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Néma csöndben áll a tenger, 

fodra, ránca mind megállt, 

s a hajós szorongva nézi 

a tükörsík láthatárt. 

Semmi nyoma semmi szélnek! 

Csönd, halálos rémület! 

Az iszonyú messzeséget 

egy hullám sem töri meg. 

 

(J.W. Goethe) 
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Bevezetés 

A természeti folyamatok törvényszerűségeinek megértése, illetve azok feltárása mindig is a 

tudományos gondolkodás középpontjában állt. Ugyanakkor a természettudósok ösztönösen is keresik 

egy adott probléma megoldására az olyan egyszerűsítéseket, amelyek könnyebbé tehetik a kiválasztott 

jelenségek megértését, a belőlük levezethető rendszerek megismerését. Ennek érdekében a jellemzően 

összetett rendszereket olyan elemekre kell bontani, melyek egymással egyértelmű kölcsönhatásban 

állnak, egészen addig amíg el nem jutunk az alap, vizsgálandó folyamat olyan egyszerűsített 

formájához, amely már parametrizálható, illetve ideális esetben matematikai egyenletekkel is egzaktul 

leírható. Általánosságban az ilyen, matematikailag kifejezhető, könnyen algoritmizálható és variálható 

rendszereket tekintjük optimálisnak modellalkotás szempontjából. Egy vizsgált rendszer egzakt 

leírása, modellezése azonban nem csupán tudományos törekvés, iparban való alkalmazásuknak 

komoly gazdasági hatása is lehet. Ezáltal az adott rendszer teljes, illetve egyes részfolyamatainak 

modellezése kulcsfontosságú lehet a kutatás-fejlesztéstől, a robusztus, nagy áteresztőképességű, 

költséghatékony és fenntartható ipari eljárások kidolgozásáig. 

Habilitációs téziseimben bemutatott kutatómunkámban gyógyszerjelölt vegyületek farmakokinetikai 

értelemben vett belépési kapukon történő átjutását, illetve egyes szövetekbe történő eljutását 

modelleztem. A munkámban alkalmazott, illetve továbbfejlesztett modell alapjául egy már korábban 

kidolgozott, ipari igényeket is kielégítő, passzív gyógyszertranszport folyamatokra vonatkozó PAMPA 

(Parallel Artificial Membrane Permeability Assay) mérő rendszer szolgált (1. ábra). 

 

 
1. ábra A szendvics elrendezésű PAMPA rendszer felépítése (Merck Millipore) 

 

Kihasználva a modellrendszer paramétereinek (lipidmembrán összetétele, donor és fogadó cellák 

közegének pH-ja, inkubálási hőmérséklet és idő) könnyen változtatható jellegét három különböző 

szövetspecifikus transzportfolyamatot leíró modell finomhangolásával foglalkoztam. Vizsgálataim 

fókuszában a bőrön keresztüli,SP1 a szájüregi, avagy bukkális felszívódásraSP2, valamint a központi 

idegrendszeri (CNS: central nervous system) hatás kifejeződéséhez elengedhetetlen, vér-agy gáton 

(BBB: blood brain barrier) történő hatóanyag átjutásraSP3 vonatkozó PAMPA modellrendszerek álltak. 

Kutatómunkám kiterjedt az intracelluláris, a hatóanyagok specifikus liposzóma irányú transzportjának 

modellezésével, egy az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer Engedélyeztetési Hivatal (FDA: Food and 
Drug Administarion) által is kritikusnak tartott gyógyszer-mellékhatásra, a foszfolipidózisra (PLD: 

phospholipidosis) vonatkozó toxicitási modellkidolgozására is.SP4,SP5 

A PAMPA-BBB modellhez kapcsolódóan kutatásaim a nagy kémiai diverzitású, komplex növényi 

kivonatok vizsgálatára is kiterjedtek, mely során a modell nagyfokú szűrési, szelektálási 

hatékonyságára és szövet, illetve lipidösszetétel-specifikus jellegére alapulnak. Vizsgálataimban a 

PAMPA − HPLC-MS – NMR analitikai technikák összekapcsolásával sikerült egy olyan szelektáló 

rendszert kialakítani, melynek segítségével diverz kémiai teret lefedő, változatos flóragyűjteményen 

gyorsan és nagy hatékonysággal lehetünk képesek új CNS-specifikus hatóanyagok izolálására és 

szerkezetazonosítására.SP6  Az így kialakított munkahipotézis Ginkgo biloba kivonatok,SP7 valamint 

növényekből izolálható és félszintetikus BBB-specifikus ekdiszteroidok izolálásán, analizálásán és 

gyógyszerkémiai jellemzésén keresztül kerül bemutatásra.SP8 Az optimált PAMPA-BBB modell 

összekapcsolása nagy érzékenységű offline analitikai módszerek társítása révén sikeresen 

karakterizálhatóvá váltak a CNS aktív vegyületek fizikai kémiai sajátságai.  
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1. In vitro nem sejtes permeabilitási modellek kialakítása, fejlesztése 
1.1 Gyógyszerfelszívódás és eloszlás fizikai kémiai leírása és modellezése 

Gyógyszerkémiai szempontból az egyik legrégebben vizsgált és modellezett folyamat a hatóanyagok 

felszívódásához, szervezetben való eloszlásához, illetve a célszervbe, szöveti sejtekbe történő 

eljutásához kapcsolódik. A gyógyszerek fizikai kémiai sajátsága és in vivo hatása közötti kapcsolat 

leírásánál elsőként a vegyületek lipofilitásának/lipid oldékonyságának szerepére mutattak rá. A 

lipofilitást meghatározó megoszlási hányados fogalmát Berthelot és Jungfleisch vezette be 1872-ben,1 

azonban a biológiai hatás és lipid oldékonyság közötti összefüggésre Meyer (1899)2 és Overton 

(1901)3 hívták fel a figyelmet. Ezt követően Gaudette és Brodie (1959)4 bizonyította be, hogy a 

hatóanyagok lipofilitásának jellemzése, szerves oldószer − víz rendszerekben beálló egyensúlyi 

megoszláson keresztül alkalmas farmakokinetikai folyamatok modellezésére. A megoszlási rendszerek 

közül széleskörű gyógyszerkémiai alkalmazásra a n-oktanol − víz, mint általános megoszlási rendszer 

terjedt el végül Hansch és Fujita (1964)5, illetve Leo, Hansch és Elkins (1971)6 összefoglaló munkái 

alapján. A gyakorlatban a vegyületek lipofilitása kétféle megoszlási hányados segítségével adható 

meg. A valódi megoszlási hányados (logPo/w vagy logPo/w
N) Nernst definíciója alapján, a vegyület 

azonos molekuláris (szűkebb értelemben semleges) formában történő megoszlását jelenti a n-oktanol − 
víz rendszerben. A látszólagos megoszlási hányados, vagy disztribúciós koefficiens (logDpH) 

megadása lehetőséget ad a gyógyszervegyület sav-bázis karakterének figyelembevételére is, ami a 

proton-disszociációs állandó, a pKa értéken keresztül valósul meg. Annak ellenére, hogy a 

gyógyszerkutatásban a farmakokinetikai, illetve az elmúlt években már egyes toxikológiai folyamatok 

előrejelzésére is az egyik legszélesebb körben alkalmazott paraméter a logPo/w, az elmúlt évtizedekben 

számos egyéb szerves oldószer − (pl. kloroform, ciklohexán, PGDP (propilénglikol dipelargonát), 

illetve nemizotróp, liposzóma − víz megoszlási rendszer alkalmazására tettek javaslatot. Ennek oka, 

hogy a biológiai membránokat alkotó egyes lipidkomponensek (foszfolipidek, koleszterin, stb.) és a 

gyógyszervegyületek között kialakuló kölcsönhatások messze túlmutatnak a n-oktanol − víz 

megoszlási rendszer n-oktanol komponensével kialakuló lipofil-lipofil, illetve gyenge H-hidas 

kölcsönhatásokon. Ez utóbbi kölcsönhatás a fiziológiás viszonyokat jobban leíró lipószóma − víz 

rendszerben biztosítja a hatóanyag és a biológiai membránok között kiterjedt amfiprotikus, proton 

donor és akceptor, valamint ionos kölcsönhatások kialakulását is.7 A gyógyszerek felszívódását, illetve 

eloszlását, azaz összességében a biohasznosulását, a fentiekben bemutatott általános fizikai kémiai 

leírása mellett, kiegészülve a farmakokinetikai szempontból fontos kompartmentekben kialakuló 

oldhatósági sajátsággal, a hatóanyagok gasztrointesztinális traktus epitéliumán (bélhámsejt), illetve az 

egyes szövetek endotél (pl. a vér-agy gát) sejtjeinek lipid kettősrétegén történő átjutása határoz meg. A 

folyamatot leíró fizikai kémiai paraméter a permeabilitás, amely általánosan egy vegyület 

lipidmembrán kettősrétegén történő átjutásának sebességét adja meg. A permeabilitás in vitro 

modellezése alapvetően sejt/szövetpreparátumok, illetve nem sejtes mesterséges lipidmembránok 

felhasználásával valósul meg. Az in vivo folyamatokhoz képest a nem sejtes rendszerekben csak a 

passzív (transz-, illetve paracelluláris) transzport, míg a sejtes, ex vivo rendszerekben az aktív 

transzport, endocitózis és metabolikus folyamatok is végbemehetnek. A habilitációs téziseimben a 

nem sejtes permeabilitási modellekkel foglalkoztam, ezért a továbbiakban csak ezen modellek 

részletesebb bemutatására szorítkozom. 

1.2. Az in vitro nem sejtes modellek kialakulása, fejlesztésének iránya 

A gyógyszerek és gyógyszerjelölt vegyületek farmakokinetikai szempontból fontos kompartmentek 

között végmenő transzportfolyamatainak előrejelzésére általánosan elfogadott nem sejtes modell. 

Kansy és munkatársai által 1998-ban leírt PAMPA rendszer.8 A PAMPA egy nagy 

 
1Berthelot M.; Jungfleisch E. Ann. Chim. Phys. 1872, 26(4), 396–407. 
2Meyer, H. H. Arch. Exp. Pathol. Pharmacol.1899, 42,109–18. 
3Overton, C. Studien über die Narkose zugleich ein Beitrag zur allgemeinen Pharmakologie. GF-Switzerland, 1901. 
4Gaudette L. E.; Brodie B. B. Biochem Pharmacol. 1959, 2, 89–96. 
5Hansch C.; Fujita, T. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86,1616–26. 
6Leo, A.; Hansch, C.; Elkins, D. Chem. Rev. 1971, 71, 525–616. 
7Thomae, A. V.; Wunderli-Allenspach, H.; Krämer, S. D. Biophys. J. 2005, 89(3), 1802–11. 
8Kansy, M.; Senner, F.; Gubernator, K. J. Med. Chem. 1998, 41, 1007–10. 
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áteresztőképességű, két 96 lyukú mérőtálcából (plate) álló, szendvics elrendezésű modellrendszer (1. 

ábra). A felső tálca, vagyis a donor oldal alján hidrofób módon nedvesedő PVDF (poli-vinil-

difluorin), polikarbonát, vagy ritkábban teflon mikroszűrő (0,4 m) található, míg a fogadó oldal, egy 

a donor mérőlemez geometriájának megfelelő (a donor és fogadó tálca cellái egymásba csúszva 

záródnak) szintén 96 lyukú mérőtálca. A mesterséges lipidmembrán a donor mérőtálcán kerül 

kialakításra, olymódon, hogy a különböző lipideket/membrán komponenseket szerves parafinokban 

(pl. n-dodekán) oldják, majd az oldatot a mérőlemez szűrőmembránjára, kis térfogatban (3-5 l), 

vékony rétegben viszik fel. A vizsgálandó vegyületek dimetilszulfoxiddal (DMSO) készített 

törzsoldatának és a modellezni kívánt apikális kompartmenttel (gyomor, vékony-, illetve vastagbél, 

vér) azonos pH értékű (2,0; 6,5; 7,4) vizes puffernek a felhasználásával oldatot készítenek. Ez a 

hatóanyagra nézve jellemzően 100 – 500 M koncentrációjú oldat kerül a donor mérőtálca celláiba. A 

fogadó mérőtálcába általánosságban az intracelulláris közegnek megfelelő pH 7,4-es puffert tesznek. 

Attól függően, hogy a donor és az akceptor oldali közegek pH-ja megegyezik beszélhetünk izo-, 

illetve gradiens pH elrendezésű rendszerekről. A két mérőlemez egymásba illesztését követően a 

hatóanyag a donor mérőtálca egyes celláiból passzív transzporttal juthat át a hozzá tartozó fogadó 

oldali mérőtálca cellájába. Az inkubációs idő elteltével a vizsgálandó vegyület penetrációs készségét, a 

donor és akceptor oldalon kialakult koncentrációk meghatározásán (UV spektrofotométer, 

LC/DAD/MS) keresztül effektív permeabilitással (Pe) jellemzik. A permabilitási folyamat másik 

fontos paramétere a membránretenció (MR), ami a mesterséges lipidmembrán által megkötött 

hatóanyaghányadot fejezi ki. E két paramétert kifejező egyenlet a 2. ábrán található.  

 
2. ábra Effektív permeabilitást (Pe) és membránretenciót (MR) kifejező egyenletek 

(VA és VD –  a donor és fogadó oldal térfogata, A – szűrőmembrán felülete, CA és CD – a donor (D) és fogadó (A) oldalon 

kialakuló hatóanyag koncentráció, t – inkubációs idő, ss – mesterséges membrán telítődési ideje a vizsgált molekulával)  

 

A PAMPA rendszer az elmúlt 15 évben jelentős fejlődésen ment át. A modell fejlesztésének iránya a 

három könnyen változtatható paraméterével, a mesterséges membránnal, a donor és fogadó cellák 

közegének pH értékeivel és a közeghez adott segédanyagok alkalmazásával, illetve az inkubálás 

körülményeivel köthető össze. A fejlesztés főbb mérföldköveit az 1. táblázat foglalja össze. 
 

1. táblázat A PAMPA modellrendszer fejlődése 

Membránrendszer Pufferrendszer Inkubáció körülményei 

 

Szövetspecifikus membránok 

Biomimetikus:  

GI: gasztrointesztinális epitélium, illetve 

BBB: vér-agy gát-specifikus 

 lipidösszetétel 

 

Monolipid membrán 

Lecitin, dioleoil-foszfatidilkolin 

 

Oldószer membrán 

n-hexadekán, n-hexán, 

n-dodekán 

 

Lipidmembrán egyéb paraméterei 

oldószer: n-dodekán 

lipid koncentráció: 2-20 m/V% 

Membrán oldat térfogata:2-8 l 

 

Adalékok hozzáadás 

Humán szérum albumin és  

α1-savas glikoprotein  
a fogadó cellában 

Koszolves és oldódást segítő 

excipiensek alkalmazása a donor 

és fogadó oldalon 

 

Gradiens-pH rendszer 

Donor cella: pH 3 - 10 

Fogadó cella: pH 7,4 

 

Izo-pH rendszer 

pHDonor = pHFogadó 

 

Fogadó cella kevertetése, 

rázatása 

 

Inkubációs hőmérséklet 

 20 - 30 oC 

 

Inkubációs idő 

2 - 16 óra 
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Az 1. táblázat alapján látható, hogy a membránrendszer fejlesztése az egyszerű oldószer 

membránokból kiindulva,9 a monolipid membránokon keresztül,10 az összetett szövetspecifikus 

lipidmembránok11,12 alkalmazása felé haladt. Ezen túlmenően a membránrendszer optimálása során az 

eltérő lipid koncentráció és lipid oldat térfogat alkalmazása is kipróbálásra került.11 A pufferrendszer 

pH értékének és összetételének változtatása is a fiziológiás szempontból releváns körülmények 

modellezésére irányult. A donor és fogadó oldalon azonos pH-jú közegek (izo-pH) alkalmazása 

mellett, a gasztrointesztinális traktus és az intracelluláris tér, illetve a szisztémás keringés között 

fennálló pH gradiens (pH 3−6,5−10 → pH 7,4) beállítására is számos példa található az irodalomban. 

Lehetőség van a vegyületek plazma fehérjékhez (szérumalbumin és α1-savas glikoprotein) 
kötődésének modellezésére is.9 A fogadó oldalon jelenlévő plazmafehérje csökkenti a szabad 

hatóanyaghányadot, ezáltal fokozza a koncentráció gradienst. Rossz oldhatóságú vegyületeknél 

koszolvensek (pl. DMSO, acetonitril), illetve gyógyszerformulációk vizsgálatánál oldódást segítő 

segédanyagok alkalmazására is lehetőség nyílik.13 A fogadó cella kevertetése, illetve rázatása14 a 

membrán nem-kevert határrétegének csökkentésén keresztül a véráram hatását modellezi. Az 

inkubációs hőmérséklet emelése és az időtartam15 csökkentése a fiziológiás körülményekhez való jobb 

illeszkedést, az egyensúly gyorsabb elérését és így rövidebb inkubációs időt biztosítanak. 

Összességében a PAMPA rendszer jól reprodukálható módon, megbízhatóan, viszonylag alacsony 
költségen és nagy kapacitással képes nagyszámú vegyület (32 vegyület/mérőtálca rendszer 3 

párhuzamos mellett) permeabilitásának meghatározására. Hátránya, hogy jelenleg passzív 

transzportfolyamatok modellezésére képes konstrukciók érhetőek el. 

A PAMPA modellrendszer fentiekben bemutatott változtatható paramétereit kihasználva habilitációs 

téziseimhez kapcsolódó munkáim egyik fő iránya az új szövetspecifikus membránok, illetve a donor 

és fogadó cellák pH-jának változtatásával a hatóanyagok sejten belüli transzportjának modellezése 

voltak. 

 

2. Bőr-specifikus PAMPA rendszer fejlesztése  
2.1. Bőr-specifikus ex vivo membrán és permeabilitás modellek 

A bőr, mint az ember legnagyobb szerve egyaránt kulcsfontosságú a különböző környezeti stresszre 

adott válaszok kialakításában, valamint a szervezet és a külvilág közötti anyagtranszport 

szabályozásában is. Ennek köszönhetően elsősorban lokális, de akár szisztémás hatás kialakítása 

szempontjából is kedvező belépési kaput biztosíthat gyógyszerek szervezetbe juttatásához. 

