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1. BEVEZETÉS
A modern orvostudomány a porfin-vázas és rokon vegyületeket, mint fotoszenzibilizátorokat
egyre szélesebb körben alkalmazza terápiás célokra. Fontos felhasználási területük a
fotodinamikus terápia (nemzetközi nevén Photodynamic Therapy, PDT), ami egy olyan, főleg
daganatos sejtek elpusztítására kifejlesztett kezelés, melynek során egy szelektíven
felhalmozódott fényérzékenyítő vegyület (szenzibilizátor) és a szöveten áthatoló látható fény
együttes alkalmazása oxigén jelenlétében olyan biokémiai folyamatokat indukál, amelyek a
rákos sejtek pusztulásához vezetnek. A PDT egyéb, nem tumoros megbetegedések (pl.
pikkelysömör

(psoriasis),

érelmeszesedés

(atherosclerosis),

érvisszaszűkülés

(vascular

restenosis), izületi gyulladás (rheumatoid arthritis), illetve az időskori vakság egyik fajtája, a
makula degeneráció) kezelésére is alkalmas. Ezenkívül rovar-, illetve baktériumölő hatása is
ismeretes.
A porfirin származékok egy másik fontos alkalmazási területe a vér és vértermékek
fotodinamikus sterilizálása. Számos vértranszfúzióval terjedő kórokozó, mint például a szerzett
immunhiányos betegséget kiváltó HIV-1 vírus, valamint a vírusos májgyulladás patogénjei is
elpusztíthatók ezzel a módszerrel anélkül, hogy a vörös vértestek károsodnának. Több,
fotoszenzibilizátorként megismert vegyület viszont fotodinamikus effektus nélkül is képes
inaktiválni a HIV-1 vírust.
A PDT széleskörű klinikai bevezetésének egyik legfontosabb akadálya, hogy a
forgalomban lévő szenzibilizátorok nem elég tiszták, illetve hatékonyak, ezért a porfin-vázas
fotoszenzibilizátor vegyületek fejlesztése a gyógyszerkutatás egyik kiemelt feladata. A
fejlesztés ciklusai három nagyobb fázisra bonthatók:
1.

Új vegyületek izolálása vagy szintézise.

2.

Tesztelése biológiai rendszerekben.

3.

Aktivitásadatok értékelése és felhasználása hatékonyabb szenzibilizátorok tervezéséhez.
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A világ számos laboratóriumában foglalkoznak új szenzibilizátorok előállításával, köztük
Magyarországon is [1,2], de a vegyületek nagyrészénél a biológiai tesztelés a munka
bonyolultsága miatt mindeddig nem történt meg. A fotodinamikus aktivitás megállapításának
szempontjából fontos, hogy a bevilágítás olyan pillanatban történjen meg, amikor a
szenzibilizátor koncentráció aránya a kezelendő és az egészséges szövetek között optimális:
vagyis a minél nagyobb, tumorban mért porfirin koncentráció mellett minél kisebb mennyiségű
hatóanyag legyen az egészséges szervekben. Emellett, a különböző szervek szenzibilizátor
tartalmának

időbeli

változása

is

egy

fontos

jellemző

a

vegyület

gyógyászti

alkalmazhatóságának vizsgálatánál. Ezért a tesztelés első, elengedhetetlen lépése a
szenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése a biológiai rendszerben.
Mivel egy új vegyület fotodinamikus aktivitásának meghatározása költséges és
munkaigényes

állatkísérletekben

vagy

sejttenyészetekben

történik,

az

ígéretes

fotoszenzibilizátorok és vírusellenes szerek kiválasztásában és fejlesztésében fontos szerepet
kaphatnak a mennyiségi szerkezet – hatás összefüggés (QSAR) vizsgálatok. Ezekben ismert
biológiai aktivitású molekulák alapján épített modellekkel becsülhető az eddig nem vizsgált
porfirinek aktivitása. A hatástalan molekulák szintén elkülöníthetők pusztán kémiai
szerkezetük alapján anélkül, hogy szintetizálnánk és bonyolult biológiai rendszerekben
tesztelnénk azokat. Az irodalomban eddig fellelhető szerkezet - hatás összefüggés (SAR)

vizsgálatokban a kísérleti munka bonyolultsága miatt csak kevés számú szenzibilizátor
molekula biológiai aktivitását mérték meg azonos körülmények között s így az eredmények
önmagukban nem alkalmasak a hatásosság előrejelzésére. Emellett, a különböző tanulmányok
nagy számú aktivitásadata sem vethető össze egy QSAR vizsgálatban, mivel a világ
laboratóriumaiban különböző módszerrel mérték meg és egymástól eltérő egységekben fejezték
ki a szenzibilizátorok biológiai aktivitásait.
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Munkánk célja, hogy hatékony fotoszenzibilizátor molekulák fejlesztéséhez járuljunk hozzá,
amelyhez a jövőben nagyobb számú porfin-vázas vegyület fotodinamikus aktivitásának
meghatározását tervezzük azonos laboratóriumi körülmények között. Első lépésként egy, a
fenti vizsgálathoz kapcsolódó analitikai módszer kifejlesztését és a porfirinek mennyiségi
szerkezet – hatás összefüggés vizsgálatára alkalmas kemometriai módszerek kiválasztását
tűztük ki célul.
Ezért dolgozatom része egy olyan mérőrendszer és mérési módszer beállítása, amely
kereskedelemben nem kapható és alkalmas a sejtekben illetve állati szövetekben
felhalmozódott szenzibilizátor nyomonkövetésére és mennyiségi meghatározására száloptikás
in situ fluoreszcens detektálással. A módszer lehetővé teszi, hogy nagyszámú porfin-vázas
vegyület szöveti koncentrációját határozzuk meg rövid idő alatt, az extrakciós módszereknél
jóval kevesebb állat felhasználásával.
A kísérleti munkával párhuzamosan irodalmi biológiai aktivitás adatok alapján
választottuk ki a fotodinamikus aktivitás, a szelektív felhalmozódás valamint a nem
fotodinamikus anti-HIV-1 aktivitás előrejelzésére legalkalmasabb modellépítési eljárásokat.
Kisszámú, homológ vegyület és nagyobb számú, szerkezetükben jobban eltérő szenzibilizátor
tanulmányozása során lineáris és nemlineáris, változó kiválasztásra és modellépítésre alkalmas
kemometriai

módszereket

hasonlítottunk

össze

a

vizsgált

aktivitásokat

előrejelző

tulajdonságaik alapján.
Ezek a mérési technikák és vizsgálati módszerek alapozzák meg a nagyobb számú (3540) molekulát magába foglaló, nemzetközi együttműködés keretein belül tervezett saját
kísérleti méréseinket, s az ezt követő szerkezet – hatás vizsgálatot.
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2. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

2.1.

Porfin-vázas molekulák gyógyászati alkalmazása

2.1.1. Fotodinamikus terápia
A PDT egy szelektíven felhalmozódott fényérzékenyítő vegyület (szenzibilizátor) és a
szöveten áthatoló fény együttes alkalmazása oxigén jelenlétében. A terápia első lépéseként a
szenzibilizátort beadják a betegnek. A szer a véráramon keresztül eljut a szövetekbe, majd
szenzibilizátoronként különböző idő elteltével az egészséges szövetekből kiürül, míg a
daganatos szövetekben többé-kevésbé szelektíven felhalmozódik. A terápia második
lépéseként a daganatot látható fénnyel bevilágítják, minek hatására a szenzibilizátor
gerjesztett állapotba kerül. A gerjesztett molekulák több módon veszíthetik el többlet
energiájukat, miközben olyan biokémiai folyamatokat indukálnak, amelyek a sejtek
pusztulásához vezetnek.
2.1.1.1.

A fotodinamikus terápia története [3,4]

E kevéssé ismert terület érdekes múltja ad okot egy kis történelmi kitérőre. Az emberiség már
évezredekkel ezelőtt felismerte, hogy a napfény jótékony hatással van az egészségre. Az
ókori Egyiptomban, Kínában és Indiában bőrbetegségek, pl. pikkelysömör, bőrpigmenthiány
(vitiligo) és tumorok kezelésére alkalmazták, de az angolkórt és az elmebajt is gyógyították
fényterápiával. Az ókori görögök és rómaiak külön helyiséget (szoláriumot) építettek arra,
hogy napfürdőzzenek, s a napfürdőkúrát a gyógyászatban is alkalmazták, pl. a vitiligo és az
izomsorvadás kezelésére. A XVIII. és XIX. századi Franciaországban ugyancsak napfénnyel
kezeltek tuberkulózist, angolkórt, skorbutot, reumát, paralízist, ödémát és izomsorvadást. A
fényterápiát a XX. század elején Niels Finsen fedezte fel újból, s a himlő elgennyesedésének
megelőzésére vörös fénnyel világította be a beteg bőrt. Később a bőrtuberkulózist (lupus
vulgaris) szénszálas ívfénylámpával előállított UV fénnyel kezelte, amiért 1903-ban Nobel
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díjat kapott. Fényterápia során, a sejten belüli kromofór vegyületek elnyelik a fényt, míg a
fotokemoterápiánál egy kívülről bevitt kromofór és a fény együttes alkalmazásával érhető el
a gyógyító hatás.
A fotokemoterápiával szintén az ókori civilizációkban találkozunk először. Indiában a
vitiligo kezelésére a beteggel furokumarint tartalmazó Psoralea corylifolia kivonatot etettek,
mielőtt napfényre fektették. Az első újkori alkalmazást Oscar Raab közölte 1900-ban.
Megfigyelte, hogy az akridin narancs és a fény együttesen képes a Paramecium sejteket
elpusztítani. Hermann von Tappeiner a jelenség magyarázatának kutatásakor felismerte, hogy
az oxigén jelenléte nélkülözhetetlen a sejtpusztító hatás kifejeződéséhez. A jelenséget
fotodinamikus effektusnak nevezte el. A fotodinamikus terápia a fotokemoterápiának egy, a
fotodinamikus effektuson alapuló szűkebb területe; fotoszenzibilizátor és fény együttes
alkalmazása oxigén jelenlétében. 1903-ban von Tappeiner és Jesionek bőr tumorokra
alkalmazták a helyi eozinos kezelést követő bevilágítást. Két évvel később már különféle
szenzibilizátorok és fényforrássok használatával egészítették ki kísérleteiket.
Policard 1924-ben megfigyelte, hogy a természetes porfirinek fluoreszcenciája tumoros
sejtekben megnő. A második világháború alatt Auler és Banzer német tudósok egyértelműen
kimutatták a tumor fotonekrózis jelenségét. 1948-ban Figge és munkatársai fluoreszcenciás
módszerrel detektálták, hogy a természetes porfirinek (hematoporfirin és cink komplexe) egér
tumorokban felhalmozódnak. 1960-as években Winkelman szintetikus porfirineket
(tetrafenil-szulfonátokat) használt a tumor kimutatására. 1955-ben Schwartz felfedezte, hogy
az azidáig hematoporfirinnek nevezett anyag különböző tulajdonságú porfirinek keveréke,
majd 1961-ben izolált egy tumorban felhalmozódó komponenst (Hp Derivative, HpD).
Lipson a HpD-t a tumoros szövetek kimutatására használva azt tapasztalta, hogy a vegyület
fotoszenzibilizátorként viselkedik és pusztítja a tumoros szöveteket. Az 1970-es években
Dougherty újra izolálta a HpD-t, amiről kiderült, hogy acetilált porfirin oligomerek keveréke.
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A legaktívabb HpD frakciót az 1980-as években választotta el, ami Photofrin II (QLT
PhotoTherapeutics Inc.) néven került forgalomba.
2.1.1.2.

