengés az akcesszibilitás és kötési energia együttes megnövekedésének 

eredménye. Ez pontosan az a mechanizmus, amit a szimulációink eredményeként is 

kaptunk: a lidocaine által okozott gátlás mintázatát nem tudtuk reprodukálni sem csupán 

az allosztérikus faktor (  ), sem pedig csak a gátfaktor (  ) megnövelésével, a kettő 
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együttes megnövelésére volt szükség, és mindkettő nagyjából egyenlően járult hozzá a 

hatáshoz (5. Táblázat). A kísérletes adatokat megfelelően tudtuk reprodukálni, ha csak a 

gyors inaktivált állapotra vonatkozó affinitást és akcesszibilitást módosítottuk. A legjobb 

illesztések    és    paraméterértékeiből számolt    és   értékek (36.E ábra, piros 

rombusz) is jól harmonizálnak a közelítéses módszer eredményivel (36.E ábra, kék 

rombuszok). Ezeket az értékeket is megadtuk az 5. Táblázatban. 

 

 

5. Táblázat: Az öt nátriumcsatorna gátlóra jellemző értékek közelítéssel ill. szimulációval 

kikövetkeztetve. Szürke mezők: irodalmi adatok. Fehér mezők: közelítéssel kapott jellemzők. Kék mezők: 

szimulációkkal kapott jellemzők. A kék számok a nyitott állapotra jellemző értékek, a piros számok a blokk-

mentes moduláló kötőhely értékei. 

gátlószer lidocaine bupivacaine phenytoin-A phenytoin-2KH riluzole-A riluzole-B riluzole-2KH flecainide  

koncentráció 300 µM 100 µM 300 µM 100 µM 300 µM 

KR & KI 

Lenkey et al. 2010 

3192 / 65.7 

µM 

619 / 7.79 

µM 

2536 / 70.8  

µM 

359.5 / 1.63  

µM 

64.7 / 5.7      

µM 

IC50  #1 & #5 Inh 

értékekből 

925 / 197   

µM 

81.4/ 28.5 

µM 

5277 / 116 

µM 

282 / 85.2  

µM 

47.3 / 44.6    

µM 

IC50  #1 & #5 

onset & offset 

értékekből 

692 / 93     

µM 

69.9 / 13.5 

µM 

522 / 60.3  

µM 

650.8 / 2.15 

 µM 

52.5 / 52.0    

µM - 

KR & KI  

a Modell alapján 

1181 / 189 

µM 

88.5 / 25.8 

µM 

93415 / 91.2 

µM 

7305 / 3390 

4379 / 53.05 

 µM 

805 / 85.55   

µM 

79433 / 4.2 

µM 

285 / 285  

45.2/ 0.804 

µM 

60.4 / 32.2    

µM 

AI & DI Közelítés 

onset & Inh 

5.56 / 1.18 3.67 / 1.28 13.44 / 0.30 33.8 / 10.02 - 

AI & DI Közelítés 

offset & Inh 

3.75 / 0.79 2.25 / 0.79 12.43 / 0.27 1.16/ 0.35 - 

AI & DI  Modell 6.03 / 0.97 3.13 / 0.91 137.9 / 0.135 1.47 / 0.68 58.7 / 6.24 3860 / 0.20 1 / 1 1.26 / 0.67 

ANBM & DNBM Mod.    2.61 / 0.031   7.5 / 0.133  

AO & DO Modell 1 / 1 1 / 1 1 / 1  8.97 / 3.22 177 / 4.17  1045 / 557 

ka-nyugalmi (s
-1

µM
-1

) 7.26*10-4  5.72*10-4  7.21*10-6  3.63*10-5  4.79*10-4  1.16*10-5  1.24*10-3  5.16*10-4  

kd-nyugalmi (s
-1

) 0.857  0.506  0.673  0.265  0.385  0.923  0.353  0.031  

ka-NBM-nyugalmi (s
-1

µM
-1

)    5.06*10-4    2.32*10-2   

kd- NBM-nyugalmi (s
-1

)    2.216    1.05   

AF 2.50 1.85 32 1.47 1.839 21 1 

 

1.37 

GF 2.42 1.69 4.31 1 3.66 1.03 1 0.92 

AH    9.08 

 

  7.50 

 

 

GHG    0.29   1.15  

GHB    0.29   1  

AO 1 1 1  1.67 6.53  1.37 

GO 1 1 1  5.37 27.24  763.3 
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36. ábra: A. A csúcsamplitúdóban bekövetkező kísérletesen mért változásokat a gátlószer adagolása előtt, 

alatt és után abrázoltuk (egy-egy példa mind az öt vegyületre). B. A normalizált amplitudók és a 

monoexponenciális illesztések. C. Az idealizált görbéket az exponenciális illesztésből kapott időállandók 

átlaga és az egyensúlyi gátlási értékek átlaga alapján állítottuk elő, a kinetikai modell paramétereinek 

becslésére használtuk (ezeket a görbéket illesztettük). A legjobb modellezéssel kapott illesztéseket itt 

ábrázoltuk. D. Az egyenként 5-7 kísérletből származó    ,        és         értékeket a 

depolarizált/hiperpolarizált időhossz-hányadosok függvényében  ábrázoltuk. Ugyanezen az ábrán mutatjuk 

be a szimuláció során kapott legjobb illesztések     ,        és         értékeit (piros görbék, lásd előző 

fejezet). E. Az egyes kísérletes görbékből kapott   és   értékek (kis "+" szimbólumok): fekete szimbólumok 

jelölik az     és        értékekből számolt adatokat, és szürke szimbólumok az     és         értékekből 

számoltakat. A kék rombuszok a közelítéses módszerrel az átlagértékekből kapott   és   értékeket jelölik 

(sötétkék:     és       , világoskék:     és        ). A piros rombuszok a kinetikai szimuláció során kapott 

legjobb illesztésekhez tartozó paraméterértékekből számolt   és   értékeket mutatják a legegyszerűbb 

modellben. Az üres rombuszok a nyitott állapot értékeit jelzik abban a két esetben, amikor szükséges volt a 

nyitott állapot affinitását és/vagy akcesszibilitását is külön definiálni. F. Az öt gátlószer esetében kapott 

hatásmechanizmus illusztrációja. Az állapotok jelölései megegyeznek a 32. és 38. ábra jelöléseivel (a kék 

színű sík a 32. és 38. ábrákon látható kocka alsó, illetve bal hátsó lapjával egyezik meg). A 31. ábrához 

hasonlóan, a fekete vonalak a nyugalmi állapotra jellemző, míg a piros vonalak az inaktivált állapotra 

jellemző energiagátakat jelölik. A négyzet hátsó éle vízszintes, mert a kapuzási equilibrium V1/2 értékénél 

vett energiaszinteket ábrázoltuk. A bal oldali él is vízszintes, mivel azt az esetet ábrázoltuk, amikor cc = KR 

(lásd 5.Táblázat). (Ezért az energiagát magassága nyugalmi állapotban nem a kísérletesen alkalmazott 

gátlószer koncentrációt tükrözi.) A phenytoin és a riluzol esetében a felső, kisebb méretű ábra a LLL 

kötőhelyre, míg az alsó, nagyobb méretű ábra a NBM kötőhelyre vonatkozik. 

