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2. Rövidítések jegyzéke 
 

AA: aszkorbinsav  

AMD: α−metildopa 

AP: antipirin 

APND: aminopirin N-demetiláció 

ATZ: 3-amino-1,2,4-triazol (CYP2E1 inhibitor) 

AUC: görbe alatti terület 

B: elméleti maximális koncentráció 

β: eliminációs konstans 

BHT: 2,[6]-di-tercier-butil-p-krezol  

Cim: cimetidin (CYP2C6, 2C11, magasabb koncentrációban még a 2B1/2 és 

 3A1/2 enzimeket is gátolja) 

Cl: clearance (azt a vértérfogatot jelenti, amely időegység alatt teljesen 

 megszabadul a gyógyszertől) 

Clint : intrinsic clearance 

CYP: citokróm P450 

D: beadott dózis 

EBSS: Ca 2+ mentes pufferolt Earle féle sóoldat 

EGTA: etilén-glikol-bis(β-aminoetil-éter)N,N,N’,N’-tetraecetsav 

FCS: fötális borjú szérum 

GSH: glutation 

HAP: 3-hidroximetil-antipirin 

HEPES: N-[2-hidroxietilén]piperazin –N’-[2-etánszulfonsav] 

HMAP: 4-hidroxi-antipirin  

NORAP: norantipirin 

Kl: klorámfenikol (CYP2B, 3A, 2C11 inhibitor) 

PB: fenobarbitál 

PROD: 7-pentoxi-rezorufin O-dezalkiláció 

SP: spironolakton 

TAO: troleandomicin (CYP3A inhibitor) 

TBARS: tiobarbitursavval reagáló szubsztrátok 
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3. Bevezetés 
 

A modern gyógyszerfejlesztés terén egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert 

az in vitro vizsgálatok, mert az így nyert adatokból következtethetünk a 

gyógyszermolekula metabolizmusára, toxicitására, farmakokinetikájára és más 

gyógyszerekkel való interakciójára. Mivel ezen adatok ismeretében a 

gyógyszerfejlesztésre szánt idő és pénz lecsökkenthető, ezért ezeket a vizsgálatokat a 

gyógyszerfejlesztés korai fázisában végzik el. 

Az in vitro módszerek közül munkánk során a következőket alkalmaztuk: 

• a primer májsejtekkel, valamint különböző májsejt frakciókkal végzett 

metabolizmus és kinetikai vizsgálatok, 

•  az in vivo indukálószerrel történő előkezelés hatásának vizsgálata a 

metabolizmus változására, a metabolizmusban részt vevő enzimek (citokróm 

P450) szerepének tanulmányozására, 

• specifikus gátlószerek alkalmazása a metabolizmusban részt vevő enzimek 

(citokróm P450) szerepének tisztázására. 

 

A dolgozat első részében egy olyan, forgalomban lévő gyógyszermolekula 

hatását vizsgáltuk az antipirin metabolizmusára, amely azon kívül, hogy hatásos 

vérnyomáscsökkentő szer, irodalmi adatok szerint csökkenti egyes enzimek 

aktivitását, így befolyásolja az anyagok metabolizmusát. Munkánk során a következő 

kérdésekre kerestük a választ: 

 Kimutatható-e ennek a molekulának valamilyen citokróm P450 

enzimgátló hatása? 

 Van-e a molekulának szerepe az antipirin metabolizmusának 

gátlásában? 

 

A második részben egy modellezési problémával foglalkoztunk. Az in vitro 

metabolizmus vizsgálatok során nyert adatokból az in vivo clearance értéket és az in 

vivo biológiai hasznosíthatóságot becsülhetjük. Erre általánosan használt módszer a 

máj intrinsic clearance értékének meghatározása. Munkánk során egy olyan 

vegyületet tanulmányoztunk, aminek már több fajra vonatkozóan ismertek voltak az 
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in vivo clearance és biológiai hasznosíthatóság értékei, de az in vitro kísérleteket még 

nem végezték el vele.  

 Megvizsgáltuk, hogy mennyire megfelelőek az in vitro eltűnés-

kinetikai kísérletekből származó adatok a farmakokinetikai 

paraméterek (clearance, biológiai hasznosíthatóság) becslésére az 

úgynevezett „well-stirred” modellt alkalmazva. 

 Tanulmányoztuk a becslési eljárások során használt fehérjekötődési 

modellek hatását a farmakokinetikai paraméterek alakulására. 

 Az irodalomban szereplő és a saját in vitro kinetikai vizsgálatainkból 

nyert adatok alapján a gyógyszermolekula fajok közötti biológiai 

hasznosíthatóságbeli különbségének okaira kerestük a magyarázatot. 
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4. Irodalmi áttekintés 
 

Szervezetünk metabolikus homeosztázisáért legnagyobb mértékben a máj a 

felelős. Az endogén és a szervezetbe került exogén vegyületek eliminációját nagyrészt 

a hepatociták sima felszínű endoplazmatikus retikulumának membránjában 

lokalizálódó citokróm P450 enzimcsalád és a konjugációs enzimek végzik. A fázis I 

reakciókban a citokróm P450 enzimek növelik a szubsztrát vízoldhatóságát, majd az 

így keletkezett metabolit tovább alakulhat a konjugáció révén. A fázis I reakciók 

során keletkező nukleofil metabolitok konjugálását leggyakrabban a glukuronil-, 

szulfo- és acetiltranszferázok (fázis II enzimek) végzik, tovább növelve a molekula 

hidrofil jellegét. Elektrofil metabolitok pedig a nukleofil metabolitok továbbalakulása 

révén jöhetnek létre. A P450 enzimek toxikológiai szempontból is igen jelentősek, 

hiszen a xenobiotikumok átalakulásai során keletkező egyes metabolitok toxititása 

nagyobb lehet, mint az anyavegyületé. 

 

4.1. P450 enzimek 
4.1.1. Történeti áttekintés 

A kevert funkciójú oxidázokat az 1940-es években fedezték fel, de 

Klingenberg csak 1958-ban karakterizálta az enzimeket a P450Fe2+·CO komplexük 

alapján. Omura és Sato 1962-ben publikáltak értékes adatokat a rendszer felépítéséről 

és ők hívták először citokróm P450-nek, a korábban szén-monoxid-kötő pigmentnek 

nevezett enzimeket. Eastabrook (1963) és Copper (1965) fedezték fel azt, hogy a 

P450 enzimek a terminális oxidázok az endogén szteroidok hidroxilálásában. 

1954-ben Brown és munkatársai figyeltek fel először állatokkal végzett 

kísérleteik alapján arra, hogy az étkezési szokásoknak jelentős szerepük van az in 

vitro metabolizmusban résztvevő enzimek aktivitásának alakulásában. A gyógyszerek 

metabolizmusában észlelt sebességváltozások függtek az „induktoroknak” nevezett 

anyagok jelenlététől. Eleinte két csoportot különböztettek meg: a policiklusos 

szénhidrogéneket (Conney és munkatársai, 1957) és a barbiturátokat (Remmer, 1958). 

Az állatok indukálószerrel való kezelése során a fehérjeszintézis sebességének 

növekedésére és a barbiturátok esetében az endoplazmatikus retikulum 

proliferációjára lettek figyelmesek. 
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A P450 enzimek a karcinogén anyagok, gyógyszerhatóanyagok és szteroidok 

metabolimusában játszott szerepük miatt 1955 és 1958 között újra a kutatás 

középpontjába kerültek. Más szubsztrátok hatását, mint pl. peszticidek, zsírban oldódó 

vitaminok, endogén anyagok, a kutatók akkor még nem vizsgálták. Azt, hogy a P450 

enzimek működéséhez a NADPH kofaktor és az oxigén is szükséges, már 1955-ben 

Axeelrod, majd 1957-ben LaDu és munkatársai és Gillette és munkatársai is leírták. 

1963-ban Copper és munkatársainak munkája igazolta, hogy emlős szervezetben 

sztöhiometriai összefüggés mutatható ki a mikroszómális szteroid hidroxiláló rendszer 

és kevert funkciójú oxidázok mennyisége között. 

Még ugyanebben az évben ismertté váltak azok a spektrofotometriás 

módszerek, amelyek közül néhányat ma is elterjedten alkalmaznak a P450 enzim 

aktivitások mérésére pl. az anilin p-hidroxiláz, a codein N-demetiláz és az aminopirin 

N-demetiláz aktivitás mérések. Ezeket a reakciókat egy-egy, illetve az aminopirin N-

demetilációnál - ma már ismert, hogy több - enzim végzi. Copper és munkatársai 

(1965) igazolták, hogy a mellékvese és a máj mikroszómák által katalizált 

hidroxilezési reakciókban a P450 enzimek a terminális oxidázok. Bebizonyították, 

hogy a szén-monoxid kötő mikroszómális hemoprotein végzi az oxigén aktiválását 

sok különböző oxidációs folyamatban. Azonkívül igen jelentősek azok az 

eredmények, amelyeket a P450 enzimek különböző hidroxilezési reakciókban 

betöltött szerepének tisztázásában értek el pl. anilin hidroxiláció, codein demetiláció. 

1966-ban Imai és Sato közölte, hogy ha a részlegesen tisztított, nyúl májból 

izolált mikroszóma preparátumhoz különböző szubsztrátokat adtak, akkor azok 

spektrumában változásokat tapasztaltak. A jelenséget azzal magyarázták, hogy a 

metabolizálódó vegyület kölcsönhatásba lép a P450 fehérje egy speciális részével 

vagy részeivel. Mason és munkatársai (1965 a.) igazolták, hogy a szubsztrát kötödés 

hatására bekövetkező spektrális változások oka az, hogy a molekula és a kevert 

funkciójú oxidázok között vonzás jön létre, ami paramágneses rezonancia változáshoz 

vezet az enzim hem részében elhelyezkedő vas ionban. 

Narasimhulu és munkatársai (1965) a P450 enzimek spektrumában szintén 

változásokat észleltek szteroidok jelenlétében. Az eredmények alapján azt a 

következtetést vonták le, hogy a spektrumbéli változásokat a P450 rendszer 

eredményezi azzal, hogy oxidálja a szteroid molekulát. 

Remmer és munkatársai (1966) és Schenkman és munkatársai (1967) több 

gyógyszermolekula interakcióját vizsgálták a P450 rendszerrel. Eredményeik  
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megerősítették a Narasimhulu és munkatársai (1965) által tapasztaltakat. Schenkman 

(1967) arra lett figyelmes, hogy a nitrogén bázisú kémiai anyagok, mint pl. az anilin 

spektrális változásokat okoz a máj mikroszóma preparátumban. A tapasztalt 

változások többfélék voltak és mindig függtek a mikroszóma forrásától és az 

alkalmazott indukáló szerektől. Ez a jelenség több különböző szubsztrát kötő fehérje 

jelenlétére utal, de Schenkman még nem következtetett arra, hogy különböző P450 

enzimek létezhetnek. 

1968-ban közölték Copper és munkatársai a P450 enzimek által katalizált 

oxidációs reakciók mechanizmusát. Ez volt az első olyan publikáció, amely azt 

feltételezte, hogy egy ciklikus folyamat felelős a P450 enzimek által létrehozott 

katalízisért. 

1969-ben Conney figyelte meg azt, hogy a patkány benzpirénnel történő 

kezelése esetén, az állatból származó mikroszómákban az anilin hidroxiláz aktivitás 

megemelkedett. Remmer és Merker (1965) fenobarbitállal előkezelt patkányok 

májából izolált mikroszóma frakcióban az aminopirin N-demetiláció sebességének 

változását tapasztalták. 

Imai és Sato 1966-ban egy új P450 hemoproteint fedeztek fel, amely nemcsak 

spektrumában, de funkciójában is különbözött a korábban leírt formától. 

Sladek és Mannering (1966) szintén több P450 enzim jelenlétére 

következtettek a 3-metilkolantrénnel és fenobarbitállal végzett kísérleteik során. 

Megfigyelték azt is, hogy az új hemoprotein, amit P1-450-nek neveztek, a 3-metil-4-

monometilaminoazobenzén N-demetilációját katalizálta, míg az etilmorfinét nem. 

Alvares és munkatársai 1967-ben megállapították, hogy a metilkolantrénnel 

történő kezelés hatására a P450 rendszer spektrumának maximuma 450 nm-ről 448 

nm-re tolódott el. Ez már előrevetítette, hogy többféle P450 enzim létezik.  

Egy évvel később (1968) Hildebrandt és munkatársai figyelték meg azt, hogy 

ha nyulat fenobarbitállal vagy 3-metilkolantrénnel kezeltek, akkor egymástól 

különböző spektrális tulajdonságú kevert funkciójú oxidázok szintézisének 

növekedése következett be.  

Conney és munkatársai 1969-ben szögezték le először, hogy nemcsak egyféle 

P450 enzim létezik. Ezt azzal bizonyították, hogy a tesztoszteron 6β-, 7α-, és 16α 

pozícióban történő hidroxilezése különböző sebességgel folyt.  
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1975-re már négy különböző enzimet tisztán is elő tudtak állítani, és 1990-re a 

kutatás és a fejlesztés középpontjában a P450 enzimek tisztítása mellett aktivitásuk 

megőrzése állt (Ryan és Levin, 1990). 

Nebert és munkatársai 1987-ben közölt cikkükben rendszerezték - a ma is 

használatos formában - a P450 enzimek nomenklatúráját. A munkacsoport azóta az 

eukarióta P450 gének és pszeudogének feltérképezésével foglalkozik, felderítették a 

P450 gének evolúcióját is. 1989-ben még csak 71 P450 gént és 4 pszeudógént 

karakterizáltak, de 1993-ra a meghatározott gének száma 221-re a pszeudógéneké 12–

re emelkedett. 

 

4.1.2. P450 enzimek szerkezete, nomenklatúrája és reakciói 

A 4.1.1. fejezetben áttekintettük a P450 enzimek kutatásának történetét, 

amelyben a korabeli szerzők által leírt kifejezéseket használtuk. Igaz, ezek a 

meghatározások az irodalomban ma már nem használatosak, viszont a P450 enzimek 

kutatásában meghatározó szerepet játszotak azok a kutatók, akik munkájáról az előző 

fejezetben említést tettünk.  

A citokróm P450 enzimek a monooxigenázok közé tartoznak. Az oxidáció 

során a molekuláris oxigén egyik atomját beépítik a szerves szubsztrátokba, míg a 

másik O atom a kísérő reakcióban vízzé alakul. 

 

NADPH + H+ + O2 + R  NADP+ + H2 O + RO 

 

Az élő szevezetben jelen vannak még dioxigenázok is, amelyek az általuk 

katalizált reakcióban az O2 molekulának mindkét atomját beépítik a szubsztrátba. 

A P450 enzimek általánosságban oxidációs folyamatokat katalizálnak, 

amelyek lehetnek pl. hidroxiláció, heteroatom oxidáció, dezalkiláció vagy epoxidáció 

(Guengerich, 2001). 

 

A citokróm P450 enzimek elnevezése onnan ered, hogy a redukált állapotú 

citokróm P450 szénmonoxiddal 450 nm-en ad abszorpciós maximumot. A vas(II)-

karbonil komplex említett spektrális sajátsága eltér a többi hem-tartalmú fehérjékétől 

(pl. mioglobin), mert a citokróm P450 aktív helyét képviselő vas proto-porfirin IX 

gyűrűt a hisztidin N atomja helyett egy cisztein kén atomja tiolát kötéssel kapcsolja a 

fehérjéhez. A spektrális tulajdonságból származó elnevezés nem utal a 
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hozzávetőlegesen 350 1996-ig leírt (Estabrook, 1996) izoenzim működésbeli 

eltéréseire. 

A citokróm P450 monooxigenáz rendszer jelen van minden növényi és állati 

szervezetben, valamint a prokarióta sejtekben is. Emlősökben a legnagyobb 

mennyiségben a májban, a tüdőben, a vékonybélben, a bőrben és az agyban fordul elő. 

Az eukarióta sejtben a citokróm P450 rendszer az endoplazmatikus retikulum és a 

mitokondrium membránjában fordul elő. Preparáláskor az endoplazmatikus 

retikulumból származó P450 enzimek az úgynevezett mikroszóma frakcióban 

találhatók. 

 A P450 enzimeket - Nebert és munkatársai (1987) által rendszerezett 

nómenklatúra szerint - enzimcsalád, alcsalád és gén megnevezéssel látják el. Az 

enzimcsaládba a 33%-ban homológ génszekvencia által meghatározott fehérjék 

tartoznak, amit arab számokkal jelölnek (1, 2, 3, ...). Az alcsaládban már 66%-os a 

homológ génszekvenciák aránya, amit latin nagy betűkkel jelölnek (A, B, C, ...). Az 

egyes géneket pedig arab számokkal különböztetik meg (1, 2, 3, ...). Ennek 

megfelelően beszélhetünk CYP2B1 vagy CYP3A2 enzimekről. 