A PDT mechanizmusa

Már az 1930-as években több különböző elmélet született a fotodinamikus terápia
mechanizmusának magyarázatára. A ma is érvényesnek tekintett mechanizmus szerinti
singulett oxigén képződést Kautsky 1931-ben kísérletileg igazolta [5]. Szerinte a gerjesztett
szenzibilizátor aktiválja a környezetében lévő alapállapotú oxigén molekulát (1. ábra, II
típusú mechanizmus). A PDT szempontjából meghatározó a fotoszenzibilizátoron keresztül
képződő szingulett oxigén mennyisége, amelynek mechanizmusa mára már jól ismert [3,6].
Ebben a folyamatban a triplett állapotú szenzibilizátor egy elektronkicserélődéses energia
átvitelen keresztül adja át felesleges energiáját a környezetében lévő alapállapotú oxigén
molekulának. A keletkező szingulett oxigén élettartama kicsi (vizes közegben néhány µs),
nagyon reaktív, emiatt a fotodinamikus károsodás helye a fotoszenzibilizátor közvetlen
környezetére korlátozódik.
Az I-es mechanizmus meghatározó lehet oxigénhiányos környezetben, illetve akkor, ha a
szenzibilizátor koncentrációja magas [3]. Ezekben az esetekben a szenzibilizátor és egy
szubsztrát reakciójából keletkezett gyökök reagálhatnak a molekuláris oxigénnel, ami főleg
szuperoxid-anion gyök képződéséhez és ugyancsak irreverzibilis oxidatív sejtkárosodáshoz
vezethet. A módosított I-es mechanizmus szerint közvetlenül a triplett állapotú szenzibilizátor
is reagálhat a környezetében lévő gyökökkel [7].
A legtöbb porfin-vázas szenzibilizátor a sejtszervecskék membránjaiban lokalizálódik. A
membránok biomolekulái és a szingulett oxigén reakciójából keletkező peroxidok
morfológiai változásokhoz vezetnek, amit a transzport tulajdonságok megváltozása, valamint
az enzimaktivitások csökkenése követ. Ez gátolja a sejtek működését.
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1. ábra. A PDT lehetséges mechanizmusai
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P: alapállapotú fotoszenzibilizátor, 1P:szingulett gerjesztett fotoszenzibilizátor, 3P: triplett
gerjesztett fotoszenzibilizátor, P●- és P●+: ionizált gyökös szenzibilizátorok, S: szubsztrát, S●- és
S●+ ionizált gyökös szubsztrátok, O2: alapállapotú (triplett) oxigén molekula, 1O2: szingulett
gerjesztett oxigén, O2●-: szuperoxid-anion gyök, 2R●: szabadgyök, ISC: spinváltó átmenet.

2.1.1.3.

Fotoszenzibilizátorok

A PDT-ben alkalmazható lehetséges szenzibilizátor vegyülettel szembeni elvárás az, hogy (i)
kémiailag tiszta legyen; (ii) tárolás során ne veszítsen a stabilitásából; (iii) bevilágítás nélkül
ne legyen toxikus; (iv) szelektíven halmozódjon fel a tumorban majd az egészséges
szövetekből gyorsan kiürüljön; és (v) moláris abszorpciós koefficiense viszonylag nagy
(optimális esetben ε ≥ 50000 M-1cm-1) legyen a látható fény vörös tartományában (600-800
nm), ahol a fény legmélyebbre képes behatolni a szövetekbe. A humán gyógyászatban
elsőként és ma is széles körben alkalmazott Photofrin II® a fenti követelményeknek több
szempontból sem felel meg, ezért van szükség új, hatékonyabb fotoszenzibilizátorok
fejlesztésére.
A mára előállított fotoszenzibilizátorok három csoportba sorolhatók:
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1) Az első generációs szenzibilizátorok közé a HpD (Hematoporphyrin Derivative), a
Photofrin®, illetve Photoheme tartozik [5].
A hematoporfirin (2a ábra) az egyik, tisztán a legnehezebben előállítható természetes
porfirin, mivel két nagyon reaktív benzil-alkoholszerű funkcióscsoporttal rendelkezik. A
szárított vér tömény kénsavas kezelésével kapott terméket ecetsavban 5 %-os kénsavval
tovább tisztítva a hematoporfirin származék első frakciójához (HpD I) jutunk.
2. ábra. Az első hematoporfirin frakciót alkotó porfirin monomerek
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A HpD I fő alkotóeleme a b jelű hematoporfirin diacetát.
3. ábra. A Photofrin II® dimerek és oligomerek keveréke, amelyekbe 1-7 porfirin molekula
kapcsolódhat össze éter, illetve észter kötésekkel [9].
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biológiailag igen aktívnak bizonyult, amelyet Photofrin II® néven hoztak forgalomba (3.
ábra).
2) A második generációs fotoszenzibilizátorok már egyértelműen meghatározható
szerkezetű molekulák, amelyek a vörös tartományban is elnyelik a fényt. Ilyen vegyületek, pl.
a hematoporfirin és a protoporfirin különböző szubsztituált származékai, a mezo-tetrafenilporfirinek, benzoporfirinek, klorinok, feoforbidok, bakterioklorinok, a texapirinek és a
ftalocianinok [5,9,10].
A porfin-vázas vegyületek előnye, hogy jó hatásfokkal generálnak fotokémiai reakcióban
szingulett oxigént, nem toxikusak, a látható fény vörös tartományában nyelnek el és
meglehetősen stabilak. Ez utóbbi tulajdonságuk egyben hátrányuk is, mivel a szövetből való
kiürülésük lassú. A legtöbb újonnan szubsztituált porfirin esetében a legalacsonyabb
energiájú abszorpciós csúcs eltolódik a vörös tartomány felé és/vagy intenzitása megnő (4.
ábra). Mivel a molekula a szövet mélyebb rétegeiben is gerjeszthető, a PDT aktivitása több
tízszeresére is nőhet a HpD-éhoz képest.
4. ábra. Fotoszenzibilizátorok abszorbanciája és a szövetek fényáteresztő-képessége közötti
kapcsolat. Az új vegyületcsaládok esetében csak az I jelű sáv jellegzetes porfirin spektrumtól
(bal oldali teljes spektrum) való eltérése látható [5].

A fotoszenzibilizátor-fejlesztés egyik legérdekesebb iránya, amikor a szervezetben,
bioszintézis útján állítanak elő nagy mennyiségű protoporfirint. Ennek elmélete, hogy a hem
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bioszintézis (5. ábra) sebességmeghatározó lépése a glicin és a szukcinil-koenzim A δaminolevulinsavvá (5-ALA) alakulása. A lépést negatív visszacsatolás kontrollálja, vagyis
bizonyos szabad hem mennyiség felett a szitézis leáll [12]. A hem a ferrokelatáz enzim
működését szintén gátolja. Az 5-ALA koncentrációt mesterségesen megnövelve, a hem
bioszintetikus apparátus természetes porfirint, protoporfirin IX-et állít elő és halmoz fel. Az
5-ALA injekcióban, szájon át illetve krémben, közvetlenül a kezelendő területre vive is
eljuttatható a beteg szövetbe.
5. ábra. A hem bioszintézis [11-13] egyszerűsített vázlata
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6. ábra. Klinikai kipróbálás alatt álló második generációs fotoszenzibilizátorok [3,14-16]
(dőlt betűvel a vegyületek gyári neve olvasható)
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A protoporfirin IX számos benzoporfirin származék (BPD) szintézisének kiindulási anyaga
is egyben. PDT hatás szempontjából a porfin-váz A gyűrűjéhez kapcsolódó benzoszármazék monokarbonsavas analógja (BPD-MA, 6a ábra) a leghatékonyabb. Hátránya,
hogy nem szelektív módon halmozódik fel a daganatokban, valamint nagyon gyorsan kiürül
a vérből és a szövetekből, beleértve a tumoros szöveteket is. Ez a tulajdonsága viszont
alkalmassá teszi a retina érújraképződés és az időskori makuladegeneráció kezelésére, ahol a
bevilágítást kevéssel a szenzibilizátor beadása után végzik. A vegyület Visudyne
(injekcióban Verteporfin) név alatt került forgalomba.
A mezo-tetrafenilporfirin család legígéretesebb tagja az 5,10,15,20-tetrakis-(mhidroxifenil)-porfin, ami laboratóriumi vizsgálatokban jelentős fototoxikus hatást mutatott, és
25-30-szor hatékonyabbnak bizonyult, mint a HpD.
A klorin és bakterioklorin típusú molekulák esetében a porfirin vázban egy, illetve két
kettőskötés telített, emiatt erős abszorpciós maximumuk van 650 illetve 710 nm körül. A
mezo-tetrahidroxi-fenil-klorin szingulett oxigén generálási kvantumhatásfoka magas,
fotobiológiai aktivitása kb. 100-szorosa a 10-20-szoros fénydózissal bevilágított, 20-szor
nagyobb koncentrációban beadott Photofrin II® aktivitásnak. A vegyület sikeresen
alkalmazható nyelőcső-, gége-, mellkasi, tüdő- és bőrrák kezelésére. Foscan néven került
kereskedelmi forgalomba. A család másik ígéretes tagja az ón-etiopurpurin, ami visszatérő
metasztázisos mellrák és szaruhártya érújraképződés esetén alkalmazható eredményesen.
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A klorofill lebontás intermedier molekulái, a forbidok és a feoforbidok, szintén intenzíven
kutatott vegyületcsoport. Előnyük a Photofrin II®-höz képest, hogy fényelnyelésük a vörös
régióban 660 nm fölött van, s az egészséges szövetekből gyorsabban kiürülnek.
A texapirin típusú molekulák vízben jól oldhatók, 5 planáris N atomot tartalmaznak és
720-760 nm körül gerjeszthetők. Ez a hullámhosszúságú fény a pigmentált vagy vérben
gazdag szövet mélyebb régióiba is behatol, így a vegyület alkalmas melanoma kezelésére is.
A ftalocianinok szintén ígéretes második generációs fotoszenzibilizátorok. Az
alapvázukban lévő négy izoindol gyűrűt nitrogén atomok kapcsolják össze. Abszorpciós
spektrumukban a porfin-vázas vegyületekre jellemző Soret sávon kívül nagyon erős csúcs
jelenik meg 680 nm körül is. Moláris abszorpciós koefficiensük két nagyságrenddel nagyobb
(ε~105 M-1cm-1), mint a HpD hasonló tulajdonsága. A viszonylag magas triplett képződés
kvantumhatásfok (ΦT>0.4) és triplett élettartam (τT>200µs) a Zn2+, Al3+ és Ga3+ központi
fématomot magában foglaló vegyületeket alkalmassá teszi fotoszenzibilizátorként való
felhasználásra. A vízoldható ftalocianinok (szulfonált, karboxilált származékok) aggregációra
hajlamosak, ami a fotodinamikus aktivitás elvesztéséhez vezethet. Az aggregáció
kiküszöbölhető a molekulák nanorészecskékhez való kötésével. A szilikon ftalocianin (Pc4) a
rákos megbetegedések kezelésénél valamint a vér és vértermékek sterilizálásánál
alkalmazható.