A bőrön keresztüli transzport legfontosabb szabályzója, azaz elsődleges belépési kapuja a stratum 

corneum, melynek elhalt, elszarusodott korneocitáin keresztül erőteljesen gátolt a penetráció, így a 

hatóanyagoknak ehelyett a sejtek közötti lipid rétegen kell átdiffundálniuk. A lipid réteg szerkezete 

három fő komponensből épül fel, így sikerrel azonosítottak benne: ceramid származékokat, 

koleszterint, valamint szabad zsírsavakat.16 A lipidek a korneociták felszínével párhuzamos, több 

rétegű, lamelláris szerkezetet alkotnak, melyben a molekulák elhelyezkedése szigorú rendszert követ.  

Ebben a különleges szerkezetben a komponensek hidrofil fejcsoportjai főképp H-hidas kölcsönhatások 

révén egymáshoz közel kerülnek, míg a hosszú apoláris láncok Van der Waals-féle erők révén 

rendeződnek össze, ami a lamelláris rendszerben az eltérő vastagságú hidrofil és lipofil régiók 

váltakozását eredményezi.17 A stratum corneum sajátos szerkezeti felépítéséből (3. ábra) következik, 

hogy tulajdonságai jelentősen eltérnek más, főként foszfolipidet tartalmazó, a gyógyszerfelszívódás és 

eloszlás szempontjából fontos transzport membránétól. 

 

 
9Bujard, A.; Voilor, H.; Carrupt, P.A.; Schappler, J. Eur. Fed. Pharm. Sci. 2015, 77, 273–8. 
10Fischer, H.; Kansy, M.; Avdeef, A.; Senner, F. Eur. Fed. Pharm. Sci. 2007, 31, 32–42. 
11Di, L.; Kerns, E.H.; Fan, K.; McConnel, O.j.; Carter, G.T. Eur. J. Med. Chem. 2003, 38, 223-32. 
12Sugano, K.; Nabuchi, Y.; Machida, M.; Asoh, Y. Int. J. Pharm. 2004, 275, 271–8. 
13Ruell, J. A.; Tsinman, O.; Avdeef, A. Chem. Pharm. Bull. 2004, 52, 561–5. 
14Avdeef, A.; Nielsen, P.E.; Tsinman, O. Eur. Fed. Pharm. Res. 2004, 22, 365–74. 
15Mensch, J.; Noppe, M.; Adriaensen, J.; Melis, A.; Mackie, C.; Augustijns, P.; Brewster, M.E. Anal. Technol. Biomed. 

Life Sci. 2007, 847, 182–7. 
16Elias, P.M.; Menon., G.K. Adv. Lip. Res. 1991, 24, 1–26. 
17Pilgram, G.S.K. J. Inv. Derm. 1999, 113, 403–9. 
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3. ábra A bőr szerkezet, a stratum corneum felépítése 

 

A bőrön keresztüli penetráció modellezésére főként izolált humán és állati bőrmembránokat 

alkalmaznak. Az ilyen ex vivo vizsgálatokhoz használható kadáver bőr, de általában plasztikai műtétek 

során kimetszett bőr alkalmazására is van példa. Figyelembe véve, hogy a fiziológiás körülmények 

között felszívódó molekula nem minden esetben jut át a teljes dermiszen, hisz a mikrokeringés 

elszállíthatja, használható ún. dermatomizált bőr is. Ehhez egy speciális, dermatomizációs technikával 

történő kimetszéssel jutnak, ami a stratum corneumon és az epidermiszen kívül a dermisznek csak egy 

részét tartalmazó bőr metszetet eredményez (400‑500 μm vastag). A dermisz teljes eltávolítására 

ismert módszerek közül főként a hő‑szeparációs eljárást alkalmazzák,18 mellyel mindössze 20‑200 μm 

vastagságú epidermisz preparálható. 

A hatóanyagok bőrön keresztüli felszívódásának, illetve membránon keresztüli diffúziójának 

modellezésére a vertikális Franz diffúziós cella az elfogadott módszer.19 A donor és az akceptor fázist 

egy mesterséges, illetve állati vagy humán membrán választja el egymástól. Fogadó oldalon 37 °C-ra 

termosztált foszfát pufferrel (PBS pH=7,4) reprezentálják fiziológiás keringés körülményeit (4. ábra). 

A membránon négyzetcentiméterenként átjutó kumulatív hatóanyag mennyiség (Q) az idő 

függvényében ábrázolható, melyből meghatározhatók a különböző penetrációs paraméterek. Az idő és 

az átjutott anyag mennyiségének kapcsolata több periódusban is megadható. Az így kapott görbe két 

fontosabb a paramétere: (a) a lag time (lag), ami a hatóanyag bőrrel történő első érintkezésétől a 

diffúziós egyensúly (steady state flux: J) eléréséig eltelt időt fejezi ki. Ezt az értéket a görbe egyenes 

szakaszának az abszcissza tengellyel való metszéspontja adja. (b) J az abszorpció sebességét, fluxusát 

jellemzi egységnyi felületen, mely a görbe egyenes szakaszának meredekségéből határozható meg. A 

permeábilitási koefficiens (Kp) Fick I. törvénye alapján a diffúziós sebesség és a donor cellában 

alkalmazott hatóanyag koncentráció (Cd) segítségével adható meg a következő módon: Kp = J/Cd.
20 

 
4. ábra Franz diffúziós cella elrendezése 

 
18Kligman, A.E., Christophers, E. Arch. Dermatol.1963, 88, 702–5. 
19Siewert, M.; Dressman, J.; Brown, C.K.; Shah, V.P. AAPS Pharm. Sci. Tech. 2003, 4, 1–10. 
20 Schroeder, I.Z.; Franke, P.; Schaefer, U.F.; Lehr, C.M. J.Control. Release 2007, 118, 196–203. 
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2.2 Ex vivo bőrpenetrációs adatok összegyűjtése 

Az irodalomban található Franz diffúziós cellával végzett bőr-permeabilitási adatok megadása 

jelentősen eltérő protokoll mellett történt, ezért a különböző laboratóriumokból származó 

eredményeket nem lehet összehasonlítani. Emiatt sajnos kevés olyan adatkészlet állt rendelkezésünkre, 

amely nagyszámú, szerkezetileg heterogén vegyület standardizált körülmények között mért humán 

bőr-permeábilitás adatait tartalmazza. Ennek megoldására kutatócsoportunk Teresa Garrigues által 

vezetett munkacsoporttal (University of Valencia) együttműködve hét vegyület (diklofenák, 

furoszemid, naproxen, paracetamol, pefloxacin, teofillin és verapamil) standardizált, humán bőrön 

keresztüli in vitro permeábilitásának meghatározására került sor. A mérés kaukázusi rasszba tartozó 

nők hasáról izolált, hő-szeparált epidermiszen történt. Modellfejlesztéshez az így kapott adatkészletet 

(1. adatbázis) használtuk. Vizsgálatainkban még további két adatbázis került felhasználásra. A 2. 

adatbázis Lee és mtsai által 2010-ben publikált,21 női hátról származó „dermatomed” technikával 

előkészített bőrön végzett 40 vegyület vizsgálatából lett kiválasztva, melynek eredményeképpen 15 

gyógyszer adataival bővült a fejlesztésre használható adatkészlet (ld. később 6. ábrán). Az ex vivo 
adatheterogenitás hatását a kifejlesztett PAMPA rendszerre a 3. adatbázisban (2. táblázat) összefoglalt 

adatok felhasználásával vizsgáltuk.22  

 
2. táblázat A 3. adatbázisban szereplő vegyületek humán bőr-penetrációs adatai (logKp) 

Vegyületek 
Bőr-preparátum 

típusa 

Inkubációs hőmérséklet 

[°C] 

Donor fázis 

pH-ja 
logKp [cm/h] 

diklofenák epidermis 37 4,00 -1,740 

fentanil epidermis 37 7,40 -1,810 

indometacin epidermis 37 4,42 -1,830 

kortikoszteron epidermis 39 7,40 -2,604 
naproxen epidermis 37 4,18 -1,418 

piroxikám epidermis 37 5,07 -2,469 

szalicilsav epidermis 37 2,88 -1,517 

hidrokortizon epidermis 26 n.a.# -5,523 

kortikoszteron epidermis 27 7,40 -3,189 

ösztradiol epidermis 26 n.a.# -3,523 

ösztriol epidermis 26 n.a.# -4,398 

progeszteron epidermis 26 n.a.# -2,824 

tesztoszteron epidermis 26 n.a.# -3,398 

hidrokortizon stratum corneum 25 n.a.# -5,550 

prednizolon stratum corneum 25 n.a.# -4,350 

tesztoszteron stratum corneum 25 n.a.# -3,070 

triamcinolon stratum corneum 25 n.a.# -5,400 

aminofenazon teljes bőr 37 7,94 -2,991 

fenazon teljes bőr 37 7,60 -4,182 

ibuprofen teljes bőr 37 4,70 0,155 

indometacin teljes bőr 37 4,44 0,009 

ketoprofen teljes bőr 37 5,15 -0,595 
#n.a.: nincs adat 

 

2.3. Bőr-PAMPA modell felépítése 

A permeábilitás mérések egy pION 96 lyukú PAMPA szendvics mérőtálcás rendszeren történtek. Az 

inkubációs idő leteltét követően a donor és fogadó cellákban kialakuló hatóanyag koncentráció Tecan 

Infinite M200 UV-plate reader felhasználásával 230 és 500 nm között mért elnyelési spektrumok 

alapján lett meghatározva, amit a PAMPA ExplorerTM software vezérelt. A mérés szobahőmérsékleten 

zajlott (25 ± 0,5°C). A mesterséges modellmembrán kialakítása a stratum corneum kémiai összetétele 

alapján történt, így koleszterin és származékai, zsírsavak, valamint ceramid analóg vegyületeket 

alkalmazásából indultunk ki. A természetes membránalkotó ceramidok magas áruk és instabilitásuk 

miatt nem alkalmasak nagy áteresztőképességű modellben való felhasználásra. Emiatt azokat a 

 
21 Lee, P.H.; Conradi, R.; Shanmugasundaram, V. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010, 20, 69–73. 
22 Hadgraft, J.; Guy.R. Biotech. Gen. Eng. Rev.2004, 21, 183–93. 
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Takácsné Novák Krisztina professzorasszony vezetette kutatócsoport (Semmelweis Egyetem) által 

előállított vegyületcsoporttal, certramidokkal helyettesítettük.23 A certramidok a borkősav hosszú 

alifás aminokkal amidált származékai, melyekből tíz különböző szerkezetű származék lett előállítva. 

Az optimális mesterséges membrán összetételének azonosítása a 5. ábrán bemutatott eltérő alkil 

oldallánchosszúságú certramid származékokkal, illetve eltérő certramid:koleszterin:sztearinsav arány 

mellett történt. Az 1. adatbázis ex vivo adatait összevetve az így kialakított PAMPA modellek 

permeabilitási adataival a legmegfelelőbbnek a C8-C18-as alkilamid oldallánchossz és az 50:25:25 

membránkomponens arány (5. ábra) bizonyultak. Ez utóbbi jó egyezést ad a fiziológiás 

membránkomponens aránnyal. A modellkialakítás következő lépésében a rendszer hidrofil karakterét 

kellett erősíteni, mivel a modellvegyületek között több kisméretű, poláris vegyület (pl.: koffein) is 

kiválasztásra került, melyek a referenciaként használt ex vivo vizsgálat alapján képesek átjutni a 

bőrön, mint belépési kapun. Ennek érdekében a lipidrendszer oldásához a PAMPA modellben 

általánosan használt n-dodekánt a polárosabb karakterű szilikon olajra kellett cserélni, ami jobban 

segíti a víz beépülését a mesterséges membránba, így annak hidrofil jellegét fokozza. A modell 
paramétereinek optimálása után az így kialakított mesterséges membránt, valamint a belőle kialakított 

PAMPA modellrendszert tekintettük a legeredményesebbnek, melyet bőr-PAMPA-nak (Skin 

PAMPATM) neveztük el. 
 

 
5. ábra Az alkalmazott certramidok szerkezete és a mesterséges membrán komponensek arányai 

 
2.4. Bőr-PAMPA modell korrelációja humán bőrön kapott adatokkal, robusztusság és 

reprodukálhatósági vizsgálatok 

A fentiekben bemutatott optimált bőr-PAMPA modell előrejelző-képessége két lépcsőben lett 

vizsgálva. Első lépésben a modell úgy lett beállítva, hogy a PAMPA donor fázisának összetétele 

pontosan megegyezzen az ex vivo humán vizsgálatoknál használt donor fázissal. Ennek érdekében a 

donor fázishoz 45% polietilén-glikol 400 (PEG 400) nem-ionos detergenst adtunk. A kapott bőr-

PAMPA permeabilitási értékek és az ex vivo humán adatok (2. adatbázis) összevetése (6. ábra) azt 

mutatja, hogy azonos kísérleti körülményeket alkalmazva a két modell permeabilitási adatai jó 

egyezést mutatnak.  

 
6. ábra A bőr-PAMPA permeábilitási értékek és az ex vivo humán penetrációs adatok korrelációja (N = 15) 

 

A modellvizsgálat második lépésében a 3. adatbázissal történő összevetés a modell bőr-preparátum 

típusra való érzékenységét mutatta meg. Az adatbázis négy csoportba sorolt humán adatai és a bőr-

 
23 Sinkó, B.; Pálfi, M.; Béni, Sz.; Kökösi, J.; Takács-Novák, K. Chem. Biodiv. 2009, 6, 1867-74. 
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PAMPA membránon kapott eredmények összehasonlításából származó korrelációkat a 3. táblázatban 

foglaltam össze. A korrelációs adatok alapján a bőr-PAMPA modell a teljes bőrre vonatkozó 

permeabilitási tulajdonságot modellezi a legjobban, azzal a megkötéssel, hogy az egyes csoportok 

alacsony vegyületszáma miatt ez a következtetés statisztikailag nem tekinthető megalapozottnak, 

csupán közelítő becslés. 

 
3. táblázat A bőr-PAMPA modellel kapott eredmények összevetése a különböző típusú bőr preparátumon 

végzett ex vivo vizsgálatok eredményeivel 

Modell 

típus 
Bőr preparátum típusa 

Inkubációs 

hőmérséklet 
Elemszám 

Korreláció, lineáris regressziós 

egyenes paraméterei 

Meredekség R2 

A Epidermisz 37 oC 7 0,44 0,39 

B Epidermisz 26 oC 6 0,91 0,68 

C Stratum corneum 25 oC 4 0,99 0,78 

D Teljes bőr 37 oC 5 1,95 0,89 

 

A modell robusztusságának és reprodukálhatóságának jellemzésére ismételhetőségi és 

szobahőmérsékleten membrán stabilitási vizsgálatokat végeztünk. Az elkészített bőr-PAMPA 

membránok egy heti, illetve egy hónapnyi tárolást követően lettek tesztelve a modellen. A 

vizsgálatban teljesen megegyező körülmények között 21 vegyület permeábilitása lett megadva. A 

kapott eredményeket egymás függvényében ábrázolva az adatok jó egyezést adtak, a lineáris 

regressziós egyenes korrelációs együtthatójának négyzete (R2) 0,98-nak adódott, és a regressziós 

egyenes meredeksége is megközelítette az elméleti egységnyi értéket (0,99). Az eredmény alapján a 

membrán szobahőmérsékleten legalább egy hónapig stabilnak, valamint a módszer ismételhetősége 

megfelelőnek mondható. 

 

1. tézis: 

A certramidok mint szintetikus ceramid analógok membránalkotóként történő alkalmazásával, 

illetve optimálási vizsgálataink során kiválasztott ideális szénlánchosszú certramid, továbbá  a 

koleszterin és a sztearinsav arányának beállításával sikerült kialakítanunk egy az in vitro PAMPA 

rendszerben jól alkalmazható mesterséges membránt hatóanyagok bőr penetráció modellezéséhez. A 

mesterséges membrán oldódásáért felelős, általánosan alkalmazott n-dodekán szilikon olajra történő 

cseréjével sikerült elérnünk a fiziológiás körülményeket jobban közelítő membrán hidratálódását. 

Összességében elmondható, hogy sikerült kialakítanunk egy olyan robusztus, nagy 

áteresztőképességű bőr-PAMPA modellt, ami az ex vivo humán bőr permeabilitási vizsgálatok 

eredményét jól visszaadja, így a gyógyszerkutatás számára alkalmas eszközként használható. 

 

A tézishez kapcsolódó közlemény: [SP1]; IF: 2,987; független hivatkozás: 45 

 

 

3. Szájnyálkahártya-specifikus, bukkális-PAMPA permeabilitási modell fejlesztése 
3.1. Szájnyálkahártyán keresztüli felszívódás, jelentősége mentális betegségek kezelésében 

A szájnyálkahártyán keresztüli hatóanyagbeviteli út számos előnnyel járhat a szisztémás hatás 

elérésére, mivel a bukkális, illetve szublingvális szöveteken át a hatóanyag közvetlenül a vena cava 
superior-ba (nagy véna felső szakasza) jutva közvetlenül a szisztémás keringésbe jut, elkerülve ezzel 

az elsődleges hepatikus átáramlást és így a májhoz kötött elsődleges metabolikus átalakulást. Ez 

összességében a hatóanyag magasabb vérszintjét eredményezi.24 Emellett kikerülve a 

gasztrointesztinális traktust, a gyomor- és bélnyálkahártya pH változásaitól, illetve enzimatikus bontó 

folyamataitól is megkímélhető a hatóanyag ezzel az adagolási formával.25 Terápiás, illetve az 

adagolásból következő nehézségeket is figyelembe véve a bukkális adagolás egyik új felhasználási 

területe a mentális betegségben szenvedők kezelése lehet. A betegeknek ezekben a kórképekben 

 
24Chen, L.H.; Chetty, D.J.; Chien, Y.W. Int. J. Pharm. 1999, 184, 63–72. 
25Del Consuelo, I.D.; Pizzolato, G.; Falson, F.; Guy, R.H.; Jacques, Y. J. Pharm. Sci. 2005, 94, 2777–88. 