 

4.1.3. Enzimdefektusok és következményeik 

Mind a citokróm P450, mind a konjugációs enzimek működésének zavara a 

metabolikus homeosztázis felborulásához vezet. Ha a szervezet enzimei képtelenek 

ellátni a feladataikat, könnyen kóros állapot alakulhat ki. A metabolikus funkció 

megszűnése a xenobiotikumok és a feleslegessé vált endogén anyagok 

felhalmozódását eredményezi. Genetikai okokra visszavezethető klinikai 

manifesztációt eddig nem bizonyítottak, korrelációt azonban már találtak néhány 

metabolizmusban résztvevő enzim deffektusa és egyes betegségek megjelenése 

között, de az ok-okozati összefüggést nem találták. Ismeretes még az is, hogy a 

humán populációban általában néhány %-os gyakorisággal előfordul a 

xenobiotikumok metabolizmusában részt vevő enzimek hiánya vagy hibás 

megjelenése, ami csak akkor nyilvánul meg, ha olyan gyógyszer kerül a szervezetbe, 

amely kizárólag az adott enzimen keresztül metabolizálódik. Például a codein 

metabolizmusában résztvevő CYP2D6 enzim hiánya okozza a molekula 

hatástalanságát egyes betegekben, ahol nem képződik morfin, az aktív metabolit, és 

így a fájdalomcsillapító hatás is elmarad.. A gyógyszermetabolizmus polimorfizmusa 

két fenotípusra osztja a populációt: gyors (extensive metabolizer: EM) és gyengén 



 14

metabolizálókra (poor metabolizer: PM). Ezen kívül szerepe van még az etnikai 

különbségeknek is, amelyeket a különböző környezeti faktorok pl. táplálkozás, 

dohányzás, gyógyszerfogyasztás, szennyező anyagok tovább módosíthatnak. 

Példaképpen említhető a CYP2D6 enzimen keresztül metabolizálódó debrisoquin. A 

vérnyomáscsökkentő szer hidroxilezéssel végbemenő metabolizmusa a német és a brit 

populációban jelentősen eltérő a debrisoquin hidroxiláz genetikai polimorfizmusa 

miatt. A CYP2D6 enzimet etnikai különbségek is jellemzik, pl. a kaukázusi rassznál 

7-8 %-ban fordul elő az enzim hiánya, a japán populációban viszont igen ritka (1%). 

 

4.1.4. Enzimindukció 

Az evolúciós fejlődés során szelekciós előnyre tettek szert azok az élőlények, 

melyeknek rendelkezésére állt olyan enzimkészlet, amely alkalmazkodni tudott a 

folyamatosan változó kémiai környezethez. Ez az enzimrendszer képes megvédeni az 

élő szervezetet a terhelő vegyi hatásoktól oly módon, hogy az adott vegyületet 

elimináló izoenzimek szintjét a szervezet a környezeti terheléshez hangolja, azaz az 

enzimek mennyiségét a szükséglet szerint csökkenti vagy növeli. A jelenség 

molekuláris hátterében különböző hatásmechanizmusok állnak, amelyek nagy részéről 

még nem pontosak az ismereteink.  

A P450 enzimek különböző xenobiotikumokkal (induktor vegyületekkel) 

indukálhatók, ezzel mennyiségük és katalitikus aktivitásuk megnövelhető. Az 

indukálószer három szinten befolyásolhatja az enzimek mennyiségét és az 

enzimaktivitást: 

1. Az mRNS szintézisének sebességét növeli. 

2. Az mRNS életidejét növeli. 

3. A fehérje stabilitását növeli meg. 

 

A P450 enzimek esetében az indukáló szerektől függően megkülönböztetünk "MC-

típusú", "PB típusú", PCN/glukokortikoid típusú és etanol típusú indukciót. 

 

Az "MC-típusú" induktorok közé tartoznak a 3-metilkolantrén (MC), a 

benzpirén és a halogénezett poliaromás szénhidrogének. A MC az Ah-receptoron 

keresztül indukálja a transzkripciót (Okey és munkatársai, 1979; Hannah és 

munkatársai, 1981). A MC a sejtbe bejutva kötődik a sejt Ah receptorához. A 

kialakult induktor-receptor komplex bejut a sejtmagba, ahol a P4501A1 gén átíródását 
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stimulálja. Az indukálószer hatására létrejövő mRNS szint emelkedés a sejtben a 

transzkripciós és a poszttranszkripciós folyamatok (az mRNS sejtmagból történő 

transzportja, illetve az mRNS stabilitását növelő mechanizmusok) eredményeképpen 

valósul meg. Az indukálószer hatására végül megnövekszik többek között a CYP1A1 

enzim mennyisége is. 

A "PB (fenobarbitál) típusú" indukció esetében az indukálószer hatására a máj 

tömege, az endoplazmatikus retikulum mennyisége és így az össz-citokróm P450 

koncentráció is szignifikánsan megnövekszik. Az indukció, hasonlóan az „MC-

típusú” indukcióhoz, a megfelelő gének transzkripcióját és de novo fehérjeszintézist 

jelent (Adesnik és munkatársai, 1981; Atchison és Adesnik, 1983). A PB – egy másik 

feltevés szerint - az mRNS sejtmagból való kijutását segíti elő, ami szintén emeli a 

P4502B mRNS szintjét (Kumar és munkatársai, 1980). 

A PCN/glukokortikoid típusú indukciónál az indukálószer hatására nemcsak a 

transzkripciós folyamatok sebessége nő meg, de jelentős szerepet kapnak a poszt-

transzkripciós folyamatok is, amelyekben a P450 enzim, illetve maga az mRNS 

stabilizálódik (Hardwick és munkatársai, 1983; Schuetz és munkatársai, 1986). 

Az etanol típusú indukciónál a poszt-transzkripciós folyamatoknak jut a fő 

szerep, az induktorok nem hatnak az mRNS szintézisére, hanem az enzimet védik a 

degradációval szemben (Song és munkatársai, 1986; Eliasson és munkatársai, 1988). 

Azok a vegyületek, melyek az mRNS vagy az enzim stabilitásának növekedését 

okozzák és így növelik meg az enzimaktivitást nem tekinthetőek valódi 

induktoroknak. A fenti hatásmechanizmusok mindegyikét megfigyelték már a 

citokróm P450 és a konjugációs enzimek esetében is. 

Napjainkban kiemelt jelentősége van a gyógyszerterápiában alkalmazott 

farmakonok okozta indukciós hatás vizsgálatának. Ennek ismeretében információt 

nyerhetünk az esetleg fellépő gyógyszer interakciókról, amelyeknek káros 

következményei is lehetnek.  

Nemcsak a P450 induktorok gyógyszerként való alkalmazásakor fellépő 

enzimindukció okozhat problémát, hanem az enzimgátló tulajdonságú molekulák is. A 

specifikus P450 enzimgátlók kovalens kötés révén módosíthatják az enzim fehérje 

részét vagy a hem részt, esetleg mindkettőt (mechanism based inactivator), ily módon 

visszafordíthatalanul csökkentik a katalitikus aktivitást. 
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4.2. Az antipirin alkalmazási területei 
Az antipirint vagy fenazont Azophen néven hozták forgalomba (1. ábra). A 

molekulát, mint hatékony láz- és fájdalomcsillapító szert, igen elterjedten 

alkalmazták. A toxikus mellékhatások, mint pl. hányás, émelygés, valamint a 

fehérvérsejtképző rendszert károsító hatása miatt vonták ki a forgalomból. Egy humán 

vizsgálatsorozat azonban - melyben egészséges felnőttektől és különböző 

májbetegségben szenvedő paciensektől is vettek májmintát - bebizonyította, hogy az 

antipirin igen jó tesztanyag a máj metabolizáló funkciójának ellenőrzésére, ezért a 

molekulát in vitro enzimaktivitás mérésre továbbra is alkalmazzák. Az in vivo és in 

vitro metabolizmus vizsgálatok eredményeképpen ismertté váltak az antiprinből a 

különböző fajokban keletkező metabolitok, viszont az egyes metabolitok előállításáért 

felelős enzimek teljes körű azonosítása még nem történt meg. A vizsgálatok alapján a 

3 fő metabolit a 3-hidroximetil-antiprin (HMAP), a norantiprin (NORAP) és a 4-

hidroxiantipirin (HAP), szerkezeti képletüket az 1. ábra mutatja. 
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4.3. Lipid peroxidáció 
Lipid peroxidáció - a körülményektől függően - szinte minden kísérleti 

elrendezésben előfordulhat. Ezen gyökös folyamatok lehetnek enzimatikusak és nem 

enzimatikusak. Az enzimatikus folyamatok NADPH-függők és a láncreakció 

elindulásához elegendő a vegyszerekben található vas szennyezés. 

Kísérleteink során lettünk figyelmesek a lipid peroxidációra. Mivel a 

vizsgálatok során olyan jelenségeket tapasztaltunk, amelyekért valószínűleg ez a 

folyamat a felelős, tanulmányozása elkerülhetetlenné vált.  

A lipid peroxidáció mechanizmusát az irodalomban megjelent cikkek alapján a 

következőképpen lehet összefoglalni (2. ábra): 

A lipid peroxidáció kezdeti szakaszában a telítetlen zsírsav egy H atomot veszt 

el, ezzel lipid gyök jön létre. A kettős kötések átrendeződésével konjugált dién 

szerkezet alakul ki. Az oxigén ezzel a molekulával lép reakcióba és ennek 

eredményeképpen lipid peroxid gyök keletkezik, amely két úton stabilizálódhat. Az 

egyik mód, hogy a lipid peroxid gyök egy hidrogént von el egy másik lipid 

molekulából és így lipid hidroperoxiddá alakul, míg a másik molekula lipid gyökké. A 

másik út a stabilizálódásra a gyűrűzáródás, amely során lipid endoperoxid gyök jön 

létre. Ez az endoperoxid gyök több lépésen keresztül malondialdehiddé alakul, ami a 

tiobarbitursavval reagáló szubsztrátok (TBARS) jelentős részét teszi ki. 

Az iniciáló lépéshez szükséges a vas ionon kívül a szuperoxid anion (O2
-•) 

vagy a hidroxil gyök (OH•) jelenléte. A folyamat befejező lépéseiben pedig a 

reakcióelegyben jelenlévő lipid gyökök illetve lipid hidroperoxid gyökök reakciója 

játszódik le, aminek eredményeképpen nem gyökös termékek keletkeznek.  

Ez a láncreakció szerepet játszik abban, hogy az in vitro kísérletekben az 

enzimek aktivitása megváltozhat, ami azt eredményezi, hogy a modellrendszer nem 

megfelelően működik. Ennek a jelenségnek nemcsak az in vitro vizsgálatoknál van 

jelentősége, hanem az élő szervezetekben is, ahol a jelenlévő szabad gyökök többféle 

betegség kialakulásában is közrejátszhatnak, mint pl. atherosclerosis, rák. 
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              2. ábra A lipid peroxidáció folyamata 
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Munkánk során a NADPH-függő, enzimatikus lipid peroxidációt 

tanulmányoztuk, így néhány ezzel kapcsolatos irodalmat ismertetünk. 

Kamataki és Kitagawa már 1973-ban felismerte, hogy a lipid peroxidáció és a 

patkány máj mikroszómában lévő gyógyszermetabolizáló enzimek aktivitása között 

összefüggés van. A vizsgált rendszerbe inkubálás alatt vas iont juttatva lipid 

peroxidációt hoztak létre, ami az etil-morfin N-demetiláció sebességének csökkenését 

okozta.  

Fong és munkatársai szerint (1973) a folyamat a vas katalizálta Haber-Weiss 

reakció szerint megy végbe, amelyben a lipid peroxidáció függ a vas ion, a szuperoxid 

anion, a hidrogén peroxid és a hidroxil gyök jelenlététől. A szerzők iniciáló ágensnek 

a hidroxil gyököt tartották.  

A vas katalizálta Haber-Weiss reakció a következő: 

 

              O2
-• + Fe 3+  O2 + Fe 2+ 

            Fe 2++ H2O2   •OH + OH- + Fe 3+ 

 

A NADPH-tól függő lipid peroxidáció egy másik lehetséges mechanizmusát 

Svingen és munkatársai írták le 1979-ben. A szerzők szerint a folyamat iniciáló 

lépését a perferril ion katalizálja, ami lipid hidroperoxid képződést eredményez. A 

második lépésben a lipid hidroperoxidok vas ion katalizálta lebomlása következik be, 

ami reaktív köztitermékeket hoz létre és végső soron a TBARS megjelenését vonja 

maga után.  

A folyamat mechanizmusa teljes egészében még ma sem ismert, de reaktív 

oxigén féleségek és nem-hem vas mindenképpen szükséges feltételei a lipid 

peroxidáció iniciálásának (Ekström és Ingelman-Sundberg, 1989, Minotti, 1992; 

Afanas’ev és munkatársai, 1993). 

Hanna és munkatársai 1994-ben vizsgálták az MA-631-es jelű komplex 

növényi keveréket, ami gátolta a human low-density lipoprotein (LDL) oxidációját. 

Az LDL oxidációjának jelentős szerepe van az atherosclerosis kialakulásában. 

Kísérleteikben in vivo és in vitro is tanulmányozták a vegyület hatékonyságát. Azt 

találták, hogy patkány máj mikroszómában mind az alkoholos, mind a vizes MA-631-

es kivonat koncentrációtól függően gátolta az enzimatikus és a nem enzimatikus lipid 
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peroxidációt is. Az eredmények arra utaltak, hogy a kivonat hasznos lehet a szabad 

gyökök okozta megbetegedések megelőzésében. 

Ubeda és munkatársai 1995-ben munkájuk során arra a felismerésre jutottak, 

hogy a vizsgált flavonoidok képesek mind az enzimatikus mind a nem enzimatikus 

lipid peroxidációt gátolni patkány máj mikroszómában. Ha inkubáció során ezen 

flavonoidokat is tartalmazta a reakcióelegy, akkor azok megvédték a vizsgált P450 

enzimeket a degradációtól. A vizsgált enzimreakciók az aminopirin N-demetiláció és 

az anilin hidroxiláció volt. 

Yosiko és Masanori (1995) igazolták, hogy patkány máj mikroszómában 

nemcsak a vas ion felelős a lipid peroxidációért, hanem a NADPH citokróm P450 

reduktáz is szerepet játszik a folymatban. 

Scholtz és munkatársai (1997) a glutation (GSH) lipid peroxidációra gyakorolt 

hatását vizsgálták patkány máj mikroszómában és arra a felfedezésre jutottak, hogy a 

GSH és a glutation diszulfid gátolják a NADPH-függő lipid peroxidációt, míg a nem 

enzimatikus folyamatra nincs hatásuk. A jelenséget azzal magyarázták, hogy a GSH 

gátolja a NADPH citokróm P450 reduktázt. 

 

4.4. Farmakokinetika 
A farmakokinetika az élő szervezetbe jutott vagy juttatott farmakon 

koncentráció változásának időbeli lefolyását tanulmányozza. Vizsgálja a farmakon 

felszívódását, kiürülését, megoszlását és fehérjékhez való kötödését. Gyakran a 

metabolizmus vizsgálatokat is a farmakokinetika körében tárgyalják, hiszen egy 

molekula metabolizmusának ismerete nagymértékben elősegíti a farmakokinetikai 

folyamatok megértését.  

 

A gyógyszerfejlesztés során a farmakokinetikai vizsgálatok fontos és értékes 

információt szolgáltatnak a molekuláról, az in vitro adatokból in vivo paramétereket 

becsülhetünk, így következtethetünk a gyógyszer in vivo viselkedésére. Ehhez a 

következőket kell figyelembe venni: 

• Mivel humán toxikológiai vizsgálatokat morális okokból nem lehet végezni, 

tesztállatokat alkalmaznak a toxicitás mértékének megállapítására. Ezekből az 

eredményekből következtetni lehet az emberre gyakorolt hatásra. A toxikus dózis 

megállapítása a helyes dózis kialakításában játszik fontos szerepet. Azért, hogy 
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biztosak lehessünk az állatkísérletek alapján becsült érték jóságában, 

megerősítésképpen szükséges a metabolizmus vizsgálatokat azokon a fajokon is 

elvégezni, amelyeken a toxikológiai hatást tanulmányozták. Ha a metabolizmus 

hasonló a tesztfajok és az ember esetében, akkor tudunk a toxikológiai 

eredményekből jó következtetéseket levonni az emberre vonatkoztatva. Ember 

esetében májsejtek, S9 frakció és mikroszóma alkalmazásával tudunk a 

metabolizmusról információt szerezni, és ezeket az eredményeket lehet az 

állatkísérletek adataival összevetni.  