A

cink-ftalocianint

fázis

I/II-ben

vizsgálják

svájci

orvosok

felső

emésztőszervek laphámkarcinóma kezelésére. A Photosense márkanév alatt ismert szulfonált
ftalocianinok keverékét Oroszországban több mint száz betegen tesztelték. Bazális és laphám
sejteket érintő bőrtumorok, különféle nyaki és fejtumor, mellrák, nyelv, száj nyálkahártya,
alsóajak, tüdő, gége és egyéb rákok gyógyítására alkalmazták 0,1-1 mg/kg koncentrációban.
Az esetek 50%-ban teljes gyógyulást tapasztaltak. Bőrrákok esetében a gyógyulás a 85%-ot is
elérte.
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2.1.2. Vírusellenes szerek [17,18]
Az utóbbi évtizedekben előtérbe kerültek a vértranszfúzió biztonságossá tétele érdekében
folytatott fejlesztések. Számos kórokozó, pl. a szerzett immunhiányos betegséget (AIDS)
okozó HIV vírusok, a T-sejt leukémiát illetve limfómát okozó HTLV vírusok, a vírusos
májgyuladás HAV, HBV és HCV vírusai, vérkészítményeken keresztül fertőzőek. Afrikában,
Ázsiában és Dél-Amerikában a malária és tripanoszóma jelent komoly problémát [19,20].
Az infekció elkerüléséhez szükség lenne szűrő tesztekre, illetve kórokozó inaktiválási
eljárásokra mint vérplazma pasztőrözése [21], hő illetve oldószer-detergenses [22] kezelése,
UV besugárzása [23], vagy a minden vérkomponensre kiterjeszthető fotokémiai
csíramentesítése.
Német és svájci kutatók frissen fagyasztott plazma fotodinamikus kezelését végezték
metilénkékkel (7a ábra), ami 655 nm hullámhosszúságú fénnyel gerjeszthető. Fehér fényt
alkalmazva, a lipidburokkal rendelkező vírusokat inaktiválták, de a kezelés sajnos nem volt
hatással a vérsejtekbe bejutott kórokozókra [24].
A vörösvérsejt koncentrátumok sterilizálásánál fontos elvárás a szenzibilizátorral
szemben, hogy 600 nm-nél nagyobb hullámhossz tartományban legyen abszorpciós
maximuma, mivel a kisebb hullámhosszúságú fényt a hemoglobin elnyeli. Az amfifil
tulajdonságú porfin-vázas molekulák főleg a különböző membránokban lokalizálódnak, így
várhatóan a lipid-kapszidos vírusok ellen alkalmazhatók [25]. A HpD szenzibilizátort
sikeresen alkalmazták különféle vírusok inaktiválására szövettenyészetekben és teljes vérben
[26]. A kezelés kapszid-nélküli vírusokra nem volt hatással, vagyis a fotodinamikus effektus
a vírus kapszidot károsítja. A benzoporfirin monokarbonsav (BPD-MA, 6a. ábra) és vörös
fény együttes alkalmazása eredményesnek bizonyult szabad és sejthez kapcsolódott HIV-1
vírus ellen vérben [27]. A tetrafenilporfirinek [28] és a klorinok [29] vírusellenes hatását
szintén kimutatták.
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A vér és vértermékek sterilizálásának egy másik ígéretes szenzibilizátor családja a
ftalocianinok. Az aluminium-ftalocianin szulfonált származékai (7b ábra) nagyon hatékonyak
a vesicular stomatitis (VSV) vírus ellen, minimális vörösvérsejt károsodás mellett [30,31]. A
legnagyobb fotodinamikus aktivitással rendelkező ftalocianin a központi atomként
szilíciumot tartalmazó Pc4 (6f ábra). Ez a vegyület a HIV vírus mellett a maláriát okozó
parazitát is képes inaktiválni [32].
7. ábra. Vér és vértermékek sterilizálásánál alkalmazott szenzibilizátorok
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A porfirinek vírusölő hatásának vizsgálatakor kiderült, hogy egyes fotoszenzibilizátorként
megismert vegyületek fotodinamikus effektus nélkül is képesek inaktiválni a HIV-1 vírust
[33]. A vírus kapszidját két glikoprotein, a gp120 és gp41 fehérjék alkotják. Mindkét
kapszidfehérje tartalmaz olyan doméneket, amelyek az infekció létrejötte szempontjából
kritikusak [34]. Ezenkívül mindkét fehérje magába foglal membránfúziót segítő alegységet is.
A vírus limfocitához való kötődése antitestek mellett bizonyos alacsony tömegű
molekulákkal is megakadályozható. Az egyik inhibítor vegyület család tagjai, a porfirinek, a
gp120-as vírus kapszidfehérje V3-as hurkához kapcsolódnak [35]. Számos vízoldható
poliszulfonált és polikarboxilált porfirin és ezek fémközpontú (Mn, Fe és Ni) származéka
képes íly módon megakadályozni a vírusinfekciót [36].
2.1.3. Porfirin koncentráció meghatározása szervekben [37]
A szenzibilizátorok szelektív felhalmozódása a tumor speciális tulajdonságaira vezethetők
vissza [38]. Ezek:
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1) alacsonyabb pH, amit a glikolízis során keletkezett tejsav megnövekedett mennyisége
okoz, s ezzel a csökkenő pH mellett növekvő lipofilicitással rendelkező vegyületek
felvételét és megkötését segíti elő;
2) nagy mennyiségű alacsony sűrűségű lipoproteineket (LDL) kötő membrán receptorok
expressziója,

ami

kedvezően

befolyásolja

az

LDL

fehérjékhez

kötött

fotoszenzibilizátorok endocitózis útján való felvételét;
3) ritkás erezettség és szegényes nyirokcsatornázottság, ami meggátolja a gyors kiürülést,
s ezzel helyi szenzibilizátor koncentráció-növekedést eredményez;
4) nagy szövetközti tér, ami gyűjtőedényként fogja fel a bejuttatott vegyületet;
5) fokozott makrofág sűrűség, amelyek maguk is nagy mennyiségű szenzibilizátort
képesek megkötni, s ezzel a tumoros sejtbe juttatni.
A szervezetbe bejutott kémiai anyagok felhalmozódási és kiürülési kinetikája fontos
paraméter a mennyiségük megbecsülésében. Azok a módszerek, amelyek általánosan
használatosak egy vegyület mennyiségi változásának in vitro követésére, csak bizonyos
megszorítások mellett alkalmasak a hatóanyag meghatározására in vivo. Ennek egyik oka a
megfigyelőrendszer érzékenysége, a másik a közeg természete, amelyben az eloszlást
vizsgáljuk. Emellett a hatóanyag bejuttatásának módszere is lényeges hatással lehet a
szervezetben való eloszlás időbeli változására.
Az abszorpciós spektroszkópia széles körben alkalmazható átlátszó rendszerekben lezajló
folyamatok kinetikai vizsgálatára, de biológiai rendszerekben való alkalmazása számos
akadályba ütközik. Az abszorbancia megbízható mérése homogén, áttetsző rendszert kíván,
ami a legritkább esetben fordul elő biológiai mintáknál. A módszer főként a vérplazma
különböző fehérje frakcióihoz kötött porfirinek kimutatásánál alkalmazható [39,40], de
történt néhány próbálkozás szövetek szenzibilizátor tartalmának meghatározására is [41-43].
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Egy másik lehetséges, de máig nem elterjedt méréstechnika a hatóanyagok fotoakusztikus
nyomonkövetése [44].
A radioaktív izotópok alkalmazása in vitro és in vivo rendszerekben sokkal érzékenyebb
és pontosabb koncentráció-meghatározást tesz lehetővé [45-47]. A módszer hátránya, hogy
csak állat modelleken alkalmazható, mivel az alkalmazott izotópok (3H, 14C) nem adhatók be
betegeknek, emellett drága műszerparkot és speciális laboratóriumokat igényel.
A szövetek hatóanyagtartalmának mennyiségi meghatározására különféle kromatográfiás
eljárások is alkalmazhatók, ami szintén komoly beruházásokat igényel [48]. Főként
testnedvek, pl. vér, vizelet porfirin-tartalmát tanulmányozzák ezzel a módszerrel [49].
A fluoreszcencia spektroszkópia egy különösen érzékeny módszer, viszonylag könnyen
kivitelezhető és nem igényel áttetsző vagy homogén rendszert, ezért széles körben
alkalmazzák biológiai rendszerek tanulmányozására [48,50]. A fluoreszcencia spektroszkópia
farmakológiai alkalmazásában a következő eljárást fogadják el [37]:
1) a hatóanyagot több állatba beoltják;
2) az állatokat a beoltás után különböző időpontokban leölik;
3) a különböző szövetekből vagy szervekből biokémiai extrakcióval kinyerik a
vegyületet;
4) minden extraktumban fluoreszcencia spektroszkópiával meghatározzák a hatóanyag
koncentrációt.
A módszer bár hosszadalmas, azzal az előnnyel rendelkezik, hogy a szenzibilizátor
mennyiségileg kiértékelhető egy in vitro kalibrációs görbe segítségével, ami a hatóanyag
analitikai oldatának közvetlen fluoreszcenciás mérésével nyerhető.
Az in vivo fluoreszcenciás mérésekről az utóbbi évtizedben több cikk is megjelent
[50-54]. A módszer előnye, hogy gyors és az állatot sem kell minden esetben megölni. Az
eljárás nehézsége, hogy a fluoreszcencia intenzitás és a specifikus szövetekben
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felhalmozódott szenzibilizátor koncentrációja közötti korreláció megállapítása nem
egyértelmű. Mivel a fluoreszcenciás fény áthatoló képessége szövetenként változik, a
szenzibilizátor analitikai oldata nem alkalmas önmagában a kalibrációra. A hatóanyag
eloszlás makroszkopikus heterogenitása a szövetben tovább bonyolítja a kiértékelést.
Ennek ellenére, az állat bőrén keresztül mérhető szenzibilizátor fluoreszcencia
változásának

in

vivo

nyomonkövetése

elterjedt

módszer

a

fluoreszcens

fotoszenzibilizátorok farmakokinetikai viselkedésének tanulmányozására [50].
A vizsgálatokban alkalmazott száloptikás spektrofluorometriás rendszerekben a
gerjesztő sugárzást lézerrel állítják elő, amit egy reflexiós szondába [51,52] illetve egy
optikai táblára fókuszálnak [37]. A fluoreszcenciás fény optikai szálakon jut el a
detektorba.
A szelektív felhalmozódás vizsgálatakor általában a tumorban és az egészséges
környezetében mérhető fluoreszcenciás intenzitás egymáshoz való viszonyát illetve
arányát (pl. a tumorban mért intenzitás kisebb, egyenlő vagy nagyobb, mint az egészséges
szövetben [37,53,54]) adják meg. Az in vivo méréseket in situ mérésekkel kiegészítve az
egyes szervek szenzibilizátor-tartalmának aránya pontosabban meghatározható.
Bár a szenzibilizátor abszolút mennyisége nem határozható meg ezzel a módszerrel,
az egyes szervekben mérhető szenzibilizátor fluoreszcencia időbeli változása jól korrelál
az extrakciós módszerrel kapott kinetikával [37].
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2.2.