 

6.2.7.2. Bupivacaine 

 

A bupivacaine által okozott gátlás mintázata nagyon hasonló volt a lidocaine-éhoz 

azzal a különbséggel, hogy az affinitása valamivel magasabb, míg az állapotfüggése 

valamivel gyengébb volt. Mindhárom módszer – a közelítéses módszer, amelynek során 

vagy az     és        értékekből, vagy az     és         értékekből számoltunk, mind 

pedig a modellezés – azonos eredményt adott (36.E ábra). Ahogyan a lidocaine esetében 

is, a gyors inaktivált állapothoz való affinitás és akcesszibilitás megváltozása elegendő 

volt a kísérletes adatok reprodukálásához, nem volt szükség emellett a nyitott állapothoz 

való affinitás és akcesszibilitás megváltoztatására (ami persze azt nem jelenti, hogy ez a 

valóságban sem különbözik a nyugalmi állapotétól, inkább azt, hogy szerepe nem 

meghatározó). A legjobb illesztéseknek megfelelő paraméterértékek az 5. Táblázatban 

szerepelnek. 
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6.2.7.3. Phenytoin 

 

A phenytoin gátlási mintázata a lidocaine és bupivacaine gátlási mintázatától 

lényegesen különbözött (36.A, B ábra): 

i. Mind a felfutás, mind pedig a lecsengés sokkal lassabbnak bizonyult a phenytoin 

esetében.  

ii. Míg a lidocaine és a bupivacaine esetében a #2 Mechanizmussal  (6.2.3. fejezet) 

megegyező mintázatot kaptunk, addig a phenytoin a #3 Mechanizmusnál 

megfigyelteknek megfelelően viselkedett: a felfutás nem változott lényegesen, 

miközben a lecsengés lelassult az egyre növekvő depolarizációk hatására.  

iii. Erősebb állapotfüggést tapasztaltunk.  

iv. Az állapotfüggés nem fokozatos, hanem ugrásszerű volt: az első három 

protokollban a gátlás mértéke gyakorlatilag nem változott, a 3. és 4. protokollok 

között azonban drasztikusan megnövekedett. 

A közelítéses módszer (akár az     és       , akár az     és         értékekből 

számoltunk) a mechanizmust az     sík jobb alsó negyedében helyezte el: az 

asszociáció felgyorsult, a disszociáció lelassult. Ebből arra következtethetünk, hogy az 

inaktivált állapot nem csupán a phenytoin akcesszibilitását növelte, hanem a kötési 

energiáját még jobban. Az     értékekből számolt      értékek egyeztek a korábbi, 

azonos sejtvonalon végzett kísérleti eredményekkel [143] (5. táblázat, 1.sor). 

 A modellezése során, amikor csak az 1. és az 5. protokollban kapott válaszokat 

vettük figyelembe a paraméterek optimalizációjának folyamatában, az affinitás jelentős 

megnövelése (   32; vagyis 1024-szeres növekedés) - mely nagyobb asszociáció-

fegyorsulással és kisebb disszociáció-lelassulással járt - elfogadhatóan reprodukálta az 

említett két protokollban kapott kísértletes eredményeket (5. Táblázat "phenytoin-A"; 36.C 

kék görbék, ill. kék vonalak a 36.D ábrán). Ez a mechanizmus kvalitatíven megegyezett a 

közelítéses módszer során kapott eredményekkel (36.E ábra, kék rombusz). Ezekben a 

szimulációkban azonban egyáltalán nem sikerült reprodukálnunk a 2. és 3. protokollokban 

kapott regisztrátumokat, különös tekintettel a 3. és 4. közötti nagy „ugrásra”. 

 Az optimalizáció során az   ,   ,    és    faktorok minden kombinációjával 

csak fokozatos változást tudtunk elérni a gátlási értékekben, és egyszerre  háromnál több 

protokoll görbéit nem sikerült illesztenünk. Így tehát, nem vonhatjuk le azt a 
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következtetést, hogy a phenytoin hatásmechanizmusa magyarázható szimplán a gyors 

inaktivált állapot preferenciával, hiszen ennek egyértelműen ellentmondanak a kísérletes 

adatok. Kénytelenek voltunk bővíteni a modellünket, hogy olyan lehetséges gátlási 

mechanizmust találjunk, ami a 3. és 4. protokoll közötti „ugrást” reprodukálni tudja.  

 Kétféle mechanizmust tudtunk elképzelni, amely felelős lehet ennek a gátlási 

mintázatnak a kialakításáért. Az egyik lehetséges magyarázat az volt, hogy a phenytoin 

affinitása a gyors inaktivált állapothoz alacsony (mivel nincs különbség az 1. és a 3. 

protokoll között) és a gátlás hirtelen növekedése a 4. protokollban újabb konformációs 

állapotok megjelenésének a következménye, amely állapotokat a csatornák nem veszik fel 

az első három protokoll során. Számos köztes és lassú inaktivált állapota létezik a 

nátriumcsatornának [56], [80], [152], amelyekbe csak hosszabb depolarizáció hatására kerül 

a csatorna (és amelyekből a visszatérés nem lehetséges rövid idejű hiperpolarizáció alatt). 

Ezek a konformációs állapotok csak a 4. és 5. protokollban válnak betöltöttekké, amit az 

mutat, hogy ebben a két protokollban a csúcsamplitudók csökkennek még a gátlószer 

hiányában is (36.A ábra). Ha valamely állapotot ezek közül előnyben részesítené a 

gátlószer, akkor számíthatnánk a gátlás mértékében kísérletesen tapasztalt hirtelen 

„ugrásra”. Annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget megvizsgáljuk, kibővítettük az eredeti 

modellünket három új, köztes, illetve lassú inaktivált állapottal (S1, S2, S3) (37.A ábra). A 

feszültségfüggés paramétereit úgy választottuk meg, hogy a kísérleti eredményeknek 

megfelelően az első három protokollban elhanyagolható legyen a köztes inaktiváció, míg a 

4. és 5. protokollokban felhalmozódjanak a köztes és lassú inaktivált állapotban lévő 

csatornák. Ahhoz hogy az 1., 2. és 3. protokollok közötti hasonlóságot és a gátlás 

ugrásszerű növekedését reprodukálni lehessen,  a gyors inaktivált állapothoz való affinitást 

viszonylag alacsonyan kellett tartanunk (800 és 1500 μM közötti tartományban, míg a 

nyugalmi affinitás 2250 μM volt), továbbá szükségesnek bizonyult az első köztes 

inaktivált állapothoz (S1) való affinitás drasztikus csökkentése (10000 és 30000 μM 

között) valamint az S2 és S3 állapotokhoz való affinitás radikális növelése (20 és 60 μM 

között). A legjobban illeszkedő görbesorhoz tartozó paraméterek esetén a nyugalmi, 

nyitott, gyors inaktivált, S1, S2 és S3 állapotokhoz való affinitás 2248 μM, 36257 μM, 

1306 μM, 20092 μM, 56 μM és 29 μM (ilyen sorrenben) értékeknek adódott. Ez nem tűnt 

valószínű mechanizmusnak, különösen miután munkacsoportunk előzetesen megmutatta, 

hogy a phenytoin hatásmechanizmusában a gyors inaktivált állapotnak van meghatározó 

szerepe [142]. 
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37. ábra: A phenytoin hatásmechanizmusának vizsgálata során alkalmazott kinetikai modellek. A. A 

köztes (S1) és lassú (S2, S3) inanaktivált állapotokat tartalmazó modell. B. A két kötőhelyet tartalmazó 

modell. R – nyugalmi állapot, F – gyors inaktivált állapot, L (alacsony („low”) állapotfüggésű) – a „LLL” 

kötőhely betöltött, H (magas („high”) állapotfüggésű) – a „NBM” kötőhely betöltött. GHG és GLG a 

kapuzást érintő gátfaktorokat, GHB és GLB a kötést érintő gátfaktorokat jelölik. 