Dr. Balogh György Tibor   Habilitációs tézisek 

 

 12 

jellemzően nincs betegségtudatuk, így sok esetben ellenszegülnek az orvosi javaslatoknak, a felírt, 

elsősorban per os adagolású gyógyszer szedését szabotálják. A biztos kezelés érdekében, így gyakran 

az invazív injekciók alkalmazását választják az orvosok. A szájnyálkahártyán azonnal megtapadó és 

felszívódó, gyors hatóanyag leadó készítmények ebben az esetben is jó alternatívát nyújthatnak. A 

bukkális adagolás itt felsorolt előnyei mellett azonban két, a hatóanyag felszívódását befolyásoló 

paramétert kell figyelembe venni. Fontos, hogy a gyógyszerformula tartózkodási idejét elnyújtsuk a 

szájnyálkahártya felületén, illetve figyelembe kell venni, hogy a nagyobb méretű molekulák 

permeabilitása jellemzően rosszabb a szájüregi mukózán keresztül. Ennek érdekében a bukkális 

adagolású hatóanyagok fejlesztésénél már korai stádiumban elengedhetetlen a megfelelő, elnyújtott 

szájüregi tartózkodást, kontaktidőt biztosító polimerek kiválasztása. Ezen feltételeket kielégítő és a 

szájüregi mukóza epitél membránján is permeabálni képes formulációs segédanyagok egyike a 

ciklodextrinek.26 

 

3.2. Bukkális adagolású antipszichotikum formulációk fejlesztése 

A fentiekben bemutatott megfontolásokat figyelembe véve a BME Szerves Kémia és Technológia 

Tanszékén Marosi György és Nagy Zsombor Kristóf vezette kutatócsoporttal célul tűztük ki két 

antipszichotikum, az aripriprazol és a risperidon formulálását szájnyálkahártyán keresztüli felszívódás 
elérése érdekében. Mind a két vegyület jellemzően a rossz oldhatóságú és a jó permeabilitású. A 

készítmény technológiai fejlesztés célja hatóanyagok gyors kioldódású formulájának kidolgozása 

elektrosztatikus szálképzéssel, ciklodextrin, citromsav és PEG segédanyagok alkalmazásával. A 

formulált minták minősítésére, a hatóanyagok felszívódásának, biohasznosulásának in vitro 

vizsgálatára az elmúlt 10 évben jelentős fejlődésen átment szimultán kioldódás-felszívódás 

mérőrendszerek váltak elfogadottá.27 A vizsgált két antipszichotikum formulált mintáinak vizsgálata a 

pION cég FluxTM berendezésével történt (7. ábra). A modellrendszer kifejezetten formulált minták 

gasztrointersztinális felszívódás vizsgálatára lett kifejlesztve és bár elrendezése, geometriai 

paraméterei, a donor és fogadó oldal térfogata (20-20 ml), a mesterséges membrán fogadására 

alkalmas szűrő (PVDF) mérete és így a lipid oldat térfogata (75 l) eltér, illetve a kioldódás 

modellezése miatt a donor és a fogadó oldal függetlenül is kevertethető, sok tekintetben a PAMPA 

rendszer felnagyított másának tekinthető. A formulációs segédanyagok összetettségéből adódóan, 

illetve az optimálizálásuk során keletkező nagyszámú mintának, továbbá, hogy a szájüregi mukózán 

keresztüli felszívódásra mesterséges membránrendszert még nem dolgoztak ki, a direkt FluxTM 

rendszerben történő modellfejlesztés elvetésre került. A szájnyálkahártyán keresztüli felszívódás 

modellezésére alkalmas mesterséges lipidmembrán kifejlesztése a PAMPA modellrendszeren történt. 

 

 
7. ábra pION FluxTM kioldódás – permeabilás modellrendszere 

 

3.3. Modellfejlesztésben felhasznált ex vivo szájnyálkahártya-penetrációs adatok 

A szájnyálkahártya sejtes felépítése az oszlopos elrendezésű bél epitéliummal szemben nagyban 

hasonlít az összetett, több rétegben, pikkelyesen felépülő bőr epitéliumhoz. A szájüregben a bukkális 

epitélium mintegy 50 cm2 felületű, vastagsága 500-600 m.28 A membrán közel 50%-a poláris 

 
26Masson, M.; Loftsson, T.; Másson, G.; Stefánsson, E. J. Control Rel. 1999, 59,107–18. 
27Dickinson, P.A.; Rmaileh, R.A.; Ashworth, L.; Barker, R.A.; Burke, W.M.; Patterson, C. M.; Yasin, M. AAPS J. 

2012, 14 (2), 196–205. 
28Sudhakar, Y.; Kuotsu, K.; Bandyopadhyay, A.K. J. Control. Release. 2006, 114, 15–40. 
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lipidekből, foszfolipid és glikozilceramid származékokból épül fel.29 A állatvilágban mind 

összetételben, mind felépítésben a sertés szájüregi mukózája áll legközelebb az emberéhez. Ennek 

megfelelően az általánosan elfogadott ex vivo modellben is a sertés szájnyálkahártya izolátumból 

kiindulva végzik a humán bukkális felszívódás előrejelzését, a 2.1. pontban részletesen bemutatott, a 

bőr permeabilitás vizsgálatában általánosan elfogadott Franz diffúziós cella segítségével. A modellben 

a vizsgált vegyületek permeabilitási koefficiensének (Kp) megadása is az ebben a pontban leírtakkal 

azonos módon történik. A vizsgálati rendszerben a donor cella pH 6,8-as puffert tartalmaz, ami 

megfelel az emberi nyál átlagos pH értékének. A fogadó oldali közeg pH értéke 7,4, ami a szisztémás 

keringésnek felel meg. Az inkubáció a modellben 37 oC-on, fél órán keresztül történik, majd a donor 

és fogadó cellákban kialakuló hatóanyag koncentrációt HPLC−DAD/MS kapcsolt technikákkal, vagy 

egyszerű spektrofotometriás módszerrel határozzák meg. Az in vitro modellfejlesztéshez Kokate és 

mtsai által közölt, a fentiekkel azonos sertés szájüregi epitélium izolátumon (vastagsága: 500±50 m) 

végzett ex vivo vizsgálati eredményeket használtuk fel (5. táblázat).30 

 

3.4. Bukkális-PAMPA modell felépítése 

A permeábilitás méréseket a Millipore cég 96 lyukú PAMPA szendvics mérőtálcás rendszerén 

végeztük (donor mérőtálca: MultiscreenTM-IP, 0,45 m PVDF szűrőmembrán, fogadó mérőtálca: 

Multiscreen MSSACCEPTOR, teflon). A mérés 37 ± 0,5°C-on zajlott, a mérőtálcák 4 óra inkubálási 

időt követően lettek szétszedve. Ezt követően a donor és fogadó mérőtálcákban kialakuló 

hatóanyagkoncentrációk HPLC-DAD technikával lettek meghatározva. A vizsgált vegyületek effektív 

permebilitását (Pe) a 2. ábrán megadott egyenletek segítségével adtuk meg. A modelloptimálás során 

háromféle mesterséges lipidmembrán vizsgálata történt. A lipidrendszerek oldására a Richterben már 

korábban, a gasztrointesztinális (GI) felszívódás modellezésében bevált oldószert a n-dodekánt 

alkalmaztuk, a három mesterséges membrán maga az oldószer, vagyis a n-dodekán, a korábban 

optimált foszfatidilkolint és koleszterint tartalmazó GI-specifikus membrán és a Squier és mtsai által 

publikált30 szájnyálkahártya-specifikus lipidösszetételű membránok voltak (4. táblázat). 

 
4. táblázat Bukkális-PAMPA modellezésnél alkalmazott mesterséges membránok összetétele 

Membrán alkotók 

 

Oldószer membrán 

(n-dodekán) 

GI modell 

lipidösszetétel 

(mg/ml dodekán) 

Szájnyálkahártya- specifikus 

lipidösszetételli 

(mg/ml dodekán) 

foszfatidilkolin - 26,7   8,0 

koleszterin - 13,3 10,3 

palmitinsav - 0  4,0 

glikozilceramid - 0  6,0 

szfingomielin - 0  3,3 

foszfatidilinozitol - 0  0,8 

foszfatidiletanolamin - 0  7,5 

 

3.5. Bukkális-PAMPA modell korrelációja sertés szájnyálakahártyán kapott adatokkal 

Az előző két pontban leírtaknak megfelelően a hatóanyagok, illetve az azokból fejlesztett formulációk 

szájnyálkahártyán keresztüli felszívódását legjobban modellező n-dodekán-lipid keverék azonosítása 

volt a cél. A referenciaként kiválasztott sertés ex vivo mérési eredményeket felhasználva három 

különböző összetételű membránt, tisztán n-dodekánnal, a gasztrointesztinális epitéliumra, illetve sertés 

szájnyálkahártyára-specifikus összetételű lipidkeverékekkel kialakított PAMPA modelleket 

hasonlítottuk össze. Az összehasonlításhoz 11 modellvegyületet választottunk ki, melyek PAMPA 

modellben mért logPe értékeit vetettük össze az ex vivo kísérletekben meghatározott logKp értékekkel 

(5. táblázat). Az egyes mesterséges lipidmembránok esetében kapott logPe adatok és az ex vivo logKp 

adatok lineáris regresszióval történt összevetése alapján a n-dodekán, oldószer membrános PAMPA 

modell adta a legjobb korrelációt (R2 = 0,81). 
5. táblázat A kiválasztott referenciavegyületek mért logPe és logKp értékei 3 különböző mesterséges 

membránösszetételen mért PAMPA és ex vivo permeabilitás vizsgálat esetében 

 
29Squier, C.A.; Cox, P.; Wertz, P.W. J. Invest. Dermatol. 1991, 96,123–6. 
30Kokate, A.; Xiaoling, L.; Williams, P.J.; Singh, P.; Jasti, B.R. Pharm. Res. 2009, 26(5), 1130–9. 
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 logPe ± SD logKp 

Modell 

vegyületek 

oldószer-PAMPA 

(n-dodekán) 
GI-PAMPA 

Szájnyálkahártya 

specifikus-PAMPA 

ex vivo bukkális 

sertés 

Amitriptilin -5,16 ± 0,04 -4,98 ± 0,02 -5,27 ± 0,09 -4,89 ± 0,06 

Antipirin -5,76 ± 0,10 -5,65 ± 0,04 -5,9 ± 0,04 -5,27 ± 0,07 

Bupivakain -4,84 ± 0,01 -4,77 ± 0,02 -4,77 ± 0,05 -4,77 ± 0,03 

Diltiazem -4,97 ± 0,01 -4,83 ± 0,03 -4,84 ± 0,03 -5,14 ± 0,04 

Koffein -5,70 ± 0,04 -5,67 ± 0,02 -5,49 ± 0,01 -5,05 ± 0,01 

Lidokain -5,01 ± 0,04 -4,81 ± 0,02 -4,84 ± 0,03 -4,77 ± 0,05 

Metoprolol -6,41 ± 0,00 -6,21 ± 0,01 -5,18 ± 0,05 -5,89 ± 0,07 

Naproxen -5,82 ± 0,03 -5,44 ± 0,01 -5,12 ± 0,05 -5,42 ± 0,03 

Nimeszulid -4,27 ± 0,02 -4,39 ± 0,01 -4,20 ± 0,01 -4,24 ± 0,08 

Propranolol -5,12 ± 0,01 -5,33 ± 0,01 -5,08 ± 0,05 -4,89 ± 0,03 

Verapamil -5,07 ± 0,05 -4,99 ± 0,03 -4,89 ± 0,02 -4,94 ± 0,03 

R2 0,81 0,76 0,28  

 

Az eredmények elemzését egy nem-paraméteres, a rangszámkülönbségek abszolútérték összegének 
módszere (SRD: Sum of Ranking Differences)31 segítségével is elvégeztük. A próba mindegyik 

membránösszetétellel mért mérésen belül a mért logPe értékek szerint sorrendbe állítja a vegyületeket. 

Az ex vivo mérések eredménye, azaz a logKp szerinti sorrend tekinthető a referencia sorrendnek. Ezt 

követően aszerint, hogy az egyes sorrendek hány ponton térnek el a referenciától, rangot kapnak. 

Értelemszerűen a legkisebb rangszámkülönbségű modell adatai hasonlítanak leginkább a referencia 

adatokra. Az összevetés eredményeképpen a n-dodekán alapú modell 14, a GI-PAMPA modell 16, 

míg a szájnyálkahártya-specifikus PAMPA rendszer 25 rangszámkülönbséget ért el. Az SRD módszer 

alapján kapott rangok alapján arra is lehetőség van, hogy random generált számsorok esetén 

megállapítsuk, mekkora a valószínűsége annak, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk sorrendiséget 

tekintve, mint a mérési eredményeink alapján (CRRN (Compare Ranks with Random Numbers) 

módszer). A 8. ábra alapján látható, hogy ennek a valószínűsége mindhárom esetben 5% alatt van 

(mindhárom oszlop a diagramon XX1-től balra esik). 

 
8. ábra SRD módszer alapján kapott rangok összehasonlítása random számokkal:  

Compare Ranks with Random Numbers (CRRN) 

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a tisztán n-dodekánt tartalmazó oldószer membrán alapú 

PAMPA modell által kapott permeabilitási adatok hasonlítanak leginkább az ex vivo referenciaként 

szolgáló adatokhoz. Emiatt a bukkális felszívódás optimálására irányuló, ideális formuláció 

kiválasztási kísérletekhez a továbbiakban a n-dodekán alapú egyoldószeres, optimált bukkális-

PAMPA rendszer került felhasználásra.  

 

3.6. Risperidon gyógyszerkészítmények bukkális-PAMPA vizsgálata 

A risperidon gyógyszerformák biohasznosulásának előrejelzésére szolgáló szimultán kioldódási és 

permeabilitási vizsgálatok paramétereinek beállításának érdekében a hatóanyagot tartalmazó 

 
31Héberger, K.; Kollár‐Hunek, K. J. Chemomet. 2011, 25(4), 151–8. 
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készítmények puffer oldata vagy szuszpenziója a beállított bukkális-PAMPA rendszerben lettek 

elővizsgálva. Az egyes készítmények hatóanyagtartalma a PAMPA rendszer összeállításakor, a 0. 

időpillanatban a donor oldalon megegyezett (természetesen az alkalmazott formulációs 

segédanyagoktól függően a pufferben az oldott risperidon hatóanyagkoncentráció jelentősen 

eltérhetett), így elegendő volt csak a fogadó oldalon kialakuló végkoncentrációk összehasonlítása 

annak eldöntésére, hogy melyik készítmény a legígéretesebb. 

 
9. ábra Risperidon készítmények bukkális-PAMPA modell fogadó oldalán kialakuló átlagos hatóanyag 

koncentrációja három párhuzamos mérés mellett. (HPBCD: hidroxipropil--ciklodextrin, PVP: poli-vinil-pirrolidon) 

 

A 9. ábra alapján látható, hogy mindhárom készítmény esetén több hatóanyag-molekula jutott át a 

bukkális-PAMPA n-dodekán által képzett membránján, mint a tiszta hatóanyagból. Az eredményből 

az is kitűnik, hogy a HPBCD alkalmazása nagyban javította a készítményben a hatóanyag 

permeabilitását, továbbá azt is, hogy az öntött film formuláció permeabilitási eredménye kiemelkedik 

a készítmények közül.  

 

2. tézis: 

A vizsgálatok alapján sikerült kidolgoznunk egy robusztus, nagy áteresztőképességű, 

egykomponensű, n-dodekánt, mint mesterséges oldószer membránt tartalmazó PAMPA modellt, ami 

alkalmas ex vivo sertés bukkális mukózán keresztüli hatóanyag felszívódás modellezésére. Ezen 

túlmenően sikerült rámutatnunk, hogy a kialakított bukkális-PAMPA modell formulációk 

kiválasztásában, szimultán kioldódás-permeabilitás vizsgálatok előkészítésében is hasznos eszköz 

lehet. 

 

A tézishez kapcsolódó közlemény: [SP2]; IF: 3,650; független hivatkozások: 6 

 

4. Vér−agy gát-specifikus in vitro permeabilitási modell fejlesztése, finomhangolása 

(PAMPA-BBB) 
4.1. Vér-agy gát, mint a központi idegrendszer belépési kapuja, in vivo és in vitro modelljei 

A vér-agy gát (BBB) a központi idegrendszer védelmét szolgáló összetett sejtrendszer, mely a legtöbb 

exogén molekula agyi penetrációját hatékonyan gátolja. A vegyületek transzportját illetően a vér-agy 

gátnak, vagyis az agyi kapilláris erek falát alkotó endotél sejteknek különösen fontos a szerepe (10. 

ábra). Felépítését tekintve eltér a többi szövet (pl.: gasztrointesztinális, bukkális, vagy bőr) 

hámsejtjétől. Membránrendszerük rendezettsége nagyobb és az endotél sejtek közötti kapcsolatok 

(tight junction) is sokkal szorosabb illeszkedést mutat, speciálisan kapcsolódnak egymással, kevesebb 

membráncsatornát tartalmaznak, ezáltal egy szigorúbb kémiai és mechanikai gátrendszert hoznak 

létre.32 A BBB a sejtmembránt alkotó foszfolipidek összetételében is jelentősen különbözik a többi 

belépési kaputól. A tápcsatorna endotéljének közel semleges töltésű lipidmembránjához képest a BBB 

membránjában nagyobb mennyiségben jelenlévő nettó negatív töltésű foszfatidilszerin, 

foszfatidilinozitol és foszfatidsav lipidkomponensek miatt egyúttal egy negatív töltésfelhőjű gátat 

hoznak létre.33 Ennek köszönhetően, míg az exogén molekulák legnagyobb része, illetve kiemelten a 

 
32Cardoso, F.L.; Brites, D.; Brito, M.A. Brain Res. Rev. 2010, 64, 328–63. 
33Krämer, S.D.; Hurley, J.A.; Abbot, N.J.; Begley, D.J. J. Lipid Res. 2002, 38, 557–65. 
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bázikus karakterű hatóanyagok főként passzív transzport útján jutnak át a vér-agy gát endotél sejtjein, 

addig a savas karakterű vegyületek számára ezen az útvonalon gyakorlatilag átjárhatatlan a BBB.34  

 

 
10. ábra A perifériás és az agyi kapilláris erek epitéliumának összehasonlítása 

 

A vér-agy gáton keresztül megvalósuló transzportfolyamatok vizsgálatára in silico, in vitro és in vivo 

modellek egyaránt rendelkezésre állnak. Az in silico technikák prediktív ereje jellemzően csekély. Az 

in vivo BBB-specifikus vizsgálatoknak, amit a preklinikai gyakorlatban patkányokon végeznek 

alacsony az áteresztőképességűk és költségesek. Az in vivo preklinikai vizsgálatokban a hatóanyagok 

agyi penetrációját az adott hatóanyag agyi (CB), illetve plazma (CP) koncentrációjának hányadosával, 

illetve annak logaritmizált értékével, a logBB értékkel szokták jellemezni. A paraméter 

meghatározására három elfogadott megközelítés is ismert. Az első esetben a teljes kinetikai lefutást 

vizsgálják az agyban és a plazmában (AUCagy/AUCplazma), a másik két esetben egy adott ponthoz, a 

Cmax-hoz, vagy a steady state állapothoz kötött hatóanyagkoncentrációkkal (Cagy/Cplazma)Cmax,steady state 

számolnak. Bár nincs általánosan elfogadott logBB küszöbérték a CNS aktivitásra, annyi azonban 

elmondható, hogy a rendelkezésre álló gyógyszerkincs CNS-re ható vegyületeinek logBB értéke 

jellemzően nagyobb mint -0,5.35 Ez számértékileg azt jelenti, hogy a teljes plazmára vonatkoztatott 

hatóanyagkoncentráció 30 %-a éri el az CNS idegsejtjeit. In vitro sejtes modellek közül a 

gyógyszeriparban széles körben elterjedtek a Caco-2 (humán vastagbél karcinóma sejtvonal), MDCK 

(kutya vese epitél sejtvonal) tesztrendszerek. Ezek előnye, hogy a passzív transzport mellett az aktív 

transzportot is modellezik. Ezáltal a molekula transzportjáról egy összetettebb jellemzést képesek 

megadni. A sejtvonalak fenntartása azonban időigényes, illetve a modell összetettsége miatt, amit 

főként az aktív transzporter fehérjék és metabolizáló enzimek jelenléte okoz, az agyi felszívódás 

jellemzése, illetve a modell automatizálhatósága nehézkes.36 Alternatív megoldásként a BBB 

penetráció modellezésében is megjelent a PAMPA technika alkalmazása. Az eredeti Kansy és mtsai 

által kidolgozott rendszer továbbfejlesztésével előálló BBB-specifikus, effektív permeabilitás mérésére 

szolgáló PAMPA-BBB modellt 2003-ban Di és mtsai közölték.11 Az alapvető PAMPA elrendezésben 

nem történt változás, mesterséges membránként sertés agyi lipid extraktumot (porcine polar brain lipid 

extract– PBLE) oldottak n-dodekánban, a donor és fogadó cellákat a fizológiás közegeknek 

megfelelően (plazma → idegsejt citoszolja) pH 7,4 pufferrel töltötték fel. A modell optimálása során a 

membránban oldott lipid mennyiségének (0-100 mg/ml) és a lipidoldat térfogatának (4-20 l) hatását 
vizsgálták. A PAMPA rendszer inkubációja minden esetben szobahőmérsékleten, 18 órán át történt. 