Szerkezet - hatás összefüggés vizsgálatok

A szerkezet - hatás összefüggés (SAR) megfigyelések a biológiai aktivitásban meglévő
változás

szabályszerűségeit

tanulmányozzák

a

kémiai

szerkezet

meghatározott

különbségeinek függvényében [55]. A kapott válasz sokszor igen/nem jellegű, más esetekben
sorrendiség állapítható meg. A módszer sikeresen alkalmazható nemfolytonos, illetve
különböző osztályba sorolható adatokra is. Segítségével szerkezetileg egymáshoz közel álló
vegyületek közül kiválaszthatók a megfelelő aktivitással rendelkező származékok, és
azonosíthatók a vizsgált aktivitást befolyásoló szerkezeti jellemzők [3].
A mennyiségi szerkezet - hatás összefüggés vizsgálatok (QSAR) alkalmazásakor az
egyes, kémiai szerkezetből levezethető leíró változók (deszkriptorok) illetve fiziko-kémiai
tulajdonságok és az aktivitás között számszerűsíthető függvénykapcsolatot határozzuk meg.
Célja azoknak a faktoroknak a kiválasztása, amelyek az adott biológiai aktivitás
kialakulásában

fontos szerepet játszanak. Majd ezek

alkalmazásával

kiszámítjuk,

előrebecsüljük a várható hatást, és a fontosnak tartott faktorok segítségével, megértjük a
vizsgált jelenséget. A QSAR lehetővé teszi, hogy könnyen mérhető aktivitások alapján
nehezen meghatározható sajátságokat becsüljünk.
Az elmúlt évtizedekben közölt QSAR tanulmányok nagy segítséget nyújtottak abban,
hogy a különböző fiziko-kémiai tulajdonságok szerepét meghatározzuk a hatóanyag és a
receptor kölcsönhatásban, megértsük a lipofil jelleg és a ionizáció befolyását a hatóanyag
transzportjára és felhalmozódására biológiai rendszerekben [56].
2.2.1. A modern QSAR története [55-58]
Az 1900-as évek elején figyelték meg a mennyiségi szerkezet – hatás vizsgálatok
alapegyenletének számító összefüggést, hogy a kémiai szerkezet megváltoztatása által
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kiváltott biológiai aktivitás eltérése (∆Ф) korrelál a fiziko-kémiai tulajdonságok
megváltozásával (∆C).
∆Ф=ƒ(∆C)

(1.1)

Később megfigyelték, hogy bizonyos aktivitás értékek logaritmusa összerakható a molekula
fragmentumaira vonatkozó hozzájárulásokból.
A modern QSAR kezdete 1964-re tehető, amikor Hansch és Fujita [59] szubsztituált
fenoxil-ecetsavak lipofil jellegét és biológiai aktivitását vizsgálták. Hansch megállapította,
hogy az oktanol/víz megoszlási hányados logaritmusával leírt lipofilicitást (logP) a molekula
fragmentumok logP értékeinek összegzésével számíthatjuk ki. Egy Hammett típusú
egyenletet állított fel az aromás vegyületek (R-X) lipofil jellegének becslésére.
logPR-X -logP R-H = πX

(1.2)

πX az X szubsztituensnek a molekula logP-jéhez történő hozzájárulását megadó állandó.
Fujita javasolta, hogy több fiziko-kémiai paraméter lineáris kombinációjával közelítsék a
megkívánt

biológiai

hatás

eléréséhez

szükséges

mólnyi

mennyiség

reciprokának

logaritmusát.
log 1/C = a logP + b σ + ... + konst.

(1.3)

Az 1.3 egyenletben a, b, stb. regressziós koefficiensek, σ a szubsztituált és szubsztituálatlan
benzoesav disszociációs állandójával képzett Hammett állandó. A modell előnye, hogy
könnyen alkalmazható különféle biológiai aktivitások leírására.
Ugyanabban az évben Hanschtól függetlenül, Free és Wilson is előállt egy matematikai
modellel, amely Free Wilson analízis néven vonult be a köztudatba. Az egyenlet szerint, a
biológiai aktivitás érték logaritmusa (log 1/C) az alapvegyület aktivitásának (µ) és az Xi
szubsztituensek aktivitáshoz való hozzájárulásainak ai összegzésével közelíthető.
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log 1/C = Σai +µ

(1.4)

A két módszer kombinációja, amikor a Hansch analízist indikátorváltozókkal (lásd 2.2.3.3.
fejezet) egészítették ki, jelentősen növelte a QSAR modellek alkalmazhatóságát.
Ahhoz, hogy a hatóanyag a szervezetben megfelelő időben és koncentrációban a megfelelő
helyre kerüljön (pl. receptorhoz), több vizes illetve lipidben gazdag közegen kell átjutnia. A
hatékony molekulák lipofil jellege optimum körüli értéket vesz fel, amely lipofil és hidrofil
közegben is lehetővé teszi a transzportot. Ebben az estben az aktivitás – lipofil jelleg
összefüggés lineáris modellel nem írható le. A Hansch analízis in vivo alkalmazhatósága
nagymértékben megnövekedett, amikor egy parabolikus függvénnyel becsülték a biológiai
aktivitást.
log 1/C= a (logP)2 + b logP + c σ + ... + konst.

(1.5)

Hamarosan kiderült, hogy az erősen poláros molekulák esetében az aktivitás – lipofil jelleg
összefüggés nemlineáris, ezért Kubinyi egy lineáris-nemlineáris egyenletet [57] alkalmazott a
vizes és lipid fázisokon keresztüli hatóanyag transzportra, ahol a, b β és c együtthatók.
log 1/C= a logP- b log (βP +1) + c

(1.6)

A tapasztalat szerint a Hansch analízis főleg in vivo rendszerek leírásakor eredményes, míg
kevésbé bonyolult rendszerek, mint pl. sejttenyészet esetén az (1.6) modell ad jobb becslést a
biológiai aktivitásra.
A QSAR fejlődését toxikológiai megfigyelések indították el, s napjainkban is számos
kutató alkalmazza a toxikológiai folyamatok megértéséhez [60,61].
A háromdimenziós QSAR a nem kovalens receptor – ligandum közötti kapcsolatok
tanulmányozásából fejlődött ki. A receptor felületét próbálták feltérképezni úgy, hogy a
különböző

pozíciókban

szubsztituált

ligandumokkal

való

kölcsönhatásokat

QSAR

függvényekkel modellezték. A kölcsönhatás kialakulása függ a molekula fragmens ionos és
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hidrofób tulajdonságaitól, valamint hidrogénkötés-kialakítási képességétől. A fehérjék aktív
centrumának háromdimenziós szerkezetét meghatározva megfelelő molekulák tervezhetők, s
ezzel

lehetőség

nyílik,

pl.

kórokozók

létfontosságú

enzimjeit

gátló

inhibitorok

molekulaszerkezetének meghatározására. Számos tanulmány született például a HIV vírus
replikációs ciklusát szabályozó proteáz [62-64], integráz [65,66] és reverz transzkriptáz
enzimek [67,68] működését gátló vegyületek szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatáról.
Az általánosan elterjedt 3D QSAR módszertana az egy vegyület – egy szerkezet – egy
paraméter érték elvet követi, ahol a vizsgált szerkezetet a legkisebb energiájú konformer
képviseli. Biológiai rendszerekben ez a megközelítés nem feltétlenül helytálló, mivel
oldatban és a transzportfolyamatok során a molekulák több konformációban is
megjelenhetnek. Mekenyan és munkatársai a lehetséges diszkrét konformációkból egy
konformáció teret határoztak meg, s ez alapján számítottak deszkriptorokat. A módszert
dinamikus 3D QSAR-nak nevezték el [69].
A holografikus QSAR (HQSAR) egy új technika, amely a molekula lehetséges
fragmentjeinek 2D szerkezete alapján egy hologrammot hoz létre. A hologram az egyéb
fragmens alapú ujjlenyomat módszerekkel ellentétben a lineáris, az elágazó és az átlapoló
fragmenseket, emellett egyéb háromdimenziós információt, úgymint hibridizációt illetve
kiralitást is képes kódolni [70]. Mivel nem igényel konformációanalízist, nagyszámú vegyület
gyors tesztelését teszi lehetővé [71]. Egyes tanulmányok szerint alkalmazásával legalább
olyan jó modellek építhetők, mint a 3D QSAR egyik legfejlettebb módszerével a CoMFA-val
[70,72], míg más kutatók szerint legfeljebb egy gyors, de nem precíz rálátást adhat a vizsgált
mennyiségi szerkezet-aktivitás összefüggésre [73].
2.2.2. Tetrapirrol–vázas vegyületek QSAR tanulmányokban
Az elmúlt tizenöt évben több SAR tanulmányt közöltek a fotoszenzibilizátor molekulák
kémiai szerkezete és PDT-aktivitásuk [74-79], illetve tumorban való felhalmozódásuk [80-
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83], valamint fotohemolitikus [84] és baktériumölő [85] tulajdonságuk közötti kapcsolatról.
A lipofil jelleg – fotodinamikus aktivitás összefüggést vizsgálva megállapították, hogy a
kapcsolat nem lineáris, az amfifil tulajdonságokkal rendelkező molekulák hatékonyabbnak
bizonyultak PDT-ben mint a csak lipofil illetve hidrofil csoportokat tartalmazó származékok
[83].
Barbara Henderson és munkatársai 1997-ben [86] egy szerkezet – PDT aktivitás
összefüggés tanulmányt közöltek, melyben egynemű pirofeoforbid vegyületekből álló sorozat
tumorban való felhalmozódását és PDT aktivitását vizsgálták. Az 1.6 egyenlet alapján épített
modellt (1.7) alkalmazva megállapították, hogy az anyagi minőségre jellemző, oktanol-víz
megoszlási hányados logaritmusa (logP-vel definiált lipofil jelleg), alkalmas paraméter a
fotoszenzibilizátorok PDT aktivitásának előrejelzésére, miközben a tumorszövetben való
felhalmozódás szükséges, de nem elégséges feltétele a megfelelő tumorölő hatás
kifejeződéséhez.
 P 
 P




log(1 / Y ) = a log
− b log β + 1 + c
P 
 P

 3
 3


(1.7)

Az egyenletben P a vizsgált vegyület lipofilicitása, P3 a propil oldallánccal rendelkező analóg
lipofilicitása, a, b, β és c empirikusan meghatározott együtthatók. A szerzők a modell PDT
aktivitást előrejelző képességét nem számszerűsítették (valójában nem vizsgálták), s az
ellenőrző eljárásokat, pl. egy-elem-kihagyásos keresztellenőrzést, sem alkalmazták.
Egy további tanulmányukban a fenti függvény alapján egy háromkomponensű (vizes
fázis- lipid réteg- vizes fázis) farmakokinetikai modellt építettek, amelyben a szenzibilizátor
molekulák rétegek közötti diffúziójának sebességi állandói és a lipofil jelleg alapján
becsülték a szenzibilizátor koncentrációt [87].
!"# $%&'# ()# *+!,# -./$%%0# 1%21%-1"3# 0145%-647814# )$84109# :&# -542106;&1<# =>>?# @AB
4$-#$C74$-D#0$0;1E<;;.%#F6"1&#F$C7G%$0#140<HIJKHA#120<F<06&60#F<"&C6%062L#!"#6%01%52#:EM0$00

24

N.OP!# -./$%%# 1"# $C7H$%$-H2<91C76&.&# 2$;$&"0$%%$4';":&&$%# Q%$1F$H.4$H.50B# RSST
-$C9106;.".00# $%';$U$%"'# 2:E$&&:C$# Q!"V0.59) alapján fontos segédeszköz lehet további
HIV-1 vírusellenes szerek fejlesztésében. A szerzők kimutatták, hogy a tetrafenil-porfirinek
akkor a leghatékonyabbak, ha a négy fenilcsoportjuk közül legalább hármon negatív töltéssel
rendelkező szubsztituens van.
A metalloporfirin komplexek általános modellként szolgálnak a citokróm P450 enzim élettani
folyamatokban kifejtett katalitikus tulajdonságának tanulmányozására. Kínai kutatók [89] vas
központi atommal rendelkező, halogénezett tetrafenilporfirin származékok esetében az
izobután katalitikus oxidációját leíró modellt építettek kvantumkémiai paraméterek (HOMO
energia, a két fenil csoport közötti lapszög és a központi vas töltése) felhasználásával.
2.2.3. Paraméterek [90]
Míg a kezdetekkor csak néhány paraméter (pl. σ, logP, π, moláris refrakció, Es sztérikus
paraméter) állt rendelkezésre, mára több ezerre tehető a számuk [91].
A molekuláris deszkriptorok olyan leíró változók, amiket jól definiált algoritmusok által a
molekulaszerkezetből egyértelműen számítunk ki, vagy amelyekhez reprodukálható kísérleti
eljárások alkalmazásával jutunk.
2.2.3.1. Kísérletileg meghatározható változók:
a.) fiziko-kémiai tulajdonságok, mint molekula-deszkriptorok: pl. törésmutató, molrefrakció,
oldhatóság, megoszlási hányados, dipólusmomentum, retenciós idő, spektrum, sebességi
állandó, egyensúlyi állandó, disszociációs állandó, gőznyomás, forráspont, fagyáspont, stb.;
b.) biológiai

aktivitások,

pl.

toxicitás,

környezeti

paraméterek,

tumorölő

hatás,

enzimaktivitás.
2.2.3.2. Elméleti molekuláris deszkriptorok:
A molekula szimbolikus megjelenítése alapján több csoportba sorolhatók:
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a.)