  

A másik lehetséges mechanizmus két, eltérő állapotfüggéssel rendelkező kötőhely 

létezése lenne: egy „alacsony affinitású - alacsony akcesszibilitású - alacsony 

állapotfüggésű” („low-affinity-low-accessibility-low-state-dependence”, „LLL”) kötőhely 

magyarázhatná a gyenge gátlást az első három protokollban (5. Táblázat „phenytoin-2BS”, 

piros szín 36.B-D ábra), egy „magas állapotfüggésű” kötőhely pedig  felelős lehetne a 4.és 

5. protokollban tapaszatalt erősen megnövekedett gátlásért. Hogy ennek az erősen 

állapotfüggő kötőhelynek a hatása miért nem látható az első három protokollban, arra az 

lehetne a magyarázat, ha ennek a kötőhelynek a betöltöttsége nem okozna csatorna-

blokkot, hanem csupán a kapuzást modulálná. A kapuzás finom modulációja (elsősorban 

az inaktivációból való visszatérés késleltetése) észrevétletn maradhat, ha egyébként is 

elegendő idő áll rendelkezésre a vissztérésre, de erős gátlást okozhat, amennyiben a 

visszatérés már nem teljes. (Ebben az esetben azért maradna észrevétlen a kötés az első 

három protokollban, mert a phenytoin stabilizáló hatása késlelteti ugyan az inaktivált 

állapotból való visszatérést, de csak korlátozottan, ezért ha elegendő idő áll rendelkezésre, 

A 

B 
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akkor még a phenytoint-kötött, modulált csatornák is képesek visszatérni az inaktivált 

állapotból.) Bár a phenytoin hatásmechanizmusában a köztes vagy lassú inaktivált 

állapotok bizonyos mértékű szerepe nem zárható ki teljesen, de a szimulációkban a gyors 

inaktivált állapot modulációja elegendő volt a gátlási mintázat reprodukálásához. Ezt a 

hipotetikus kötőhelyet „nem blokkoló – moduláló” (NBM) kötőhelynek neveztük el. 

Megalkottunk egy olyan modellt, amely a LLL és a NBM kötőhelyet is tartalmazta, vagyis 

két különböző kötőhelyhez tudott asszociálni a phenytoin. Az egyszerűség kedvéért ezen 

modell esetében elhagytuk a nyitott állapotot (ezt megtehetjük, hacsak a nyitott állpotot 

nem akarjuk külön affinitással és akcesszibilitással jellemezni, ezeket a protokollokat 

használva ugyanis a nyitott állapot betöltöttségének csúcsa egy-egy depolarizáció után 

mindig arányos volt a nyugalmi állapot betöltöttségével a depolarizáció előtt). A modell 

topológiája a 37.B ábrán látható, a 36.B ábra piros görbéi a két kötőhelyet tartalmazó 

modellel végzett szimulációk során kapott csúcsamplitudókat mutatják, az időállandók és 

gátlási értékek a 36.C ábrán piros színben láthatóak. Meglepő módon ebben az esetben 

könnyű volt olyan paraméterhalmazt találni, amely jól visszaadta a kísérletben talált 

mintázatot. A reprodukáláshoz nem kellett az alacsony affinitású kötőhelyhez erős 

állapotfüggést rendelni, és nem volt szükség a két kötőhely közötti kooperativitás 

feltételezésére sem. A modulátor kötőhely esetében viszont erős állapotfüggését kellett 

feltételezni: az inaktivált állapotban az affinitás a nyugalmi 82,6-szorosára nőtt, és ezek az 

értékek összhangban vannak az inaktivációs görbe eltolásából egy korábbi közleményben 

számolt értékekkel (5. táblázat "phenytoin-2KH"). A LLL kötőhely ennek megfelelően az 

A-D térképen (36.D ábra, piros rombusz) az origóhoz közel esik. Az NMB kötőhely (piros 

négyzet) elsősorban lelassult disszociációról tanúskodik. A látszólagos affinitási és relatív 

akcesszibilitási értékek három dimenziós ábrázolása a 36.E ábrán látható.  

Leírták, hogy 10 ms–os [153], illetve 100 ms–os [154] elő-depolarizáció hosszak 

mellett a phenytoin  inaktivációs görbékre gyakorolt hatása elhanyagolható, de a gátlószer 

hatására a görbék eltolódtak 1 s vagy annál hosszabb pre-pulse hosszak esetén [142], [153], 

[154]. Ennek vagy az lehet az oka, hogy a gátlószer a lassú inaktivált állapotot részesíti 

előnyben, vagy az, hogy lassan kötődik a gyors inaktivált állapothoz. A mechanizmus 

részletes tanulmányozása kizárta a lassú inaktivált állapot-preferenciát önmagában és 

ehelyett inkább az utóbbi mechanizmust valószínűsítette [142], [154]. Jelenlegi 

eredményeink ehhez annyival járulnak hozzá, hogy az állapotfüggésért egy csatorna 

blokk-mentes modulátor kötőhelyet tesznek felelőssé. 
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6.2.7.4. Riluzole 

 

Míg a phenytoin esetében találtuk a legnagyobb állapotfüggő különbséget a 

látszólagos affinitásban (    értékek), a riluzole mutatta a legnagyobb különbséget a 

felfutás sebességében az öt protokoll között. A felfutás időállandója 1 – 3 s - nak adódott 

az 1.,2. és  3. protokollban, majd ezután hirtelen 0,27 0,16 s-ra illetve 0,11 0,02 s-ra 

csökkent a 4. illetve 5. protokollban (36.D ábra). A 0,11 s-os        érték azt jelenti, hogy 

a végleges equilibrium 3-4 depolarizáció alatt beállt. A lecsengési időállandókban 

bekövetkező változás szintén hirtelen alakult ki: csak az 5. protokoll esetében tapasztaltuk. 

Ha megpróbáljuk megérteni ezt a gátlási mintázatot, számos érdekes kérdés vetődik fel. 

Először is, furcsa módon a közelítéses módszer által adott eredmények teljesen 

„használhatatlanok”. Ahogyan a 36.E ábrán láthatjuk, az     és         értékekből számolt 

  és   értékpárok egészen máshová esnek, mint az     és          értékekből számoltak. 

Ennek oka az equilibrium gátlási értékek és időállandók közötti ellentmondás: az     

értékekben csupán enyhe csökkenést tapasztaltunk az 1., 2. és 3. protokollok (itt ~ 0,73 

volt ez az érték) és az 5. protokoll (0,46) között. Ennek a látszólagos affinitás kb. 3,31-

szeres növekedése felelne meg: az egyenletből számolva úgy tűnik, hogy 282 μM-ról 85.2 

μM-ra változott. Ugyanakkor a felfutás szélsőséges felgyorsulása a lecsengés jelentős 

lelassulásával együtt sokkal nagyobb affinitásbeli különbségre engedett következtetni. Ha 

egylépéses kötési reakciót feltételeznénk, az időállandókból a (43) egyenlet alapján 

számolt affinitás 650,8 μM-ról 2,15 μM-ra változna (5. Táblázat), ami 303-szoros 

látszólagos affinitásbeli növekedésnek felelne meg.  

Ennek megfelelően, ha az egyetlen kötőhelyet tartalamazó modellel (32. ábra) az 

    és        értékeit igyekszünk reprodukálni (5. táblázat, "riluzole-A"; 36.C-E ábra, zöld 

görbék ill. jelek),   és   értéke is magas értéknek adódik (36.E ábra, zöld rombusz), mivel 

a felfutás jelentős felgyorsulása és a relatíve kismértékű gátlás ebben az egyszerű 

modellben óhatatlanul ahhoz vezet, hogy a lecsengésnek (disszociációnak) is jelentősen fel 

kell gyorsulnia. Az affinitás értékei az Inh  értékekből számolt adatokhoz hasonlítottak (5. 

Táblázat).  