• Általánosságban véve jó összefüggés található a plazma (vér, szérum) 

koncentráció és a farmakológiai (toxikológiai) hatás között. 

• A terápiás koncentrációban végzett in vitro vizsgálatok információt adnak az 

elimináció kinetikájáról, annak rendűségéről.  

 

4.5. Gyógyszerkutatás és gyógyszerfejlesztés 
A modern gyógyszerkutatás- és fejlesztés célja az, hogy minél hatékonyabb 

gyógyszerek kerüljenek forgalomba.  

A gyógyszerkutatás feladata a kívánt receptorokra specifikusan ható molekula 

megkeresése biokémiai és farmakológiai módszerekkel.  

A gyógyszerfejlesztés feladata a kutatás során talált vegyületek biztonságos 

alkalmazhatóságának bizonyítása, a megfelelő kiszerelési forma kidolgozása kémiai 

analitikai, biztonsági és klinikofarmakológiai módszerekkel.  

Egy gyógyszer forgalomba kerüléséhez bizonyítani kell, hogy a gyógyszer: 

• megfelelő minőségű 

• hatékony 

• alkalmazása biztonságos. 

A megfelelő minőséget kémiai analízissel, míg a hatékonyságot farmakológiai, 

klinikofarmakológia és biokémiai vizsgálatokkal bizonyítják. 

 A preklinikai vizsgálatok nagy segítséget adnak ahhoz, hogy a 

gyógyszermolekula hatásosságáról és metabolizmusáról információt szerezhessünk. 

Ehhez nemcsak a megfelelő állatmodellek kellenek, hanem azok a technikák is, 

amelyekkel ezek a vizsgálatok elvégezhetők. Valamint szükségesek még azok a 

kiértékelő rendszerek/modellek, amelyek segítségével az eredményekből értékelhető 

következtetést lehet levonni. 
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Munkánkhoz az általánosan elterjedt becslési módszereken kívül még Obach 

és munkatársainak 1997-ben megjelent munkáját is felhasználtuk. Dolgozatunkban 

több általánosan használt és újonnan leírt kinetikai és becslési módszert hasonlítottak 

össze. Az összehasonlítás alapjául a Pfizer gyógyszergyár 1981-1994 között fejlesztés 

alatt álló molekulái szolgáltak, amelyekkel már a fázis 1 klinikai vizsgálatokat is 

elvégezték. Becsléseikben a humán intravénás és orális vizsgálatok adatait is 

felhasználták. Számos gyógyszerhatóanyag esetén, többféle fehérjekötődési modellt is 

figyelembe vettek. Megállapították, hogy a humán in vitro eredményekből az in vivo 

clearance érték becslés szempontjából az „allometric scaling” modell a legjobb abban 

az esetben, ha nem számoltak a molekulák fehérjekötődésével. Kihangsúlyozták, hogy 

az in vitro vizsgálatok jelentősége egyre nagyobb lesz. Minél több humán intravénás 

és orális farmakokinetikai adat áll a rendelkezésre, annál pontosabban becsülhető a 

jelenleg még fejlesztés alatt álló molekulák in vivo viselkedése és biológiai 

hasznosíthatósága.  

Ezek az adatok eldönthetik a molekula további sorsát, így nemcsak időt, 

hanem felesleges anyagi beruházásokat is megtakaríthat az a gyógyszerfejlesztő cég, 

amely időben elvégzi vagy elvégezteti az in vitro farmakokinetikai vizsgálatokat. 

Az in vitro farmakokinetikai vizsgálatokat a vinpocetin (apovinkaminsav etil-

észter, Cavinton®) vegyülettel végeztük el. A vegyület a Richter Gedeon Vegyészeti 

Gyár Rt terméke, és az elmúlt több mint 20 évben széles körben alkalmazták 

cerebrovascularis betegségek kezelésére. A vinpocetin főbb alkalmazási területei: 

belgyógyászat, neuropszichiátria, szemészet, fül-orr-gégészet és gerontológia (Szobor 

és Klein 1976, Ribáry és munkatársai. 1976, Hadjiev és Yancheva 1976). A molekula 

in vivo kinetikáját már több fajban több szerző is vizsgálta (Vereczkey és munkatársai 

1979 a, b, Grandt és munkatársai 1989, Yao és munkatársai 1994, Szeleczky és 

Vereczkey 1986). Az észter molekula (3. ábra) farmakokinetikája nagyon különbözik 

a vizsgált fajokban. A patkány az egyetlen faj, amelyben az észterhidrolízis a 

plazmában is végbemegy.  
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3. ábra A vinpocetin és az apovinkaminsav szerkezeti képlete 
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Annak ellenére, hogy a teljes test clearance érték minden fajban magas, a 

biológiai hasznosíthatóságban mégis nagy különbségek tapasztalhatók. A biológiai 

hasznosíthatóság patkány esetében 54,54 ± 3,77% (Yao és munkatársai, 1994), kutya 

esetében 21,5 ± 19,3% (Polgár és Vereczkey, 1984) ember esetében pedig 6,2 ± 1,9% 

(Miskolczi és munkatársai, 1990). A vizsgálatok alapján meghatározták a 

metabolizmus során keletkezett vegyületek szerkezetét, a különböző kinetikai 

paramétereket pl. felezési idő, megoszlási tér, eliminációs sebesség, in vivo biológiai 

hasznosíthatóság. Azt találták, hogy a vinpocetin fő metabolitja minden vizsgált 

fajban az apovinkaminsav és kisebb mennyiségben hidroxi-vinpocetin és dihidroxi-

apovinkaminsav-glicin amid is keletkezik (minor metabolitok). 
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5. Célkitűzés 
 

Az in vitro módszerek alkalmazása a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben 

egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A P450 enzimek kutatása már az 1940-es 

években elkezdődött és a szervezetbe kerülő idegen és endogén anyagok 

eltávolításában játszott szerepükre is rövid időn belül fény derült. Ezért - és különösen 

ember esetében, ahol nincs lehetőség erkölcsi okokból a toxikológiai vizsgálatok 

elvégezésére - nő meg az in vitro primer májsejtkultúrával és májsejt frakcióval 

(citoszol, mikroszóma, S9 frakció) végzett vizsgálatok jelentősége. 

 

A dolgozatban egyrészt a gyógyszerkutatás szempontjából lényeges, 

xenobiotikumok által létrehozott kölcsönhatásokat tanulmányoztuk in vitro módszerek 

felhasználásával (I.). Másrészt az in vitro adatokból  becsült in vivo farmakokinetikai 

paraméterek és az irodalomban található in vivo mért adatok korrelációját vizsgáltuk 

(II.). 

I.) Az α-metildopa egy jelenleg is forgalomban lévő vérnyomáscsökkentő 

szer. Tanulmányozásakor, az irodalomban megjelent két megfigyelést vettünk alapul. 

Az egyik Szabó és munkatársai (1995) közleménye, akik - az antipirin in vivo felezési 

idejének változását vizsgálva induktorok és α-metildopa jelenlétében - azt 

tapasztalták, hogy ha patkányt α-metildopával és spironolaktonnal kombinálva 

kezelték elő, akkor a spironolakton által egyedül okozott felezési idő csökkenés nem 

következett be. Ugyanezt a jelenséget a fenobarbitál induktor és az α-metildopa 

együttadása esetében nem tapasztalták. A felezési idő megváltozásának oka a 

metabolizmus sebességének változása lehet, ezért kezdtük tanulmányozni az antipirin 

in vitro metabolizmusát. 

Munkánk során kezeletlen, fenobarbitállal, illetve spironolaktonnal in vivo 

előkezelt állatokból származó mikroszóma frakciók felhasználásával kerestük a 

választ arra a kérdésre, hogy az induktorok és az α-metildopa hogyan befolyásolják az 

antipirin metabolizmusát. Kísérleteinkben szelektív citokróm P450 enzimgátlókat is 

alkalmazva vizsgáltuk az antipirin 3 fő metabolitjának képződési sebességét. 

Tanulmányoztuk, hogy az α-metildopának van-e citokróm P450 enzim gátló, az 

antipirin metabolizmust befolyásoló hatása.  
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A másik α-metildopával kapcsolatos irodalmi megfigyelés (Dybing és 

munkatársai, 1976), amit munkánk során figyelembe vettünk az, hogy a molekula 

NADPH jelenlétében kovalensen képes kötődni a mikroszómális fehérjékhez. 

Feltételezhető, hogy ezzel befolyásolja más anyagok metabolizmusának sebességét. 

Ennek a lehetőségnek a tanulmányozására két mikroszómális reakciót választottunk: 

az aminopirin N-demetilációt és a 7-pentoxirezorufin O-dezalkilációt.  

 

II.) Az in vitro metabolizmus vizsgálatok mellett a farmakokinetikai 

vizsgálatok is egyre jelentősebb szerepet töltenek be a gyógyszerfejlesztés 

folyamatában. Az in vitro vizsgálatok eredményeiből in vivo kinetikai paramétereket 

becsülhetünk. Ezek a paraméterek utalnak arra, hogy a hatóanyag miként viselkedik 

az élő szervezetben, és milyen mértékű a biológiai hasznosíthatósága.  

A kísérleteinkhez egy olyan forgalomban lévő gyógyszermolekulát 

választottunk, aminek in vivo farmakokinetikai adatai már ismertek voltak, de az in 

vitro vizsgálatokat előttünk még nem végezték el. A célunk az volt, hogy 

ellenőrizzük, hogy a jelenleg alkalmazott becslési módszerekkel megfelelő 

információt tudunk-e adni a vizsgált molekula in vivo viselkedéséről. Munkánk során 

primer szuszpenziós májsejt kultúrát használva tanulmányoztuk a vinpocetin 

(Cavinton®) in vitro eltűnési kinetikáját, és a „well stirred” farmakokinetikai modellt 

alkalmaztuk a molekula in vivo clearance értékének és biológiai hasznosíthatóságának 

meghatározására (becslésére).  

A vinpocetin már ismert, különböző fajokban mért in vivo farmakokinetikai 

paraméterei egy másik kérdést is felvetettek. Az összes vizsgált fajban (patkány, kutya 

és ember) a teljes test clearance nagy értéket mutatott, vagyis kb. azonos volt a máj 

vérátáramlási sebességével. Ennek ellenére a biológia hasznosíthatóság értékekben 

nagy különbségeket tapasztaltak (patkány: kb. 50%, kutya: kb. 20%, ember: kb. 6%). 

Ezt az ellentmondást szerettük volna feloldani azzal, hogy in vitro kísérletekkel 

felderítjük a fent említett jelenség hátterét. 
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6. Anyagok és módszerek  

 
6.1. Felhasznált anyagok és oldatok 

A Sigma Chemical Company (St. Louis, Montana) cég termékeiből a 

következő vegyszerket használtuk fel: 7-pentoxi-rezorufin, aminopirin, α-metildopa, 

L-3,4-dihidroxifenilalanin (L-dopa), 3-hidroxitiramin hidroklorid (Dopamin), 2,[6]-di-

tercier-butil-p-krezol (BHT), tiobarbitursav, troleandomicin, klorámfenikol, 

fenobarbitál, cimetidin, kollagenáz, nutrient mixture F-12 (HAM), Williams' medium 

E, tripán kék oldat. 

A 3-metoxitiramin hidroklorid (3-O-metildopamin) és az etilén glikol-bis(β-aminoetil 

éter)N,N,N',N'-tetraecetsav (EGTA) a Fluka Chemie GmbH (Buchs, Svájc) cégtől 

származtak. 

Triklórecetsavat a Carlo Erba Reagenti-től (Rodano, Olaszország) rendeltünk. A 

malonaldehid bis (dimetil acetál) a Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Steinheim, 

Németország) terméke. NADPH-t a Reanaltól (Budapest, Magyarország) rendeltünk. 

A vinpocetin a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT (Budapest, Magyarország) 

terméke. A glükóz-6-foszfát dehidrogenáz, a D-glükóz 6-foszfát, a 3-amino-1,2,4-

triazol, valamint az oldószerek a Merck (Darmstadt, Németország) cégtől származtak. 

 

A kísérletekben felhasznált oldatokat a következő törzsoldatokat hígításával állítottuk 

elő: 

 

10x tömény perfúziós sóoldat EBSS-hez     100x tömény foszfát-oldat EBSS-hez 

 34 g NaCl      2,5 g NaH2PO4 

 2 g KCl      200 ml ioncserélt víz 

 500 ml ioncserélt víz 

 

25 mM EGTA/0.1M NaOH-oldatban   10xtömény szuszpendáló oldat 

 950 mg EGTA      5,96 g HEPES 

 100 ml 0,1M NaOH     20,75 g NaCl 

        1,3 g KCl 

        250 ml ioncserélt víz 
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EBSS-oldat      Nash reagens 

50 ml perfúziós sóoldat    30,83 g NH4-acetát 

5 ml 100x tömény foszfát-oldat   600 µl jégecet 

14,67 ml 7,5%-os NaHCO3-oldat   400 µl acetil-aceton 

1,85 ml 1,5 M glukóz-oldat    100 ml-re kiegészíteni  

500 ml-re feltölteni ioncserélt vízzel   ioncserélt vízzel 

pH 7,4 1 M-os sósav-oldattal beállítani 

 

6.1.1. Törzsoldatok a tápoldat készítéséhez 

 

1000x tömény dexametazon oldat       1000x tömény inzulin oldat 

 0,039 mg dexametazon       3 mg inzulin 

 1 ml DMSO         1 ml 0,01 M sósav oldat 

     szűrni: 0,22 µm-es Durapore szűrővel 

 

100x tömény glukóz-oldat   100x tömény kálcium-klorid-oldat 

 54 g glukóz      3,68 g CaCl2 x 2H2O 

 200 ml ioncserélt víz     100 ml ioncserélt víz 

 

7.5%-os nátrium-hidrogénkarbonát-oldat       100x tömény amfotericin B oldat 

 75 g NaHCO3      100 mg Amfotericin B 

 1 l ioncserélt víz     400 ml ioncserélt víz 

        A-9528 Sigma 45% 

 

gentamicin injekció     100x tömény glutamin 

 40 mg/ml-es kiszerelés    730 mg glutamin 

 1,25 ml/l-es végkoncentráció    25 ml ioncserélt víz 

 

10000x tömény nátrium-szelenát  

0,259 mg nátrium-szelenát 

5 ml ioncserélt víz 
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6.1.2. A tápoldat összetétele 

 

500 ml tápoldat összetétele (W-H tápoldat) : 

 2,71 g Williams' medium E 235 ml ioncserélt vízben 

 4,05 g F-12 [HAM] 235 ml ioncserélt vízben 

 50 µl 10000x tömény nátrium-szelenát 

 14,7 ml 7,5 %-os NaHCO3 

 pH-t 7,2-re állítani 1 M-os NaOH-dal, utána szűrni. 

 

Mix I:        Végkoncentráció 

100 µl Etanol-amin/5 ml ioncserélt víz   66,8 µM 

35,7 mg Linolénsav-albumin/10 ml ioncserélt víz   0,04 µM 

5 mg Glukagon/5 ml ioncserélt víz+150 µl 1N NaOH 57,4 nM 

 

Piruvát  

1,1 g Na-piruvát 

25 ml ioncserélt víz 

 

Kiegészítők:               Végkoncentrációk a tápoldatban 

 

 2,5 ml   200x tömény Amfotericin B  2,5 mg/l 

 6,25 µl  Gentamicin    50 mg/l 

 2,3 ml   Glukóz     6,9 mM 

 500 µl  Inzulin     0,6 µg/ml 

 500 µl  Dexametazon    100 nM 

 500 µl  Piruvát     0,4 mM 

 500 µl  Mix I  

 50 ml  FCS     10% 

 300 µl  Glukagon    57,4 µM 
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6.2. Májsejt preparálás 
6.2.1. A patkány májsejt preparálás műtéti technikája 

 A májsejteket 150-250 g súlyú hím Wistar patkányokból izoláltuk. A sejtek 

életképessége minden esetben 90% felett volt. A sejteket steril körülmények között 

nedvesített légterű CO2 termosztátban (5% CO2, 95% O2) tartottuk. A lehetőségekhez 

képest a műtétet is sterilen végeztük.  