Az egyes mesterséges membrán összeállítások mellett kapott effektív permeabilitási értékeket 

Lombardo és mtsai által kidolgozott in silico logBB adatokkal37 vetették össze, melynek alapján a 

22 mg/l PBLE koncentráció és 4 l n-dodekánnal képzett oldattérfogat mutatkozott ideálisnak. Az 

optimált modellben a mért effektív permeabilitás (Pe) – in silico logBB összevetése alapján sorolták a 

vegyületeket CNS+ (Pe > 4·10-6 cm/s) és CNS- (Pe < 2·10-6 cm/s) kategóriákba. A köztes 

permeabilitási értéket felvevő vegyületeket a CNS+/-, bizonytalan kategóriába sorolták. Látható, hogy 

az így kialakított modell csak a hatóanyagok osztályozására, a vegyületek logBB szintű skálázására és 

 
34Pardridge, W. M. J. Neurochem. 1998, 70, 1781–92. 
35Doran, A.; Obach, R.S.; Smith, B.J.; Hosea, N.A.; Becker, S.; Callegari, E. Drug Metab. Dispos. 2005, 33, 165–74. 
36Wang, Q.; Rager, J.D.; Weinstein, K.; Kardos, P.S.; Dobson, G.L.; Li, J. Int. J. Pharm. 2005, 288, 349–59. 
37Lombardo, F.; Blake, J.F.; Curatolo, W.J. J. Med. Chem. 1996, 39, 4750–45. 
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így finom szerkezeti változásokon keresztüli BBB penetrációra vonatkozó optimálására nem 

használható. 

 

4.2. PAMPA-BBB modell fejlesztése, inkubációs paraméterek finomhangolása 

Az előző pontban leírtaknak megfelelően a BBB-specifikus PAMPA modell fejlesztés kiindulási 

pontjaként a Di és mtsai által kidolgozott modell szolgált. A fejlesztés célja egy olyan PAMPA modell 

kidolgozása volt, ami in vivo logBB adatokkal is jó egyezést mutat és alkalmas lehet vezérmolekula 

optimálási szakaszban a kis szerkezeti változásokból adódó permeabilitási különbségek alapján BBB 

penetrációs sajátság szerinti sorrend felállítására azonos szerkezeti körbe eső vegyületek között. Ennek 

megfelelően a modellfejlesztés első lépésében a Di és mtsai által vizsgált hatóanyagok, illetve 

kereskedelmi úton beszerezhető, in vivo logBB adattal rendelkező gyógyszermolekulákat gyűjtöttünk 

össze (6. táblázat).  

 
6. táblázat A PAMPA-BBB modellben vizsgált vegyületek (N=27) in vivo logBB és fizikai kémiai jellemzői 

Vegyület in vivo logBB# logP 
Savas 

funkció 

Bázikus 

funkció 

PAMPA-BBB modell, logPe 

Di és mtsaixi Optimált 

Acetilszalicilsav -0,5 0,90 +  n.d. -5,72 ± 0,01 

Amitriptilin * 0,98 4,61  + n.d. -4,58 ± 0,01 

Bupropion * 1,4 3,19a  + -4,09 ± 0,05 -4,33 ± 0,04 

Buspiron 0,48 2,78  + -3,92 ± 0,08 -4,40 ± 0,02 

Dezipramin 0,9 3,79  + -4,12 ± 0,05 -4,45 ± 0,08 

Diazepám 0,52 2,84  + -4,00 ± 0,04 -4,31 ± 0,02 

Diklofenak * -1,3 4,51 +  -4,78 ± 0,02 -5,62 ± 0,04 

Difenhidramin 1,26 3,18  + n.d -4,17 ± 0,06 

Fenitoin * -0,04 2,24 +  n.d. -4,92 ± 0,04 

Fentanil 0,38 3,86a  + n.d. -4,24 ± 0,02 

Fluoxetin * 1,07 4,50  + n.d. -4,41 ± 0,01 

Hidrokortizon * -0,9 1,53   -4,60 ± 0,05 -5,53 ± 0,22 

Hidroxizin * 0,39 3,55  + n.d. -4,53 ± 0,02 

Imipramin 1,06 4,39  + -4,09 ± 0,09 -4,44 ± 0,02 

Indometacin * -1,26 3,51 +  -5,04 ± 0,02 -5,75 ± 0,06 

Karbamazepin * 0 2,45   -4,27 ± 0,04 -4,86 ± 0,08 

Klozapin 0,61 4,10  + -4,27 ± 0,03 -4,45 ± 0,02 

Kvetiapin * 0,7 2,89 a  + -4,28 ± 0,05 -4,49 ± 0,05 

Lamotrigin * -0,081 1,17a  + -4,58 ± 0,06 -5,07 ± 0,07 

Maprotilin 1,3 3,93a  + n.d. -4,39 ± 0,02 

Nortriptilin 1,04 4,39  + -3,86 ± 0,10 -4,43 ± 0,04 

Oxazepám * 0,61 2,37   -4,28 ± 0,01 -4,57 ± 0,01 

Progeszteron * 0,2 3,48   -4,10 ± 0,06 -4,61 ± 0,08 

Promazin 1,23 4,40a  + -4,24 ± 0,04 -4,37 ± 0,08 

Propranolol * 0,64 3,48  + -4,15 ± 0,06 -4,66 ± 0,03 

Szalicilsav -1,1 2,19 +  -4,59 ± 0,04 -5,76 ± 0,01 

Tiopentál * -0,14 3,06 a  + -4,25 ± 0,07 -4,80 ± 0,06 

*A módszerfejlesztéshez használt vegyületek (N=15). #A mért logBB értékek forrásai:38,39 ,40,41,42. n.d.: nem 

detektálható 

 
38Escuder-Gilabert, L.; Molero-Monfort, M.; Villanueva-Camanas, R.M.; Sagrado, S.; Medina-Hernandez, M.J.; J. 

Chrom. B 2004, 807, 193–201. 



Dr. Balogh György Tibor   Habilitációs tézisek 

 

 18 

A kiválasztott 27, diverz szerkezeti körből származó vegyület mind molekulatömegük és lipofilitásuk, 

mind az in vivo logBB értékük szempontjából széles tartományt fednek le, illetve sav-bázis karakterük 

alapján is heterogénnek tekinthetők (5 savas, 17 bázikus és 5 neutrális). A referencia vegyületek 

kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy agyi felszívódásukat aktív transzporterek ne befolyásolják. 

A vizsgált hatóanyagok közül a BBB+ vegyületek irodalmi adatok alapján passzív diffúzióval jutnak 

be a CNS-be. Erre azért kellett különös figyelmet fordítani, mert a PAMPA módszer csak a passzív 

transzportot modellezi. 

A vizsgálat, illetve a modelloptimálás első lépéseként a 27 kiválasztott vegyület permeabilitásának 

meghatározása az eredeti Di és mtsai által kidolgozott PAMPA-BBB módszer szerint történt. A kapott 

adatokat az általuk javasolt CNS+/CNS- osztályozás helyett a kapott logPe értékek és a megfelelő in 

vivo logBB adatok közötti lineáris korreláció (R2 = 0,697) alapján elemeztük. A kapott érték alapján a 

modell prediktív ereje közepesnek mondható. 

A modellfejlesztés a továbbiakban az 1. táblázatban is bemutatott, a PAMPA modell fejlesztési irányát 

már korábban mások által is figyelembe vett változtatható paraméterek lépésenkénti finom optimálása 
szerint történt. A vizsgálatok során figyelmbe véve, hogy a 96 lyukú mérőtálcás rendszerben idő- és 

eszköztakarékosan 15 független + 1 vak minta 3 párhuzamos mellett mérhető, a teljes referencia 

vegyületkörből 15 vegyület lett kiválasztva (ld. 6. táblázat) azon elvek betartása mellett, amit a teljes 
vegyületkör kiválasztásánál is szemelőtt tartottunk. A fejlesztés elsődleges szempontja a mérési idő 

csökkentése és a fiziológiás körülmények minél jobb megközelítése volt.  

 
4.3. PAMPA-BBB modellrendszer inkubálási hőmérséklet és idő hatásának vizsgálata 

A változtatható paraméterek közül először az inkubálási hőmérséklet és az idő hatását vizsgáltuk. A 

PAMPA rendszer paramétereinek optimálásánál minden esetben az effektív permeabilitás (logPe) és az 

in vivo logBB értékek közötti lineáris korreláció változása volt a vezérparaméter. A kiindulási 

PAMPA-BBB modell (inkubálási körülmények: 18 óra, RT) előrejelzőképessége (R2 = 0,557) az 

inkubálási idő és hőmérséklet változásától csak kis mértékben függött. Bár a szobahőmérsékleten 4 

órás inkubálás mellett kaptuk a legjobb korrelációt az in vivo adatokkal (R2 = 0,693), a fiziológiás 

körülményekre és a modell gyorsítására való törekvés, illetve a korrelációk közötti kis eltérés miatt a 

további modelloptimálási lépések 4 órás, 37 oC-on történő inkubáció mellett folytak (R2 = 0,580). 

 

4.4. PAMPA-BBB modellrendszer membrán térfogatának és összetételének vizsgálata 

A mesterséges PAMPA membrán oldószer térfogatának vizsgálata Carrara és mtsainak a 

megfigyeléséből indult ki.43 Vizsgálataikban a n-dodekánban, illetve n-dodekán:n-hexán 1:1 (V/V) 

arányú keverék oldószerben oldott lipidekből álló membrán alkalmazásakor jelentős különbséget 

azonosítottak a vizsgált vegyületek permeabilitási tulajdonságában. A jelenség ebben az esetben abból 

adódik, hogy az illékony oldószerkomponens, vagyis a n-hexán elpárolog a membrán felületéről, azaz 

valójában ezzel a vizsgálati módszerrel a lipidmembrán n-dodekán mennyiségét, vagyis az oldószer 

komponens térfogatát lehet változtatni. Értelemszerűen a n-hexán arányának növelésével csökkenni 

fog a mesterséges membrán oldószertartalma, de egyúttal a membrán össztérfogata és ezzel együtt a 

vastagsága is. Eddigiekben részletesen nem vizsgálták, a n-hexán:n-dodekán arányának hatását a 

PAMPA permeabilitás és BBB-specifikus permeabilitás összefüggése között, a vizsgálatok a 

következő lépésben ennek feltárására irányultak.  
Fentiek alapján a mesterséges membrán oldószer térfogatának hatását a különböző n-dodekán és n-

hexán arányú elegyeiben oldott szövetspecifikus PBLE-t alkalmazása mellett vizsgáltuk a kiválasztott 

15 referencia vegyületen. Ebben az esetben is a logPe értékek és az in vivo logBB adatok közötti 

korreláció, továbbá a már 3.5. pontban bemutatott nem-paraméteres SRD módszer segítségével történt 

a modellbeállítások értékelése. Az alábbi, 7. táblázatban bemutatott eredmények alapján elmondható, 

 
39Katritzky, A.R.; Kuanar, M.; Slavov, S.; Dobchev, D.A.; Fara, D.C.; Karelson, M.; Acree Jr., W.E.; Solov'ev, V.P.; 

Varnek, A. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 4888–917. 
40 Mente, S.R.; Lombardo, F. J. Comp. Aided Mol. Des. 2005, 19, 465–81. 
41Vilar, S.; Chakrabarti, M.; Costanzi, S. J. Mol. Graph. Model. 2010, 28, 899–903. 
42Zhang, L.; Zhu, H.; Oprea, T.I.; Golbraikh, A.; Tropsha, A. Pharm. Res. 2008, 25, 1902–14. 
43 Carrara, S.; Reali, V.; Misiano, P.; Dondio, G.; Bigogno, C. Int. J. Pharm. 2007, 345, 125–33. 
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hogy mind a korrelációt, mind az SRD értékeket figyelembevéve az 1:3 n-dodekán:n-hexán arányú 

lipidoldószer összetétel alkalmazása az optimális a PAMPA-BBB modell előrejelző képességét 

figyelembe véve. 

 
7. táblázat A membrán oldószerösszetételének hatása a PAMPA-BBB modell előrejelző képességére 

N = 15; n = 3 párhuzamos mérés alapján; # SRD, sum of ranking differences 

 
A következő lépésben a mesterséges membrán két komponensének a PBLE mennyiségének (0-

10 m/V%) és a n-dodekán térfogatának (1,25-5 l) permeabilitásra gyakorolt hatását vizsgáltuk 

részletesen. Az eredmények alapján (8. táblázat) a logPe − logBB közötti korrelációt figyelembe véve 

átlagosan a kisebb n-dodekán mennyiségek mellett kaptunk nagyobb R2 értékeket, az optimális 

membrán összetétel a 10 m/V% PBLE – 1,25 l n-dodekán mellett volt azonosítható. Az eredmény 

alapján megállapítható, hogy a kis n-dodekán és nagy PBLE mennyiség együttesen segítik a 

mesterséges lipidmembrán BBB specificitásának kifejeződését.  

 
8. táblázat A membrán összetétel hatása a PAMPA-BBB modell előrejelző képességére (N=15, n=3) 

PBLE (m/V %) R2 (logPe – logBB közötti lineáris korreláció) 

10 0,893 0,670 0,276 0,336 0,597 

8 0,804 0,465 0,489 0,058 0,497 

6 0,829 0,679 0,532 0,623 0,552 

4 0,724 0,762 0,685 0,474 0,542 

2 0,659 0,766 0,632 0,737 0,796 

0 0,607 0,602 0,520 0,579 0,551 

n-dodekán (μl) 1,25 2 3 4 5 

 

Abból kiindulva, hogy a humán CNS koleszterin tartalma (23 mg/g) átlagosan magasabb, mint más 

szöveteké44 a mesterséges membrán permeabiltási viszonyainak változása és a koleszterin mennyisége 

közötti összefüggést is részletes vizsgálatuk. Korábbi modellfejlesztési tapasztalataink alapján, illetve 

a koleszterin n-dodekánban való oldhatósági korlátja miatt, a koleszterin koncentrációját 0,33 és 1,66 

m/V% között változtattuk.  

 
9. táblázat A modellmembrán koleszterin tartalmának hatása a PAMPA-BBB modell előrejelző képességére 

Lipid rendszer 

10 m/V% PBLE n-dodekánban 

Lipid rendszer  

10 m/V% PBLE 1:3 n-dodekán : n-hexán elegyében 

Koleszterin mennyiség 

m/V% 
R2 SRD# 

Koleszterin mennyiség 

m/V% 
R2 SRD# 

0  0,599 34 0  0,893 18 

0,33 0,599 38 0,33 0,854 24 

0,66 0,651 28 0,66 0,856 24 

1,00 0,622 34 1,00 0,802 22 

1,33 0,723 26 1,33 0,812 24 

1,66 0,757 22 1,66 (nem oldható) - 

N = 15; n=6 párhuzamos mérés alapján. #SRD: sum of ranking differences  

 
44Dietschy, J.M.; Turley, S.D. J. Lipid Res. 2004, 45, 1375–97. 

n-dodekán:n-hexán arány (V:V) R2 SRD# 

0:1 0,185 56 

1:3 0,893 18 

1:1 0,614 48 

3:1 0,474 42 

1:0 0,599 34 
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A koleszterin hatása mind az eredeti 5 l n-dodekán, mind a n-dodekán:n-hexán 1:3 (V/V) arányú 

oldószer rendszer mellett vizsgálatra került. A logPe − logBB értékek közötti lineáris korreláció és 

SRD paraméterek változása alapján megállapítható (9. táblázat), hogy a két oldószerrendszerben a 

koleszterinnek éppen ellentétes hatása van a PAMPA modell BBB-specifikus jellegére. Míg a 

nagyobb n-dodekán tartalmú mesterséges membrán alkalmazása mellett a koleszterin mennyiségének 

növelése javította a modell logBB prediktivitását, addig a kisebb n-dodekán tartalom mellett a 

növekvő koleszterin tartalom hatására a BBB-specifikus jelleg csökkenést mutatott. Az eredmények 

alapján, törekedve a PAMPA-BBB modell előrejelző képességének növelésére, költséghatékonyságára 

és a mesterséges membrán összeállításának egyszerűsítésére az optimális membrán összeállításnak a 

10 m/V% PBLE, 0 m/V% koleszterin n-dodekán:n-hexán 1:3 arányú oldószer adódott. Bár a 

habilitációs tézis keretein túlmutat a két oldószerrendszer részletes bemutatása, a későbbi, növényi 

extraktumok PAMPA-BBB modellen végzett vizsgálatai miatt fontos megjegyezni, hogy az 

eredmények ellenére mind a két oldószer mennyiség mellett kapott optimális membrán beállításnak (n-

dodekán→1,66 m/V% koleszterin; n-dodekán:n-hexán→0 m/V% koleszterin) van gyakorlati 

felhasználás szempontjából előnye. Ennek oka, hogy a két modellt összehasonlítva nagyobb n-
dodekán mennyiség mellett átlagosan kisebb a vegyületek effektív permeabilitása, azaz fokozottabb a 

membrán BBB-specifikus visszatartása és szűrő jellege, mint a n-dodekán:n-hexán 1:3 arányú 

oldószer mellett. Ebből fakadóan az olyan összetett, több komponensű rendszerek, mint a növényi 

extraktumok esetében a BBB permeábilis komponensek azonosítása hatékonyabb lehet a nagyobb n-

dodekán tartalmú PAMPA modellel. 