Ha ezzel szemben arra törekszünk, hogy a modell a felfutási és lecsengési 

időállandókat reprodukálja (5. táblázat, "riluzole-B"; 36.C-E ábra, kék görbék ill. jelek), 

akkor viszont mindenképpen meg kell növekednie az inaktivált állapot látszólagos 

affinitásának, vagyis sokkal nagyobb állapotfüggést és sokkal nagyobb gátlást kapunk. A 
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nyugalmi affinitás irreálisan alacsonynak adódott (79 432 µM), az inaktivált affinitás 

pedig az időállandókból számolt értékekhez hasonlított (4,21 µM). Ennek megfelelően az 

A érték az asszociáció roppant nagy mértékű (3738-szoros) gyorsulását mutatta, a D érték 

pedig a disszociáció szolid (kb. 5-szörös) csökkenését (36.E ábra, kék rombusz). Mindkét 

modell esetében jobban sikerült a görbéket reprodukálnunk, ha a nyitott állapot affinitását 

és akcessztibilitását (AO, GO) is kisebb mértékben megnöveltük (5. Táblázat, "riluzole-A" 

és "riluzole-B"). 

Egyik esetben sem sikerült a megfigyelt mintázat három alapvető jellemzőjét 

reprodukálni: a felfutás felgyorsulását, a lecsengés lelassulását és a mérsékelten növekvő 

egyensúlyi gátlást. Még ennél is szembetűnőbb probléma, hogy a gátlási mintázatok 

karakterisztikus protokoll-függését (az első három protokollban kapott válaszok 

hasonlósága, de a 4. és 5. protokollban kapottak eltérése), egyik modell sem tudta még 

csak megközelíteni sem (36.D ábra, zöld és kék vonal). 

Melyik számolt affinitásértéknek, és melyik modellnek hihetünk akkor? A 

látszólagos ellentmondást nem lehetett a köztes és lassú inaktivált állapotok szerepének 

feltételezésével feloldani, még úgy sem, mint a phenytoin esetében,  mert ha ezekhez a 

lassan kialakuló és megszűnő állapotokhoz feltételeztünk nagyobb affinitást, az 

szükségszerűen lassabb felfutási kinetikával járt. Az első három protokoll esetében a 

változás hiányának, és az ötödik protokoll esetében a felfutás extrém felgyorsulásának ill. 

a lecsengés lelassulásának ellentétét itt is csak két kötőhely feltételezésével tudtuk 

feloldani. Egy alacsony affinitású és akcesszibilitású kötőhelyet kellett feltételezni, amely 

az első három protokoll esetében megfigyelt közel egyenlő mértékű és lassú kinetikával 

jellemezhető mérsékelt gátlásért lenne felelős; ennek viszonylag kicsi állapotfüggéssel 

kellett rendelkeznie (vagyis affinitása nem változhatott lényegesen a nyugalmi – inaktivált 

átalakulás során). Emellett azonban feltételeznünk kellett egy markánsan állapotfüggő, 

nagy akcesszibilitású kötőhelyet is, amely a hirtelen felgyorsult felfutásért felelős (a 4. és 

5. protokollban). Ha ilyen gyors a felfutás kinetikája, feltételeznünk kell, hogy ez a 

kötőhely nem a köztes és lassú inaktivált állapotok kialakulásával jelenik meg, hanem már 

jelen van az első három protokoll során is. Mi lehet az oka, hogy hatását mégis csak a 4. és 

5. protokoll esetében látjuk? Két lehetőséget lehet elképzelni. Vagy maga a disszociációs 

kinetika olyan sebességű, hogy a 3. protokollban a hiperpolarizációban töltött 27,5 ms 

elegendő a teljes disszociációra, de a 4. protokoll ~10 ms-a már nem, vagy pedig a riluzole 

kötés a kapuzást modulálja olyan speciális módon, hogy az inaktivációból való visszatérés 
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teljes a 27,5 ms alatt, de ~10 ms alatt már nem tud teljesen lejátszódni. A két feltételezést 

kísérletesen nem könnyű elkülöníteni, de elméleti szempontból mindkettő roppant érdekes. 

Az első esetben a kötőhelynek extrém állapotfüggéssel kellene rendelkeznie, amely 

lehetővé teszi azt, hogy ugyanazon koncentráció jelenlétében egyik állapothoz nagyon 

gyorsan asszociáljon, másiktól pedig nagyon gyorsan disszociáljon a riluzole. 

Szimulációkban ezzel a hatásmechanizmussal nem sikerült a gátlásmintázatot 

reprodukálni. A második esetben, ahogyan tárgyaltuk, "nem-blokkoló-de-moduláló" 

kötőhelyről van szó.  

Létrehoztunk egy olyan modellt, amely – a tárgyalt phenytoin modellhez hasonlóan 

– egy alacsony affinitású, alacsony akcesszibilitású és gyenge állpotfüggést mutató 

kötőhely („LLL”) mellett rendelkezik egy magas akcesszibilitású erősebb állapotfüggést 

mutató kötőhellyel („NBM”) is (5. táblázat, "riluzole-2KH"; 36.C-E. ábra, piros görbék ill. 

jelek ). A modell topológiáját a 37. B ábra mutatja. Ezzel a modellel reprodukálni tudtuk a 

kísérletesen tapasztalt gátlási mintázat főbb jellemzőit:  

i.)  a gátlás nem változott szignifikánsan az 1. és a 3. protokoll között, 

ii.)  a felfutás radikálisan felgyorsult a 4. és 5. protokollban, 

iii.)  a lecsengés lelassult az 5. protokollban, 

iv.)  az egyensúlyi gátlás meglepően alacsony maradt a 4. és 5. protokollokban. 

Az LLL kötőhelynél nem volt szükség állapotfüggés bevezetésére, ezért ez a 

kötőhely az A-D térképen az origóban található (36.E ábra, piros rombusz). A magas 

állapotfüggésű kötőhely esetében kapott A és D értékek erősen lelassult disszociációra, 

mint elsődleges hatásra utalnak. A kötőhely nyugalmi konformációban 592 µM, 

inaktiváltban pedig 1,05 µM affinitással rendelkezett, ami jól összevág a korábban mért 

adatokkal [143]. Az A-D térkép elsősorban affinitáskülönbséget mutat, még akkor is, ha az 

asszociáció felgyorsulása nagyon szembetűnő (36E. ábra, piros négyzet, 5. Táblázat). 

Ennek az az oka, hogy a modellben valójában nem az asszociáció gyorsul fel ilyen 

mértékben, hanem egyszerűen csak a 4. és 5. protokollokban hirtelen láthatóvá válik a 

mindvégig jelen lévő moduláció. 

Összegezzük, hogy mit tudtunk a riluzole hatásmechanizmusáról és mi az, amit 

ezekből az eredményekből tudhatunk meg. A riluzole-ról kimutatták, hogy alacsony 

affinitással rendelkezik a nyugalmi állapotú csatornához (360 μM; a gátlási értékekből 

számolva hiperpolarizált membránpotenciál mellett), de nagy affinitást mutat az inaktivált 

állapothoz (1,63 μM; a steady-state görbék eltolásásból számolva) [143]. A jelenlegi 
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munkánk 1., 2, és 3. protokolljában kapott látszólagos affinitás (281 μM) megegyezett a 

korábban tapasztalt nyugalmi állapothoz való affinitással, így feltételezhetjük, hogy az 

első három protokollban tapasztalt gátlás elsősorban a nyugalmi állapotú affinitást tükrözi 

és az alacsony állapotfüggésű kötőhelyhez való kötést. Érdekes módon, az első három 

protokoll során tapasztalt hasonlóság azonnal eltűnt, amikor az alacsony állapotfüggésű 

kötőhelyre akár csak gyenge (~3-szoros) inaktivált állapotpreferenciát vezettünk be. 