 

6.2.1.1. Altatás 

Mivel a cél életképes, fiziológiás struktúrájukat megőrző hepatociták izolálása 

volt, ezért az altatás során nem használhattunk olyan hatékonyabb, de májkárosító 

altatószereket, mint pl. halotán, kloroform, valamint nem alkalmazhattunk indukáló 

hatású farmakonokat sem, mint pl. fenobarbitál. Az altatás során az állatot először egy 

zárt légterű edénybe tettük, amelybe étert jutattunk. A légtérből az éter gőzöket az 

állat belélegezte, kb. két perc alatt beállt a vérében az elalváshoz szükséges éter 

koncentráció, melynek állandóságát a műtét alatt is folyamatosan fenntartottuk. A 

műtétet megelőzően az állatot rögzítettük a műtőasztalon. 

 

6.2.1.2. A hasüreg feltárása 

A has és a mellkas tájékról a kültakarót téglalap formájában eltávolítottuk. A 

szemérem csonttól kb. 2 ujjnyira bemetszettük a hashártyát és a fehér vonal mentén a 

mellüregig felvágtuk vigyázva, hogy ne sértsük meg a rekeszizomot, valamint a 

hashártyára felfekvő májlebenyt. Középtájon a rekeszizomtól kb. 1 ujjnyira mindkét 

oldal irányába elvágtuk a hashártyát és pean segítségével rögzítettük. 

 

6.2.1.3. Kanülök bekötése 

Két érbe, a véna cava superior-ba és a véna portae hepatis-ba a következő 

módon helyeztünk kanült (4. ábra): a hashártya megnyitása után a v. portae-t és a v. 

cava inferior-t kipreparáltuk és ligatúrát helyeztünk a vénák köré. Először a v. cava 

inf.-ra helyeztünk lazán egy ligatúrát a veseleágazás felett. A második ligatúra a v. 

portae-ra került a májba történő beszájadzás és a portális érről leágazó pankretikus-

duodenális ér közé. A laza ligatúrák felhelyezése után a ligatúra alatt kb. 45 fokos 

szögben bevágtuk a v. portea-t és behelyeztük a kanült, amelyhez csatlakoztattuk a 

perfúziós pumpa nyomó ágát. A kanült ligatúra segítségével erősen rögzítettük. A 
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nyomó ág bekötésével a keringési rendszerben a folyadékmennyiség növekedése 

nyomás növekedést okozott, ezért átvágtuk a v. cava inf.-t a ráhelyezett ligatúra alatt, 

hogy a nyomás csökkenjen. 

 

6.2.1.4. A mellüreg feltárása 

A rekeszizom bevágásával légmell alakul ki és a tüdő elválik a rekeszizomtól 

is és a mellhártyától is. A mellkas feltárásával hozzáférünk a szívhez és a v. cava 

superiorhoz (5. ábra). Ligatúrát helyeztünk fel a jobb pitvartól kb. egy ujjnyira a v. 

cava sup.-ra. A szívet csipesz segítségével óvatosan kiemeltük, majd ollóval 

bemetszettük a jobb pitvar felől, majd a kanült felcsúsztattuk a ligatúráig és azzal 

rögzítettük. Ezután a v. cava inf.-on lévő ligatúrával az eret elkötöttük, és így zárt 

rendszert hozunk létre, megakadályozva a perfúziós folyadék további elszivárgását.  

 

6.2.2. Májsejt preparálás kutya és humán májból 

Az emberi és a kutya máj kioperálása nem az osztályunkon történt. A humán 

májakat a Semmelweis Egyetem Sebészeti és Transzplantációs Klinikától, míg a 

kutya májakat a Gyógyszerkutató Intézettől kaptuk. Vizsgálatainkat a helyi Etikai 

Bizottság engedélyével végeztük. A májmintákon a vizsgálatokhoz szükséges májsejt 

mennyiségnek megfelelően választottuk ki azt az eret, amibe a kanült kötöttük, majd 

az alábbiakban ismertetett perfúziós módszert alkalmaztuk. Mivel mind a humán mind 

a kutya máj jóval nagyobb méretű, mint a patkányé, ennek megfelelően a perfúzió 

során alkalmazott perfúziós folyadékok térfogata, valamint a kollagenáz mennyisége 

is nagyobb, a perfúzió ideje pedig hosszabb volt, mint a patkány esetében. A patkány 

májsejt preparálásától eltérő mennyiségi, térfogati és idő értékeket a módszer 

ismertetésekor - kutya és emberi máj esetére vonatkoztatva - zárójelben tüntettük fel. 



 31

 

4. ábra. Ligatúra felhelyezése a v. cava inferior-ra és a v. portae 

kanülözésének folyamata 
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5. ábra. A mellkas feltárása és a v. cava superior kanülözésének 

folyamata 
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6.2.3. Perfúziós módszer 

A májperfúzió során két oldatot használtunk, amelyeket termosztátban 41 0C-

ra melegítettünk fel. Az oldatok vékony csövekben áramlova éppen 37 0C-ra hűltek le, 

mire eljutottak a májhoz. A két tárolóedénybe egy-egy steril porlasztó merült, 

amelyeken karbogén gáz (95% O2, 5% CO2) áramlott az oldatokba, így beállítva az 

optimális oxigén koncentrációt és pH-t. A perisztaltikus pumpa szívó ága az első 

oldatba merült, a nyomó ág pedig egy buborékfogóban végződött. Ebből műanyag 

csövön keresztül – a perisztaltikus pumpa segítségével - jutott a folyadék a kanülbe. 

Az oldatot a perfúzió megkezdéséig az első tárolóedénybe recirkuláltattuk. A perfúzió 

megkezdése előtt, a fenti elrendezésben egy órán át működtettük a rendszert, hogy a 

kívánt paraméterek beálljanak. 

A perfúziós folyadék áramlási sebessége a második kanül bekötéséig 10 

ml/perc volt, a v. cava. in. elkötése után ezt 40 ml/percre növeltük. A perfúzió célja a 

hepatociták közötti sejtkapcsoló struktúrák megszüntetése, hogy végül májsejt 

szuszpenzióhoz jussunk. Az első fázis a máj kelátképzővel történő átmosása. Az 

EBSS oldatból, amely 0,5 mM EGA-t tartalmazott, 250 ml-t (kutya és ember esetében 

500 ml-t) folyattunk át a májon. Az EGTA komplexbe viszi a kálcium ionokat, így a 

kálcium-függő sejtkapcsoló struktúrák irreverzibilsen megszűnnek. A második fázis a 

kelátképző kimosása. EBSS oldatból [350 ml] (kutya és ember esetében 700 ml) kb. 

220 ml [500 ml] mosta át a májat. A harmadik fázisban a maradék 130 ml-t (kutya és 

ember esetében 200 ml-t) visszaforgattuk a tárolóedénybe. A recirkuláló rendszerhez 

1,3 ml (1,6 ml) 0,25 M-os CaCl2-oldatot és 25 mg (kutya és ember esetében 50 mg) 

EBSS-ben oldott kollagenáz enzimet adtunk. 5 percig (kutya és ember esetében 30 

percig) tartottuk fenn az áramlást, ezalatt az idő alatt a kollagenáz feloldotta a sejtek 

közötti sejtkapcsoló struktúrákat, így a sejtek elváltak egymástól. A májat kívülről 

borító tok nem emésztődik, így a képlékeny máj viszonylag könnyen kiemelhető.  
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6.2.4. A májsejtek tisztítása, kinyerése:  

 A májat borító tokot 6.1. pontban feltüntetett szuszpendáló oldatban 

szétszakítottuk (kutya és emberi máj esetében a májat ollóval vágtuk fel), majd a 

sejtszuszpenziót steril gézen szűrtük, és a fenti oldattal kb. 40 ml-re kiegészítettük, 

felszuszpendáltuk majd 900 1/perc fordulatszám mellett egy percig centrifugáltuk. A 

sejtekről a felülúszót eltávolítottuk, majd a fent említett oldattal ismét először 20 ml-

re, majd 40 ml-re kiegészítve felszuszpendáltuk a sejteket. Centrifugálás után a 

mosási eljárást a W-H tápoldattal is kétszer megismételtük. A második tápoldattal 

történő mosás után csak 15 ml-re hígítottuk a sejteket. Alapos szuszpendálás után, 

ebből az oldatból történt az életképesség meghatározása. 

 Az életképesség %-os meghatározását tripánkék oldat felhasználásával 

végeztük el. A meghatározásához mintát vettünk a homogén sejtszuszpenzióból és 

tápoldattal ötszörösre hígítottuk, majd további kétszeres hígítást végeztünk a 

tripánkék oldattal. A higított szuszpenziót Bürker kamrába juttattuk és meghatároztuk 

az élő és a tripánkék oldat hatására kékre színeződött életképtelen sejtek számát. 

A sejtszám adatok és a hígítás ismeretében megállapítottuk a sejt-sűrűséget, 

majd ez után olyan hígítást végeztünk, hogy a kísérleteinkben alkalmazott 2 millió élő 

sejt/ml-es sejtsűrűség alakuljon ki. 

 

6.3. Mikroszóma preparálás 
A májat NaCl oldattal (0,9 %) mostuk, majd ollóval összevágtuk. Ezután 

jégfürdőben 4-szeres térfogatú Tris-HCl pufferben (7,4 pH, 0,1 M) homogenizáltuk 

(Potter-Elvehjem homogenizátor). A puffer még 0,15 M KCl-t is tartalmazott. A 

durva homogenizátumot 10000 x g-vel 30 percig, 4 oC-on centrifugáltuk. A 

mikroszóma frakciót a felülúszóból preparáltuk 100000 x g-vel történő (1 óra, 4 oC) 

centrifugálással (Janetzky WAC 602). A kiülepedett mikroszómát a homogenizáló 

pufferben felszuszpendáltuk, majd újra 100000 x g-vel centrifugáltuk. Végül a 

mikroszómát úgy szuszpendáltuk fel a homogenizáló pufferben, hogy a fehérje 

koncentráció körülbelül 10 mg/ml legyen, és ezután felhasználásig -80 oC-on tároltuk 

(Kelvinator Series 500 Manitowoc, WIC., U.S.A.). A fehérje koncentrációt Lowry és 

munkatársai (1951) módszere alapján mértük, standardként bovine szérum albumint 

alkalmazva. A vizsgálatoknál használt mikroszóma mennyiséget a fehérje tartalom 

alpján adtuk meg. 
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6.4. Homogenizátum készítés 
A szerveket NaCl oldattal (0.9 %) mostuk, majd ollóval összevágtuk. Ezután 

jégfürdőben olyan 4-szeres térfogatú, Tris-HCl pufferben (7,4 pH, 0,1 M) 

homogenizáltuk (Potter-Elvehjem homogenizátor), amely még 0,15 M KCl-t is 

tartalmazott. Az így nyert durva homogenizátumot használtuk a továbbiakban a 

farmakokinetikai vizsgálatainkhoz. A homogenizátumok fehérje koncentrációját 

szintén Lowry és munkatársai (1951) módszere alapján határoztuk meg. 

 

6.5. Szérum készítése 
A vért levétele után 1-1,5 órán keresztül hűtőszekrényben tároltuk. Ezt 

követően 2400 x g -vel 10 percig centrifugáltuk. A vizsgálatokhoz a felülúszó frakciót 

higítatlanul használtuk. 

 

6.6. Enzimindukció vizsgálata 
6.6.1. In vivo előkezelés az enzimaktivitások változásának tanulmányozására 

A 7-pentoxi-rezorufin O-dezalkiláció, az aminopirin N-demetiláció valamint a 

lipid peroxidáció méréséhez fenobabitállal (PB) előkezelt patkányokból származó 

mikroszómát használtunk. Három napig, naponta 80 mg/kg PB-lal i.p. kezeltük a  

3 állatból álló csoportot. A kontroll csoport kezelésként izotóniás sóoldatot kapott. A 

4. napon az állatok máját eltávolítottuk, egyesítettük majd a 6.3. pontban leírtak 

szerint a májakból mikroszómát preparáltunk. A kontroll csoporthoz képest 35 szörös 

CYP2B indukciót kaptunk. 

 

6.6.2. In vivo előkezelés az antipirin metabolizmus tanulmányozására  

Az antipirin (AP) metabolizmusának vizsgálatához 40 mg/kg PB vagy 

spironolakton (SP) 1%-os Tween 80-nal készült szuszpenziójával per os 3 napig 

kezeltük elő a 3-3 állatból álló csoportokat. A kontroll csoport az előkezelésnek 

megfelelő térfogatú izotóniás sóoldatot kapott. Az állatok máját a 4. napon 

kioperáltuk, csoportonként egyesítettük és a 6.3. pontban leírtak szerint mikroszómát 

preparáltunk belőle, majd ellenőriztük az indukció mértékét. PB esetén 22,5-szeres 

CYP2B és 2-szeres CYP3A, míg SP esetén szintén 2-szeres CYP3A enzimindukciót 

mértünk. 
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6.7. In vitro antipirin metabolizmus 
Az antipirinből származó metabolitok képződésének vizsgálatához 1 mg/ml 

fehérje koncentrációt alkalmaztunk. Az állatok in vivo előkezelése a 6.6.2. pontban 

leírt módon történt, a mikroszóma frakciókat a kezeletlen és az előkezelt állatok 

májából preparáltuk. A mikroszómát 37 oC-on 15 percig olyan 0,8 ml térfogatú 0,1 

mM-os Tris-HCl (pH 7,4) pufferben inkubáltuk elő, amely 2,5 mM Na2S2O5-ot, 1,25 

mM NADPH-t, 6,25 mM MgCl2-ot, 6,25 mM glükóz 6-foszfátot és 1,25 egység 

glükóz 6-foszfát dehidrogenázt tartalmazott a szelektív P450 enzimgátlók jelenlétében 

vagy hiányában. Az inhibitorokat szintén 0,1 M-os Tris-HCl pufferben oldottuk a 

troleandomicin (TAO) kivételével, aminek etanolos oldatát először a kémcső aljára 

bepároltuk. Ezt követően a TAO-t mikroszómával oldottuk fel, majd ezután adtuk a 

többi komponest a reakcióelegyhez. Az antipirin oxidációt 200 µl AP (80 mM) oldat 

hozzáadásával indítottuk, a reakcióelegyben a végső AP koncentráció 16 mM lett. A 

reakciót 7,5 perc után 0,335 ml 20%-os triklórecetsavval állítottuk le. A mintákat 10 

percig 2400 g-vel centrifugáltuk. A felülúszóhoz 200 µl 4N NaOH-ot és 40 mg 

Na2S2O5-ot adtunk, majd 3 x 10 ml toluollal extraháltuk, hogy a változatlan formában 

megmaradt AP feleslegtől megszabaduljunk. Az extahálás eredményeképpen az 

oldatban lévő AP kb. 95%-át távolítottuk el. A vizes fázis pH-ját 2 ml, 1 M-os 

kálium-foszfát (pH 6,0) pufferrel állítottuk be 7,0-re, majd 660 mg NaCl-ot adtunk 

hozzá, és a só feloldódásáig kevertük. A metabolitokat 10 ml kloroform/etanol 9:1 

(v/v) összetételű oldattal történő exrahálással nyertük ki a vizes fázisból (Teunissen és 

munkatársai, 1983), majd az extrakciót újabb 5 ml kloroform/etanol 9:1 eleggyel 

megismételtük. A szerves fázisokat egyesítettük, majd szárazra pároltuk. A bepárlás 

maradékát 100 µl metanol/víz 1:1 elegyben oldottuk fel, ebből 20 µl-t használtunk fel 

a HPLC-s analízishez. 

 

6.8. Enzimaktivitás mérés 
6.8.1. 7-pentoxi-rezorufin O-dezalkiláció (PROD) mérése 

A 7-pentoxi-rezorufin-O-dezalkilációt (PROD) Burke és munkatársai (1985) 

módszere alapján, a keletkezett rezorufin fluoreszenciájának mérésével határoztuk 

meg. A kísérletekhez a 6.6.1. pontban leírt módon PB-lal előkezelt állatokból 

származó mikroszómát használtunk. 
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A PROD tanulmányozásakor 0,075 mg/ml mikroszómális fehérjét alkalmaztunk, amit 

az α−metildopa (AMD) vagy más a táblázatokban feltüntetett anyagok jelenlétében, 

illetve hiányában 37 oC-on 0-10 percig olyan Tris-HCl pufferben (0,1 M, pH 7,4) 

inkubáltuk elő, ami 0,5 mM NADPH-t, 3,0 mM MgCl2-t, 5,0 mM glükóz 6-foszfátot 

és 1,2 egység glükóz 6-foszfát dehidrogenázt is tartalmazott. A szubsztrátoxidációt a  

6 µl DMSO-ban oldott 7-pentoxi-rezorufin hozzáadásával indítottuk. A 7-pentoxi-

rezorufin végkoncentrációja a reakció-elegyben 6 µM volt. A reakciót 5 perc után 2 

ml jéghideg etanol hozzáadásával állítottuk le. A kontrollt úgy készítettük, hogy 

leállítás után adtuk a reakcióelegyhez a NADPH-t. Leállítás után a mintákat 10 percig 

2400 x g-vel centrifugáltuk, majd a felülúszó fluoreszcenciáját 550 nm gerjesztő fény 

és 589 nm analizátor fény beállítással vizsgáltuk Shimadzu RF-5301PC 

spectrofluoriméter alkalmazásával. 