 

4.5. Az oldhatóság javítása, a segédoldószer hatása a PAMPA-BBB modellben 

Az elmúlt 20 évben a gyógyszerkutatásban és ezen belül kiemelten a CNS irányú terápiás területen 

egyre fokozottabb a magas lipofilitású és ennek következtében a vizes közegben rosszul oldódó 

vegyületek kezelésének problémája.45 A hatóanyagok fizikai kémiai jellemzésénél és farmakológiai 

vizsgálatainál az általánosan elfogadott segédoldószer a poláris aprótikus sajátságú DMSO, melyet 

egyúttal a hatóanyagok oldhatóság javításának érdekében is alkalmaznak.46 A DMSO in vitro sejtes 

permeabilitási modellekben növeli a sejmembrán permeabilitását, amit a foszfolipid kettősrétegben az 

oldószer által kialakított pórusokkal magyaráznak.47 Fentiek miatt, illetve a PAMPA-BBB rendszer 

rosszul oldódó vegyületekre történő kiterjesztése érdekében megvizsgáltuk a DMSO hatását az 

optimált modell esetében is. A DMSO hatását a két korábban bemutatott, n-dodekán és n-dodekán:n-

hexán 1:3 oldószerrendszerben kialakított mesterséges membrán esetében is megvizsgáltuk. A DMSO 

permeabilitását a PAMPA akceptor oldalán kialakuló oldószer koncentráció meghatározásán keresztül 

lángionizációs detektorral kapcsolt gázkromatográfiás technikával (GC−FID) vizsgáltuk. A vizsgálat 

alapján a n-dodekánban oldott PBLE és koleszterin tartalmú membrán gyakorlatilag átjárhatatlan a 

DMSO számára. 10 V/V% koszolvenst adva a donor oldali pufferhez, az akceptor oldalon 0,01 V/V%-

ban volt csupán mérhető a DMSO jelenléte. A n-dodekán:n-hexán 1:3 elegyét tartalmazó 

lipidmembrán már kis mértékben áteresztő a DMSO oldószerre nézve. A donor oldalon 10 V/V% 

kiindulási koncentrációjú DMSO mellett az akceptor oldalon 0,18 V/V%-ban jelent meg az oldószer. 

A további vizsgálatokban, ahol a donor és fogadó oldali DMSO koncentráció 5-20 V/V% között 

változott a már optimált PAMPA-BBB modell (10 m/V% PBLE, n-dodekán:n-hexán 1:3, 4 óra, 37oC) 

prediktív erejének változását követtük. A 10. táblázatban bemutatott eredmények alapján még 10 és 
15 V/V% DMSO alkalmazása mellett is a logPe és in vivo logBB értékek között szoros lineáris 

korreláció volt tapasztalható szignifikáns különbség nélkül. 15 V/V% DMSO tartalom felett a 

korreláció lecsökkent, az eredmények reprodukálhatatlanná, és így megbízhatatlanná váltak. A legjobb 

eredményt 5 V/V% DMSO hozzáadásával lehetett azonosítani. A korreláció értéke kismértékben 

ugyan, de magasabb, mint koszolvens nélküli modellben. Az 5-15 V/V% mennyiségben alkalmazott 

DMSO modellek alkalmazása a csökkenő prediktivitás ellenére is fontos lehet, mivel így a rosszul 

oldódó, lipofil vegyületek is a jobb oldhatósági körülményeknek köszönhetően mérhetővé válnak a 

PAMPA-BBB modellben. 

 
45Leeson, P.D. Nature 2012, 481 (7382), 455–6. 
46Di, L.; Kerns, E.H. Drug Discov. Today 2006, 11(9-10), 446–51. 
47Notman, R.; Noro, M.; O'Malley, B.; Anwar, J. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13982–3. 
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10. táblázat A DMSO tartalom hatása a PAMPA-BBB modell előrejelző képességére 

Donor és fogadó oldali DMSO koncentráció 

(V/V %) 

logPe – logBB korreláció 

R2 SRD# 

5 0,916 20 

10 0,856 32 

15 0,852 26 

20 0,675 32 

N = 15; n=6 párhuzamos mérés alapján. #SRD, sum of ranking differences 

 

4.6. Az optimált PAMPA-BBB modell vizsgálata a teljes referencia vegyületkörön 

A PAMPA-BBB rendszer paramétereinek finomhangolását követően a fejlesztés utolsó lépésében az 

optimált modell megbízhatóságának, prediktív erejének ellenőrzésére a logPe és in vivo logBB adatok 

korrelációját a teljes, 27 kiválasztott referenciaanyagra kiterjesztve is megvizsgáltuk. Az optimált 

körülmények között, azaz 4 óra, 37 oC-on történő inkubálás , izo-pH (pH = 7,4) körülmények, 5 V/V% 

DMSO segédoldószert alkalmazva, PBLE (10 m/V%, koleszterin nélkül) membrán 3:1 n-hexán:n-

dodekán elegyében oldva, R2 = 0,839 lineáris korrelációs értéket kaptunk (11. ábra). Tekintettel arra, 

hogy ezt a korrelációs értéket heterogén szerkezeti és fizikai kémiai sajátságú vegyületeken érte el a 

modell elmondható, hogy a kialakított PAMPA-BBB rendszer kellően robusztus és prediktív ereje 

alkalmassá teszi CNS hatást mutató vezérmolekulák BBB-specifikus permeabilitásának jellemzésére. 

 

 
11. ábra Az optimált PAMPA-BBB modellben mért effektív permeabilitás értékek és az  

in vivo logBB adatok közti lineáris korreláció 

 

3. tézis: 

A PAMPA-BBB rendszer fejlesztése során optimáltuk az inkubációs időt és hőmérsékletet, a 

mesterséges membrán összetételét, továbbá a donor és fogadó oldali közegben segédoldószerként 

használt DMSO mennyiségét, melynek eredményeképpen sikerült egy a korábbi in vitro nem sejtes 

permeabilitási modellekhez viszonyítva előrejelzőképesség és mérési ciklusidő tekintetében is 

kedvezőbb modellt kialakítanunk CNS-specifikus gyógyszerjelölt vegyületek permeabilitásának 

jellemzésére. 

 

A tézishez kapcsolódó közlemény: [SP3]; IF: 3,350; független hivatkozás: 4 
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5. Foszfolipidózis modellezése szövetspecifikus, gradiens pH elrendezésű PAMPA 

rendszerekben 
5.1. A foszfolipidózis, mint gyógyszermellékhatás és kialakulásának mechanizmusa 

A foszfolipidózis (PLD), mint fiziológiás jelenség a foszfolipidek túlzott felhalmozódását jelenti a 

sejtek lizoszómájában,48 aminek egyik jellemző citológiai megjelenése a lamelláris testek kialakulása 

(12. ábra). Az ezzel összefüggő lipid anyagcserezavar, melynek hatására szövetspecifikusan 

módosulhat egyes sejtek homeosztázisa, akár a patikai gyógyszerek, de a gyógyszerjelölt vegyületek 

esetében is toxikológiai kockázatot jelenthet. A jelenleg alkalmazott gyógyszerkincs 5 %-ánál írtak le 

a PLD-al összefüggő mellékhatásokat. Az ehhez köthető mellékhatások kritikus toxikológiai jellegét 

az is bizonyítja, hogy 2006-ban az FDA létrehozta az „FDA Phospholipidosis Working Group”-ot, 

ezzel is hangsúlyozva a PLD irányú kutatások fontosságát. A megfigyelések szerint a PLD általában a 

bázikus vagy kationos amfifil karakterű gyógyszerek (CAD – cationic amphiphilic drugs) krónikus 

adagolása mellett jelenik meg, amit ezen hatóanyagok lizoszómákba történő egyirányú transzportjával 

magyaráznak. Az egyirányú transzport során a CAD molekula a citoszól közegéből (pH 7,4) a jóval 

savasabb (pH~4) lizoszómába kerülve protonálódik, polaritása ennek köszönhetően megnő, így a 

citoszol irányú transzportja gátolt lesz. A folyamat összességében a CAD karakterű vegyületek 

lizoszómában való felhalmozódásához, a lizoszóma homeosztázisának, illetve ennek eredményeképp 

lipid anyagcseréjének felborulásához vezet. A folyamat közvetve a foszfolipidek felhalmozódását 

eredményezi, ami a lamelláris képletek kialakulásával jár (12. ábra).49 

 

 
12. ábra A foszfolipidózis kialakulásának feltételezett mechanizmusa,  

*A mikroszkópos felvétel forrása:50 

 

A PLD különböző szövetekben alakulhat ki, azonban a legtöbb megfigyelés a tüdő alveoláris 

makrofágjaiban felhalmozódó foszfolipidekről számol be.51 A tüdőn kívül a májban, a vesében, a 

központi idegrendszerben, a mellékvesében és a limfatikus rendszerben figyelték meg a lamelláris 

testek megjelenését. A folyamat általában reverzibilis, a gyógyszeradagolás felfüggesztését követően a 

sejtek homeosztázisa helyreáll. 

 

5.2. A foszfolipidózis in silico és in vitro modelljei 

A PLD fokozott toxicitási kockázata miatt, a mellékhatás előrejelzésére számos in silico számítási 

módszert is kidolgoztak. A modellek jellemzően gyógyszeripari környezetben lettek kifejlesztve, 

melyek azonos módon a hatóanyagok két fizikai kémiai paraméterével a proton-disszociációval (pKa), 

és a lipofilitással (logP/D) súlyozzák a mellékhatás megjelenésének rizikóját. A habilitáció 

terjedelmére tekintettel ezek közül csak kettő kerül bemutatásra. 

Ploemen és mtsai (Organon) a hatóanyagok számított legbázikusabb N atomjához köthető cpKa 

(számított pKa) és clogP (számított logP) értékek felhasználásával különböztették meg a 

foszfolipidózist indukáló (PLD+) és nem indukáló (PLD-) anyagokat. A modell PLD+-nak jelöli 

azokat a vegyületeket, melyeknél (cpKa)
2+(clogP)2 > 90. A szabály kiegészítéseként PLD- osztályba 

sorolandó az a vegyület, melyre igaz, hogy cpKa,bázis < 8 és clogP < 1.52 Tomizawa és mtsai (Pfizer) a 

vegyületek clogP értékét és pH 4-en számított nettó töltését (NT) kombinálva a 13. ábrán bemutatott 

 
48Halliwell, W.H. Toxicol. Pathol. 1997, 25, 53–60. 
49Hein, L.; Lullmann-Rauch, R.; Mohr, K. Xenobiotica 1990, 20, 1259–67. 
50Anderson, N.; Borlak, J. Fed. Eur. Biochem. Soc. Lett. 2006. 580, 5533–40. 
51Hruban, Z. Environ. Health Persp. 1976, 16, 111–8. 
52Ploemen, J.P.; Kelder, J.; Hafmans, T.; van de Sandt, H.; van Burgsteden, J.A.; Saleminki, P.J.; van Esch, E. Exp. 

Toxicol. Pathol. 2004, 55, 347–55. 
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összetett, négy (-, alacsony, közepes, magas) kategória szerint skálázott modellt javasolták a PLD in 

silico előrejelzésére.53 

 
13. ábra Foszfolipidózis kialakulásának kockázata a Tomizawa modell alapján 

 

A jelenleg ismert in vitro PLD modellek elméleti hátterében a foszfolipid és a hatóanyag között 

kialakuló kölcsönhatás jellemzése áll. A Vitovic és mtsai által kidolgozott szűrőrendszerben a 

kölcsönhatás hatékonyságát a kritikus micellaképződési koncentráció (CMC) segítségével jellemzik. A 

96 lyukú mérőtálcán egyszerre 8 vegyületet lehet a modellben vizsgálni, mivel a CMC 

meghatározásához egy 8-12 pontos felületi feszültség – koncentráció görbét kell felvenni (14. ábra).54 

Emiatt bár a módszer automatizálható, az áteresztőképessége relatív csekélynek mondható. 

 

 
14. ábra In vitro kritikus micellaképződési koncentráció (CMC) alapú PLD modellliv 

 
Zhou és mtsai a modell áteresztőképességének növelése érdekében fluoreszcens festék (Prodan) 

segítségével határozták meg a kritikus micellaképződési koncentrációt.55 Bár az előző módszerhez 

képest vegyületenként kevesebb mérési pontot kell felvenni, és a vizsgáló módszer is gyorsabb, 

robusztusabb, de áteresztőképessége még mindig csekély. 

PLD előrejelzésére kidolgozott kromatográfiás módszerek esetében foszfolipidekkel módosított 

állófázist alkalmaznak. Az immobilizált mesterséges membrán (Immobilized Artificial Membrane – 

IAM) alapú és az elektrokinetikus kromatográfiás (ElectroKinetic Chromatography – EKC)56 

módszerek esetében az állófázis és hatóanyag között kialakuló kölcsönhatás a kromatográfiás retenciós 

tényezővel (logkAOT) jellemezhető. Bár a kromatográfiás módszer áteresztőképessége nagyobb, mint a 
CMC módszereknek, a két módszer megegyezik abban, hogy a gyógyszer − foszfolipid komplex 

kialakulását modellezik. 

 

5.3. PAMPA alapú modell fejlesztése gyógyszer indukálta foszfolipidózis előrejelzésére 

A PLD eddig ismert in vitro modelljei a foszfolipidek és a hatóanyagok között kialakuló 

kölcsönhatáson alapuló vizsgálati módszerek. A PAMPA rendszer ehhez képest egy olyan új 

lehetőséggel kecsegtetett, melynek köszönhetően a PLD feltételezett mechanizmusa (13. ábra), a 

citoszol (pH 7,4) - lizoszóma (pH~4) irányú transzport válik modellezhetővé. Ennek igazolására, a 

 
53Tomizawa, K.; Sugano, K.; Yamada, H.; Horii, I. J. Toxicol. Sci. 2006, 31, 315–24. 
54Vitovič, P.; Alakoskela, J.-M.; Kinnunen, P.K.J. J. Med. Chem. 2008, 51, 1842–8. 
55Zhou, L.; Geraci, G.; Hess, S.; Yang, L.; Wang, J.; Argikar, U. Anal. Chem. 2011, 83, 6980–7. 
56Jiang, Z.; Reilly, J. J. Pharm. Biomed. Anal. 2012, 61, 184–90. 
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modellfejlesztés első lépésében egy olyan adatkészlet összegyűjtésére került sor, ami a hatóanyagok in 

vivo, in vitro vizsgálatokkal, illetve in silico számítással alátámasztott PLD indukciójára vonatkozó 

adatot tartalmaz. Habár összesen 63 referenciavegyületen végeztük el a vizsgálatokat, a habilitáció 

terjedelmére való tekintettel csak a modellfejlesztésnél használt 21 hatóanyag, illetve a modellben 

álpozitív, vagy álnegatív eredményt adó amlodipin(28), bupropion(38), metapirilén(47), 

mianszerin(49), illetve és a szertralin(58), klorokvin(3) és fenacetin(18) adatait mutatom be 

részletesen. A 11. táblázat a már optimált PAMPA modell permeabilitási, illetve az 

összehasonlításban felhasznált in vivo, in vitro, in silico adatokat tartalmazza. A vegyületek 

számozását az eredeti közleménnyel való összevethetőség miatt megtartottam. 

 
11. táblázat A PLD modellfejlesztésre kiválasztott hatóanyagok PLD-kockázata in vivo, in vitro és in silico 

adatok alapján 

Vegyület PLD +/- Referencia Ploemen 

modelllii 
Tomizawa 

modellliii 

CMCDL/CM
CL 

pH 7,2 lv 

EKC 
logkAOT

lv 

grad pH (7,4-4,0) 

Pe 
(10-6 cm/s) 

S.D. 