Eredményeink azt sugallják, hogy a riluzole állapotfüggő kötődése kizárólag egy további 

kötőhely kialakulásának a következménye. Ahogyan már megjegyeztük, egy korábbi 

vizsgálatban, ahol 35 gátlószert hasonlítottak össze, a riluzole egyedülálló 

hatásmechanizmussal rendelkezett, ahogyan szokatlan állapotfüggéssel is [143]. 

Azonosítottunk tehát két eltérő kötőhelyet a nátriumcsatornán. Ezek egyike 

alacsony akcesszibilitású és alig mutat állapotfüggést. A másik nagy akcesszibilitású, és 

emellett extrém módon állapotfüggő. A szimulációk eredményei alapján azt feltételezzük, 

hogy ez a kötőhely olyan helyen található, ahol magát a vezetést egyáltalán nem 

befolyásolja, a feszültségfüggő kapuzást viszont hatékonyan modulálja. (Feltételezhetjük, 

hogy a belső vesztibulum kötőhelye érintené a konduktanciát, ezért elképzelhető hogy ez a 

moduláló kötőhely a csatornának egy teljesen más régióján található.) 

 

 

6.2.7.5. Flecainide 

 

 A flecainide esetében tapasztalt gátlási mintázat igazolta a korábban leírt 

hatásmechanizmust [146]. A gátlás mintázata majdnem teljesen megegyezett mind az öt 

protokoll esetében (36.B ábra). Ahogyan vártuk, az     síkon nem kaptunk 

szignifikánsan megnövekedett affinitást vagy akcesszibilitást a gyors inaktivált 

állapotokhoz. Ez konzisztens volt a modellezés során kapott eredményekkel, ahol a nyitott 

állapothoz való akcesszibiliásának (  ) legalább 1000-szeres megnövelése önmagában 

sikeresen reprodukálta a teljes gátlási mintázatot (36. ábra és 5. Táblázat). Megvizsgáltuk 

azt is, hogy a kísérletes adatokat reprodukálni tudjuk-e kisebb    érték választásával is. 

Az    értékek megnövelése csak nagyon korlátozott mértékben tudta kompenzálni a    

érték csökkentését, egyértelmű tehát hogy a flecainide hatásmechanizmusának kulcsa a 

nyitott állapothoz mutatott legalább 1000-szeres akcesszibilitás növekedés.   
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7. Megbeszélés 

 

A gyógyszerkutatás és fejlesztés olyan tudományág, amelyben a „vakszerencse” 

mindig különösen nagy szerepet játszott (a klinikai használatban lévő gyógyszerek 

mintegy negyedének kifejlesztésében volt szerepe véletlen felfedezésnek) [155], [156]. A 

jelenlegi gyógyszerfejlesztési gyakorlatban is sokszor megfigyelhető, hogy túl sokat 

akarnak a véletlenre bízni. Az utóbbi 10 – 15 év látványos kudarctörténete például a 

nátriumcsatorna gátlók fejlesztése, amely nagyon kevés kivételől eltekintve arról szól, 

hogy hogyan lehet mértéktelen anyagi pazarlással nagy áteresztőképességű vizsgálatokat 

("screening") végezni annak reményében, hogy találnak a sok-sok ezer vegyület között 

„valami használhatót”.  

A doktori disszertációmban tárgyalt publikációk azt a szemléletet tükrözik, hogy 

sokkal célravezetőbb stratégia először megérteni milyen hatásmechanizmussal működnek 

a különböző gyógyszerek, eldönteni, hogy milyen hatásmechanizmusú gyógyszert 

keresünk (nem csak azt, hogy milyen célpontra hasson, hanem azt is, hogy hogyan), és 

ezután elkezdeni a "screen"-elés folyamatát. 

Az affinitást – akcesszibilitást olyan elméleti fogalmaknak tartjuk, amelyek 

egyrészt elengedhetetlenek a hatásmechanizmusok megértéséhez, másrészt pedig 

érdemtelenül alulreprezentáltak az ezzel foglalkozó szakirodalomban. Ahol konkrétan 

tárgyalják is az akcesszibilitással kapcsolatos jelenségeket, ott is jellemzően kvalitatívan 

fogalmaznak (pl. a flecainide "open channel blocker") a kvantitatív fogalmazás helyett (pl. 

hány kcal/mol - lal változik egy állapot szabadenergia szintje, vagy hányszorosára változik 

egy sebességi állandó).  

A kinetikai modellezésnek éppen az a szépsége, hogy a felvetett hipotéziseket nem 

csupán tesztelni, hanem kvantifikálni is lehet a segítségével. Amikor kísérletes 

eredményeket próbálunk kinetikai szimulációval reprodukálni, alapvetően két eset 

lehetséges: vagy sikerrel járunk, vagy nem. Ha sikerrel járunk, az természetesen nem 

bizonyítja az adott hipotézis helyességét, hiszen bármennyire jól reprodukáltuk a kísérletes 

eredményeket, mindig lehetséges, hogy valójában egy teljesen más mechanizmus áll a 

jelenségek hátterében, amire nem gondoltunk. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy az 

általunk javasolt hipotézis lehetséges, illetve a hipotézist számszerűsíteni tudjuk. 

Amennyiben nem sikerül reprodukálnunk a kísérletes eredményeket, teljes bizonyossággal 

akkor sem vethetjük el a hipotézist, hiszen a teljes paraméterteret nem vizsgáltuk át, 
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elképzelhető tehát, hogy nem találtuk meg a megfelelő paraméterérték-halmzat. 

Gyakorlatilag azonban ennek minimális az esélye, ha a paramétertér sok pontjából indított 

optimalizációs folyamatok mind kudarcot vallanak. Ilyenkor nagy valószínűséggel nem 

tévedünk, amikor a hipotézist elvetjük.  

 

7.1 A PNU-120596 vegyület hatásmechanizmusának vizsgálata 

 

Az α7nAChR esetében a II-es típusú PAM-okról az terjedt el a köztudatban, hogy 

a vegyületek lelassítják vagy gátolják a deszenzitizáció folyamatát. Alaposabb 

vizsgálatunkból kiderült, hogy – legalábbis a PNU-120596 anyag esetében – egészen 

másról van szó, valójában a modulátor hatásának a deszenzitizáció előfeltétele. 

Megfigyeltük ugyanis, hogy a PNU-120596 jelenlétében a kolin által kiváltott áram 

bifázikus. A bifázikusságot alacsonyabb modulátor koncentrációknál már mások is 

észlelték, megmagyarázni azonban nem tudták. Mi, gyorsabb oldatperfúziós rendszert 

használva megállapítottuk egyrészt azt, hogy a bifázikusság minden modulátor 

koncentrációnál látható, másrészt magyarázatot adtunk a jelenségre. Azt figyeltük meg, 

hogy az első, gyors komponens pontosan megegyezik az agonista által kiváltott árammal, 

és furcsa módon ez az áramalak akkor sem módosul, ha előtte a receptort PNU-12596 

vegyülettel elő-inkubáljuk. Ebből arra következtettünk, hogy az elő-inkubáció során a 

modulátor asszociációja akadályoztatva volt a nyugalmi állapotban levő receptorokhoz. A 

modellezés lehetővé tette, hogy megvizsgáljuk, milyen mértékű affinitáskülönbséget kell 

feltételeznünk a jelenség reprodukálásához. Azt találtuk, hogy a vegyületnek a nyugalmi 

állapothoz való affinitása legalább 44-szer kisebb kell legyen a deszenzitizált állapothoz 

való affinitásánál. Úgy gondoljuk, hogy a modulátor kötődése túlnyomórészt a 

deszenzitizált állapotú receptorhoz történik. Itt tehát érdekes kooperativitást figyelhetünk 

meg az ortosztérikus és allosztérikus kötőhelyek között: noha a közvetlen fizikai hatás 

nem terjed át az egyik kötőhelyről a másikra [43], az agonista kötése a teljes csatorna 

konformációváltozásán (deszenzitizáció) keresztül mégis hat az alloszterikus kötőhely 

akcesszibilitására.  