Az összegképlet alapján számított 0D (0 dimenziós) deszkriptorok (pl. az atomszám, a

különféle atomok száma, a molekulatömeg) s az atomi tulajdonságok, mint atomtömeg, atomi
töltés, van der Waals sugár, atomi polarizáció.
b.)

A funkcióscsoportokat részletező molekulaképletből az un. 1D deszkriptorok

határozhatók meg. Leginkább bizonyos funkciós csoportok számát, meglétét illetve hiányát
kódolja.
c.)

A szerkezeti képlet alapján az atomok közötti kapcsolatok 2D topológiai

deszkriptorokba sűríthetők össze. A legismertebb topológiai paraméterek a konnektivitási
(elágazási) indexek (Randič index), pl. amikor a hidrogén nélküli molekulaváz alapján az
egyes kötésekben résztvevő két atom kötésszámát összeszorozzák, majd a szorzatok reciprok
négyzetgyökeit összegzik. A konnektivitási indexek jól korrelálnak

a

molekula

polarizációval, vízoldhatósággal, forrásponttal, megoszlási hányadossal, a van der Waals
térfogattal, stb.
d.)

A háromdimenziós (3D) deszkriptorok, geometriai deszkriptorok, pl. kvantumkémiai

deszkriptorok (elektronegativitás, HOMO és LUMO energiák, töltések, molekuláris
energiák), térfogatra jellemző deszkriptorok (van der Waals térfogat), felületet leíró
deszkriptorok (oldószerrel bevonható felület), gravitációs indexek, WHIM deszkriptorok, stb.
e.)

A molekula sztereokémiai állapotait is figyelembe vevő 4D deszkriptorokat a rács alapú

QSAR technikák alkalmazzák. A molekuláris interakciós mező meghatározásakor a vizsgált
molekula és egy próba közötti kapcsolat energiáját egy rácsba ágyazva jelenítik meg. Ilyen
technika a CoMFA, s ez az alapja a G-WHIM deszkriptoroknak is.
f.)

A sztereodinamikai megjelenítés a háromdimenziós molekulaszerkezet időbeni

változását is figyelembe veszi a dinamikus QSAR tanulmányokban.
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2.2.3.3. Az indikátor, vagy nem valódi változók
Akkor alkalmazhatók, ha a lényeges információ nem sűríthető egy konkrét számba s
általában pozitív, negatív vagy nulla értéket vesznek fel. A legelterjedtebb indikátor változók
a bináris deszkriptorok, 1 és 0 számértékekkel jelzik bizonyos jellemzők, pl. szubsztituens,
adott molekula fragmens, aromás szerkezet, cisz/transz izomer, kiralitásbeli különbség
meglétét, illetve hiányát.
2.2.4. Változószelektálási módszerek [92]
A paraméterek számának növekedésével szükségessé vált, hogy változókiválasztási
módszereket fejlesszenek ki. Céljuk a jelenséget döntően befolyásoló változók kiválasztása
nagyszámú korrelált változó közül, illetve a nem fontos változók elhagyása, vagyis a
zajszűrés. A változók összehasonlításánál a statisztikában alkalmazott regressziós módszerek
a legelterjedtebbek, úgymint a többváltozós lineáris modellek építése (multiple linear
regression, MLR) [93] előre irányuló változóbevonással (forward selection, FS), illetve
visszafelé irányuló változótörléssel (backward elimination, BE), a lépésenkénti lineáris
regresszió (stepwise linear regression). De a főkomponens–elemzés (principal component
analysis, PCA [94]), a részleges legkisebb négyzetek módszere (partial least squares, PLS
[93-99]), a párkorrelációs módszer (pair-wise correlation method, PCM [102-106]), a
mesterséges ideghálózatok (artificial neural networks, ANN [107-109]) és a genetikus
algoritmus (GA [110-112]) is változószelektálásra alkalmas eljárások.
2.2.5.
Ezek

Modellezési eljárások
a

módszerek

komplex

eljárások,

de

a

modellépítés

függetleníthető

a

változókiválasztástól, vagyis az alkalmazott modellépítési eljárástól eltérő módon kiválasztott
deszkriptorokból is építhetünk modelleket bármely módszerrel.
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2.2.5.1.

Többszörös lineáris regresszió (MLR) [93]

A több független változót tartalmazó lineáris függvény illesztését többváltozós lineáris
regressziónak nevezzük. Az illesztő függvény általános mátrix alakja:
Y=X·β + ε

(2.1)

ahol Y a megfigyelések n elemű oszlopvektora (n a megfigyelések száma), X a független
változók n×m méretű mátrixa (m a leíró változók száma), ε a hibák n elemű oszlopvektora, és
β a paraméterek m elemű oszlopvektora.
Az illesztéshez a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazzuk. A β együtthatóvektort b-vel
becsülve:

Ekkor az illesztett függvény:

b=(XTX)-1XTY

(2.2)

Ŷ=Xb

(2.3)

Az adott illesztés jóságát a többszörös determinációs együtthatóval (R2) jellemezzük:

(
Yˆ − Y )
∑
= 1−
∑ (Y − Y )

2

R

2

i

(2.4)

2

i

ahol Ŷi a függő változó becsült értéke és Y az átlaga. Az R2 értéke 0 és 1 között változhat.
2.2.5.2.

Parciális legkisebb négyzetek módszere (PLS) [100,92]

A parciális legkisebb négyzetek módszerének első lépésében a vizsgált folyamatot legjobban
leíró modellt (általános alakja Y=f(X)) választjuk ki. A második lépésben a modell
paraméterei (regressziós együtthatói) segítségével az X független változók (itt deszkriptorok)
ismeretében az új minták (molekulák) függő változóit (biológiai aktivitások) becsüljük. A
PLS modellben a független változók mátrixával (X) egyidejűleg a függő változók (Y)
adattáblázatát is két mátrix szorzatára bontjuk fel:

X = T PT + E

N ,M

(2.5)

Y = U V T + NF,K

(2.6)

N ,M

N ,K

N ,L L ,M

N ,L L ,K

28

ahol N a megfigyelések száma, M a független változók száma, K a függő változók száma, L
az X mátrix rangja (a lineárisan független sor- vagy oszlopvektorainak maximális száma), E
és F hiba mátrixok, T a független és U a függő változók rejtett változóinak mátrixa, míg P és
V a hozzájuk tartozó PLS együtthatók mátrixai. Az egy mátrixhoz tartozó rejtett változók
korrelálatlanok.
A két adatmátrix rejtett változói között lineáris kapcsolatot feltételezünk, amit belső
összefüggésnek nevezünk.

U = NT,L Q + NH,L

N ,L

(2.7)

L,L

ahol U az eredeti Y mátrixra vonatkozó rejtett változó mátrix, T az X mátrixra vonatkozó
rejtett változó mátrix, Q a keresett regressziós együtthatók és H hibatagok mátrixai.
A 2.5 és 2.7 egyenletekből Y-t kifejezve megkapjuk az X-Y kapcsolatot leíró matematikai

Y = T ⋅ Q⋅ V T + F

modellt:

N ,K

N ,L L, L

L ,K

N ,K

(2.8)

A PLS komponensek képzésével előrejelzésre alkalmas modelleket nyerhetünk. A módszer
kiválóan alkalmazható még abban az esetben is, ha a deszkriptorok száma meghaladja a
mintaszámot.
2.2.5.3.

Mesterséges ideghálózatok (ANN) [107,109]

Az ANN-t (Artificial Neural Network) eredetileg az agy tanulási folyamatainak
modellezésére fejlesztették ki. Hamar kiderült, hogy az agy működését nem képesek ugyan
utánozni, viszont eddig matematikailag nehezen kezelhető problémák (pl. nemlineáris
összefüggések vagy sokváltozós folyamatok) esetében kiválóan alkalmazhatók. Előnyük a
tanulási képesség, hogy adott bemenetre az ismert, kívánt választ adják (felügyelt tanulású
hálózatok), illetve, hogy csupán a bemenetek alapján szabályosságot (hasonlóságot,
különbségeket) lelnek fel az adatokban (nem felügyelt tanulású hálózatok). Nem igénylik,
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hogy legalább ugyanannyi minta álljon rendelkezésre, mint változó, s korrelált leíró változók
esetén is megbízhatóan működnek. Alkalmazhatók [107]:
a) asszociációs feladatokra, úgymint hiányos, vagy hibás minták kiegészítésére, minták
azonosítására, vagy helyének meghatározására;
b) osztályozásra, amikor az adott osztályra jellemző tulajdonságok alapján soroljuk be a
mintát;
c) transzformációra, vagyis többdimenziós problémák alacsonyabb dimenzióba való
leképzésére;
d) modellezésre, amikor függvényt vagy modellt adunk meg bizonyos függő változókra és
bármely m változós bemenő jelre.
A módszer nem igényli a függvénykapcsolat pontos, analitikus ismeretét, de csak
interpolálásra alkalmazható.
A mesterséges ideghálózatok egymással összekapcsolt modell-idegsejtekből épülnek fel.
Az idegsejtek közötti kapcsolatot a szinapszis erősségének megfelelője, a súly (w) jellemzi.
8. ábra Az idegsejt szinapszisai

O
x1

x5

x2
x4
x3
Egy neuron több szinapszisban vesz részt, így az idegsejt működése matematikailag egy
összegzéssel modellezhető:
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I = ∑x w
m

i

(2.9)

i

i =1

A kezdeti xi „ingerek” egy vektort alkotnak (x), így az idegsejtre beérkező eredő input (I) két
vektor szorzataként is felírható:
I= w·x

(2.10)

A lineáris egyenletnek megfelelően, egy ϑ tengelymetszettel kiegészítve írhatjuk:

m

I= w·x + ϑ = ∑ w i xi + ϑ
i=1

(2.11)

A ϑ tengelymetszet egy további inputot jelent, ahol xi+1=1, így ϑ = wm+1·1.
Az adott neuron kimenőjelét (output, O) a bemeneti jelek súlyozott összegéből az f átviteli
függvény alakítja át:

O=

 m

f  ∑ wi xi

i = 1




+ ϑ

(2.12)




A szigmoid átviteli függvény (O=1/(1+e-I/a)) az eredő inputot 0 és 1, a tangens hiperbolikusz
függvény (O=(e-I/a-e-I/a)/(e-I/a+e-I/a)) –1 és – 1 közé transzformálja át. Az „a” értéke mindkét
függvénynél az erősítést adja meg. Az idegsejtek átviteli függvényei az alkalmazott
programban rögzítettek.
A mesterséges idegsejtekből tetszőleges elrendezésű

hálózat

építhető

fel.