Amitriptilin(1)* + (II) 54,57,58 + magas 0,100 1,82 86,2 10,0 

Amodiakvin(2)* + (I) 57 + magas   27,0 0,8 

Klorokvin(3)*,$ + (I,II) 54,57,58 + magas 0,333 1,71 4,6 0,1 

Klozapin(7)* + (II) 42,45,57 - magas 0,665  76,8 1,6 

Dibukain(9)* + (II) 59 + magas   64,6 11,0 

Hidroxizin(12)* + (II) 54,57 - magas   84,9 8,2 

Imipramin(13)* + (II) 54,57,58 + magas 0,201 1,77 92,1 2,4 

Maprotilin(16)* + (II) 54,57,58 + magas 0,072 1,86 81,5 1,9 

Fenacetin(18)$ + (II) 57,58 - nincs   8,7 0,1 

Tamoxifen(21)* + (II) 54,57,58 + magas 0,308 2,39 30,1 0,0 

Zimelidin(26)* + (II) 45,49 - magas  1,79 59,3 0,5 

Amlodipin(28)# - 54,58 + magas 0,191  23,7 1,0 

Ampicillin(29)* - 56 - nincs  -1,00 0,1 0,0 

Atenolol(30)* - 57,58 - alacsony 0,980 0,05 0,0 0,0 

Bupropion(32)# - 54,57,58 - magas 0,762  65,3 1,5 

Famotidin(44)* - 54,57,58 - alacsony 0,920 0,12 0,0 0,0 

Flutamid(45)* - 56 - nincs   18,4 3,6 

Gemfibrozil(46)* - 54,57,58 - nincs 1,039  0,0 0,0 

Metapirilén(47)# - 57,58 - magas   90,3 10,4 

Mianszerin(49)*,# - 57,58 - magas 0,217 1,56 80,3 29,9 

Prokain(53)* - 54,57,58 - közepes 0,851 0,27 16,3 1,2 

Propranolol(54)* - 57,58 + magas 0,076 1,45 22,1 0,8 

Szertralin(58)# - 58 + magas  1,62 80,2 25,5 

Szulindak(60)* - 54,57,58 - alacsony 0,979  0,0 0,0 

Takrin(61)* - 57,58 - magas   5,0 0,3 

Zileuton(63)* - 57 - nincs   10,6 0,2 

*A modell kidolgozásánál vizsgált 21 vegyület; I : PLD indukáló vegyület: in vivo human vizsgálat alapján; 

II- PLD indukáló vegyületek: in vivo állat vizsgálat alapján; #álpozitív és $álnegatív vegyületek 

 

A modellbeállítás első lépésében a teljes in vivo PLD kockázati adattal rendelkező referencia 

gyűjteményből 21 hatóanyag került kiválasztásra (11 PLD+ és 10 PLD-). A PAMPA vizsgálatnál két 

fő optimálási paramétert, a mesterséges lipidmembrán szövetspecifikus összetételét és a donor-fogadó 

közegek pH-ját változtattuk. A szövetspecifikus lipidek közül az 5.1. pont alapján a PLD szöveti 

lokalizációja alapján a tüdő, a BBB, a szív, a máj és a vese szöveti lipidösszetételek kialakítása, 

vizsgálata tekinthető fontosnak. Az irodalmi adatokat és a kereskedelmi hozzáférhetőséget is 

 
57Pelletier, D.J.; Gehlhaar, D.; Tilloy-Ellul, A.; Johnson, T.O.; Greene, N. J. Chem. Inform. Model. 2007, 47, 1196–205. 
58Hanumegowda, U.M.; Wenke, G.; Regueiro-Ren, A.; Yordanova, R.; Corradi, J.P.; Adams, S.P. Chem. Res. Toxicol. 

2010, 23, 749–55. 
59Peropadre, A.; Fernandez-Freire, P.; Herrero, O.; Perez, J.M.; Hazen, J.M. Chem. Res. Toxicol. 2011, 24,185–92. 
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figyelembe véve a beállított PAMPA modellekben a 12. táblázatban bemutatott lipidösszetételeket 

alakítottuk ki. Természetesen az egyes szövetspecifikus mesterséges membránokba csak azok a 

lipidkomponensek kerültek be, melyek az irodalmi adat alapján azonosítva lettek. 

 
12. táblázat A különböző szövetek lipid összetétele (m/m%) 

Membránalkotók BBB60 Szív60 Máj60 Vese61 Tüdő62 

PC 12,6   8,6 42   22,65 35,4 

PE 33,1 13,6 26 15,1 13,3 

PI  4,1   1,0 9   2,8   2,0 

PS 18,5 - -   2,8 - 

PA  0,8   0,6 - - - 

PG - - - -   1,9 

Sph - - -   3,9 12,2 

Lyso PI - - 1 - - 

Koleszterin - - 5   5,7 27,0 

Neutrális lipidek - 57,7 - - - 

Egyéb 30,9 16,8 17  44,4   8,1 

PC – foszfatidilkolin, PE – foszfatidiletanolamin, PI – foszfatidilinozitol, PS – foszfatidilszerin, PA – foszfatidsav, 

PG – foszfatidilglicerol, Sph – szfingomielin, Lyso PI – lizo- foszfatidilinozitol. 

 

A PAMPA rendszer másik, a PLD mechnizmusa szempontjából kritikus paramétere a donor és fogadó 

cellák közegének pH értéke volt. A kiválasztott 21 hatóanyag vizsgálatát ennek megfelelően három 

különböző beállítás mellett izo-pH 4,0, izo-pH 7,4 és gradiens (donorpH 7,4 → fogadópH 4,0) mérési 

elrendezésekben végeztük. Az így kapott Pe értékek a hatóanyag penetrációs készségét mutatják az 

extracelluláris mártixból a sejt citoszoljába (izo-pH 7,4), majd onnan a lizoszómába (gradiens pH 7,4 – 

pH 4,0), illetve a gátolt lizoszóma – citoszol irányú (izo-pH 4,0) transzportot tükrözik. Az elsődleges 

vizsgálatok a patológiás relevancia alapján a tüdő-specifikus mesterséges membrán felhasználásával 

történt. A három elrendezésben kapott effektív permeabilitási értékek változása, illetve az in vivo PLD 

kockázattal való korrelációja a 15. ábrán látható. Ennek megfelelően a közvetlen citoszól – liposzóma 

irányú transzportot modellező gradiens pH elrendezésű PAMPA rendszerben kapott eredmények 

mutatták a legjobb korrelációt az in vivo PLD kockázati adatokkal. Látható, hogy ebben a 

modellelrendezésben a PLD- anyagok Pe értékei alacsony értéken maradtak, míg a PLD+ vegyületek 

Pe értékei a lizoszóma közegét modellező pH 4,0-es fogadó oldal irányában nagymértékben megnőtt. 

Az elsődleges vizsgálatokban az in vivo PLD kockázati osztály és a gradiens PAMPA rendszerben 

kapott értékek összevetése alapján az optimális osztályozási határérték Pe = 25·10-6 cm/s-nak adódott, 

ami alapján a vizsgált vegyületek PLD+/PLD- osztályba sorolhatók. Az elővizsgálat eredménye 

alapján a kiválasztott gradiens pH-jú PAMPA rendszerben történő vizsgálatot kiterjesztettük a teljes, 

63 referenciavegyületre. A vizsgálatokban a tüdő-specifikus mesterséges membrán mellett a BBB-, 

szív-, máj- és vese-specifikus modellek vizsgálatát is elvégeztük. Tekintettel arra, hogy a vegyületek 

PLD kockázata ebben az esetben is a kiválasztott Pe (25·10-6 cm/s) határérték alapján lett osztályozva, 

a PAMPA rendszereket előrejelzőképességük, illetve a modelljóság alapján a negatív prediktív (NPV) 

és pozitív prediktív értékük (PPV), valamint a pontosságuk alapján is jellemeztük. A három érték 

megadása a 16. ábrán bemutatott egyenletek alapján történt. 

 

 
60Az Avanti Polar Lipids Inc. adatai alapján: https://avantilipids.com/ 
61Yamanaka, Y.; Shimada, T.; Mochizuki, R.; Suzuki, Y.; Takenouchi, K.; Takeda, T.; Uno, H.; Izawa, Y.; Fujiwara, K. 
Toxicol. Pathol. 1997, 25, 150–7. 
62Nakamura, M.; Onodera, T.; Akino, T. Lipids 1980, 15, 616–23. 
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15. ábra Három különböző pH elrendezésű (izo-pH 4,0, izo-pH 7,4 és gradiens pH (7,4 – 4,0) tüdő-specifikus 

PAMPA modell effektív permeabiliási adatai és PLD kockázati osztályok szerinti korrelációja (N = 21) 

 

A teljes, 63 referenciavegyületre kapott Pe értékek in vivo PLD kockázatra vonatkozó korrelációjának 

jósági adatait (NPV, PPV pontosság) összehasonlítottuk az in silico Ploemen és Tomizawa modellek, 

illetve a másik két in vitro, CMC és EKC modellek adataival is (13. táblázat). 

 

 
16. ábra Negatív (NPV) és pozitív (PPV) prediktív értékekre és a pontosság megadására vonatkozó egyenletek 

 

Az adatok alapján látható, hogy a beállított új, gradiens pH elrendezésű PAMPA modell PPV, NPV 

értékei és pontossága is átlagosan nagyobb, mint az in silico modelleknek. A két korábban bevezetett 

in vitro módszer (CMC, EKC) prediktív értékei közel azonosak, illetve a CMC modell PPV értéke 

(100%) pedig meghaladta az általunk kialakított PAMPA modell értékeit. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy CMC és EKC modellekben vizsgált vegyületek csak kevesebb, mint fele fedett át 

az általunk mért referenciakörrel, így az összehasonlításban csak ezeket tudtuk figyelembe venni. 
 

13. táblázat Az in silico, in vitro nem-sejtes és PAMPA modellek eredményeinek statisztikai összehasonlítása 

  PPVd (%) NPVe (%) Pontosság (%) 

In silico modellek 
Ploemen modell 73 86 81 

Tomizawa modell 92 70 79 

In vitro nem-sejtes módszerek* 
CMCa modell (N=31)  100 75 87 

EKCb modell (N=23) 92 82 87 

gradiens-pH PAMPA modell 

BBB 92 84 87 

Máj 92 84 87 

Tüdő 92 89 90 

Vese 92 86 89 

Szív 92 84 87 

*Bár a PAMPA modellekben összesen 63 vegyület került vizsgálatra az összehasonlításra kiválasztott in vitro modellek 

közölt mérési pontjai csak 31 (CMC) és 23 (EKC) vegyület esetén voltak átfedésben, aCMC, kritikus micellaképző 

koncentráció; bEKC, elektrokinetikus kromatográfia; cPS, foszfatidilszerin; dPPV, pozitív prediktív érték; eNPV, negatív 

prediktív érték. 

 



Dr. Balogh György Tibor   Habilitációs tézisek 

 

 27 

A szövetspecifikus mesterséges membránok jósági mutatóit vizsgálva a tüdő-specifikus modell 

tekinthető a legjobbnak, ami megfelel PLD in vivo elsődleges megjelenésével és bizonyítja a modell 

szövetspecifikus jellegét is. Tekintettel arra, hogy a kereskedelmi forgalomban csupán a BBB-, szív- 

és máj-specifikus lipidizolátumok hozzáférhetőek és a tüdő-, vese-specifikus lipideket magunk 

állítottuk össze, nagy áteresztőképességű vizsgálatokhoz az első három lipidösszetételből praktikus 

választani. 

Már a 21 vegyületen végzett elővizsgálatok in vivo PLD adataival történt összevetés is rámutatott, 

hogy néhány vegyület a PAMPA modellben álpozitívnak (miánszerin(49)), illetve álnegatívnak 

(klorokvin(3)) adódik. Ennek hátterében a legtöbb esetben nem a modell hibája, hanem a vegyületek 

fokozott metabolizmusa, illetve a képződő metabolit eltérő PLD kockázta áll. Így az álpozitív 

vegyületek esetében a metabolikus átalakulás során a képződő metabolitnak csökken, vagy elveszik a 

bázikus jellege, illetve álnegatív esetben bázikus karakterű lesz.63,66 A teljes, 63 gyógyszermolekulán 

végzett PAMPA vizsgálatok alapján álpozitív eredményt az amlodipin(28), bupropion(38), 

metapirilén(47), miánszerin(49) és a szertralin(58), míg álnegatív eredményt klorokvin(3) és a 
fenacetin(18) esetében kaptunk. Irodalmi adatok alapján ez a jelenség az amlodipin(28),64 a 

klorokvin(3),65  és a mianszerin(49)43 esetében volt alátámasztható. Két további esetben bár 

metabolkus átalakulásból fakadó közvetlen PLD aktivitásváltozást még nem írtak le, de mind a 
metapirilén(47) N-oxidációja,66 mind a szertralin(58) oxidatív deaminációja67 megszünteti a vegyület 

bázikus jellegét, ami magyarázatul szolgálhat a kapott eredményre. A fenacetin(18) és a bupropion(38) 

esetében kísérletes adatot nem találtunk a kapott eredmény magyarázatára. Az in vivo adatok alapján a 

fenacetin PLD+ kockázatú, azonban mind a PAMPA modellben, mind az in silico modellekben PLD- 

osztályba került. A fenacetin a PLD szempontjából releváns fiziológiás közegekben (pH7,4 és pH4,0) 

neutrális karakterű, közepesen lipofil molekula, így az ismert PLD mechanizmus alapján nem 

magyarázható az in vivo jellege. Fő metabolitja, a 4-etoxi-anilin68 ezzel ellentétben már bázikus 

karaktert hordoz, a lizoszóma pH~4-es közegében ionos formába kerül. A 4-etoxi-anilin pH-gradiens 

PAMPA vizsgálat során a fenacetinhez képest kapott fokozott permeabilitás (15. ábra) alátámasztja a 

metabolizmus szerepét a vegyület PLD sajátságának alakulásában. A fenacetinhez hasonlóana a 

bupropion(38) metabolitjának, a hidroxibupropionnak69 is elvégeztük a pH-gradiens PAMPA 

vizsgálatát. Ebben az esetben a metabolit effektív permeabilitása csak kis mértékben csökkent, a 

kockázati határértéket nem érte el (17. ábra). Az eredmény alapján elmondható, hogy ebben az 

esetben a metabolizmus csupán csökkenti a PLD kockázatát. 

 

 
17. ábra A fenacetin(18) és a bupropion(38) fő metabolitjai és osztályozásuk a PLD modellekben 

 
63Gum, R.J.; Hickman, D.; Fagerland, J.A.; Heindel, M.A.; Gagne, G.D.; Schmidt, J.M.; Michaelides, M.R.; Davidsen, 
S.K.; Ulrich, R.G. Biochem. Pharmacol. 2001, 62, 1661–73. 
64Beresford, A.P.; McGibney, D.; Humphrey, M.J.; Macrae, P.V.; Stopher, D.A.; Xenobiotica 1988, 18, 245–54. 
65Kim, K.A.; Park, J.Y.; Lee, J.S.; Lim, S. Arch. Pharmacal Res. 2003, 26, 631–7. 
66Kelly, D.W.; Holder, C.L.; Korfmacher, W.A.; Getek, T.A.; Lay Jr., J.O.; Casciano, D.A.; Shaddock, J.G.; Duhart, 
H.M.; Slikker Jr.;W. Xenobiotica 1992, 22, 1367–81. 
67Tremaine, L.M.; Welch, W.M.; Ronfeld, R.A. Drug Metab. Dispos: Biol Fate Chem. 1989, 17, 542–50. 
68Kudo, S.; Umehara, K.; Hosokawa, M.; Miyamoto, G.; Chiba, K.; Satoh, T. J. Pharmacol Exp Therap. 2000, 294, 80–
8. 
69Molnari, J.C., Hassan, H.E., Myers, A.L., Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet. 2012, 37, 57–63. 
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4. tézis: 

A PLD kockázat előrejelzésére irányuló modellfejlesztése során sikerült bizonyítanunk, hogy a 

(pH 7,4 → pH 4,0) gradiens pH elrendezésű PAMPA modell alkalmas a citoszol → lizoszóma 

irányú transzport modellezésére. Összevetve az általunk kialakított PAMPA modell és az in vivo 

PLD adatokat sikerült rámutatnunk a szakirodalom által javasolt egyirányú transzport mechanizmus 

elsődleges jellegére a PLD kialakulásában. Vizsgálataink alapján igazoltuk továbbá, hogy a PAMPA 

rendszer alkalmas szövetspecifikus penetrációs folyamatok modellezésére is, hiszen a tüdő-

specifikus PAMPA modellel kapott kiemelkedő eredmény megfelel a PLD in vivo szöveti 

megjelenés gyakoriságának. A PAMPA modellben álpozitív és álnegatív eredményt adó 

hatóanyagok esetében irodalmi adatokkal és saját mérési eredményekkel is sikerült igazolnunk a 

metabolizmus szerepét a PLD kockázat változásában. 

 

A tézishez kapcsolódó közlemények: [SP4, SP5]; IF: 2,987, IF: 2,829; független hivatkozások: 7 

 

6. Növényi kivonatok, növényi alapú hatóanyagok és félszintetikus analógjainak 

vizsgálata és jellemzése az optimált PAMPA-BBB modell felhasználásával 
6.1. Központi idegrendszerre ható vegyületek azonosítása növényi kivonatokból:  

PAMPA-BBB – HPLC-MS – NMR kapcsolt technika kidolgozása 

 
6.1.1. Növényi kivonatok, mint potenciális célpontok központi idegrendszeri 

gyógyszerkutatásban 

A növényi kivonatok neurobiológiai hatását számos etnofarmakológiai leírás bizonyítja, emiatt új 

hatóanyagok azonosítása szempontjából ideális kiindulási pontot jelenthetnek központi idegrendszeri 

betegségekre irányuló kutatásokban.70 Annak ellenére, hogy számos növényi eredetű vegyület, illetve 

kivonat ismert CNS eredetű betegségek kezelésében, illetve sikerült igazolni BBB-on keresztüli 

transzportjukat is, hatásmechanizmusuk sok esetben nem tisztázott.71 Már a CNS megbetegedésekre 

irányuló gyógyszerkémiai munka korai fázisában fontos a gyógyszerjelölt vegyületek BBB-on 

keresztüli penetrációjának előrejelzése, amire számos in silico és in vitro modell áll rendelkezésre.72 

Az in silico modellek adatkészletében található molekulák (klasszikus gyógyszerek) azonban a 

növényi eredetű vegyületektől jellemzően szerkezetileg jelentősen eltérnek, így mint exkluzív kémiai 

térre nem bizonyított a modellek kiterjeszthetősége. Másfelől az ismert in vitro sejtes modellek sem 

tekinthetőek ideálisnak a növényi eredetű kivonatok vizsgálatára közepes áteresztőképességük és 

többkomponensű mintákkal szembeni érzékenységük miatt. A természetes eredetű kivonatok 

vizsgálatának további nehézsége az összetett mintákból az aktív komponens szelektív izolálása, 

azonosítása. Fentiek miatt egy hatékony, nagyfokú BBB szelektivitással rendelkező szűrési modell 

nagyban segíthetné az ez irányú CNS kutatást. A növényi eredetű kivonatok vizsgálatának másik 

sarkalatos pontja a dereplikáció, vagyis a korábban már leírt komponensek gyors azonosítása, ami 

gyorsíthatja az új hatóanyagok izolálásának és szerkezetazonosításának folyamatát. 