Felmerült a kérdés, hogy a PAM molekula kötése növeli-e az agonista affinitását. 

Kísérleteinkben azt találtuk, hogy a modulátor jelenlétében az áram mintegy tízszer 

hosszabb ideig fennmarad, pedig tudjuk (a csatorna-blokk megszűnésével járó 

komponensből), hogy az agonista kimosása az extracelluláris térből gyors és teljes volt, és 
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hogy agonista hiányában a modulátor nem képes a receptort aktiválni. Ebből arra 

következtettünk, hogy a modulátor jelenlétében az agonista disszociációja akadályoztatva 

van. A szimuláció segítségével az akadályoztatás mértékét is meg tudtuk becsülni: 

mintegy 400-4000-szeres lassulás tudta a kísérletes eredményeket reprodukálni. Egy 

alternatív magyarázat sem zárható ki: lehetséges, hogy az agonista távozása után a 

modulátor önmagában is nyitva tudja tartani a receptort (mintegy „beteszi lábát az 

ajtórésbe”), még ha kinyitni nem is tudná. Hogy a két magyarázat közül melyik milyen 

mértékben lesz igaz, annak eldöntéséhez további kísérletekre van szükség.  

  Mindezek alapján feltételezzük, hogy fiziológiás körülmények között, amikor a 

modulátor folyamatos jelenlétében az agonista pulzusokban érkezik a következő 

mechanizmus játszódik le (38. ábra): az agonista-pulzus érkezése előtt a PNU-120596 a 

nyugalmi állapothoz való alacsony affinitása miatt nem tud kötődni az agonsitától mentes, 

nyugalmi állapotú receptorhoz. Amint az agonista megérkezik, az könnyen tud asszociálni 

a modulátortól mentes receptorhoz és deszenzitizálja azt, ezzel hozzáférést biztosítva a 

modulátor számára annak kötőhelyéhez. A modulátor kötése konformációváltozások 

sorozatát indítja be, melynek során a nyitott állapot energetikailag kedvezőbb és melynek 

következtében az agonista disszociációja radikálisan lelassul: a modulátor „csapdába ejti” 

az agonistát a kötőhelyén. Ez a receptor elnyújtott aktivitását eredményezi, az agonista 

hatását felerősíti és elnyújtja. Miután az agonista végül disszociál, a modulátor is 

disszociál és a receptor újra felveheti kezdeti nyugalmi konformációját, a kör bezárul. 

Fiziológiás körülmények között ez a mechanizmus különösen hatékony módját jelenti a jel 

felerősítésének.  

 

38. ábra: Az agonista és a modulátor közötti kölcsönhatás sematikus ábrája 
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A körfolyamat érdekessége, hogy elméletileg lehetséges, hogy egy modulátor az 

agonista látszólagos affinitásának növekedését okozza, anélkül hogy a mikroszkopikus 

affinitásokon változtatna. Ha két azonos affinitású, de eltérő akcesszibilitású konformációt 

feltételezünk (mint a 25. ábra modulátor-mentes ill. modulátor-kötött agonista 

asszociációs/disszociációs lépései esetében), létrejöhet látszólagos affinitásnövekedés, ha 

az agonista túlnyomórészt a nagy akcesszibilitású állapothoz asszociál, de a kis 

akcesszibilitásúról disszociál. Mint azt a 27.C ábra "B paraméterhalmaz" esetében 

láthattuk, szimulációkban is kimutatható ilyen esetben látszólagos affinitásnövekedés 

valódi mikroszkopikus affinitáskülönbség nélkül. 

 

7.2. Az affinitás és akcesszibilitás szerepe a nátriumcsatornát gátló vegyületek 

hatásmechanizmusában 

 

A nátriumcsatornák esetében az affinitás és akcesszibilitás problémáját nem 

szükséges igazán bemutatni. A csatornák hatásmechanizmusára vonatkozó két alapvető 

alternatív hipotézis (MRH, GRH) lényege pontosan az affinitás és az akcesszibilitás 

állapotfüggő változása. A mi megközelítésünk újdonsága abban áll, hogy nem alternatív 

hipotézisként kezeljük ezeket az elméleteket, hanem egy egységes elméleti rendszerbe 

foglaljuk. Szintén új eredmény, hogy kidolgoztunk egy módszert a két hipotézis (vagyis az 

állapotfüggő affinitás illetve az állapotfüggő akcesszibilitás) egyedi nátriumcsatorna gátló 

gyógyszerek esetében történő kontribúciójának kvantifikálására.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a viszonylag egyszerű hatásmechanizmusú 

gyógyszereknél (pontosabban azoknál, amelyek működése már egy viszonylag egyszerű 

modellel is jól leírható), kinetikai modellezés nélkül (a közelítéses módszerrel) is egészen 

megbízhatóan tudtuk becsülni az affinitás illetve akcesszibilitás hozzájárulását.  Az 

eredmények legfőbb érdekessége azonban pontosan az, hogy nem mindegyik gyógyszer 

hatásmechanizmusa volt egyszerű. Munkacsoportunk véleménye szerint a nátriumcsatorna 

gátlók sikeres fejlesztését akadályozó legkárosabb tévképzet az, hogy a nátriumcsatorna 

gátló vegyületek alapvetően mind egyforma hatásmechanizmussal hatnak. Ez abból a 

tényből fakad, hogy a nátriumcsatorna gátlók valóban nagyon hasonló jelenségeket 

produkálnak (feszültség-függés, használat-függés, frekvencia-függés, az inaktivációs 

görbe eltolása, stb). Pontosan itt kerül előtérbe a kinetikai modellezés, mint módszer 

jelentősége: bár hatásmechanizmusokat bizonyítani nem lehet a segítségével, falszifikálni 
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viszont kiválóan (persze nem abszolút csalhatatlanul, amint azt fent tárgyaltam). Éppen ez 

történt a phenytoin és a riluzole esetében, ahol ránézésre egyáltalán nem volt szembetűnő a 

protokollokra adott ugrásszerű reakció, a szimulációkban reprodukálni azonban nagyon 

nehéz volt.  

Mind a phenytoin, mind a riluzole esetében igen sok topológiát és igen sok 

potenciális mechanizmust teszteltünk és találtunk lehetetlennek (vagy valószínűtlennek), 

mire a két külön kötőhely hipotéziséhez eljutottunk. Megépítettünk számos, a 

szakirodalomban megtalálható modellt, kiegészítve olyan módon, hogy a gyógyszer 

hatását tanulmányozhassuk [3], [157]–[159]. Vizsgáltuk a nyitás előtti átmeneti "pre-open 

closed" állapotok szerepét, a köztes és lassú inaktivált állapotok szerepét, a zárt állapoton 

keresztül történő inaktiváció ("closed state inactivation") [160] szerepét, egy nagy 

affinitású második nyitott állapot [95] szerepét. A phenytoin esetében még sikerült egy 

meglehetősen furcsa és valószínűtlen állapotfüggés-mintázattal elérni, hogy a szimuláció 

reprodukálja a kísérleteket, de a riluzole esetében a két kötőhely hipotézisén kívül más 

lehetséges magyarázatot a gátlás speciális mintázatára nem találtunk. A hipotézist 

természetesen még kísérletesen igazolni kell, de ha sikerül, ez lesz az első bizonyíték 

olyan nátriumcsatorna gátló kötőhelyre, amelynek hatása tisztán moduláció, és nem érinti 

a vezetőképességet.  