A

leggyakrabban alkalmazott mesterséges ideghálózatok három réteget tartalmaznak, ahol az
első a bemeneti egységek rétege, ami egy rejtett réteggel áll összeköttetésben, amely a
kimeneti egységek rétegéhez kapcsolódik (11. ábra).
A leíró változók fontosságának meghatározásához a bemenő adatokat 0 és 1 közé
skálázzuk a 2.13 formula alapján, ahol n a sorok és m az oszlopok száma.
X*nm =
x

x − x (min)
n
m
(max) − x (min)
m
m

(2.13)
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9. ábra Háromrétegű mesterséges ideghálózat
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1
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w12
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w11

w13
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3

x3
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w23

w14

I2

w12

Oj

k

O11

I1

O12

Ok

Y1

w24

Bemenet réteg

Rejtett réteg

Kimeneti réteg

A mesterséges ideghálózatokat meghatározott feladatok elvégzésére taníthatjuk meg. A
leggyakrabban alkalmazott tanítási módszer a visszafuttatásos algoritmus, amikor a hálózatot
gyakorló példákkal látják el, pl. úgy, hogy az adott molekula szerkezetét reprezentáló
bemeneti értékekhez tartozó kimeneti értéket, vagyis a mért aktivitást is megadják.
Az egyes idegsejtek közötti kapcsolatot kezdetben az algoritmus véletlenszerűen
súlyozza. A hálózat kimeneteleként kapott számított aktivitás (Ok) és a kísérletileg mért
aktivitás érték (Y) közötti eltérés szerint változtatja a kimeneti réteg idegsejtjébe érkező
inputokhoz tartozó súlyokat (wkj).
A rejtett rétegre:

Oj = f( ΣOi wji)

(2.14)

majd a kimeneti rétegre:

Ok = f( ΣOj wkj )

(2.15)

A számított aktivitás hibája lineáris függvény esetén:

szigmoid függvényre:

δnk=Ynk-Onk

(2.16)

δnk=(Ynk-Onk)[ Onk(1-Onk)]

(2.17)
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ahol Ynk a várt kimeneti érték, Onk=a számított kimeneti érték, n a mintaszám és k a kimeneti
csomópontok száma. A hiba visszafelé terjed, s egy adott idegsejten belül a súly változásának
irányát és mértékét az ismeretlen hibafüggvény (ε) minimalizálásával kapjuk meg. Különféle
többváltozós minimumkeresési módszer, mint pl. a legmeredekebb lejtő, a szimplex, a
legkisebb négyzetek módszere, vagy a genetikus algoritmus áll rendelkezésre a megfelelő
szélsőérték közelítésére.
Ezzel a hálózati súly változása:

∆wkj = wkj(új)-wkj(régi) = -κdε/dw

(2.18)

ahol κ egy pozitív skálázó faktor. Ha a dε/dw derivált pozitív, az új súly számértéke kisebb
kell, hogy legyen, mint az előző ciklusban volt. A korrigált súly alapján a rejtett rétegre
visszaterjedő hiba:

δj=(Σ δkwkj)Oj (1-Oj)

(2.19)

és a bemeneti súlyok változása:

∆wji(t) = ηδjOi+ µwji(t-1)

(2.20)

ahol η a tanulási sebesség, µ egy csillapítási tényezőként működő momentum, ami a lokális
minimumhelyekről történő kijutást segíti, és t az iterációs lépések száma. Az eljárást a
mintaszámnak megfelelően, az adott mintához tartozó x-Y párral megismételjük. Az iteráció
befejeződik, ha t = tmax, vagy δk kisebb, mint az előre megadott érték, egyébként a számítás
újból indul.
A mesterséges ideghálózatok alkalmazásakor leggyakrabban előforduló probléma a
túlillesztés.
10. ábra Túlillesztés [106]

Hiba

Ellenőrző adatok

Tanító adatok

Iterációs lépések száma (t)
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Mivel a mintahalmaz minden esetben hibával terhelt, a betanított ideghálózat illesztő
függvénye a zaj ingadozását is követi. A túlillesztés elkerüléséhez többféle ellenőrzést kell
végezni. A rendelkezésre álló mintákból egy betanító és egy ellenőrző készletet képezünk. A
tanítás hibája az iterációs lépések számával monoton csökken, míg az ellenőrzés
hibafüggvényének az optimális lépésszámnál van minimuma (10. ábra).
Az ellenőrzés legelterjedtebb módszerei az egy-elem-kihagyásos, a több-elem-kihagyásos
keresztellenőrzés és az előrejelzés külső mintákon, amit szintén szokás kereszt-ellenőrzésnek
nevezni. Nagy mintaszám esetén eredményes az adathalmaz felezése, illetve több részre
osztása.
A túlillesztés veszélye a rejtett idegsejtek számával nő, ezért a belső csomópontok számát
is optimalizálni kell. Az ideális rejtett idegsejtszám próbálgatással határozható meg, amit
néhány program maga végrehajt. Elfogadott empirikus szabály, hogy kiindulópontként a
bemeneti és kimeneti rétegek számának mértani közepével kezdjük a modellépítést, és két
ugyanolyan pontosságú hálózat közül azt választjuk, amelyben a rejtett neuronok száma
kevesebb.
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ
3.1. Szenzibilizátor - koncentráció meghatározás
Egy vegyület fotodinamikus aktivitását abban az időpontban célszerű meghatározni, amikor a
tumorban és az egészséges szövetben felhalmozott koncentrációinak aránya optimális, vagyis
a beteg szövetben minél több, míg annak egészséges környezetében kevés szenzibilizátor
molekula található. Az ideális arány meghatározásához a különböző szervek szenzibilizátor
tartalmának időbeli követése szükséges, ami maga is fontos jellemző egy vegyület gyógyászti
alkalmazhatóságának vizsgálatánál.
Mivel terveink között szerepel egy nagyobb számú fotoszenzibilizátor vegyületcsoport
fotodinamikus aktivitásának meghatározása azonos laboratóriumi körülmények között, ezért
olyan mérési módszer és mérőműszer fejlesztését tűztük ki célul, ami lehetővé teszi, hogy
nagyszámú porfin-vázas vegyület szöveti koncentrációját határozzuk meg rövid idő alatt in
situ, a relatív értékeket meghatározó in vivo méréseknél pontosabban, s az extrakciós
módszereknél jóval kevesebb állat felhasználásával. A felhalmozódott hatóanyag
koncentrációját a kibocsátott fluoreszcenciás fény intenzitása alapján határoztuk meg.
3.1.1.

Mérési módszer

Mivel a szenzibilizátor koncentráció méréséhez nem készíthető közvetlenül in vivo
kalibrációs görbe, ezért egy olyan módszer kidolgozásába fogtunk bele, amely alkalmas az in
situ mért fluoreszcencia intenzitás és az adott szervben felhalmozott szenzibilizátor
mennyisége közötti összefüggés meghatározására.
Az állatkísérleteket az MTA Kémiai Kutatóközpont Állatkísérleti Etikai Kódexe szerint, a
Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság

engedélyével végeztük. A különböző szövetekben

felhalmozódott szenzibilizátor koncentrációját 20±1 grammos NMRI hím fehér egereken
(Toxicoop Kft., Budapest) vizsgáltuk. Az eljárás során az egerek hátának egy részét
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szőrtelenítettük, hogy később a reflexiós szondával közvetlenül a bőr felületén mérhessük a
fluoreszcenciáját. A hatóanyagot bejuttattuk az altatott egér farokvénájába, majd
meghatározott idő után pentobarbitál narkózisban (Nembutál, Sanofi – Phylaxia Kft.)
dekapitáltuk és felboncoltuk az állatot, majd felvettük az egyes szervek fluoreszcenciás
spektrumát.
A módszernél alkalmazott lépések a következők voltak:
1) A kezelt állat szerveiben a felületi reflexiós szondával in situ fluoreszcenciát mértünk.
2) Boncolás után az adott szervből mintákat vettünk, aminek a tömegét analitikai
mérlegen lemértük.
3) Desztillált

víz

hozzáadásával

az

adott

szövetből

10,

20

és

50%-os

szervhomogenizátumokat készítettünk.
4) Reflexiós szonda alkalmazásával felvettük a szervhomogenizátumok fluoreszcenciás
spektrumát.
5) Olyan állatok szerveiből is készítettünk szervhomogenizátumokat, amelyek nem
kaptak szenzibilizátort. A kontroll állatok szervhomogenizátumához

ismert

mennyiségű szenzibilizátor hozzáadásával kalibrációs görbéket vettünk fel.
6) A kezelt szervekből készült homogenizátumok szenzibilizátor tartalmát a fenti
kalibrációs görbék alapján kiszámítottuk, majd a higítással korrigálva a 100%-os
szervtartalmú minta hatóanyagtartalmát megbecsültük.
7) A különböző állatokban mért in situ fluoreszcenciás intenzitás és a hozzájuk tartozó
becsült (homogenizátumból meghatározott) szenzibilizátor koncentráció alapján az
adott szervre egy in situ alkalmazható kalibrációs görbét kaptunk.
3.1.2.

Mérőműszer összeállítása

A céljainknak megfelelő mérőműszer összeállítás nem kapható, ezért a gyártó céggel közösen
egy, a vásárolt hordozható fluorométerhez csatlakoztatható 12 fényszálas szondát
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fejlesztettünk ki, aminek segítségével extrahálás nélkül, közvetlenül a szervekben vehettük
fel a szenzibilizátor fluoreszcenciás spektrumát. A megfelelő optikai rendszer összeállítása és
in situ mérésekre alkalmassá tétele több, előre nem látott nehézségbe ütközött, de megfelelő
lencserendszerek és szűrők beépítésével elértük, hogy a szenzibilizátor vegyületek által
kibocsátott fluoreszcenciás jeleket in situ is tudjuk mérni (11. ábra).
11. ábra. Mérőműszer

Kollimátor lencse
Reflexiós szonda
keresztmetszete:

Interferencia
szűrő

Halogén lámpa
(250W)

12x100µm
600µm

Felüláteresztő szűrő
(560nm)

AVS S2000 detektor

Reflexiós szonda
SPECTRAWIN 4.2 szoftver

A szervekben felhalmozódott szenzibilizátor molekulákat 420 nm-nél maximális
intenzitású kék fénnyel gerjesztettük. A fényt a 250 W teljesítményű halogénlámpából egy 8
mm átmérőjű optikai szál továbbítja az interferenciaszűrőhöz, majd a fény egy kollimátor
lencse segítségével a reflexiós szonda megvilágító száljába fókuszálódik. A holland Avantes
cég és a csoportunk által közösen fejlesztett, reflexiós elven működő szonda vezeti 12 db.
100 µm átmérőjű üvegszálon át a megvilágító fényt a mérendő felületre, s onnan 1 db.
600 µm átmérőjű leolvasó szál viszi a jelet a spektrométerbe. A reflektált gerjesztő
elektromágneses sugarakat egy 560 nm-nél vágó felüláteresztő szűrővel a detektorba érkezés
előtt szűrtük ki.
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A szűrt fény 200 µm szélességű, 1000 µm magas belépő résen keresztül jut a spektrométer
optikai padjára. A belépő fény homorú tükör közvetítésével a diffrakciós rácsra vetődik, ahol
megtörténik a fehér fény felbontása. A felbontott fény egy másik homorú tükrön keresztül a
Si alapú, 2048 pixelből álló CCD detektorra verődik.
12. ábra. Spektrométer

CCD
detektor

Kollimátor
tükrök

Rács
SMA - belépő rés

A képen is látható kialakítással, az ún. keresztezett Czerny-Turner típusú elrendezéssel lehetővé
válik a spektrométer méretének csökkentése.

Az analóg jel egy DAQ700 típusú átalakító kártyán keresztül jut el a számítógéphez, majd a
Spectrawin 4.2 szoftver segítségével megkapjuk a fluoreszcenciás spektrumot.
A kapott jelet egy kezeletlen, vagyis szenzibilizátorral nem beoltott egér azonos szervéből
felvett háttérsugárzással korrigáljuk. Az így kapott spektrumon már csak a beadott vegyületre
jellemző csúcsok jelennek meg. A szenzibilizátor koncentrációját a nagyobb intenzitású csúcs
magassága alapján határoztuk meg.
3.1.3.