 

6.8.2. Aminopirin N-demetiláció (APND) mérése 

Az aminopirin N-demetilációt (APND) Nash (1953) módszere alapján, a 

reakcióban keletkezett formaldehid mennyiségének mérésével határoztuk meg. A 

vizsgálatokhoz a 6.6.1. pontban leírt módon PB-lal előkezelt állatokból származó 

mikroszómát alkalmaztunk. Az APND tanulmányozásakor 0,1 mg/ml mikroszómális 

fehérjét alkalmaztunk, amit 37 oC-on 0-10 percig inkubáltuk elő olyan Tris-HCl 

pufferben (0,1 M, pH 7,4), ami 0,5 mM NADPH-t, 6 mM MgCl2-ot, 7,5 mM glükóz 

6-foszfátot, 1 egység glükóz 6-foszfát dehidrogenázt és 5 µM EDTA-t tartalmazott 

AMD, illetve a táblázatokban feltüntetett más anyagok jelenlétében vagy hiányában. 

A kontrollt úgy készítettük, hogy leállítás után adtuk a reakcióelegyhez a NADPH-t. 

A szubsztrátoxidációt 200µl 50 mM-os aminopirin törzsoldat hozzáadásával 

indítottuk. Az aminopirin végkoncentrációja az oldatban 10 mM volt. A leállítás 10 

perc után 0,335 ml 20%-os TCA-val történt. Ezután 10 percig 2400 x g-vel 

centrifugáltuk a mintákat, majd 1 ml felülúszóhoz 1 ml Nash reagenst adtunk. A 

reakcióelegyet 37 oC-on 40 percig állni hagytuk, majd az abszorbanciáját 412 nm-en 

spektrofotométrrel vizsgáltuk (Milton Roy Spectronic 401).  
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6.9. A lipid peroxidáció mérése 
A lipid peroxidáció mértékét Buege és Aust (1978) módszere alapján 

határoztuk meg, ami a tiobarbitursavval komplexet képző szubsztrátok (TBARS) 

(nagyrészt a malondialdehid) kolorimetriás mérésén alapszik. 

A kísérletekhez a 6.6.1. pontban leírt módon PB-lal előkezelt állatokból származó 

mikroszómát alkalmaztunk. A lipid peroxidációt a NADPH oldat hozzáadásával 

indítottuk. Az inkubációs elegyben 0,5 ml 0,1 M Tris-HCl puffer (pH 7,4) volt, amely 

0,075 mg/ml mikroszómát, 0,5 mM NADPH-t, 3 mM MgCl2-ot, 5 mM glükóz  

6-foszfátot, 0,6 egység glükóz 6-foszfát dehidrogenázt és 5 µM EDTA-t tartalmazott 

AMD, illetve a táblázatokban feltüntetett anyagok jelenlétében vagy hiányában. A 

reakciót leállító elegy 15% TCA - 0,375 % tiobarbitursav - 0,25 M HCl volt, amelybe 

használat előtt 0,01% (w/v) BHT-t adtunk. Ebből a leállító folyadékból 1 ml került 0,5 

ml reakció elegyhez. A kontrollt úgy készítettük, hogy leállítás után adtuk a 

reakcióelegyhez a NADPH-t. Ezután a mintákat összekevertük és 95 oC-os 

vízfürdőben 25 percig forraltuk. Hűtés után 2400 g-vel 10 percig centrifugáltunk majd 

535 nm-en spekrofotométerrel (Milton Roy Spectronic 401) mértük meg a felülúszó 

abszorbanciáját. Standardként malondialdehid bis(dimetil acetál)-t alkalmaztunk. 

 

6.10. In vitro vinpocetin metabolizmus 
6.10.1. Vinpocetin inkubációja májsejtszuszpenzióban 

A vinpocetin DMSO-val készült oldatából (500 µM) 60 µl-t adtunk 6 ml a 6.2. 

pontban leírt módon elkészített human (n=3), kutya (n=2) vagy patkány  (n=4) 

májsejtszuszpenzióhoz. A vinpocetin végső koncentrációja a reakcióelegyben így  

5 µM lett. Az inkubációt 37 oC-on, nedvesített légterű széndioxid termosztátban (5% 

CO2, 95% levegő) végeztük. Mintákat 0, 5, 15 és 30 percben vettünk és leállítás 

céljából azonnal azonos térfogatú jéghideg acetonitrilhez kevertük. Centrifugálás után 

(2400 x g, 4 oC, 10 perc) a felülúszót 0,45 µm-es (Shandon hypersil) szűrővel 

megszűrtük és 20 µl-t használtunk fel a HPLC-s analízishez.  
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6.10.2. Vinpocetin inkubációja szérumban, szervhomogenizátumokban és 

májsejt frakciókban 

A vinpocetin DMSO-val készült oldatából (500 µM) 60 µl-t adtunk 6 ml, 

emberi májból, kutya májból vagy különféle patkány szervekből származó biológiai 

mintákhoz, amiket a 6.3., 6.4., illetve a 6.5. pontokban leírtak szerint készítettünk el. 

A vinpocetin végső koncentrációja a reakcióelegyben 5 µM volt. Az inkubálciót  

37 oC-on végeztük. Az alkalmazott fehérje koncentráció mikroszóma és citoszol 

frakciók esetén 5 mg/ml, patkány tüdőből, veséből, izomból és vékonybél mucosa-ból 

készült homogenizátumok esetében 1 mg/ml volt, míg a szérumokat hígítás nélkül (70 

mg/ml) használtuk. 

A mintavételek időpontjai és a minták analízishez történő feldolgozása megegyeztek a 

6.10.1. pontban leírtakkal. 

 

6.11. HPLC vizsgálatok 
6.11.1. A HPLC vizsgálatokhoz használt berendezés 

A folyadékkromatográfiás méréshez ISCO (ISCO, Lincoln, Nebraska) 

folyadékkromatográfot használtunk, amely két ISCO 2350 típusú pumpát és ISCO V4 

típusú UV detektort tartalmazott. 

 

6.11.2. Az antipirin metabolitjainak vizsgálata HPLC alkalmazásával 

 Szilárd fázisként LiChrosphereR 100, 125x4 mm 5 µm-es szemcseméretű, 

fordított fázisú oszlopot alkalmaztunk (Merck, Darmstadt, Németország). Az 

izokratikus mozgó fázis 13,5% acetonitrilből, 86,5% 0,02M foszfát pufferből és 0,1 % 

trietil-aminból állt (pH 7,3). Amennyiben a minta klorámfenikolt is tartalmazott a 

zavaró klorámfenikol metabolit miatt ugyanezt a mozgó fázist 6,9-es pH-n használtuk. 

1,5 ml/perc folyási sebesség mellett 254 nm-en detektáltunk.  

 

6.11.3. Vinpocetin vizsgálata HPLC alkalmazásával 

 Szilárd fázisként LiChrosphereR 100, 125x4 mm 5 µm-es szemcseméretű, 

fordított fázisú oszlopot alkalmaztunk (Merck, Darmstadt, Németország). A mozgó 

fázis a vinpocetin esetében 90% acetonitrilt 10% vizet és 0,1 % trietil-amint 

tartalmazott (pH 7,5). A detektálás 275 nm-en történt. 
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Az eluens pH-ját tömény H3PO4-val (85 %) állítottuk be és 1 ml/perces áramlási 

sebességgel szobahőmérsékleten kromatografáltunk. Az analízisig a mintákat -20 oC -

on tároltuk, ahol több hónapig stabilak voltak. A vinpocetin koncentrációja sejtmentes 

közegben nem változott. Az anyagmentes kontrollokban zavaró csúcsokat nem 

észleltünk. 

 

6.12. A farmakokinetikai adatok értékelése 
A farmakokinetikai adatok értékelésénél a "well stirred" modellt alkalmaztuk 

(Pang és Rowland, 1977), a következő egyenleteket felhasználásával: 
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Ahol  Cl vér (becsült) : a teljes test-vér clearance (ml/perc/kg) 

QH :  a máj vérátáramlási perctérfogata 

 Cl int:   a teljes szervre vonatkoztatott clearance (ml/perc/kg) 

 fu:  a fehérjéhez nem kötődött (szabad) vegyület aránya  

 

A QH a máj vérátáramlási perctérfogata az irodalmi adatok szerint (Chou és 

munkatársai, 2000):emberben 19 ml/perc/kg; kutyában 43 ml/perc/kg és patkányban 

60 ml/perc/kg. 

Innen  

Cl in vivo becsült = Cl vér (becsült) x (plazma / vér hányados) 

 

A plazma/vér hányados a fajok között eltérést mutat: patkányban 0,63; kutyában 0,64; 

emberben 0,57. 

 

6.12.1. Cl int számítása 

Májsejtszuszpenzió esetén 2 x 106 sejt/ml sejtsűrűséggel dolgoztunk. Az in 

vitro clearance értéket a vinpocetin koncentrációjának csökkenéséből számoltuk ki. 

Az időben csökkenő koncentráció értékekhez exponenciális görbét illesztettünk, majd 

a kapott β értéket 1 ml reakció térfogatra számoltuk át.  
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ahol  B = 5 nmol/ml (5µM) 

 D = 5 nmol/ml (5µM) 

V = a reakcióelegy térfogata, azaz 1 ml 

 

Ahhoz, hogy 1 g májra vonatkoztathassuk a Cl értéket figyelembe vettük azt, 

hogy 1 g máj 1,35 x 108 sejtet tartalmaz (Houston, 1994). A kapott értéket  

(Clin vitro) beszoroztunk a máj teljes súlyával, majd elosztottuk a vizsgált faj teljes 

testtömegével. Az ilyen módon számított érték nem más, mint a Clint ml/perc/kg 

egységben kifejezve. 

Szérum esetén az Clin vitro értéket a vinpocetin koncentráció csökkenéséből 

közvetlenül határoztuk meg a fent leírt módon, majd az inkubációhoz használt plazma 

mennyiséget szoroztuk a vizsgált faj teljes plazmamennyiségével és elosztottuk a 

testtömegével, így megkaptuk a Clint értéket (ml/perc/kg). 

 A patkányból származó szervhomogenizátumok esetén pedig a Clin vitro értéket 

a szérum esetében leírt módon határoztuk meg, majd szoroztunk a teljes szerv 

súlyával, elosztottunk a teljes test tömeggel, ami megadta a Cl int értéket (ml/perc/kg). 

 

6.12.2. A biológiai hasznosíthatóság számítása 

A biológiai hasznosíthatóság (F) kiszámításához az  

 

F=1-E 

egyenletet használtuk fel, 

ahol E az extrakciós hányados: 

HQfuxCl
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+

=
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int  

 



 42

ahol QH : a máj vérátáramlási perctérfogata 

 Cl int:  a teljes szervre vonatkoztatott clearance (ml/perc/ kg) 

 fu: a fehérjéhez nem kötődött (szabad) vegyület aránya 

 

6.13. Statisztikai analízis 
A prezentált adatok ± szórás minden egyes esetben minimum három független 

kísérlet eredményének átlagából származtak. Minden kísérletet három párhuzamossal 

végeztünk. A szignifikancia megállapításához variancia analízist, illetve Student-féle 

t-tesztet alkalmaztunk.
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7. Eredmények és értékelésük 
 

I. A gyógyszerkutatás szempontjából lényeges, xenobiotikumok által 

létrehozott kölcsönhatások tanulmányozása in vitro módszerek 

felhasználásával 
 

7.1. Az α -metildopa és más xenobiotikumok hatásai in vitro 

tesztrendszerekben 
7.1.1. Az antipirin metabolizmusának változása xenobiotikumok hatására 

Az antipirin széles körben alkalmazott tesztanyag a máj oxidáló funkciójának 

ellenőrzésére (Butters és Reichen, 1990; Butters és munkatársai, 1993; Groen és 

munkatársai, 1992; Poulsen és Loft, 1988). Szabó és munkatársai (1985) azt a 

jelenséget tapasztalták, hogy az α-metildopa gátolta a SP által előidézett felezési idő 

csökkenést, amit az antipirin in vivo tanulmányozása közben figyeltek meg. PB-lal 

végzett indukció után ellenben nem történt változás az α-metildopa hatására az 

antipirin felezési idejében. A felezési idő csökkenés oka lehet a metabolizmus 

sebességének változása, ezért kezdtük tanulmányozni az antipirin in vitro 

metabolizmusát olyan mikroszóma frakciók segítségével, melyeket SP-nal vagy PB-

lal előkezelt állatok májából készítettünk. Meghatároztuk mindhárom fő metabolit 

(HMAP, NORAP, HAP) keletkezési sebességét és vizsgáltuk azt is, hogy mely CYP 

enzimek vesznek részt az egyes metabolitok képzésében. 

Előkísérletekben választottuk ki azt a fehérje koncentráció tartományt, amely 

biztosítja, hogy a metabolitok keletkezési sebessége és a fehérje koncentráció között 

lineáris összefüggés legyen. A 6. ábra mutatja, hogy 1 mg/ml fehérje koncentrációig 

mindhárom metabolit keletkezési sebessége lineáris függvény szerint változik, ezért 

választottuk vizsgálatainkhoz az 1 mg/ml-es mikroszóma koncentrációt.  
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6. ábra Az antipirin metabolitjainak képződése a fehérje koncentráció 
függvényében kontroll mikroszóma esetén
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7.1.1.1. Az in vivo elõkezelések hatása az antipirin metabolitok mennyiségére 

PB és SP előkezelés hatására a képződött metabolitok aránya megváltozott. A 

kontroll mikroszómához képest a HMAP metabolit mennyisége a felére csökkent, a 

NORAP mennyisége 1,5-szeresre, míg a HAP mennyisége 3-szorosra nőtt mind a PB 

mind a SP kezelést kapott állatokból származó mikroszóma frakciókban. Irodalmi 

adatok és saját méréseink alapján a SP a CYP3A enzimet indukálja, tehát a kezelés 

hatására bekövetkező NORAP és HAP mennyiségi növekedés a CYP3A részvételére 

utal ezen metabolitok képzésében (1. táblázat). 

 

1.táblázat Az in vivo előkezelések hatása az antipirin metabolitok mennyiségére 

 

 
 

HMAP NORAP HAP 

  nmol/mg/perc 
 

Kezeletlen 
 

1,55 ± 0,10 
 

1,04 ± 0,12 
 

0,78 ± 0,11 
 

PB 
 

   0,85 ± 0,07*** 

 
  1,73 ± 0,23** 

 
   2,68 ± 0,41*** 

 
SP 

 
   0,87 ± 0,17*** 

 
  1,50 ± 0,25** 

 
   2,00 ± 0,45*** 

 

 

* p<0,05,   ** p<0,01,   ***p<0,001 
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Azért hogy valószínűsíthessük, hogy mely enzimek felelősek a megváltozott 

arányokért, különböző, szelektív P450 enzimgátlókat alkalmaztunk: cimetidint (Cim), 

klorámfenikolt (Kl) és troleandomicint (TAO). A felsorolt enzimgátlók mellett az α-

metildopa antipirin metabolizmusra gyakorolt esetleges hatását is vizsgáltuk. 

 

7.1.1.2. Az antipirin metabolizmusának gátlása troleandomicinnel 

Az enzimgátlókkal végzett vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a TAO, 

ami specifikus gátlója a CYP3A izoenzimeknek, a PB és SP előkezelés után nyert 

mikroszómákban nem befolyásolta a HMAP, viszont gátolta a NORAP és a HAP 

metabolitok keletkezését, ami a CYP3A szerepére utal ezen metabolitok képzésében, 

összhangban a 7.1.1.1. pontban ismertetett eredményekkel. Kontroll mikroszómában a 

TAO egyik metabolit képződését sem befolyásolta szignifikánsan, ami a konstitutív 

CYP2C izoenzimek szerepére utalhat a kezeletlen állatok esetén (7., 8., 9. ábrák). 