Fontosnak tartom hangsúlyozni az ebben az egyelőre csak hipotetikus 

felfedezésben rejlő potenciált a gyógyszerfejlesztés szempontjából. Kísérleteink arra 

utalnak, hogy a riluzole, és a phenytoin különösen alacsonyabb (terápiás) 

koncentrációkban olyan kötőhelyen hatnak, amely a vezetést nem érinti, csupán a kapuzást 

modulálja finoman. Ez azt jelenti, hogy normális, fiziológiás működés során kötődésük 

teljes mértékben észrevétlen marad, és csak a patológiás hiperexcitabilitás ellen fejtenek ki 

védő hatást (kórosan depolarizált membránpotenciál, ill. nagy frekvenciás tüzelés). Ez 

lehet a magyarázata annak, hogy az antikonvulzánsok, amelyek a hagyományos 

protokollokkal mérve a kifejezetten gyenge gátlószerek közé tartoznak, mégis terápiás 

hatást mutatnak. Egyértelmű tehát, hogy a hiperexcitabilitással jellemezhető betegségek 

kezelésére (pl. krónikus fájdalom szindrómák, myotonia, epilepsziák) pontosan ehhez az 

általunk talált "nem-blokkoló-modulátor" kötőhelyhez affinitással rendelkező vegyületeket 

lenne érdemes fejleszteni, ellentétben azokkal, amelyek „úgy általában” „nagyon” 

hatékonyan gátolják a nátriumcsatornákat. 
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8. Következtetések 

 

Doktori munkámban példákat mutattam arra a szemléletre, hogy az ioncsatornákra 

ható gyógyszerek hatásmechanizmusát jobban meg tudjuk érteni, ha affinitást és az 

akcesszibilitást egyszerre tanulmányozzuk. Ugyancsak példákkal mutattam meg, hogy a 

hatásmechanizmusokkal kapcsolatos hipotézisek tesztelésében a kinetikai modellezés 

rendkívül hasznos lehet. 

 

8.1. A PNU-120596 vegyület α7 nAChR-ra kifejtett hatásának összefoglalása 

 

A PNU-120596 vegyület α7nAChR működésére kifejtett moduláló hatásának vizsgálta 

során a következő legfőbb következtetésekre jutottunk: 

 A PNU-120596 vegyület jelenlétében a kolin által kiváltott áram bifázikus. Az áram 

első gyors komponensét a modulátor jelenléte még hosszabb idejű előinkubálás 

esetén sem módosította. Ez arra utal, hogy a nyugalmi állapotú receptorhoz a 

modulátor nem képes asszociálni, csupán a deszenzitizált állapotú receptorhoz. Az 

előinkubáció hatása ugyanakkor jól látszik a második komponens gyorsabb 

felfutásán, amit feltételezésünk szerint az okoz, hogy a vegyületnek van ideje 

particionálódni a membránba, illetve eljutni a kötőhely közelébe. A modellezés 

eredményei szerint a vegyület affinitásának a nyugalmi állapotú receptorhoz 

legalább 44-szer kisebbnek kell lennie mint a deszenzitizált állapotúhoz.  

 Az egyre hosszabb kolin pre-inkubáció esetén a modulátor perfúzió által kiváltott 

áram amplitudója egyre csökkent. Ez bizonyítja a PNU-120596-inszenzitív lassú 

deszenzitizált állapot(ok) létezését. Azt figyeltük meg, hogy a modulátor 

távollétében ez(ek) az állapot(ok) gyorsabban alakultak ki. 

 Amikor az agonistát kimostuk, de a modulátort tovább perfundáltuk, a lecsengés 

lelassult. Ebből arra következtettünk, hogy a modulátor kötődése akadályozta az 

agonista disszociációját a receptorról. A szimulációkban enyhe (1,25 - 2,1-szeres) 

affinitásnövekedés mellett határozott (100 - 1000-szeres) akcesszibilitás csökkenést 

kellett feltételeznünk a kísérleti görbék reprodukálásához.   

Ha a modulátor jelenléte mellett az agonista koncentráció pulzus-szerűen emelkedik meg 

(ami modulátor kezelés esetén a fiziológiáshoz közeli állapot), különös körfolyamat indul 
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be: az agonista pulzus segíti a modulátor asszociációját a deszenzitizált konformáció 

létrehozásával. A modulátor re-aktiválja a receptort és ugyanakkor - elsősorban az 

akcesszibilitás csökkentésével - akadályozza az agonista disszociációját. Így a 

körfolyamatban elméletileg lehetséges, hogy egy modulátor az agonista látszólagos 

affinitásának növekedését okozza, anélkül, hogy a mikroszkopikus affinitásokon 

változtatna. Ennek mechanizmusa az, hogy az agonista túlnyomórészt a nagy 

akcesszibilitású állapothoz asszociál, de a kis akcesszibilitásútól disszociál. A látszólagos 

affinitásnövekedés valódi mikroszkopikus affinitáskülönbség nélkül is lehetséges, amint 

azt a szimulációkban megmutattuk. 

 

8.2. Nátriumcsatorna gátlók hatásmechanizmusának összefoglalása 

 

A nátriumcsatorna gátlók hatásmechanizmusának kutatása során mind az affinitás, 

mind az akcesszibilitás szerepe már évtizedekkel korábban felmerült, a ma már 

klasszikusnak számító modulált- ill. rejtett receptor hipotézisekben megfogalmazva.  

Mi arra törekedtünk, hogy a két elméletet: 

 közös rendszerbe foglaljuk, 

 kontribúcióikat kvantifikáljuk és 

 a közös rendszerbe foglalt elméleteket kiterjesszük a csatorna minden (az adott 

gyógyszer szempontjából releváns) állapotára. 

Kísérleteinkben öt különböző nátriumcsatorna gátló vegyület hatását vizsgáltuk egy 

speciális feszültség-protokollban, melynek lényege, hogy egy hosszan tartó depolarizáció-

srozat alatt adjuk, majd kimossuk a gátlószert, miközben a gátlás mértékét, illetve 

felfutásának és lecsengésének kinetikáját is vizsgáljuk. Ezekből az adatokból kíséreltünk 

meg a gátlás hatásmechanizmusára következtetni. 

A lidocaine és bupivacaine esetében elég volt egyszerű inaktivált állapot 

preferenciát feltételezni, mégpedig olyan módon, hogy az affinitásnövekedést az 

asszociáció felgyorsulása okozza, míg a disszociáció sebessége nem változik. Az irodalmi 

adatok ismeretében és a kinetikai modellezés eredményei alapján ezt úgy interpretáltuk, 

hogy a disszociáció valószínűleg lelassul, de ezt kompenzálja egy vele azonos mértékű 

akcesszibilitás növekedés.  
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A phenytoin és a riluzole esetében jól látszott a disszociáció határozott lelassulása, 

ami a kötési energia növekedését jelzi a depolarizált membránpotenciál hatására létrejövő 

konformációkban. A riluzole ezen kívül a felfutás markáns felgyorsulását is mutatta. Ezek 

a hatások azonban ugrásszerűen jelentek meg a hiperpolarizált membránpotenciálon töltött 

idő függvényében, ezért nem lehetett őket egyszerű inaktivált állapot preferenciával 

magyarázni. A kinetikai modellezés eredményei azt sugallják, hogy ezek a vegyületek két 

kötőhellyel rendelkeznek, melyek közül az egyik kis affinitású, gyengén állapotfüggő, és 

feltehetően csatorna-blokk mechanizmussal gátol, a másik pedig erős állapotfüggéssel 

rendelkezik, és csatorna-blokk nélkül, tisztán modulációval éri el hatását. A két vegyület 

közötti legmarkánsabb különbség a nem-blokkoló-modulátor kötőhely akcesszibilitásában 

mutatkozott; ez jóval nagyobb volt a riluzole estében, ami gyorsabb felfutási kinetikát 

eredményezett. A nem-blokkoló-modulátor kötőhely hatása a rövidebb depolarizációkkal 

rendelkező protokollokban egyáltalán nem látszik, mivel a finom moduláció ilyen hosszú 

hiperpolarizációk esetén már nem érvényesül. 