Mindezek figyelembevételével kézenfekvőnek tűnt a már 4. pontban bemutatott optimált PAMPA-

BBB modell alkalmazásának kiterjesztése növényi eredetű minták vizsgálatában. Ezen törekvést a 
modell BBB penetráció előrejelzésére vonatkozó pontossága, nagy áteresztőképessége és robusztus 

jellege mellett az is alátámasztotta, hogy PAMPA modellben több komponensű ún. cassette dosing 

adagolás mellett sem volt jelentős interferencia azonosítható a vegyületek permeabilátásában.73 

 

 
70Campos, H. C.; Rocha, M. D.; Viegas, F. P. D.; Nicastro, P. C.; Fossaluzza, P. C.; Fraga, C. A. M.; Barreiro, E. J.; 
Viegas, C., Jr. CNS Neurol. Disord.: Drug Targets 2011, 10, 240−51. 
71Gomes, N. G. M.; Campos, M. G.; Orfao, J. M. C.; Ribeiro, C. A.F. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 2009, 
33, 1372−89. 
72Kerns, E. H.; Di, L. In Drug-like Properties: Concepts, Structure Design and Methods, from ADME to Toxicity Optimization; 
Kerns, E. H.; Di, L., Eds.; Academic Press: Amsterdam, 2008; Chapter 28, pp 311−28. 
73Carrara, S.; Reali, V.; Misiano, P.; Dondio, G.; Bigogno, C. Int. J. Pharm. 2007, 345, 125−33. 
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6.1.2. PAMPA-BBB modell kiterjesztése növényi eredetű hatóanyagok jellemzésére 

A 4. pontban bemutatott PAMPA-BBB modell optimálása során már sikerült rámutatni, hogy a 

kialakított modell prediktív ereje kielégíti a gyógyszerkutatás korai szakaszában felmerülő BBB-

specifikus fizikai kémiai információra vonatkozó igényt. A 4.4 pontban leírt modell optimálás 

folyamata arra is rámutatott, hogy a rendszer egyik fő kritikus paramétere a mesterséges membrán 

összetétele, illetve az oldószerkomponens, azaz a n-dodekán mennyisége. Bár a nagyobb n-dodekán 

tartalom mellett a PAMPA-BBB prediktív ereje némiképp csökkent, amit a hozzáadott koleszterin 

ismét javított, a  rendszer szűrő jellege az átlagosan nagyobb penetrációs visszatartás miatt nőt. Ezek 

alapján a növényi hatóanyagok, kivonatok vizsgálatánál a PAMPA-BBB modellben az 5l 10 mV% 

PBLE, 1,66 m/V% koleszterin, mellett emelt n-dodekános oldatot tartalmazó mesterséges membrán 

került kialakításra (ld. 4.4. pont 10. táblázat).  

A PAMPA modell kiterjeszthetőségét a növényi kivonatokra 23 természetes és 20 természetes 

hatóanyagra visszavezethető vegyületen keresztül vizsgáltuk. A hatóanyagok szerkezetileg és fizikai 

kémiai sajátságuk alapján is változatosak, in vivo logBB értékük -2 és 1 közé esik. Megvizsgálva a 

PAMPA-BBB modellben kapott logPe értékek és az in vivo logBB adatok közötti lineáris korrelációt 
(18. ábra), a modell a növényi eredetű vegyületek BBB penetrációjának előrejelzésére is alkalmasnak 

bizonyult. A kapott lineáris korreláció, illetve a vizsgálati pontok elhelyezkedése alapján részben 

önkényesen, de figyelembe véve, hogy a CNS hatású gyógyszerek esetében átlagosan a logBB > -0,5, 

azok a növényi eredetű vegyületek tekinthetőek BBB+-nak, melyeknél logPe > -6,0 értéket kapunk az 

optimált PAMPA-BBB modellben. 

 
18. ábra Növényi eredetű vegyületek logPe értékei és lineáris korrelációja in vivo logBB adatokkal 

PAMPA-BBB rendszerekben (N = 23) 

 

Ezt követően, tekintettel a vizsgálandó a növényi kivonatok változatos összetételére szükségessé vált a 

PAMPA-BBB modell fitokémiai szelektivitásának jellemzése is. Ennek érdekében összesen 72 

fitokémiai szempontból diverz növényi eredetű vegyület BBB-specifikus permeabilitását vizsgáltuk 

meg. A 19. ábrán látható, hogy a vizsgált vegyületeket összesen 4 fitokémiai családba lehet besorolni, 

illetve további (egyéb) fitokémiailag fontos szerkezetű vegyület is kiválasztásra került. A vizsgálat 

alapján látható, hogy a poláros cukoregységet tartalmazó vegyületek (glikozidok) és a karbonsav 

származékok logPe értéke -6,0 alá esett, ami összhangban a BBB-ról a 4.1. pontban leírtakkal, azaz a 

BBB szoros illeszkedésű lipid szerkezetének és negatív töltésfelhőjének köszönhetően kizárja a nagy 

poláris (pl. cukoregységet) és/vagy negatív töltést, savas karakterű szerkezeti egységet hordozó 

vegyületeket. Ezzel ellentétben a cukoregységet nem tartalmazó flavonoid aglikonok, a lipofil, 

esetenként bázikus szerkezeti egységet tartalmazó alkaloidok és egyéb CNS hatás szempontjából 

érdekes növényi eredetű vegyületek PAMPA-BBB permeabilitása, azaz logPe értéke jellemzően 
nagyobb volt, mint -6,0. Az eredmény alapján elmondható volt, hogy a beállított modell fitokémiai 

értelemben szelektív, így növényi kivonatok BBB-specifikus jellemzésére is jól használható. 
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19. ábra Fitokémiailag releváns hatóanyagok PAMPA-BBB vizsgálata, lineáris korrelációja in vivo 

 logBB adatokkal (N = 72) 

 

A fenti két vizsgálat alapján a Richter Gedeon Nyrt. eredeti kutatásának molekulabankjában található 

mintegy 5500 előfrakcionált (vékonyréteg kromatográfia alapján maximum 10 komponenst 

tartalmazó) növényi kivonatból korábbi szűrővizsgálat alapján citotoxicitást nem mutató 1760 egyedi 

minta PAMPA-BBB szűrését végeztük el. A szűrés jellegű PAMPA-BBB vizsgálatokban a növényi 

kivonatokból DMSO törzsoldat készült. A kivonatok kezdeti koncentrációja 1,0 mg/ml volt, ami 10 

v/v% DMSO koncentrációt eredményezett a donor oldalon. A PAMPA-BBB modell 

áteresztőképességének növelése érdekében első lépésben csak a fogadó oldalon kialakuló hatóanyag 

koncentrációt monitoroztuk a már korábban beállított inkubációs körülmények betartása mellett 

(37 oC, 4 óra). A vizsgálatokat UV-vis spektrofotométeres merőtálca olvasó segítségével végeztük. A 

fogadó oldali minták koncentrációját 240 nm hullámhosszon felvett abszorbancia értékek alapján 

értékeltük. Találatként azonosítottuk azokat a mintákat, ahol a fogadó oldalon kapott abszorbancia 

érték meghaladta donor oldalon alkalmazott 10 v/v% DMSO-t tartalmazó vak minták által adott jel + 

mérési hibájának háromszorosát. A szűrési kritériumnak mindössze 125 növényi minta felelt meg, 

azaz a találati arány 7,1% lett. Az eredmény egyértelműen alátámasztja a modell nagyfokú 

szelektivitását, BBB szelektív szűrőkapacitását. A módszer fitokémiai, illetve hatóanyag 

azonosításban történő alkalmazhatósága 4 minta esetén lett részletesen vizsgálva. A kiválasztott 

kivonatok Tanacetum parthenium (Őszi margitvirág), Vinca major (Nagy meténg), Salvia officinalis 
(Orvosi zsálya) és Corydalis cava (Odvas keltike) növényekből származtak. A habilitációs tézis 

kereteire való tekintettel csak egy növényi kivonat, a T. parthenium virágzatából készített kivonat 
vizsgálatát mutatom be részletesen. 
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20. ábra Tanacetum parthenium virágzatából készített kivonat PAMPA-BBB – HPLC-MS/MS – NMR 

vizsgálatának eredménye 

 

A BBB-specifikus komponensek azonosítása érdekében a kiválasztott kivonatokon megismételtük a 

PAMPA-BBB vizsgálatot, de ebben az esetben a rendszer donor és fogadó celláiba deuterált víz 

felhasználásával készült pufferek kerültek. Ily módon a fogadó oldalon megjelenő BBB-specifikus 

komponensek közvetlen NMR vizsgálatára is lehetőségünk lett. A dereplikáció és a minta BBB 

szelektív tisztulását a kiindulási donor, illetve az inkubációt követően a fogadó oldal HPLC-DAD-MS 

technika segítségével értékeltük. Ahogy a 20. ábrán, a margitvirág kivonatának példáján keresztül 

látható az előfrakcionált mintából eredetileg 82 komponenst sikerült HPLC-DAD technika 

segítségével detektálni (a kivonat főkomponensre vonatkoztatott tisztasága 18% volt), ami BBB-

specifikus membránnak köszönhetően jelentősen megtisztult és mindössze 12 növényi eredetű 

másodlagos metabolitot sikerült azonosítani a fogadó oldalon (főkomponensre vonatkoztatott 

tisztasága a fogadó oldalnak 74% lett). Ezt követően a donor oldat HPLC-MS/MS, illetve offline 

NMR vizsgálata alapján a két major komponens, a partenolid(1) és a 13-dihidro-partenolid(2) 

szerkezetét sikerült meghatározni. Tekintettel arra, hogy az őszi margitvirág a migrén profilaktikus 

kezelésben ismert gyógynövény és a vizsgálat alapján azonosított partenolid antimigrén hatását több 

kutatás is igazolta,74 az eredmény alátámasztja a PAMPA-BBB modell alkalmazhatóságát növényi 

kivonatok CNS-specifikus hatóanyagok azonosításában is. 

 

5. tézis: 

A PAMPA-BBB modell alkalmazhatóságát sikerült kiterjesztenünk növényi eredetű hatóanyagok 

BBB penetrációjának jellemzésére is, továbbá igazoltuk szelektivitását fitokémiai értelemben is. 

Kihasználva a modell nagyfokú szelektivitását sikerült igazolnunk használhatóságát növényi 

kivonatok esetében is. A PAMPA-BBB rendszer tesztkörülményeinek módosításával 

(sokkomponensű kivonatokat megemelt dózisban, deuterált pufferben vizsgálva) a fogadó oldali 

minták direkt NMR és LC-MS mérésével sikerült dereplikálnunk, illetve új BBB permeábilis 

komponensként azonosítanunk kiválasztott növényi kivonatok komponenseit. Az eredmények 

alapján igazoltuk, hogy az általunk kialakított PAMPA-BBB – HPLC-MS – NMR kaszkád egy új, 

hatékony megoldást nyújthat a természetes anyagokból kiinduló központi idegrendszeri 

gyógyszerkutatásban.  

 

A tézishez kapcsolódó közlemény: [SP6]; IF: 3,285; független hivatkozások: 15 

 

 

 
74 Tassorelli, C.; Greco, R.; Morazzoni, P.; Riva, A.; Sandrini, G.; Nappi, G. Cephalalgia 2005, 25, 612−621. 
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6.2. Ginkgo biloba minták PAMPA-BBB vizsgálta: N-metilált tiramin származékok azonosítása 

6.2.1. A Ginkgo biloba, mint neurobiológiailag jelentős növény 

A G. biloba a Ginkgoaceae család egyetlen élő tagja, ami nem csak az egyik legismertebb, de talán 

legtöbbet vizsgált gyógynövény is egyben. Alkalmazása főként CNS eredetű megbetegedésekhez 

köthető, felhasználása elsősorban korai demenciás tünetek kezelésében ismert.75 A G. biloba a nyugati 

világba 1965 körül Dr. Willmar Schwabe és német cége által standardizált levélkivonat formájában 

jutott el Tebonin® néven. A standardizált G. biloba kivonat EGb 761 néven került klinikai 

kipróbálásra, majd forgalomba. Az EGb 761 agyi vérkeringést javító és neuroprotektív hatását számos 

klinikai és preklinikai vizsgálat is alátámasztja.76 A standardizált levélkivonat neurobiológiai hatásért 

felelős komponensei két fontosabb, fitokémiailag is jól ismert vegyületcsaládnak, a flavonoidoknak és 

a terpén trilaktonoknak a tagjai.77 Az EGb 761 kivonat farmakokinetikai leírások alapján a CNS-be 

felszívódó legfontosabb komponenseit, illetve azok szerkezetét a 21. ábra foglalja össze. Annak 

ellenére, hogy ezek a vegyületek az elsődleges ginkgo biomarkerek, a standardizált kivonatban alig 30 

w/w%-ban vannak jelen és CNS-re vonatkozatott biohasznosulásuk is csupán alacsony-közepesnek 
mondhatók.78 Az ellentmondásos neurofarmakológiai és farmakokinetikai adatok alapján elmondható, 

hogy az EGb 761 és így a G. biloba levélből származó kivonatok CNS-specifikus komponenseinek 

vizsgálata közel sem teljes.  

 
21. ábra A Ginkgo biloba neurobiológiailag aktív komponensei 

 
6.2.2. Ginkgo biloba kivonatok PAMPA-BBB vizsgálata 

Fentiek alapján érdekesnek tűnt a kidolgozott PAMPA-BBB analitikai technikákkal kapcsolt 

dereplikációs stratégia alkalmazása a G. biloba levél nyers és standard (EGb 761) kivonatának, illetve 

kereskedelmi forgalomban hozzáférhető készítmények részletesebb vizsgálatában is. A vizsgálatok 

első lépésébe egy G. biloba kivonatokra optimált HPLC-MS/MS eljárás került kidolgozásra. A 

22/A. ábrán látható, hogy a kivonatban összesen 83 komponenst sikerült elválasztani, illetve a 

retenciós idő és MS/MS fragmentáció alapján 18 komponenst sikerült azonosítani. A kiindulási, 

PAMPA-BBB vizsgálatot megelőző kromatográfiás kép alapján a mintában terpén trilaktonokat, 

flavonoid glikozidokat, flavonoid aglikonokat és biflavonokat sikerült azonosítani. Elvégezve a 

PAMPA-BBB vizsgálatot, hasonlóan őszi margitvirág kivonatán végzett vizsgálat eredményéhez 

(6.1. pont, 21. ábra), jelentősen csökkent a fogadó oldali komponensek száma, összesen 19 

komponenst sikerült detektálni. Látható, hogy a flavonoid glikozidok (ezt a 22/B. ábrán látható 

semleges tömegvesztés MS/MS technikával is igazoltuk) és a biflavonok nem voltak képesek 

penetrálni a mesterséges BBB-specifikus membránon, azaz a modell praktikusan kiszűrte ezeket. A 
kromatogram BBB+ régióiban a kromatogram elején látható, poláris komponensek (ezek részletes 

tárgyalására később térek ki), az extrahált ion kromatogram (EIC) alapján detektált terpén trilaktonok 

és a flavonoid aglikonok voltak azonosíthatóak.  

A PAMPA-BBB donor és fogadó oldali HPLC-MS/MS vizsgálata alapján sikerült meghatározni a 

komponensek logPe értékét, ami alapján az egyes komponenseket agyi penetrációjuk szerinti 

sorrendbe lehet tenni. A habilitáció kereteire való tekintettel ezek részletes bemutatására nem térek ki. 

 
75Gauthier, S.; Schlaefke, S. Clin. Interv. Aging 2014, 9, 2065–77. 
76Nash, K.M.; Shah, Z.A. Integr. Med. Insights 2015, 10, 1–9. 
77Singh, B.; Kaur, P.; Gopichand, R.D.; Singh, P.S. Fitoterapia 2008, 79, 401–18. 
78Ude, C.; Schubert-Zsilavecz, M.; Wurglics, M. Clin. Pharmacokinet. 2013, 52, 727–49. 
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22. ábra A Ginkgo biloba standard (EGb 761) kivonatának PAMPA-BBB – HPLC-MS/MS vizsgálata 

 

A vizsgálatok során, ahogy erre már korábban is utaltam az EGb 761 mintában, valamint a kivonat 

PAMPA-BBB vizsgálatát követően a fogadó oldalon is sikerült detektálni néhány olyan poláros 

komponenst (22/A. ábra a komponensek retenciós ideje 5 – 9 perc közé esett), melyeket még 

korábban nem azonosítottak G. biloba kivonatokban. A minta részletes, HPLC-MS/MS és direkt 

nagyfelbontású HR-MS vizsgálata alapján, illetve abból kiindulva, hogy két komponens m/z értéke 

megfelelt a korábban már leírt protoalkaloidokkal, az N-metiltiraminnal (nmt: m/z 152) és hordeninnel 

(hor: m/z 166), sikerült e két, illetve további két -fenetilamin származékot a tiramint (tir) és a 
kandicint (kan) is azonosítani a poláros komponensek között (23. ábra).  
 

 
23. ábra Tiramin (tir), N-metil-tiramin (nmt), N,N-dimetil-tiramin (hordenin − hor), 

N,N,N-trimetil-tiramin (kandicin − kan) szerkezeti képlete 

 

A továbbiakban vizsgálataink arra irányultak, hogy a különböző G. biloba kivonatok milyen 

mennyiségben, illetve arányba tartalmazzák az azonosított tiramin származékokat. Tekintettel arra, 

hogy az optimált fordított fázisú HPLC-MS/MS módszer nem bizonyult ideálisnak a poláros tiramin 
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származékok mennyiségi meghatározására, egy korábbi közleményben ezekre a vegyületekre 

kidolgozott ioncserés mechanizmusú LC-MS/MS módszert alkalmaztunk.79 A komponensek 

mennyiségi meghatározása szelektív ionmonitorozással (SIM) történt. A kidolgozott módszer 

segítségével a G. biloba levelének nyers metanolos, illetve két standardizált kivonatának, továbbá hét 

kereskedelmi forgalomban lévő terméknek a tiramin származék tartalmát határoztuk meg. A 24. ábrán 

a tiramin és a három metilált származék mennyisének eloszlása látható a mintákban. Az ábrán a 

citrusfélék levelében megtalálható tiramin származékok átlagos eloszlása is látható, ami viszonyítási 

alapként szolgál G. biloba protoalkaloid tartalmára, hisz bár minor komponensként, de jellemzően 

ezekben a növényekben fordulnak elő.80 A tiramin származékok eloszlása alapján a vizsgált G. biloba 

kivonatokat és termékeket három jellemző csoportba lehetett osztani. A citrusfélékhez hasonló 

protoalkaloid profillal rendelkező nyers kivonatban és a Bilobil® forte termékben a tir és nmt 

mennyisége volt nagyobb. A második csoportban alacsony tir mennyiség mellett magas nmt és hor 
mennyiség volt detektálható. A harmadik, legnagyobb termék csoportban a hor mennyiség volt a 

legmagasabb. 
 