 

7.1.1.3. Az antipirin metabolizmusának gátlása cimetidinnel 

A Cim, ami kis koncentrációban (0,05 mM) csak a konstitutív CYP2C11/C6 -

izoenzimeket gátolja, szintén csökkentette mindhárom vizsgált metabolit 

mennyiségét, ez a konstitutív enzimek jelentőségére utal a folyamatban. Nagyobb 

dózist alkalmazva (0,25 mM) a Cim a CYP2C11/2C6 enzimek mellett a CYP2B és 

CYP3A izoenzimeket is gátolja. Ebben a koncentrációban a Cim a 0,05 mM 

koncentrációban előidézett gátláshoz viszonyítva a NORAP képződését 

szignifikánsan nagyobb mértékben befolyásolta a PB-lal előkezelt állatokból nyert 

mikroszómában, mint a SP előkezelés után nyert mikroszómában, ami összhangban 

van a CYP2B izoenzimek ezen metabolit képzésében való részvételével. A 

következtetésnél figyelembe vettük, hogy a kétféle mikroszóma között a fő különbség 

az, hogy a PB-lal előkezelt állatokból származó mikroszómában a CYP2B izoenzimek 

is indukálódnak nemcsak a CYP3A enzimek mint a SP előkezelés után nyert 

mikroszómában (7., 8., 9. ábrák). 
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7. ábra. Az antipirin metabolizmusa kezeletlen állatokból származó mikroszóma 

esetén P450 enzimgátlószerek és az α-metildopa jelenlétében 

Alfa-metildopa (10 mM)

Cimetidin (0.05mM)

Cimetidin (0.25mM)

Klorámfenikol (0.05mM)

Klorámfenikol (0.25mM)

Troleandomicin (0.1mM)

Troleandomicin (1mM)

0 50 100 150

Kezeletlen állatból származó mikroszóma

*
**

**
***

**
**

***
*

*
***

**
*

Metabolit mennyiség (kontroll %)

HAP
NORAP
HMAP

* p<0,05,   ** p<0,01,   ***p<0,001 

 

 

7.1.1.4. Az antipirin metabolizmusának gátlása klorámfenikollal 

A Kl elsősorban a CYP2B izoenzimeket, de kisebb mértékben a CYP3A-t és a 

konstitutív CYP2C11-et is gátolja. E vegyület mindhárom AP metabolit mennyiségét 

csökkentette minden vizsgált mikroszóma típus esetén (7., 8., 9. ábrák). A NORAP és 

a HAP keletkezésének sebessége jobban csökkent 0,05 mM Kl mint azonos 

koncentrációjú Cim hatására a PB-lal előkezelt állatok májából nyert mikroszómában. 

A SP előkezelés után izolált mikroszóma frakció esetén a két gátlószer hatása kevésbé 

különbözött. Ez a megfigyelés alátámasztja, hogy a CYP2B izoenzimek szerepet 
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játszanak a NORAP és a HAP szintézisében PB indukció esetén. E következtetéshez 

figyelemben kell venni, hogy a kétféle mikroszóma CYP3A aktivitása azonos volt, 

míg a CYP2B aktivitás egy nagyságrenddel nagyobb a PB indukció hatására. 

Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy 0,05 mM Cim kevésbé csökkentette a 

NORAP és a HAP képződés sebességét PB indukció után. 

 

8. ábra. Az antipirin metabolizmusa fenobarbitállal előkezelt állatokból származó 

mikroszóma esetén P450 enzimgátlószerek és az α-metildopa jelenlétében 

 

Alfa-metildopa (10 mM)

Cimetidin (0.05mM)

Cimetidin (0.25mM)

Klorámfenikol (0.05mM)

Klorámfenikol (0.25mM)

Troleandomicin (0.1mM)

Troleandomicin (1mM)

0 50 100 150

PB mikroszóma

*
*

*
*

***
**

*
**

*
*

***
**

*

*
*

Metabolit mennyiség (kontroll %)

HAP
NORAP
HMAP

* p<0,05,   ** p<0,01,   ***p<0,001 
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9. ábra. Az antipirin metabolizmusa spironolaktonnal előkezelt állatokból 

származó mikroszóma esetén P450 enzimgátlószerek és az α-metildopa 

jelenlétében 

Alfa-metildopa (10 mM)

Cimetidin (0.05mM)

Cimetidin (0.25mM)

Klorámfenikol (0.05mM)

Klorámfenikol (0.25mM)

Troleandomicin (0.1mM)

Troleandomicin (1mM)

0 50 100 150

SP mikroszóma

*
*

*
*
*

*** *
*

*
**

**
**

*
*

*

*
*

Metabolit mennyiség (kontroll %)

HAP
NORAP
HMAP

* p<0,05,   ** p<0,01,   ***p<0,001 

 

7.1.1.5. Az α-metildopa hatása az antipirin metabolizmusra 

A 7., 8., 9. ábrák alapján az is megállapítható, hogy az α-metildopa 

szignifikánsan csak a NORAP mennyiségét csökkentette az indukált patkányokból 

származó mikroszóma frakciók esetén, ami valószínűleg a CYP3A enzim gátlására 

utal. A NORAP mennyiségének csökkentésén túl a HAP mennyiségét kb. 

másfélszeresére emelte mindhárom mikroszóma féleségben. Ennek egy lehetséges 

magyarázata, hogy az α-metildopa gátolta a HAP továbbalakulását katalizáló enzimet. 
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In vivo a 4,4’-dihidroxi-antipirin szulfát konjugátumának keletkezését is kimutatták. A 

4,4’-dihidroxi-antipirin a mikroszómális inkubálás körülményei között nem stabil, 

mert nem konjugálódhat.  

Megállapíthatjuk tehát, hogy az α−metildopa enzimgátló hatásán keresztül 

képes az antipirin metabolizmusának sebességét befolyásolni. 

 

7.1.1.6. Az antipirin metabolizmusának összefoglalása 

A 2. táblázat adatai azt mutatják, hogy vizsgálataink alapján mely CYP 

enzimek játszanak szerepet az antipirin metabolizmusában. A konstitutív enzimek 

mellett jelentős az indukálható enzimek részvétele is. A konstitutív CYP2C11/C6 

enzimek mindhárom metabolit képződését katalizálják, míg az indukálható CYP2B és 

3A enzimek főleg a NORAP és a HAP előállításában vesznek részt. Az adatok alapján 

az antipirin metabolizmusa több enzimen keresztül is végbe mehet, ezért nem 

valószínű, hogy egy metabolikus út telítődése (enzimgátlás, enzim hiány vagy 

alacsony enzimaktivitás) miatt az anyag felhalmozódik a szervezetben. E jelenség 

magyarázhatja, hogy a súlyos kimenetelű gyógyszer kölcsönhatások előfordulása 

viszonylag ritka. 

 

2. táblázat. Az antipirin metabolitokat képző citokróm P450 enzimek 

 

 

 

Az α−metildopával végzett kísérleteink során nemcsak a molekula enzimgátló 

és metabolizmus sebességet befolyásoló hatását tanulmányoztuk, hanem az is kiderült, 

hogy képes gátolni a NADPH jelenlétében, szubsztrát hiányában bekövetkező 

enzimaktivitás csökkenést. Az erre vonatkozó eredményeket a 7.1.2. fejezet 

tartalmazza. 

 
 

kezeletlen PB SP 

HMAP 
 

2C6, 2C11 2C6, 2C11 2C6, 2C11 

NORAP 2C6, 2C11 2B, 2C6, 2C11, 3A 2C6, 2C11, 3A 
 

HAP 
 

2C6, 2C11 2B, 2C6, 2C11, 3A 2C6, 2C11,3A 
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7.1.2. Az α−metildopa és a lipid peroxidáció kapcsolata 

 

7.1.2.1. A NADPH jelenlétében végzett előinkubálások hatása a CYP 

enzimaktivitásra 

Ha a mikroszómát NADPH jelenlétében és szubsztrát hiányában 

előinkubáltuk, akkor az előinkubáció időtartamától függő enzimaktivitás csökkenést 

tapasztaltunk. Ez a csökkenés PROD esetében 70-80%, míg APND esetében 30-50% 

között változott (10. és 11. ábrák). 50 µM α−metildopa hozzáadása a reakcióelegyhez 

az enzimaktivitás csökkenés megszűnését eredményezte. Az előinkubálás után a 

szubsztráttal együtt adott α−metildopa viszont nem befolyásolta az enzimaktivitás 

alakulását. 

 

10. ábra A 7-pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció csökkenése 
NADPH-val történő előinkubáció alatt α-metildopa (AMD) 

jelenlétében és hiányában
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Az ábra 2 független kísérlet adataiból származik, amelyeknél a megfelelő mérési 

pontok egyezése 84-93%. 
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11. ábra Az aminopirin N-demetiláció csökkenése 
NADPH-val történő előinkubáció alatt α-metildopa 

jelenlétében és hiányában 
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Az ábra 2 független kísérlet adataiból származik, amelyeknél a megfelelő mérési 

pontok egyezése 85-93%. 

 

Az α-metildopa koncentrációjának függvényében különbözőképpen 

viselkedett a PROD és az APND esetében. Míg a PROD reakciónál nem találtunk 

szignifikáns változást 0,01 és 2 mM között, addig az APND-t az AMD a mM-os 

koncentráció tartományban már gátolta (3. táblázat). 

 

7.1.2.2. Az α−metildopa szerkezeti analógjainak vizsgálata 

Azért, hogy eldönthessük, hogy az AMD mely funkciós csoportja vagy 

csoportjai felelősek a fent említett hatásokért a molekula szerkezeti analógjainak  

(L-dopa, dopamin, 3-O-metil dopamin) hatását is megvizsgáltuk (12. ábra). 
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3.táblázat A 7- pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció és az aminopirin N-demetiláció változása az α-metildopa (AMD) koncentráció függvényében 
 

AMD (mM) 7-Pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció 

(nmol / perc / mg fehérje) 

Aminopirin N-demetiláció 

(nmol / perc / mg fehérje) 

 Előinkubáció nélkül       10 perc előinkubáció Előinkubáció nélkül        10 perc előinkubáció 

0,000 1,80 ± 0,28                      0,58 ± 0,10 30,50 ± 0,71                 21,07 ± 0,70 

0,002 2,13 ± 0,32                      1,16 ± 0,17 a ND                                  ND 

0,005 2,06 ± 0,35                      1,63 ± 0,07 a ND                                  ND 

0,010 2,26 ± 0,39                      1,92 ± 0,04 a ND                                  ND 

0,050 2,12 ± 0,34                      2,03 ± 0,35 a   26,02 ± 3,42                  30,07 ± 2,73 a 

0,500 2,08 ± 0,46                      1,89 ± 0,28 a 22,67 ± 2,50 a                 20,86 ± 1,01 

1,000 2,23 ± 0,42                      1,81 ± 0,32 a 22,35 ± 2,33 a                 18,72 ± 0,21 

2,000 2,12 ± 0,49                      1,70 ± 0,21 a   17,85 ± 2,04*                 15,57 ± 0,81 a 

ND: nincs mérési adat 
a: p<0,05 az AMD nélküli kontroll értékhez képest 
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4. táblázat. A 7-pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció (PROD) és az aminopirin N-demetilació (APND) változása az α-metildopa (AMD) és szerkezeti 
analógjainak jelenlétében 
 

Enzim aktivitás Kontroll AMD L-dopa Dopamin 3-O-metil dopamin 

(nmol / perc / mg fehérje) 

PROD 

(előinkubáció nélkül) 

 

  1,83 ± 0,08 

 

  2,52 ± 0,19 a 

 

2,55 ± 0,15 a 

 

2,03 ± 0,02 

 

 1,65 ± 0,14 

PROD 

(10 perc előinkubáció) 

 

  0,63 ± 0,06 

 

  2,41 ± 0,26 a 

 

2,54 ± 0,06 a 

 

 1,93 ± 0,07 a 

 

 0,73 ± 0,08 

APND 

(előinkubáció nélkül) 

 

21.,30 ± 0,49 

 

14,08 ± 0,90 a 

 

8,90 ± 0,49 a 

 

 5,84 ± 0,87 a 

 

17,06 ± 1,92 a 

APND 

(10 perc előinkubáció) 

 

10,73 ± 0,60 

 

 8,61 ± 0,60 a 

 

4,78 ± 0,36 a 

 

 2,54 ± 0,80 a 

 

13,28 ± 1,76 a 

AMD és analógjainak koncentrációja a PROD tesztnél 0,05 mM és az APND tesztnél 2 mM. 
a: p<0,05 a katekol analógok nélküli kontroll értékhez képest 
 



A hiányzó α-helyzetű metil csoport (L-dopa) és az amino csoport jelenléte a karboxi 

csoport helyett (dopamin) nem befolyásolta a molekula PROD-ra gyakorolt védő hatását. Az 

aromás gyűrű 3-as pozíciójában lévő hidroxil csoportjának metilezése (3-O-metil-dopamin) 

viszont azt eredményezte, hogy a molekula teljesen elvesztette a PROD aktivitást védő 

hatását (4. táblázat).  

Az APND esetén az AMD, az L-dopa és a dopamin már előinkubáció nélkül is gátolta 

az reakciót. A gátló hatás a 10 perces előinkubáció után még szembetűnőbb lett. A 

legnagyobb mértékben a dopamin csökkentette az enzimaktivitást, sokkal hatékonyabban 

mint az AMD. A 3-O-metil-dopamin nem befolyásolta az enzimaktivitást, sem az 

előinkubáció nélküli esetben, sem az előinkubáció során (4. táblázat). 

Az eredményből arra következtethetünk, hogy a gyűrű 3-as helyzetben lévő hidroxil 

csoportjának jelentős szerepe van a PROD aktivitás megőrzésében és az APND aktivitás 

gátlásában is. 

 

7.1.2.3. Az enzimaktivitás csökkenés és a lipid peroxidáció kapcsolata 

A lipid peroxidáció az emberi szervezetben egyes gyulladásos, valamint rákos 

megbetegedések kialakulásában is szerepet játszik. Ezen folyamat tanulmányozása azért 

indokolt, mert egyes szerzők úgy találták, hogy a NADPH-val történő előinkubáció alatt 

bekövetkezett enzimaktivitás változásokért a lipid peroxidáció a felelős. A lipid peroxidációt 

vagy a citokróm P450 reduktáz egyedül (Pederson és munkatársai, 1973) vagy a citokróm 

P450 enzimmel együtt hozza létre (Ekström és Ingelman-Sundberg, 1984; Sevanian és 

munkatársai, 1990).  
 

A mikroszóma NADPH jelenlétében történt előinkubálása jelentős TBA reaktív 

produktum képződést okozott, ami a lipid peroxidáció előrehaladását mutatta (13. ábra). 

 



 56

13. ábra A lipid peroxidáció időfüggése 
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Az ábra 2 független kísérlet adataiból származik, amelyeknél a megfelelő mérési pontok 

egyezése 84-95%. 

 

Szoros korrelációt találtunk mind a PROD (r2=0,994; 14. ábra) mind az APND (r2=0,970) 

aktivitás csökkenés és a lipid peroxidáció előrehaladása között. 

 



 57

14. ábra A 7-pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció (PROD) és a lipid 
peroxidáció közötti összefüggés
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A 14. ábra a 10 és 13 ábrák transzformálásával jött létre. 

 

7.1.2.4. Az α−metildopa és szerkezeti analógjainak hatása a lipid peroxidációra 

Amennyiben a lipid peroxidáció az a folyamat, amely a NADPH-val történő 

előinkubáció során a PROD és az APND aktivitás csökkenését okozza, akkor az AMD védő 

hatásának magyarázata az lehet, hogy képes gátolni a lipid peroxidációt. E feltételezés 

igazolására megvizsgáltuk, hogy az AMD és szerkezeti analógjai miként hatnak a lipid 

peroxidációra. Azt tapasztaltuk, hogy az L-dopa és a dopamin hasonlóan viselkedett mint az 

AMD - azaz csökkentették a lipid peroxidáció mértékét - míg a 3-O-metil dopamin, ami nem 

növelte a PROD aktivitást (4. táblázat) nem védett a lipid peroxidációtól sem (5. táblázat). 

 

5. táblázat. Az α-metildopa (AMD) és szerkezeti analógjainak hatása a lipid 
peroxidációra 

 
Kontroll     AMD   L-DOPA Dopamin 3-OMe-Dopamin 

TBA reaktív produktum (nmol / 10 perc / mg fehérje) 
 
27,51 ± 2,26        0,63 ± 0,54 a     1,90 ± 0,30 a    0,63 ± 0,54 a           22,65 ± 2,04 
Az alkalmazott koncentráció: 0,05 mM. 
a: p<0,05 a katekol analógok nélküli kontroll értékhez képest 
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Az AMD antioxidáns tulajdonsága már 2,5 µM koncentrációban jelentkezett  

(15. ábra). 