A flecainide által okozott gátlás szinte teljesen reprodukálható volt a nyitott 

állapothoz való akcesszibilitás nagymértékű (~1000-szeres) megnövelésével.  

A tudományos közvéleményben a nátriumcsatorna gátló vegyületek csoportja 

nagyjából homogén, hasonló hatásmechanizmussal ható csoportként él. Munkánk 

legfontosabb következtetése, hogy a látszólagos hasonlóság ellenére az egyes 

nátriumcsatorna gátló szerek hatásmechanizmusa alapvetően és gyökeresen különbözhet 

mind az affinitás versus akcesszibilitás állapotfüggésben betöltött szerepében, mind pedig 

a különböző konformációs állapotoknak a molekulák hatásában való közreműködésében, 

sőt még magában a kötőhely helyzetében is. A nátriumcsatornát gátló vegyületek 

hatásmechanizmusában megfigyelhető diverzitás jelentősége az, hogy a 

hatásmechanizmusuk meghatározhatja a terápiás alkalmazhatóságukat. A gátlás 

mechanizmusának részletes megértése sikeresebb gyógyszertervezést tehet majd lehetővé, 

hiszen remélhetjük, hogy a különböző gátlószerek hatásmechanizmusainak 

feltérképezésével kideríthetjük, hogy egy adott terápiás indikációra milyen 

hatásmechanizmusú gátlószert érdemes fejleszteni, ami lényegesen növelheti a 

gyógyszerfejlesztés hatékonyságát. 
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9. Összefoglalás 

 

Az ioncsatornák különböző konformációs állapotokban létezhetnek (például zárt, 

nyitott, deszenzitizált illetve inaktivált állapotban). Az ioncsatornákra ható gyógyszerek 

hatásmechanizmusának egyik legfontosabb eleme az állapotfüggés: a ligandum-fehérje 

kölcsönhatás más és más a különböző konformációk esetén. A kölcsönhatás különbözőségét 

általában affinitás-különbséggel jellemzik. Disszertációm egyik legfontosabb üzenete, hogy 

sokszor a puszta affinitás-különbség nem magyarázza meg kielégítően a hatásmechanizmust, 

az affinitás és az akcesszibilitás különbségeit egyszerre szükséges tanulmányozni. Két példát 

mutatok be erre az általános elvre, az α7-es altípusú nikotinos acetilkolin receptor (α7nAChR) 

pozitív allosztérikus modulátorainak és agonistáinak interakcióját, illetve a nátriumcsatorna 

gátló gyógyszerek hatásmechanizumusának sokféleségét. Elektrofiziológiai mérési 

eredményeinket mindkét esetben kinetikai modellezés segítségével értelmeztük. 

Az α7nAChR-on ható pozitív allosztérikus modulátorok (PAM-ok) ígéretes 

gyógyszerjelölt molekulák a kognitív funkciók romlásával járó kórképekben. Munkánk során 

egy II-es típusú PAM, a PNU-120596 vegyület hatásmechanizmusát vizsgáltuk. A két 

legfontosabb következtetésünk az agonista (kolin) és a modulátor kölcsönhatásának 

tekintetében a következő volt: i.) A PNU-120596 affinitása a nyugalmi állapotú receptorokhoz 

alacsony, a vegyület elsősorban a deszenzitizált receptorokhoz asszociál. ii.) A PNU-120596 

drasztikusan lelassítja a kolin disszociációját, ennek hátterében valószínűleg az akcesszibilitás 

csökkenése áll. Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy a modulátor „foglyul ejti” az 

agonistát, miután az, a receptor deszenzitizálásán keresztül hozzáférhetővé tette számára az 

allosztérikus kötőhelyet. Ez a receptor elnyújtott aktivitását eredményezi. 

A feszültségfüggő nátriumcsatorna hibás működésének következményeként kialakuló 

túlzott ingerelhetőség számos kórképben jellemző. A nátriumcsatorna gátlók erős 

állapotfüggést mutatnak, a jellegzetes gátlási tulajdonságok magyarázatára két alternatív 

elmélet terjedt el. A „modulált receptor hipotézis” az affinitásbeli különbségeket 

hangsúlyozza, míg a „rejtett receptor hipotézis” az akcesszibilitásbeli különbségekkel 

magyarázza az állapotfüggést. Alapgondolatunk az volt, hogy a két hipotézis nem egymást 

kizáró, hanem együtt létező mechanizmusokat ír le. Munkánk során öt különböző 

nátriumcsatornát gátló vegyület (lidocaine, bupivacaine, phenytoin, riluzole, flecainide) 

hatásának állapotfüggését vizsgáltuk és megkíséreltük meghatározni az egyes 

konformációkhoz rendelhető affinitás és akcesszibilitás értékeket. A szimulációk eredményei 

alapján a gátlási mintázatok látszólagos hasonlósága mögött alapvetően és gyökeresen 

különböző hatásmechanizmusok húzódnak meg. A hatásmechanizmusok figyelembe vétele 

nagy mértékben növelhetné a gyógyszerfejlesztés hatékonyságát.   
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10. Summary 

The essence of ion channel function is transition between different conformational 

states such as closed, open, desensitized or inactivated. One of the most important attributes of 

drugs acting on ion channels is their state-dependence: different conformations of the protein 

cause ligand-protein interactions to be also different. These differences are typically quantified 

by giving affinity values for different states of the channel. One of the major points in my 

thesis is that state-dependent affinity alone is often insufficient to explain the mode of action 

of specific drugs, and it is preferable to study both affinity and accessibility. I illustrate this 

principle by two examples, one is the interaction between a positive allosteric modulator and 

an agonist on the α7 nicotinic acetilkolin receptor (α7 nAChR), the other is the unexpected 

diversity of sodium channel inhibitor mechanisms. We interpreted our electrophysiology data 

using kinetic modeling in both cases. 

Positive allosteric modulators (PAMs) of the α7 nAChR are pro-cognitive drug 

candidates against different types of dementia, and cognitive decline in schizophrenia.We 

investigated the mode of action of PNU-120596, a type II positive allosteric modulator. We 

made two important observations: i.) PNU-120596 rapidly associated to desensitized 

receptors, while it practically could not associate to resting conformation, ii.) binding of PNU-

120596 radically slowed down dissociation of kolin molecules from the receptor. We propose 

that the prolonged activity caused by the modulator is due to the sequence of the following 

events:  the agonist binds to the easily accessible modulator-unbound receptor, and causes the 

receptor to desensitize, thereby providing access for the modulator. The modulator binds, and 

traps the agonist in its binding site. 

Overexcitability due to disfunction of sodium channels is a common cause of several 

different diseases. Sodium channel inhibitors show characteristic state-dependence which 

leads to certain peculiar properties of inhibition. The two major theories which account for 

these properties are the modulated receptor hypothesis, which is based on the state-

dependence of affinity; and the guarded receptor hypothesis, which supposes state-dependence 

of accessibility. We described both hypotheses in terms of free-energy changes, and showed 

that the two hypotheses are not mutually exclusive, but they both can contribute to the 

mechanism of action of individual drugs. We tested five sodium channel inhibitor drugs: the 

local anesthetic and class Ib antiarrhythmic lidocaine, the local anesthetic bupivacaine, the 

class Ic antiarrhythmic flecainide, the antiepileptic phenytoin, and the neuroprotective agent 

riluzole; and proposed hypotheses regarding their modes of action, which included estimation 

of affinity and accessibility to different conformations. Simulations revealed that radically 

different mechanisms of action may underlie apparently similar patterns of inhibition. Paying 

attention to mechanisms of action could improve the effectiveness of drug development. 
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