Vizsgált vegyületek

Az analitikai módszer beállításához két jól ismert fotoszenzibilizátort, a hematoporfirint (Hp,
Sigma, Németország) és a feoforbid a-t (Pha, Porphyrin Products Inc., USA) használtuk (13.
ábra).
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13. ábra. Molekulák kémiai szerkezete
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A Hp abszorpciós spektrumában 398 nm, 501 nm, 533 nm 571 nm és 616 nm
hullámhosszoknál, míg fluoreszcenciás spektrumában (14. ábra) 628 és 690 nm-nél jelennek
meg csúcsok [113]. A legkisebb energiájú Q sáv intenzitása viszonylag kicsi,
ε630 = 3500 M-1cm-1 [114]. A Hp fluoreszcencia kvantumhatásfoka (ΦF) ≈ 0.1, míg a triplett
állapot képződés kvantumhatásfoka (ΦT) = 0.83 [115].
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14. ábra. Szenzibilizátorok fluoreszcenciás spektruma etanolban, küvettában mérve [10-5M]

hullámhossz [nm]

A Pha a második generációs fotoszenzibilizátorok közé tartozik. Abszorpciós spektrumában
a porfirinekre jellemző, 420 nm körüli erős Soret sáv mellett 507 nm, 537 nm, 608 nm és 667
nm hullámhossz értékeknél a kisebb intenzitású Q sávok is megjelennek. A PDT aktivitás
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szempontjából kitüntetett 667 nm-es sáv moláris abszorpciós koefficiense ε667 = 44 500 M-1
cm-1. Fluoreszcenciás spektrumának jellemző csúcsai 675 nm és 690 nm hullámhosszoknál
jelennek meg (14. ábra és [113]). A Pha fluoreszcencia kvantumhatásfoka (ΦF) 0.28 [116].
A vízben nem oldódó anyagokat egy Chremofor E (Sigma, Németország) nevű
olajelegyben oldottuk fel, majd négyszeres mennyiségű fiziológiás sóoldat hozzáadásával
szuszpenziót készítettünk. A fotoszenzibilizátorok 10 mM-os szuszpenzióját felhasználáskor
fiziológiás sóoldattal a kívánt koncentrációra tovább higítottuk.
Méréseink során a gerjesztő fény intenzitásának állandóságát a reflexiós szonda kilépő
pontján mérve, fénymérő segítségével folyamatosan ellenőriztük
3.1.4.

In situ mérések

Fotodinamikus terápiában általában a szer beadása után 24 órával végzik el a bevilágítást [4],
de a hematoporfirin alapú származékok lassan, míg a feoforbid a alapú vegyületek
gyorsabban ürülnek ki a szervezetből [116]. Az in situ (bőr, belső szervek, vérplazma)
szenzibilizátor koncentrációt olyan időpontokban határoztuk meg, amikor a vizsgált szervek
hatóanyagtartalma magas. Így Hp esetében 3, míg a Pha esetében 1,5 órával a beadás után
végeztük el a méréseket. A reflexiós szonda alkalmazásával nagyon jó minőségű
fluoreszcenciás spektrumot kaptunk több szervben (máj, bőr, vérplazma és tumor).
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15. ábra. Szenzibilizátorok in situ mért fluoreszcenciás spektruma egér bőrben
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A 15. ábrán látható spektrumok felvételekor 10 mg Hp /kg állat és 5mg Pha /kg állat
szenzibilizátor mennyiségeket adtunk be intravénásan az állatoknak.
3.1.5.

In vitro mérések

3.1.5.1.

Hematoporfirin koncentráció meghatározás májhomogenizátumban

Az in vitro kalibrációs görbék készítését a hematoporfirinnal kezelt máj szenzibilizátor
tartalmának meghatározásán mutatjuk be. A vizsgált szenzibilizátort három koncentrációban
(2, 5 és 10 mg Hp /kg), 3-3 állatba adtuk be intravénásan. 3 órával a szer beadása után az
állatokat felboncoltuk s reflexiós szondával, szervenként három helyen mértük az in situ
fluoreszcencia intenzitást. A felhalmozott szenzibilátor mennyiségének meghatárázásakor
minden egyes szervből mintákat vettünk, majd desztillált vizes homogenizálással az adott
szövetre 10, 20 és 50%-os szervhomogenizátumokat készítettünk. 150 µl homogenizátumot
egy 2 ml-térfogatú mikrocentrifuga csőbe (Sigma, Németország, T 3531) pipettáztunk, majd
a reflexiós szondával közvetlenül mértük a fluoreszcenciát. Homogenizátumonként három
párhuzamos mintát vizsgáltunk.
3.1.5.2.

Hp kalibráció májhomogenizátumban

Kezeletlen egerek májából szintén 10, 20 és 50%-os szervhomogenizátumokat készítettünk,
majd ismert mennyiségű szenzibilizátor hozzáadásával kalibráló (1x10-6 M, 5x10-6 M, 1x10-5
M, 5x10-5 M és 1x10-4 M) sorozatot készítettünk. A kezelt mintákhoz hasonlóan, reflexiós
szondával, 150 µl homogenizátumban mértük a 628 nm hullámhosszúságú fluoreszcenciás jel
intenzitását. A nagyobb koncentrációknál elhajló, koncentráció – intenzitás görbék lineáris
szakaszaira kalibrációs egyeneseket illesztettünk (16. ábra). Egy adott koncentrációhoz
tartozó három párhuzamos minta szórása minden esetben 10% alatt volt (pl. 16. ábra).
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16. ábra. Hp kalibrációs görbék lineáris szakaszai májhomogenizátumban
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A 3.1.5.1 fejezet szerint elkészített homogenizátumokban mért fluoreszcencia intenzitás és a
16. ábra kalibrációs görbéi alapján meghatároztuk a minták Hp tartalmát. Minden egyes
kezelt máj esetén a Hp koncentrációkat a homogenizátum szervtartalmának függvényében
ábrázoltuk, s a 100%-os májtartalomra vonatkozó szenzibilizátor koncentráció értéket az
illesztett egyenesről leolvastuk. A 17. ábrán három különböző májmintán mutatjuk be a
lineáris extrapolációnak nevezett eljárást.
17. ábra. Szenzibilizátor koncentráció becslése kezelt májban, lineáris extrapolációval
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Mivel a lineáris extrapolációval meghatározott 100%-os májra vonatkoztatott (C100Lin [10-6
M]) és az 50%-os májhomogenizátumból közvetlenül számított koncentrációk (C50 [10-6 M])
csak kis mértékben tértek el egymástól (C100Lin / 2xC50 = 1.106 ± 0.022), a továbbiakban
csak 50% szervtartalmú májhomogenizátumokat készítettünk, s a hozzá tartozó kalibrációs
görbe (18. ábra) alapján számítottuk a teljes máj szenzibilizátor tartalmát.
18. ábra. Hp kalibrációs egyenes 50%-os májhomogenizátumban
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3.1.6.

Az in situ szenzibilizátor koncentráció kalibrálása

Az in situ méréseknél a máj inhomogenitása miatt három különböző lebenyen mértük a
fluoreszcencia intenzitást, majd az intenzitások átlagához rendeltük az adott állat májából in
vitro becsült szenzibilizátor koncentrációt. Egy állaton belül, a különböző lebenyekben mért
intenzitásokból számított szórás átlagosan 33% volt, míg a különböző állatokban mért
átlagintenzitás értékek szórása 9,3% volt.
A teljes májra extrapolált szenzibilizátor koncentrációt az in situ mért intenzitás
függvényében ábrázolva, egy újabb kalibrációs görbét kaptunk, amely segítségével a
továbbiakban homogenizálás és extrakció nélkül becsülhettük meg a kezelt állatok májában
az adott pillanatban felhalmozódott hematoporfirin koncentrációját (19. ábra).
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Becsült szenzibilizátor koncentráció [10

-5

M]

19. ábra. In situ mért Hp kalibrációs egyenes májban. (Az egyes pontok, az adott máj három
különböző lebenyében mért ex vivo intenzitások átlagértéke.)
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A fenti módszerrel májban, tumorban, vérplazmában és bőrben felhalmozott hematoporfirin
és feoforbid a szenzibilizátorok koncentrációjának becslésére alkalmas kalibrációs görbéket
vettünk fel. Bőr vizsgálatakor 25 %-os homogenizátumban mért fluoreszcencia alapján
készítettünk kalibrációt, mivel ebből a nehezen feldolgozható, tömör szervből nem tudtunk
töményebb homogenizátumot készíteni. Egy adott bőrben in situ mért intenzitások szórása
átlagosan 11,4%, míg azonos beadott szenzibilizátor koncentráció mellett az egyes állatok
bőrében mért átlagintenzitás értékek szórása 14,3% volt. Vérplazma esetén az egy állatból
levehető vér kis mennyisége miatt higítottuk a mintát 1/3 rész desztillált vízzel. Egy állat
plazmájából mért intenzitások átlaga 7,3%, míg az azonos beadott szenzibilizátor
koncentráció mellett az állatok közötti szórás 13% volt. A tumor vizsgálatakor szintén az 50
%-os szervhomogenizátum alapján végeztük el a becslést. A tumor (kb. 1cm átmérőjű S180
szarkóma) három különböző részén mért intenzitások szórása egy állaton belül átlagosan
28,3%, míg a különböző állatokban mért átlagintenzitás értékek szórása 27,3% volt.
A becsült in situ kalibrációs görbék lineáris szakaszait a 20-26. ábrákon mutatjuk be.
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20. ábra. In situ felvett Hp kalibráció bőrben, 25 %-os szervhomogenizátum alapján
log { Hp becsült koncentráció bõrben}
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21. ábra. In situ felvett Hp kalibráció plazmában, 67 %-os higítás alapján

-4.55

-4.75

-4.95

-5.15

-5.35
700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

plazmában mért intenzitás

22. ábra. In situ felvett Hp kalibráció tumorban, 50 %-os szervhomogenizátum alapján
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23. ábra. In situ felvett Pha kalibráció májban, 50 %-os szervhomogenizátum alapján
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24. ábra. In situ felvett Pha kalibráció bőrben, 25 %-os szervhomogenizátum alapján

log { Pha becsült koncentráció bõrben}
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25. ábra. in situ felvett Pha kalibráció plazmában, 67 %-os higítás alapján
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26. ábra. In situ felvett Pha kalibrációs tumorban, 50 %-os szervhomogenizátum alapján

log { Pha koncentráció tumorban}
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A jó reprodukálhatóságot a két különböző évben felvett, feoforbid a májban becsült intenzitás
– koncentráció kalibráció összehasonlításával szemléltetjük (27. ábra). Az egyenesek
egyenletei alapján a két egyenes meredeksége megegyezik.

Becsült Pha koncentráció [10
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M]

27. ábra. In situ májban felvett Pha kalibráció ismétlése
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Az új kalibrációs görbéhez felhasznált minták szenzibilizátor tartalmát extrakciós módszerrel
is meghatároztuk. Az alkalmazott metanolos extrakcióval [116] a Pha visszanyerése májból
90% felett volt. A 28. ábrán jól látható, hogy a két kalibrációs egyenes meredekségének
eltérése 10% hibahatár alatt van.
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Becsült Pha koncentráció [10

-6

M]

28. ábra. In situ májban felvett Pha kalibráció összehasonlítása az extrakcióval
y = -0.769+3.1·10-2x
y = -2.821+3.3·10-2x
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Vizsgáltuk, hogy a szenzibilizátor molekula alapvázát nem érintő, vagyis az oldalláncon
történő szubsztitúció okoz-e változást a biológiai mintákban mérhető fluoreszcenciában. A
vizsgált

származék,

egy
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és

az
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Loránd

Tudományegyetemen szintetizált fotoszenzibilizátor [117] (ACS3), ami a hematoporfirinnek
egy, a két alkoholos OH csoportjából éter kötéseken keresztül képzett származéka.
29. ábra. Szubsztituens hatás vizsgálata májhomogenizátumban
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A 29. ábra alapján elmondható, hogy a vizsgált hematoporfirin származék esetében az
oldalláncot érintő szubsztitúció nem volt hatással a májhomogenizátumban megállapított
koncentráció - fluoreszcenciás intenzitás összefüggésre.
3.1.7.