 15. ábra Lipid peroxidáció az α-metildopa (AMD) 
koncentráció függvényében
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Az ábra 2 független kísérlet adataiból származik, amelyeknél a megfelelő mérési pontok 

egyezése 82-97%. 
 

Hasonlóan az irodalomban közölt adatokhoz (Melikian és munkatársai, 1990; Zhao és 

munkatársai, 1997, Mordente és munkatársai, 1998), ez az eredmény is alátámasztja azt, 

hogy a katekol származékok, valamint a hidrokinon és a kinon szerkezetű metabolitok 

hatékonyan gátolják a TBARS képződését.  

 

7.1.2.5. A citokróm P450 enzimek szerepe a lipid peroxidációban 

A CYP2E1 enzimről már ismert, hogy NADPH jelenlétében és szubsztrát hiányában 

képes reaktív oxigén-féleségeket (szuperoxid aniont és hidrogén peroxidot) létrehozni 

(Ekström és Ingelman-Sundberg, 1989; Dai és munkatársai, 1993; Kukieka és Cederbaum, 

1996; Sakurau és Cederbaum, 1998). Azért, hogy eldönthessük van-e még olyan citokróm 

P450 enzim, amelynek hasonló szerepe lehet a lipid peroxidáció elősegítésében, különféle 

P450 enzimgátlókat alkalmaztunk, hatásaikat a 6. táblázatban összegeztük. 
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A vizsgált gátlószerekre vonatkozóan a Rövidítések fejezetben feltüntettük, hogy az 

alkalmazott koncentrációban mely enzimet vagy enzimeket és milyen sorrendben gátolják. 

A 3-amino-1,2,4, triazol esetében, ami CYP2E1 gátlószer, a feltevésünkkel 

összhangban álló jelenséget tapasztaltunk mind a mikroszómák NADPH-val történő 

előinkubálásakor mért PROD aktivitásnál mind a lipid peroxidációnál. A triazol 10 perces 

előinkubáció után a kontroll PROD aktivitás értékét 100%-al megnövelte, miközben a lipid 

peroxidációt 50%-al visszaszorította. A többi vizsgált enzimgátló sem a PROD aktivitást nem 

növelte sem a lipid peroxidációt nem befolyásolta.  

Ez az eredmény is alátámasztja, hogy a CYP2E1 enzimnek szerepe van a lipid 

tartalmú membránok degradációjában.  

 

6. táblázat. Citokróm P-450 enzim gátlók hatása a 7-pentoxi-rezorufin-O-dezalkilációra 
és a lipid peroxidációra 
 

      7-Pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció TBA reaktív produktum 
                              (nmol / perc / mg fehérje)            (nmol / 10 perc / mg fehérje) 

 
     10 perc előinkubáció 

Kontroll   0,59 ± 0,08    33,17 ± 2,58 
ATZ (50 mM)   1,19 ± 0,21 a    15,88 ± 2,99 a 
TAO (0,1 mM)  0,74 ± 0,04    34,71 ± 2,08 
Cim (0,025mM)  0,54 ± 0,17    36,65 ± 2,42 
Kl (0,025 mM)  0,21 ± 0,02 a    38,41 ± 3,44 
a: p<0,05 a citokróm P450 enzimgátlók nélküli kontroll értékhez képest 
 
7.1.2.6. A vas-ion, az α−metildopa valamint együttadásuk hatása a 7-pentoxi-rezorufin 

O-dezalkilációra és a lipid peroxidációra 

FeSO4-ot adva a reakció elegyhez, az nemcsak a lipid peroxidációt fokozta, hanem 

PROD aktivitás csökkenést is eredményezett. Az AMD kivédte a FeSO4 mindkét hatását (7. 

táblázat). Ennek egyik magyarázata lehet, hogy az AMD kelát formában megköti a Fe3+ 

ionokat (Stevens és Halpert, 1988; Campbell és munkatársai, 1990) ezzel gátolva a lipid 

peroxidáció iniciáló lépését, ami valószínűleg a Fe 2+ /Fe 3+ arányától függ (Minotti és Aust, 

1992; Tang és munkatársai, 1997). A másik magyarázat, az lehet, hogy az AMD reakcióba 

lép reaktív oxigénféleségekkel, miközben kinonná vagy szemikinonná oxidálódik és ezzel 

megállítja a membrán lipidek degradációs folyamatát. 
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7. táblázat. A FeSO4 és az AMD hatása a 7-pentoxi-rezorufin-O-dezalkilációra és a lipid 
peroxidációra 

  Pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció  TBA reaktív produktum 
         (nmol / perc / mg fehérje)         (nmol / 10 perc / mg fehérje) 

 
      Előinkubáció nélkül    10 perc előinkubáció 
 
Kontroll  1,90 ± 0,15  0,79 ± 0,02  31,41 ± 1,72 
FeSO4 (20 µM) 1,51 ± 0,05 a  0,11 ± 0,01 a  52,49 ± 5,69 a 
AMD  (50 µM) 2,48 ± 0,35  2,20 ± 0,26 a    2,12 ± 1,19 a 
FeSO4 + AMD 1,94 ± 0,41  1,66 ± 0,06 a, b    2,12 ± 0,88 a, c 
a: p<0,05 a kontroll értékhez képest 
b: p<0,05 az AMD-t tartalmazó előinkubáció nélküli értékhez képest 
c: p<0,05 a FeSO4 tartalmazó előinkubáció nélküli értékhez képest 
 

7.1.2.7. Az aszkorbinsav, a glutation valamint az α−metildopával történő együttadásuk 

hatása a 7-pentoxirezorufin O-dezalkilációra 

Abból a célból, hogy igazoljuk a 7.1.2.6. pontban felvetett lehetőséget, miszerint az 

AMD oxidációja szükséges a hatásának kifejtéséhez, aszkorbinsavat (AA) és glutationt 

(GSH) is alkalmaztunk a PROD aktivitás mérésénél. Amennyiben 10 perces, NADPH 

jelenlétében történő előinkubáció alatt 1 mM aszkorbinsav volt jelen a reakcióelegyben, 

akkor kb. fele akkora PROD aktivitást mértünk, mint az AMD-t tartalmazó reakcióelegyben. 

Ha az AMD-t együtt adtuk az AA-val, ugyanilyen mértékű aktivitás csökkenést tapasztaltunk 

a csak AMD-t tartalmazó reakcióelegyben találthoz képest. Az aszkorbinsav – redukálószer 

lévén – részlegesen védte az enzimeket a lipid peroxidáció káros hatásától, de együtt adva az 

AMD-val megakadályozta annak oxidációját, így az AMD védő hatását nem tudta kifejteni  

(8. táblázat). 

Az irodalomban közölt adatok szerint (van Ommen és munkatársai, 1986; Boatman és 

munkatársai, 2000) a GSH az oxidálódott katekol származékokkal konjugátumokat képez. A 

következő kísérleti elrendezésben (8. táblázat) a GSH és az AMD együttes hatását vizsgáltuk 

a PROD-ra. A GSH az alkalmazott koncentrációban (15 µM) a 10 perces NADPH 

jelenlétében történő előinkubáció után nem befolyásolta az enzimaktivitást, a kontroll értéket 

mértük. Az AMD 5 µM-ban már védett az enzimaktivitás csökkenéstől. Ha együtt 

alkalmaztuk a két vegyületet akkor a GSH jelentősen csökkentette az AMD enzimaktivitás 

védő hatását, a GSH és az AMD jelenlétében mért enzimaktivitási adatok közé eső értéket 
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kaptunk. Ez összhangban van azzal a lehetőséggel, hogy az aktiválódott katekol származék 

reagált a GSH-val.  

 
8. táblázat. Az aszkorbinsav (AA) a GSH és az α-metildopa (AMD) hatása a 
7-pentoxi-rezorufin-O-dezalkilációra 

Pentoxi-rezorufin-O-dezalkiláció 
(nmol / perc / mg fehérje) 

       Előinkubáció nélkül  10 perc előinkubáció 
Kontroll   2,39 ± 0,23    0,64 ± 0,18 
AA      (1 mM)  2,34 ± 0,33    1,76 ± 0,09 a 
AMD  (50 µM)  3,00 ± 0,19 a    3,16 ± 0,27 a 
AA + AMD   2,20 ± 0,30 b    1,66 ± 0,38 a, b 
 
Kontroll   2,05 ± 0,17    0,68 ± 0,11 
GSH   (15 µM)  2,07 ± 0,10    0,81 ± 0,13 
AMD   (5 µM)   2,06 ± 0,05    1,75 ± 0,11 a 
GSH + AMD   2,10 ± 0,03    1,29 ± 0,18 a, b 
a: p<0,05 a kontroll értékhez képest 
b: p<0,05 az AMD-t tartalmazó előinkubáció nélküli értékhez képest 
 

7.1.2.8. A glutation és az α−metildopa hatása az aminopirin N-demetilációra  

Az APND-nál az AMD és szerkezeti analógjai (kivéve a 3-O-metil dopamint) a mM-

os koncentráció tartományban gátolták az enzimaktivitást (4. táblázat). A következő kísérleti 

elrendezésben azt vizsgáltuk, hogy a GSH befolyásolja-e az AMD APND-ra gyakorolt 

hatását. (9. táblázat) 

Abban az esetben, ha a 10 perces előinkubáció alatt GSH jelen volt a reakció 

elegyben, akkor az enzimaktivitás az előinkubáció nélküli kontroll értéket mutatta. A vizsgált 

katekol származékok pedig gátolták az APND-t: az AMD kb. 60%-ban, míg a dopamin kb. 

90%-ban az előinkubáció nélkül nyert kontroll értékhez képest. A katekol származék és a 

GSH együttadása esetén a GSH csökkentette a katekol származék enzimaktivitás gátló 

hatását. Ennek lehetséges magyarázata, hogy versengés alakul ki a fehérjék és a GSH 

szulfhidril csoportjai között az aktiválódott katekol származékért, emiatt mérséklődik a 

katekol származékok enzimaktivitás gátló hatása. Az általunk tapasztalt jelenség 

összhangban van azzal, amit Dybing és munkatársai (1976) közöltek, akik a mikroszómához 

NADPH jelenlétében AMD-t adva a katekol származék kovalens kötödését észlelték a 

mikroszómális fehérjékhez.  
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9.táblázat. Az α-metildopa (AMD), dopamin és GSH hatása az aminopirin N-
demetilációra 

                  Aminopirin N-demetiláció 
                   (nmol / perc / mg fehérje) 

 
        Előinkubáció nélkül  10 perc előinkubációval 

 
Kontroll   22,24 ± 1,40    11,35 ± 0,93 
GSH (2 mM)   18,94 ± 1,17    19,64 ± 1,65 
AMD (2 mM)   13,93 ± 0,80 a      9,12 ± 1,19 a 
GSH + AMD   15,26 ± 1,74 a    13,57 ± 1,58 a, b 
 
Kontroll   21,26 ± 0,49    10,73 ± 0,53 
GSH  (2 mM)   18,53 ± 1,01    19,08 ± 1,60 
DOPAMIN (2 mM)    5,84 ± 0,87 a      2,54 ± 0,80 a 
GSH + DOPAMIN  10,11 ± 0,47 a      7,40 ± 1,49 a, b 
a: p<0,05 a kontroll értékhez képest 
b: p<0,05 az katekol származékot tartalmazó előinkubáció nélküli értékhez képest 
 

Azt, hogy az AMD a mM-os koncentráció tartományban ellentétes hatást gyakorolt a 

PROD és az APND aktivitásokra az magyarázhatja, hogy a fenti két reakcióban részt vevő 

enzimek különbözőképpen helyezkednek el a membránban, így az AMD kötődés 

hatékonysága is változik. Érdekességképpen említhető, hogy a glutation S-transzferáz 

esetében az aktiválódott AMD és az enzim reakciója nem aktivitás csökkenést, hanem 

fokozódott enzimaktivitást eredményezett (Balvers és munkatársai, 1992).  

 

7.1.2.9. A lipid peroxidációra vonatkozó kísérletek eredményeinek összefoglalása 

 A PROD és az APND aktivitás csökkenése a mikroszóma NADPH-val történő 

szubsztrát nélküli előinkubációja alatt szoros összefüggést mutat a lipid peroxidáció 

előrehaladtával. Az AMD már a mikromólos koncentráció tartományban gátolja a lipid 

peroxidációt. Az AMD lipid peroxidáció gátló hatásának egyik magyarázata, reakcióba lép a 

– többek között a citokróm P4502E1 enzim által létrehozott - reaktív oxigénféleségekkel, 

amelyek a lipid peroxidáció iniciációjáért felelősek. Az AMD kinonná vagy szemikinonná 

oxidálódik a reaktív oxigénféleségekkel, így védi a lipid membránt a degradációtól. 
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II. In vivo farmakokinetikai paraméterek becslése in vitro nyert adatok alapján 

 

7.2. A vinpocetin farmakokinetikájának vizsgálata 
 

7.2.1. A vinpocetin in vivo farmakokinetikai vizsgálatainak eredményei az irodalmi 

közlések alapján 

Munkánk során elvégeztük az in vitro metabolizmus vizsgálatokat és az így nyert 

adatokból becsültük az in vivo kinetikai paramétereket. Az adatok feldolgozásakor a 

clearance értéken túl a biológiai hasznosíthatóságot is becsültük. Ezeket a paramétereket a 

jelenleg is elterjedt „well-stirred” modell segítségével számoltuk ki. A gyógyszer már 

korábban közölt in vivo vizsgálatainak irodalmi adatait (Vereczkey és munkatársai 1979 a, b, 

Szeleczky és Vereczkey 1986, Grandt és munkatársai 1989, Yao és munkatársai 1994) 

használtuk fel a becslésünk jóságának ellenőrzésére.  

 

A vinpocetin minden vizsgált fajban metabolizálódik, az anyag változatlan formában 

nem ürül a szervezetből. A metabolizmus fő útja a hidrolízis, melynek terméke az 

apovinkaminsav. Annak ellenére, hogy a gyógyszer minden fajban teljes mértékben 

metabolizálódik, a biológia hasznosíthatóságban nagy különbségeket találtak. A biológiai 

hasznosíthatóság patkány esetében 54,54 ± 3,77% (Yao és munkatársai, 1994), 52% 

(Vereczkey és munkatársai, 1979 a); kutya esetében 21,5 ± 19,3% (Polgár és Vereczkey, 

1984) ember esetében pedig 6,2 ± 1,9% (Miskolczi és munkatársai, 1990). Azért, hogy ezt a 

látszólagos ellentmondást tisztázzuk megvizsgáltuk a vegyület metabolizmusát primer 

májsejtszuszpenzióban, majd különféle szervekből készített homogenizátumokban is.  

 

7.2.2. A vinpocetin metabolizmusának vizsgálata májsejt szuszpenzióban 

A vinpocetin bomlását ember (n=3), kutya (n=2) és patkány (n=4) májból származó 

májsejt szuszpenzióban tanulmányoztuk. Az anyag metabolizmusában a fajok között 

sebesség különbséget tapasztaltuk. A vinpocetin koncentrációjának időbeli csökkenése 

emberi májsejt szuszpenzióban volt a leggyorsabban, míg a patkány májsejt szuszpenzióban 

a leglassabb (16. ábra). 
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16. ábra A vinpocetin koncentrációjának változása az időben patkány, kutya és humán 

májsejtszuszpenzióban. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinpocetin koncentráció: 5 µM, sejtdenzitás: 2x106 sejt/ml. 

 

Vizsgálataink során a 6.11.3. pontban megadott módszer szerint HPLC 

alkalmazásával ellenőriztük a keletkezett metabolitok mennyiségét is. Minden fajban az 

apovinkaminsav volt a fő metabolit, amelynek keletkezése szoros összefüggésben állt a 

vinpocetin fogyásával. 

 

7.2.3. A „well stirred” modell alkalmazása a vinpocetin in vivo kinetikai paramétereinek 

becslésére a fehérjekötődés figyelembe vételével 

Mindhárom vizsgált faj esetében a vinpocetin fogyási sebességének adataiból a „well-

stirred” farmakokinetikai modell felhasználásával in vivo kinetikai paramétereket becsültünk. 

Mivel ismert, hogy patkányban a szérum is bontja a vinpocetint, ezért a vizsgálatot a 

különböző fajokból nyert szérumokra is kiterjesztettük. A 10. táblázatban a mérési adatokból 

becsült intrinsic Cl (Cl int) adatok szerepelnek. Megállapítható, hogy a patkány szérum Cl int 

értéke meglehetősen kicsi, az anyag metabolizmusában való részvétele elhanyagolhatónak 

látszik. 
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A 11. táblázatban a 10. táblázat Cl int értékeiből számolt in vivo Cl értékeket tüntettük fel 

három, nagyságrendileg különböző szabad gyógyszerkoncentráció (fu) figyelembevételével:  

1. fu=1:    A gyógyszermolekula nem kötődik fehérjékhez, a teljes gyógyszer 

mennyiség hozzáférhető a metabolizáló enzimek számára. 