 
24. ábra Tiramin származékok eloszlása Ginkgo biloba kivonatokban és termékekben, illetve citrusfélékben,  

A Standard: Ph.Eur. standard por, B standard: Minősített kereskedelmi referencia 

 

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a tiramin származékok minden egyes G. biloba mintában 

jelen vannak. A PAMPA-BBB vizsgálat alapján külön ki kell emelni a hor, illetve az nmt jelenlétét, 

melyek PAMPA-BBB alapján várható agyi penetrációja nagy, illetve közepes mértékű. Tekintettel a 

tiramin származékok ismert adrenerg és MAO-enzim inhibitor (MAOI) aktivitására, a kapott 

eredmények alátámaszthatják ezen komponensek szerepét a G. biloba kivonatokhoz kapcsolt MAOI 

alapú antidepresszáns81 és kedvező érrendszeri, vérnyomást fokozó hatásában.82 Fentiek mellett a 

vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a kan mennyiség az összes vizsgált mintában kis mennyiségben 

ugyan, de kimutatható. Tekintettel a kandicin ismert neurotoxikus hatására,83 fontos lehet a kivonatok, 

kereskedelmi formalomban lévő G. biloba termékek monitorozása erre a komponensre is. 
 

 
79Pellati, F.; Benvenuti, S. J. Chromatogr. A 2007, 1165, 58–66. 
80Servillo, L.; Giovane, A.; D’Onofrio, N.; Casale, R.; Cautela, D.; Ferrari, G.; Balestrieri, M.L.; Castaldo, D. J. Agric. 
FoodChem. 2014, 62, 2679–84. 
81Lang, F.; Hoerr, R.; Noeldner, M.; Koch, E. Ginkgo biloba extract EGb 761®: froman ancient asian plant to a 
modern european herbal medicinal plant, in: H.Wagner, G. Ulrich-Merzenich (Eds.), Evidence and Rational Based 
Research on Chinese Drugs, Springer Inc., Vienna, 2013, pp. 444–5. 
82Sakakibara, H.; Ishida, K.; Grundmann, O.; Nakajima, J.I.; Seo, S.; Butterweck, V.; Minami, Y.; Saito, S.; Kawai, Y.; 
Nakaya, Y.; Terao, J. Biol. Pharm. Bull. 2006, 29, 1767–70. 
83Deguchi, T.; Urakawa, N.; Hayama, T.;. Ohkubo, Y Jpn. J. Pharmacol. 1963, 13, 143–59. 
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6. tézis: 

A PAMPA-BBB - HPLC-MS/MS kapcsolt technika segítségével Ginkgo biloba standardizált 

kivonatokon sikerült azonosítanunk olyan BBB+ biomarkereket, melyek megfeleltek az in vivo 

farmakokinetikai, illetve neurobiológiai hatásukra vonatkozó leírásoknak. Az eredményeink további 

bizonyítékul szolgálnak a habilitációm 5. téziséhez, vagyis a PAMPA-BBB technika alkalmas 

növényi kivonatok, illetve akár patikai termékek neurobiológiailag aktív komponenseinek 

azonosítására. Vizsgálataink alapján G. biloba kivonatokban elsőként írtunk le négy tiramin 

származékot, illetve ezek mennyiségi eloszlását ginkgo termékekben is sikerült jellemeznünk. A 

kapott eredmények alapján két tiramin származékot, az N-metil-tiramint és a hordenint potenciális 

BBB+ komponensként azonosítottuk. A tiramin származékok ismert adrenerg és MAO-gátló hatásai 

alapján sikerült rámutatnunk lehetséges szerepükre a ginkgo kivonatok vaszkuláris és 

antidepresszáns hatásában, illetve a kandicin példáján a neurotoxikológiai kockázatukra. 
 

A tézishez kapcsolódó közlemény: [SP7]; IF: 3,169; független hivatkozások: - 

 
6.3. Félszintetikus ekdiszteroid származékok BBB-specifikus permeabilitásának jellemzése 

6.3.1. Ekdiszteroid származékok, mint portenciális gyógyszerkémiai célpontok 

A félszintetikus ekdiszteroidok PAMPA-BBB modellen történő vizsgálatára a Szegedi 

Tudományegyetemen Hunyadi Attila által vezetett kutatócsoporttal való együttműködés kapcsán 

került sor. A kutatócsoport az ekdiszteroidok izolálása, izolálást követő szintetikus átalakítása mellett 

a vegyületcsalád biológiai hatásának felderítésével foglalkozik. Új hatásterület, CNS-specifikus 

antitumor aktivitás vizsgálata kapcsán merült fel a közös együttműködés lehetősége, mely során a 

feladat a PAMPA-BBB vizsgálat segítségével olyan ekdiszteroid származék(ok) kiválasztása volt, 

mely(ek) hatását érdemes a költséges in vivo vizsgálatban is kipróbálni. Az ekdiszteroidok a 

rovarokban alapvető, fejlődést és vedlést irányító hormonális szerepet töltenek be. Közös nevüket is 

erről, a rovarok metamorfózisának jellegzetes folyamatáról, az ún. bábozódásról – ecdysis – kapták. 

Az alapvegyületnek tartott ekdizon 20-hidroxi származéka (20-hidroxiekdizon, leginkább elterjedt 

nevén ekdiszteron) az aktív, és a fajt, valamint a fejlődési stádiumot tekintve is legáltalánosabb ún. 

"vedlési hormon", a folyamat szabályozásában ugyanakkor más ekdiszteroidok (metabolitok ill. a 

bioszintézis köztitermékei) is részt vesznek.84 Egyéb gerinctelen fajokban az ekdiszteroidok szerepe 

nem teljesen tisztázott. Az ekdiszteroidokat napjainkra többszáz növényfajban sikerült azonosítani, így 

egyes tengeri algákból, gombákból, mohákból, és főleg nyitva- és zárvatermőkből is izolálták 

származékaikat.85 A vizsgálatok rámutattak, hogy a növényekben az ekdiszteroidok egyes származékai 

a rovarok elleni kémiai védelmet jelenti.86 Ezzel összefüggésben további érdekesség, hogy épp a 

szegedi kutatócsoporttal együttműködve sikerült rámutatnunk a kullancs ellenes hatás kiaknázását 

ekdiszteroid tartalmú magvakkal táplálkozó énekes madaraknál is.87 A természetes eredetű vegyületek 

között szerkezetileg ortogonális fitokémiai csoportot jelentő ekdiszteroidok a farmakológusok 

érdeklődését is hamar felkeltették. A farmakodinámiás hatásra vonatkozó alapötletet a rovarok 

átalakulási (vedlés, bábozódás) folyamatai, az ezeket kísérő, illetve kiváltó rendkívül gyors 

testsúlynövekedés adta. Ebből kiindulva a vizsgálatok először a fehérjeszintézis fokozásra irányultak, 

amit az egér vizsgálatokat követően számos más fajon is sikerült igazolni. Az elmúlt évek 

farmakológiai vizsgálatai az általános anabolikus, illetve az ahhoz szorosan kapcsoló adaptogén 

(fizikai teljesítmény fokozó és stressz oldó) hatás mellett rákellenes hatását is igazolták az ekdiszteroid 

vegyületcsaládnak.88 Ennek köszönhetően több ekdiszteroid tartalmú kivonat, illetve táplálék 

kiegészítő, vagy más néven „zöld anabolikum” került kereskedelmi forgalomba. 

 

 
84Watanabe, B. J. Pest. Sci. 2015, 40(3), 146–51. 
85Tarkowská, D.;  Strnad, M. Planta 2016, 244(3), 545–55. 
86Havelka Slama, Z., EJE 1997, 94, 183–98. 
87Hornok, S.; Kováts, D.; Flaisz, B.; Csörgő, T.; Könczöl, A.; Balogh, G.T.; Csorba, A.; Hunyadi, A., Sci. Rep. 2016, 6, 
23390. 
88Bajguz, A.;  Bąkała, I.;  Talarek, M. Stud. Nat. Prod. Chem. 2015, 45, 121–45. 
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6.3.2. Félszintetikus ekdisztreoid származékok PAMPA-BBB és in silico fizikai kémiai jellemzése 

A Szegedi Tudományegyetem Farmakognózia Intézete által izolált, illetve előállított összesen 37 

természetes vagy félszintetikus ekdiszteroid származék vizsgálatát végeztük el, melyek szerkezete a 

25. ábrán látható. A vizsgált vegyületek szerkezetük alapján három alcsoportra oszthatók (25. ábra: 

A − 1-12; B − 13-24; C − 25-34). A három alcsoport azonos alapvázzal rendelkezik. Az A csoport 

vegyületei nem tartalmaznak dioxolán gyűrűt, míg a B és C csoport tagjai 1 és 2 dioxolán gyűrűvel 

rendelkeznek.  

 

 
25. ábra A PAMPA-BBB modellel és in silico paraméterekkel jellemzett félszintetikus 

ekdiszteroid származékok képlete  

 

Első lépésben a ACD/Percepta programcsomag (ACD Labs)89 segítségével meghatároztuk a 

vegyületek in silico fizikai kémiai paramétereit, illetve clogBB értékét. A vegyületek gyógyszerkémiai 

értelemben széles tartományt fednek le, mind molekulatömeg (362,5 < MW < 674,9), poláris felszín 

(94,4 < TPSA < 217,6), számított lipofilitás (-1,07 < clogP < 5,81) és számított logBB (-2,00 < 

clogBB < 0,72) értékeik alapján.  

Ezt követően a vegyületek in silico agyi penetrációja és fizikai kémiai karakterének összefüggése a 

clogP, illetve a TPSA értékek és a clogBB adatok közötti korrelációján keresztül lett jellemezve. Az 

eredmények alapján a mindkét esetben közepes mértékű, clogP és clogBB között pozitív (R2 = 0,707), 

míg a TPSA és a clogBB között (26. ábra) negatív (R2 = 0,609) lineáris korreláció volt azonosítható. 

A korrelációs értékek egyben arra is rámutattak, hogy tisztán in silico adatok alapján az ekdiszteroidok 

BBB penetrációjának jellemzése, a vegyületek osztályozása problematikus. Ezen felül a 26. ábra 

alapján az is jól látható, hogy a vegyületek TPSA értéke (TPSA > 90) még az in silico becslés alapján  

BBB+ származékok (clogBB > -0,5) esetében is kívül esik a klasszikus gyógyszerkémiai térre 

vonatkozó TPSA tartományból. Az elemzés eredménye alátámasztja azt a korábbi megfigyelést, hogy 

a természetes eredetű vegyületek (pl. a növényi szteroidok) gyógyszerkémiai szempontból 

ortogonálisak, egyedi szerkezeti és farmakológiai tulajdonságot hordoznak.  

 

 
89http://www.acdlabs.com/products/percepta/ 
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26. ábra A vizsgált ekdiszteroid származékok TPSA értékei és lineáris korrelációja a clogBB adatokkal 

 

Az in silico adatok ismeretében az ekdisztreoid származékok vizsgálatát ebben az esetben is a 

korábban növényi hatóanyagok agyi penetrációs sajátságának jellemzésére kidolgozott PAMPA-BBB 

modell felhasználásával folytattuk. A vizsgálatokban négy vegyület esetében a fokozott lipofilitásuk 

(clogP > 4,5) (21, 22, 27, 28) és így csökkent vizes oldhatóságuk miatt sem a permeabilitásukat 

(logPe) sem a membránretenciójukat (MR) nem sikerült meghatározni, ami a molekulákban található 

nagy apoláris szubsztituensek (p-benziloxifenil és n-butil) jelenlétével magyarázható. További tizenöt 

vegyületnek csak a membránretencióját sikerült megadni, a PAMPA-BBB modell fogadó oldalán nem 

sikerült a származékokat kimutatni a vegyületcsaládra kidolgozott HPLC-MS módszer alapján. 

Ezekben az esetekben a penetráció gátoltsága négy ekdiszteriod származék (16, 26, 29, 34) esetében a 

lipofilitással összefüggő, fokozott BBB-specifikus lipiddel kialakuló kölcsönhatással (clogP > 3,5 és 

MR > 80%), míg tizenegy származéknál (3-9, 12, 23, 24, 37) a fokozott polaritással és az abból adódó 

alacsony membránretencióval (clogP < 3 és MR < 25%) magyarázható. A további tizennyolc 

ekdiszteroidot sikerült permeabilitásuk és membránretenciójuk alapján is jellemezni, így a kapott 

adatok alapján lehetőség nyílt az ekdiszteroidok szerkezet − agyi penetrációs összefüggéseinek 

részletes elemzésére. 

A 25. ábrán A csoportba tartozó 1 és 2 ekdisztreoidok permeabilitása relatív alacsonyak adódott. A 

csoport további tagjainál (3-9, 12) az R2 pozícióban a hidrogéneket –OH csoportokra cserélve a 

származékok hidrofilebbé váltak, így egyáltalán nem jutottak át a PAMPA mesterséges membránján. 

Az R2 és R3 csoport szubsztituenseit acetil csoportokra cserélve, a permeabilitás megnőtt. A 10 és 11 

származékok példáján látható, hogy az R8 pozícióban a hidroxil csoport acetil csoportra történő cseréje 

fokozza a permeabilitást. Az A csoportban a kapott MR értékek jellemzően alacsonyak voltak. Ezek 

szerkezete alapvetően egy poláris polihidroxilált szteroid alapvázból és egy apoláris oldalláncból áll, 

ami a vegyületek amfifil karakterére utal. A B csoportban három nem penetráló vegyületet (16, 23, 24) 

sikerült azonosítani. A 16 magas membránretenciós értékéből látható, hogy a vegyület jellemzően a 

mesterséges lipidmembránban kumulálódik, ami fokozott lipofil karakterének köszönhető és így 

onnan nem jutott át a fogadó oldalra. Ezzel szemben a B csoport legkevésbé lipofil képviselőinek (23, 

24) esetében a 3-metoxi-4-hidroxifenil-csoport BBB penetrációt gátoló hatását sikerült azonosítani. A 

18 és a 19 vegyületek PAMPA-BBB adatai alapján a fenil-csoport etil-csoportra történő cserével 

összefüggő csökkenő lipofilitást és a membránretenciót, illetve ezzel összefüggő permeabilitás 

fokozódást sikerült azonosítani. A PAMPA-BBB modellben a legnagyobb BBB-specifikus penetrációt 

a C csoport vegyületei mutattak. Az ebbe a csoportba tartozó közepes lipofilitású származékok (25, 

30-33) permeabilitása és membránretenciója is egyaránt magas volt. Fokozott lipofilitású tagjai (26-

29, 34) viszont vagy a mesterséges lipidmembránhoz kötődtek, vagy alacsony oldhatóságuk miatt nem 

voltak mérhetők. 

A szerkezet − permeabilitás összefüggések azonosítását követően a vizsgált ekdiszteroidokat PAMPA-

BBB permeabilitásuk és clogBB értékük alapján is osztályoztuk (27. ábra). A besorolás célja a 

potenciálisan magas agyi penetrációs sajátsággal rendelkező ekdiszteroidok (logPe > -6,0 és 

clogBB > 0) kiválasztás volt. Az így kiválasztott vegyületek lehetnek azok, melyekkel érdemes lehet a 

költséges in vivo agyi rákos megbetegedésekre irányuló preklinikai kísérletek végezni. 



Dr. Balogh György Tibor   Habilitációs tézisek 

 

 38 

 
27. ábra A vizsgált ekdiszteroidok PAMPA permeabilitási osztályozása a clogBB értékek függvényében 

 

A vegyületeket négy kategóriába osztottuk (I.-IV.). A IV. csoportba a PAMPA-BBB modell alapján 

nem penetráló vegyületek kerültek, melyeket további két alcsoportra lehetett osztani. Négy 

ekdiszteroid (25. ábra: 16, 26, 29, 34) esetében magas clogBB értékük ellenére gátolt BBB 

penetrációt azonosítottunk, amit fokozott lipofilitásuk (clogP > 3) és nagymértékű 

membránretenciójuk (MR > 80%) okozhatott. A IV. csoport további tizenegy tagja (25. ábra: 3-9, 12, 

23, 24, 37) azonos módon viselkedett a két modellben, mért (MR < 25%) és becsült paramétereik 

alapján hidrofil karakterük voltak. A III. (25. ábra: 1, 2) és a II. (25. ábra: 10) csoport vegyületeinek a 

várhatóan alacsony, illetve közepes in vivo agyi penetrációs tulajdonságát mind a PAMPA-BBB, mind 

az in silico modell számítása azonos módon jelezte előre. Az I. csoportba a fokozott agyi penetrációjú 

ekdiszteroidokat soroltuk, melyeket további két alcsoportra lehetett osztani. Tizenegy vegyületnél 

(25. ábra: 11, 13-15, 17-20, 35, 36) az in silico számítás (clogBB<0) nem támasztotta alá a PAMPA-

BBB modell előrejelzését, míg öt vegyület (25. ábra: 25, 30-33) esetében általunk mért in vitro és az 

in silico adat is fokozott in vivo agyi penetrációt jelzett előre. A kapott eredmények, illetve a 

gyógyszerszerűségre vonatkozó Muegge szűrési kritérium90 figyelembe vételével a 25, 31 és 32 

ekdiszteroid származékokat jelöltük ki további preklinikai vizsgálatokra. In vitro neuroblasztomás 

sejtvonalon végzett vizsgálatok alapján mind az öt vegyületnél sikerült igazolni a tumor ellenes hatást. 

Az általunk kialakított szűrési modell megfelelőségét egy időközben elvégzett in vivo 

farmakokinetikai vizsgálat is alátámasztotta. Egyszeri dózisú intraperitoneális injekciós adagolást 

követően a 25 ekdiszteroid származék (I. csoport) szignifikánsan nagy mennyisége volt kimutatható 

patkányok agyában, míg 3 (IV. csoport) nem volt detektálható.91 

 

7. tézis: 

A PAMPA-BBB modellben kapott permeabilitási adatok, in silico fizikai kémiai és clogBB 

paraméterek, illetve gyógyszerszerűségre vonatkozó szabály felhasználásával sikerült egy olyan 

összetett szűrési kritériumrendszert kidolgoznunk, ami alkalmasnak bizonyult félszintetikus 

ekdiszteroid származékok agyi penetrációs készségének osztályozására. A modellrendszer 

alkalmazhatóságát sikerült alátámasztanunk in vitro farmakodinámiás, illetve patkányokon végzett 

in vivo agyi penetrációs vizsgálatokkal is. 
 

A tézishez kapcsolódó közlemény: [SP8]; IF: 3,773; független hivatkozások: - 

 
90Muegge, I.; Heald, S.L.; Brittelli, D. J. Med. Chem. 2001, 44, 1841–6. 
91Kalász, H.; Hunyadi, A.; Tekes, K.; Dolesal, R.; Karvaly, G. Acta Chromatographica 2016, 28, 1–9. 
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