2. fu=0,1       A gyógyszer 90%-ban kötődik fehérjékhez 

3. fu=0,01     A molekula 99%-ban kötődik a fehérjékhez 

 

A 11. táblázat adatai azt mutatják, hogy ember és kutya esetében az in vitro májsejt 

szuszpenzióval végzett vizsgálatok eredményei alapján akkor becsültük jól az in vivo 

kinetikai paramétereket - összehasonlítva az in vivo mért értékekkel - ha nem vettük 

figyelembe a fehérjekötődés mértékét. Amíg patkány májsejt kultúrában az in vivo clearance 

értéket meglehetősen alulbecsültük, addig a becsült biológiai hasznosíthatóság jól közelítette 

a mért értéket (14. táblázat). Ennek oka, hogy a biológiai hasznosíthatósághoz az intrinsic 

clearance értéket használjuk, amely patkány esetében a máj vérátáramlási sebességéhez 

közeli érték. 

Azért hogy kiderítsük, hogy patkány esetében miért becsültük alá a vizsgálatainkban 

az in vivo Cl értéket tovább tanulmányoztuk a metabolizmus útját, azt feltételezve, hogy 

esetleg más szervek is részt vesznek az anyag bontásában. Ezért kiegészítettük a 10. 

táblázatot a patkányból származó különböző szervhomogenizátumok vizsgálatainak 

tájékoztató adataival. Az eredményeket a 12. táblázat mutatja, amiből megállapítható, hogy a 

vinpocetin metabolizmusa patkányban nemcsak a májban megy végbe, hanem igen jelentős 

szerepe van a veséknek is. Az anyag a tüdőben és a vékonybél mucosa-ban is bomlik, míg az 

izomban nem. A teljes máj homogenizátum ugyanolyan mértékben bontja a vinpocetint, mint 

a primer májsejt szuszpenzió. A teljes metabolizmusban a szérum csak igen jelentéktelen 

szerepet játszik, a metabolizmus főleg a májban és a vesékben megy végbe. 
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10. táblázat A vinpocetin becsült intrinsic clearance értéke patkányban, kutyában és emberben 
Faj        Cl in vitro a        Cl in vitro b          Cl int c 
           (teljes szerv) 
patkány 
májsejt   0,0103 ± 0,0087    0,695 ± 0,586   26,28 ± 22,15 
szérum   0,0054 ± 0,00065  0,0054 ± 0,00065     0,24 ± 0,029 
kutya 
májsejt     0,067 ± 0,0062      4,53 ± 0,415  180,0 ± 16,49 
szérum     nincs aktivitás 
ember 
májsejt       0,52 ± 0,14     35,42 ± 9,637  839,8 ± 228,5 
szérum     nincs aktivitás 
a (ml / perc/ 2x106 sejt) májsejt esetében, (ml / perc) szérum esetében 
b (ml / perc / g szövet) 
c (ml / perc / kg) 
 
11. táblázat A vinpocetin becsült in vivo plazma clearance értéke patkány, kutya és ember májsejtszuszpenzióval végzett kísérletek alapján. 

Faj   Cl in vivo   Cl in vivo   Cl in vivo       Cl in vivo 
      becsült a      becsült a      becsült a        mért a 

       fu =1     fu =0,1    fu =0,01 
patkány             
májsejt   11,43 ± 5,61   1,553 ± 1,239   0,164 ± 0,138            33 b; 48,2 ± 6,2 c 
kutya             
májsejt   22,20 ± 0,40   8,113 ± 0,525   1,105 ± 0,097         21,7 ± 11,8 d 
ember            
májsejt   10,58 ± 0,08     8,754 ± 0,528   3,282 ± 0,660        13,16 e 
a (ml / perc / kg) 
b Vereczkey és munkatársai (1979) 
c Yao és munkatársai (1994) 
d Szeleczky és Vereczkey (1986) 
e Vereczkey és munkatársai (1979) 
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12. táblázat A vinpocetin becsült intrinsic clearance értéke patkány májsejtekben és szervhomogenizátumokban 

Szerv         Cl in vitro a        Cl in vitro b          Cl int c 
            (teljes szerv) 
 
májsejt    0,0103 ± 0,0087    0,695 ± 0,586  26,28 ± 22,15 
   máj homogenizátum         0,0176           0,587         24,41 
   tüdő homogenizátum        0,0076           0,335          1,52 
   vese homogenizátum        0,0540           1,727         12,09 
   vékonybél mucosa          0,0118           0,433          1,73 
   izom homogenizátum    nincs aktivitás 
szérum    0,0054 ± 0,00065  0,0054 ± 0,00065  0,24 ± 0,029 
a (ml / perc / 2x106 sejt) májsejt esetében, (ml/ perc) szérum és homogenizátum esetében 
b (ml / perc / g szövet) 
c (ml / perc / kg) 
 





A vinpocetin bontásáért felelős karboxil-észteráz (E.C. 3.1.1.1) megtalálható a kutya, 

az emberi és a patkány májban, valamint a patkány tüdő alveolusok sejtjeiben, a vékony és 

vastagbélben és a vese tubulusaiban (Morgan és munkatársai, 1994; Nikiado és munkatársai, 

1991; Sato és Hosokawa, 1995; Sone és munkatársai, 1994). A 12. táblázatban összegzett 

adatok jó egyezést mutatnak a fent említett irodalmi eredményekkel. 

 

7.2.4. A vinpocetin metabolizmus vizsgálata májsejt frakciókkal 

A 13. táblázat szemlélteti, hogy a májsejten belül milyen sejtfrakciók felelősek a 

molekula metabolizmusáért. 

 

13. táblázat A májsejt frakciók aktivitása patkány, kutya és ember esetében 

Faj    Cl in vitro a             Cl in vitro b 
        (1 g máj) 
patkány 
májsejt    0,0103 ± 0,0087  0,695 ± 0,586 
     mikroszóma  0,0041 ± 0,00025  0,185 ± 0,011 
     10000 x g üledék  0,000805   0,123 
     citoszol   nincs aktivitás 
kutya 
májsejt    0,067 ± 0,0062  4,530 ± 0,415 
     mikroszóma  0,011 ± 0,00056  0,500 ± 0,026 
     citoszol   0,0164    3,220 
humán 
májsejt    0,520 ± 0,140   35,10 ± 9,637 
     mikroszóma  0,0393 ± 0,0298  1,766 ± 1,340 
     citoszol   0,0425    35,85 
a (ml / perc / mg fehérje), májsejt esetén (ml / perc / 2x106 sejt) 
b (ml / perc / g máj) 
 

Kutya és emberi májmintákból származó sejtfrakciók esetében az aktivitás a 

citoszolban található, míg patkány esetén a mikroszómában és a 10000 x g üledékben, azaz a 

sejtmagban és a mitokondriális frakciókban (Miyazawa és munkatársai, 1985). Az 

irodalomban közölt adatok igazolják, hogy a szérumban és a májban talált aktivitások 

különbsége patkány esetében abból ered (10. táblázat), hogy a reakciót a szérumban más 

észteráz katalizálja, mint a májban (Nousiainen és Torronen, 1984). Ember esetében az 

észteráz aktivitást ugyanúgy a citoszol frakcióban találtuk meg, mint ahogyan Klengeist és 
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munkatársai (1998). Az emberi citoszol és mikroszóma frakció közötti aktivitás különbséget 

Williams és munkatársai (1989) azzal magyarázták, hogy ebben az esetben is két különböző 

enzim katalizálja a reakciót. Ugyanígy két különböző észterázt mutattak ki az emberi máj és 

szérum esetében is (Tsujita és Okunda, 1983), és ez magyarázhatja azt, hogy az emberi 

szérum vizsgálatakor nem tapasztaltunk anyagbomlást. 

 

7.2.5. A fehérjekötődések figyelembe vétele a biológiai hasznosíthatóság becslésekor  

Az irodalmi adatok szerint a vinpocetin igen nagy mértékben kötődik 

plazmafehérjékhez, (kutya esetében kb. 97%, embernél kb. 90%; Szeleczky és Vereczkey, 

1984; Benakis, 1983). Ezért a becslési eljárásaink során megvizsgáltuk a biológiai 

hasznosíthatóság alakulását 0, 90 és 99%-os fehérjekötődést feltételezve. A biológiai 

hasznosíthatóság becsült értékeit a 14. táblázatban összegeztük. 

 

14. táblázat A becsült és mért in vivo biológiai hasznosíthatóság patkány, kutya és ember 
esetében három szabad gyógyszerkoncentráció figyelembevételével 
 
Faj  Becsült in vivo biológiai hasznosíthatóság a         Mért in vivo biológiai

          hasznosíthatóság a 

          fu=1         fu=0,1      fu=0,01 
 
patkány 45,61 ± 9,35  60,41 ± 2,26  62,73 ± 0,23 52 b; 54,54 ±3,77c 
 
kutya  12,38 ± 0,91  45,13 ± 1,22  61,43 ± 0,23           21,5 ± 19,3d 
 
ember    1,34 ± 0,42  10,92 ± 2,78  39,72 ± 3,48     6,7e; 6,2 ± 1,9f 
a (%) 
b Vereczkey és munkatársai (1979 a) 
c Yao és munkatársai (1994) 
d Polgár és Vereczkey (1984)  
e Grandt és munkatársai (1989) 
f Miskolczi és munkatársai (1990) 

 

A 14. táblázat becsült adatait összevetve az in vivo mért biológiai 

hasznosíthatóságokkal látható, hogy akkor kapjuk az in vivo mért értékhez legjobban közelítő 

kinetikai paramétert, ha nem számolunk a fehérje kötődéssel. Ennek a jelenségnek az lehet a 

magyarázata, hogy annak ellenére, hogy a molekula igen nagy mértékben kötődik a 
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plazmafehérjékhez (Szeleczky és Vereczkey, 1986; Benakis, 1983), onnan pillanatszerűen 

leválhat, így hozzáférhetővé válik a metabolizmusban résztvevő enzimek számára. 

 

7.2.6. A vinpocetinre vonatkozó in vivo kinetikai paraméter becslésének összefoglalása 

 A vinpocetin metabolizmus vizsgálatának során a tanulmányozott fajok között több 

különbséget találtunk. A kutya és a humán májsejtszuszpenzióval végzett kísérletekből 

meglehetősen pontosan tudtunk következtetni a molekula in vivo viselkedésére, míg patkány 

esetében alulbecsültük a clearance értéket. Ennek oka az, hogy az utóbbi fajban a 

metabolizmus nemcsak a májban megy végbe, hanem igen jelentős szerepet játszanak még a 

vesék is. Ezen szervek mellett kisebb mértékben még más szövetek: a tüdő, a vékonybél 

mucosa és a szérum is részt vesz a vinpocetin bontásában. A kutya és az emberi májsejtekből 

származó sejtfrakciókat vizsgálva megállapítható, hogy az aktivitás a citoszolban van, míg 

patkány esetében a mikroszómában és a 10000 x g üledékben, azaz a mikroszómális és a 

mitokondriális frakcióban. A becslési eljárás során akkor közelítjük meg a legjobban az in 

vivo clearance értéket és a biológiai hasznosíthatóságot, ha nem számolunk a molekula 

fehérjekötődésével. 
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8. Összefoglalás 
 

Az in vitro vizsgálatok jelentősége a modern gyógyszerkutatásban és fejlesztésben 

egyre nő. Munkánk során egyrészt metabolizmus vizsgálat segítségével az α-metildopa  in 

vitro tesztrendszerekben kifejtett hatásait tanulmányoztuk, másrészt az in vitro adatokból 

becsült in vivo farmakokinetikai paraméterek és az irodalomban található in vivo mért adatok 

korrelációját vizsgáltuk. 

 

1. Az antipirin (AP) metabolizmusát patkány máj mikroszómában kezeletlen, 

fenobarbitállal és spironolaktonnal előkezelt állatok májából származó mikroszóma 

frakcióban tanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy kezeletlen állatok esetén az AP 

oxidációjában a konstitutív CYP2C6/C11 enzimek vesznek részt, míg az indukált 

állatokból származó mikroszóma frakciókban az indukált enzimeknek is jelentős 

szerepük van az anyag metabolizmusában. Így a fenobarbitál indukció 

eredményeképpen a CYP2B és 3A enzimek, míg a spironolakton előkezelés hatására 

a CYP3A enzimek szerepe állapítható meg. 

 

2. Az egyes enzimek szerepének tisztázása érdekében specifikus P450 enzimgátlókat 

(troleandomicint, klorámfenikolt, cimetidint) és α-metildopát alkalmaztuk.  

 A troleandomicin gátolta a norantipirin és a 4-hidroxiantipirin képződését az 

indukált állatokból származó mikroszóma frakciókban, alátámasztva a CYP3A 

szerepét e két metabolit képzésében, valamint utalva arra is, hogy kezeletlen 

állatokban a CYP3A enzim szerepe elhanyagolható.     

 A cimetidin, amely kis koncentrációban (0,05 mM) irodalmi adatok alapján 

csak a konstitutív CYP2C6/C11 enzimeket gátolja, mindhárom vizsgált metabolit 

mennyiségét csökkentette, ami arra utal, hogy ezen enzimek mindhárom metabolit 

képzésében részt vesznek. A magasabb koncentráció tartományban (0,25 mM) 

végzett kísérletek szerint a norantipirin képződését szignifikánsan nagyobb mértékben 

befolyásolta a fenobarbitállal előkezelt állatok májából származó mikroszóma 

frakcióban, mint a spironolaktonnal előkezelt állatok esetén, alátámasztva a CYP2B 

enzimek szerepét.          
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 A klorámfenikol mindhárom metabolit mennyiségét csökkentette minden 

vizsgált mikroszóma frakció esetén, mert gátolta a CYP2B, 2C11 és 3A enzimeket. 

 Az α-metildopáról megállapítottuk, hogy enzimgátló hatása révén képes az 

AP metabolizmusának sebességét befolyásolni. A molekula valószínűleg gátolja a 

4,4’-dihidroxiantipirin képződését, ami a 4-hidroxiantipirin felhalmozódását 

eredményezte a rendszerben. 

 

3. Megállapítottuk, hogy az AP több enzimen keresztül metabolizálódik, így egyetlen 

enzim gátlása nem okozhatja az anyavegyület vagy az abból származó metabolit 

felhalmozódását a szervezetben. 

 

4. A 7-pentoxirezorufin-O-dezalkiláz és az aminopirin N-demetiláz aktivitás csökkenése 

és a lipid peroxidáció előrehaladása között szoros összefüggést tapasztaltunk. 

Valószínűsíthető, hogy a két enzimaktivitás eltérő mértékű csökkenése, azaz a lipid 

peroxidációra való érzékenység között tapasztalható különbségek az enzimek 

membránban való különböző elhelyezkedésével magyarázhatók.  

 

5. Az α-metildopa már a mikromólos koncentráció tartományban képes volt gátolni a 

lipid peroxidációt. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy az α-metildopa reakcióba 

lép azokkal a reaktív oxigénféleségekkel, amelyek a lipid peroxidációért felelősek. A 

vegyület kinonná vagy szemikinonná oxidálódik a reaktív oxigénféleségekkel, így 

védi a membránt a degradációtól. 

 

6. Az in vitro kísérletekből in vivo farmakokinetikai paraméterekre történő becslést 

(clearance, biológiai hasznosíthatóság) a vinpocetin esetében végeztük el 3 különböző 

fajból származó májsejt szuszpenzióval és különféle májsejt frakciókkal. A kutya és a 

humán májsejtszuszpenzióval végzett kísérletekből meglehetősen pontosan tudtunk 

következtetni a molekula in vivo viselkedésére, míg patkány esetében alulbecsültük a 

clearance értéket. Ennek oka az, hogy az utóbbi fajban a metabolizmus nemcsak a 

májban megy végbe, hanem igen jelentős szerepet játszanak még a vesék is. Ezen 
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szervek mellett kisebb mértékben még más szövetek: a tüdő, a vékonybél mucosa és a 

szérum is részt vesz a vinpocetin bontásában.  

 

7. A kutya és az emberi májsejtekből származó sejtfrakciókat vizsgálva megállapítható, 

hogy az aktivitás a citoszolban van, míg patkány esetében a mikroszómában és a 

10000 x g üledékben.  

 

8. A becslési eljárás során akkor közelítjük meg a legjobban az in vivo clearance értéket 

és a biológiai hasznosíthatóságot, ha nem számolunk a molekula fehérjekötődésével. 
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