Az ACS3 felhalmozódási és kiürülési kinetikájának vizsgálata

A szervhigításon alapuló szenzibilizátor koncentráció meghatározás módszerét az ACS3
fotoszenzibilizátor felhalmozódási és kiürülési kinetikájának vizsgálatánál alkalmaztuk. A
fluoreszcencia intenzitás méréseket a szenzibilizátor beadása után 2, 4, 6, 24 és 36 órával, 5-5
állaton végeztük. Megállapítottuk, hogy az in situ fluoreszcenzia intenzitás méréssel nyomon
követhető az egyes szervek szenzibilizátor-tartalmának változása, de nem kapunk információt
a hatóanyag egyes szervek közötti megoszlásáról (30 A ábra).
30. ábra. ACS3 felhalmozódási és kiürülési kinetika vizsgálata egérben A) in situ
fluoreszcencia intenzitás változás és B) becsült koncentráció változás alapján.
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Ennek oka, hogy az egyes szervek optikai tulajdonságai nagyban eltérnek egymástól, így
ugyanazon intenzitás értékhez szervenként különböző koncentráció érték tartozik. Például,
már kis szenzibilizátor tartalom esetén is jelentős fluoreszcenziás intenzitás mérhető bőrben,
míg a sötét színű májban, mind a gerjesztő mind az emittált fény egy része elnyelődik, ezért
több tízszer nagyobb szezibilizátor tartalom mellett kapunk a bőrben mért intenzitáshoz
hasonló értéket (30 ábra).
A szenzibilizátor koncentráció mennyiségi meghatározásával kapott kinetikai görbék
szerint (30 B ábra) az első 24 órában a májnak, mint detoxikáló szervnek, a szenzibilizátortartalma a legnagyobb. A hatóanyag szállításáért felelős plazmában az első négy órát
követően jelentősen csökken, míg tumorban fokozatosan nő az ACS3 mennyisége. A fenti
mérés szerint a vizsgált fotoszenzibilizátorral végzett PDT kezelés során a bevilágítás
optimális ideje a szer beadása utáni 24-30 óra között van, amikoris a tumorban még magas,
bőrben és plazmában már alacsony a szenzibilizátor mennyisége.
3.1.8.

Eredmények

a) Sikeresen összeállítottunk egy fotoszenzibilizátorok in situ kimutatására alkalmas
fluoreszcenciás detektáló mérőberendezést, amit, az eddigiektől eltérően, nem lézeres
fényforrásra alapoztunk.
b) Az alkalmazott reflexiós elven működő szondával gyorsan és megbízhatóan mérhetjük a
felhalmozott szenzibilizátor koncentrációjával arányos fluoreszcenciás intenzitást.
c) A szervhigításos módszerrel nyert kalibrációs egyenesek segítségével a máj, a bőr, a tumor
és a vérplazma szenzibilizátor tartalma azonnal becsülhető. Ezzel a puszta intenzitásváltozás
nyomonkövetéséhez képest megbízhatóbb értékelést kaphatunk az egyes szervekben mért
szenzibilizátor koncentrációk arányairól.
d) A fotoszenzibilizátorok felhalmozódásának nyomonkövetése rövid idő alatt, minimális
állat felhasználásával elvégezhető.
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3.2. Mennyiségi – Szerkezet – hatás összefüggés vizsgálatok
Célul tűztük ki, hogy irodalmi adatok felhasználásával porfirinek biológiai aktivitásait
előrejelző modelleket építsünk illetve, hogy kiválasszuk azokat a kemometriai módszereket,
amelyeket eredményesen alkalmazhatunk a tervezett saját kísérleteinkben mérendő biológiai
aktivitás adatok feldolgozásával, tetrapirrol gyűrűs fotoszenzibilizátorok fotodinamikus
aktivitásainak előrejelzésére.
Ebben a fejezetben lineáris és nemlineáris, változószelektálásra és modellépítésre
alkalmas kemometriai módszereket hasonlítunk össze aktivitást előrejelző tulajdonságaik
alapján. Egy kisszámú, közel homológ pirofeoforbid sorozat fotodinamikus aktivitását, illetve
tumorban való felhalmozódását, valamint nagyobb számú, négy nagyobb családba sorolható,
fotoszenzibilizátorként megismert porfin-vázas vegyületcsoport (nem fotodinamikus) antiHIV-1 aktivitását modellezzük.
A kemometriai közelítésmód sajátja, hogy az adatokból épít modellt, vagyis nem
szükségképpen lehet fizikai értelmet rendelni a modellek konstansaihoz. Természetesen a
fizikailag jól értelmezhető változók modellbe építéséről nem mondunk le, de nem tekintjük
elsődleges feladatnak a fizikai értelemmel bíró modellek megalkotását.
3.2.1.

Számítások menete

3.2.1.1. Geometria-optimalizálás és konformációanalízis
A porfirinek tulajdonságait magába sűrítő paramétereket a molekulák háromdimenziós (3D)
szerkezetéből határoztuk meg. A geometria-optimalizálást és konformáció analízist a
HyperChem® programmal, azon belül az MM+ nevű molekula mechanikai módszer
felhasználásával végeztük. A szubsztituensek egyszeres kötései körüli lapszögeket
véletlenszerűen változtatva állítottunk elő új szerkezeteket, majd energiájukat minimalizáltuk.
Az adott molekulához tartozó legkisebb potenciális energiájú háromdimenziós szerkezetet

51

1024 konformer közül választottuk ki. A fenti 3D szerkezeteket, valamint a biológiai
aktivitásadatokat adatbázisba rendeztük az IsisBase programmal.
3.2.1.2. Leíró változók (deszkriptorok)
Az elméleti 2D és 3D deszkriptorokat az MDL SDF (Molecular Design Limited, Structure
Definition File) formátum alapján a 3DNET programmal számítottuk ki. A 87
szisztematikusan vizsgált leíró változót az 1. táblázatban ismertetjük.
1. Táblázat. A 3DNETprogrammal számított deszkriptorok.
Deszkriptorok neve és rövidítése

irodalom

Molekulatömeg (Mw)

[ --]

Moláris térfogat (Vm)

[118]

Molekulafelület (S)

[118]

Globularitás (G)

[119]

49 különféle atomtömeg (MASS), atomi pozíció (POS), van der Waals felület (VDW), elektro-

[120]

negativitás (EN), lokális töltés, atomi polarizálhatósági hozzájárulás (POL), atomi
elektrotopológiai index (ETPI), atomi lipofilicitási hozzájárulás (LIPO) súlyozással képzett
WHIM deszkriptor.
Az irányfüggő sajátértékek (λ1 a legnagyobb, λ2 a második legnagyobb és λ3 a legkisebb
kiterjedésében) arab számokkal kódoltak 1,2 és 3. (Pl. POL1 az atomi polarizálhatósággal
súlyozott, a méretre jellemző irányfüggő WHIM index első komponense.) Irányfüggetlen
teljes molekulaméret deszkriptorok: T = λ1 +λ2 + λ3 , A = λ1λ2 + λ1λ3 + λ2λ3,V = T + A
+ λ1λ2λ3 [pl. AMASS az atomtömeggel súlyozott „A” teljes molekulaméret deszkriptor] és
molekulaalak deszkriptorok: K = [Σm|(λm/ Σmλm)-1/3|] / (4/3), m=1,2,3.
Oldószer által bevonható felület (SAS)

[121]

Oldószer által megnövelt felület (SES)

[122]

Oldószer által megnövelt térfogat (SEV)

[122]

Számított polarizálhatóság (P)
Számított dipólusmomentum (µ)

[123,124]
[125]
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Deszkriptorok neve és rövidítése

irodalom

Számított lipofilicitás (logP)

[126]

Számított Hildebrand oldhatósági paraméter (HILI)

[127]

Hidrogénkötés deszkriptorok (HDSA1, HDSA2, HASA1, HASA2)

[128]

Bodor féle logP deszkriptorok (QN, QO, QNO, QTOT)

[129]

Wiener index (WINI= Σ(a molekula minden két atomja közötti legkevesebb kötés száma ))

[130]

Randič index (RANI)

[131]

Gravitációs index (GRAI= atomi tömegekből képzett index)

[128]

Topológiai index (TOPI)

[128]

Kémiai kötések forgási szabadsági foka (DF= a molekula szabadon forgatható kötéseinek száma

[132]

a metil-csoportok rotációja nélkül)
Kettőskötés ekvivalens deszkriptor (DBE= 1× a gyűrűk száma + 1× a kettőskötések száma)
A van der Waals felület minimális (mESP)a, maximális (MESP)a és átlagos (AESP)a

[123,124]
[133]

elektrosztatikus potenciálja valamint minimális (mMLP), maximális (MMLP) és átlagos
(AMLP) lipofilicitási potenciálja
A legmagasabb betöltött molekulapálya energiája (HOMO, HyperChem programmal, az AM1
szemiempírikus módszerrel számítva)a
A legalacsonyabb betöltetlen molekulapálya energiája (LUMO, HyperChem programmal, az
AM1 szemiempírikus módszerrel számítva)a
A fenti HOMO és LUMO pályaenergiák közötti energiakülönbség (DE)a
Elektrosztatikus hidrogénkötés bázicitás (ESB= maximum negatív töltés abszolútértéke egy

[134]

atomon)
Elektrosztatikus teljes hidrogénkötés bázicitás (ESTB= összegzett atomi ESB értékek)

[134]

Elektrosztatikus hidrogénkötés savasság (ESA= maximum pozitív töltés egy H atomon)

[134]

Elektrosztatikus teljes hidrogénkötés savasság (ESTA= az atomi ESA értékek összege)

[134]

a

: csak az anti-HIV-1 aktivitás előrejelzésénél vizsgált deszkriptor
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3.2.1.3. Többszörös lineáris regressziós számítások
A lineáris módszerek közül a többszörös lineáris regresszióval (MLR) kaptuk a legjobb
eredményeket. Az MLR számításokhoz a StatisticaTM programcsomagot használtuk. Mivel az
előzetesen kiszámított deszkriptorok száma jóval meghaladta a vegyületek számát, előre
irányuló változóbevonással (forward selection, FS), illetve egy főkomponens-elemzést
(principal component analysis, PCA) követő előreirányuló változóbevonással választottuk ki
azokat a deszkriptorokat, amelyek 5%-os szinten még szignifikánsnak bizonyultak. Az utóbbi
esetben az eredeti 87 deszkriptor közül azokat a változókat alkalmaztuk a modellépítési
eljárásban, amelyekre vonatkozó pontok a kétdimenziós főkomponens-együttható térben a
vizuális értékelés szerint közel esnek a tanulmányozott aktivitásra vonatkozó ponthoz.
3.2.1.4. Részleges legkisebb négyzetek módszere
Részleges legkisebb négyzetek módszerének (PLS) alkalmazásakor (az anti-HIV-1 aktivitás
tanulmányozásánál) az eredeti deszkriptorok lineáris kombinációjával létrehozott új
változókkal építettünk modelleket. A módszer előnye, hogy jól alkalmazható nagyszámú
független változó és kevesebb vegyület esetén, valamint erősen korreláló változók vagy zajos
adatok esetén is. A változókiválasztás első lépésében nyert modellnél 3 PLS komponenst
képeztünk az eredeti 87 változó kombinációiból. A következő modellépítési eljárásban
résztvevő 18 eredeti deszkriptort a regressziós koefficiensek abszolút értéke alapján ( > 0,1)
választottuk ki. A második PLS modellünk 9 PLS komponenst tartalmazott. A harmadik
lépésben a változók számát tovább csökkentettük 11-re (regressziós koefficiens abszolút
értéke > 10 a második modellben, 30. ábra). Az új modellben a 11 deszkriptor
kombinációjából képzett 9 komponens vett részt. A modelloptimalizálást a 3DNET program
auto-QSAR egységével folytattuk. Az így kapott 3 komponensű modell 3 deszkriptort
használt fel a rendelkezésre álló 11 változóból (ezzel valójában egy MLR modellnek felel
meg).
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30. ábra A 18 változós, 9 komponensű PLS modell deszkriptorainak regressziós
koefficiensei (deszkriptorok jelölését ld. 1. táblázatban)
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Deszkriptorok
3.2.1.5. Mesterséges ideghálózat alkalmazása
A nemlineáris illesztéseket és a hozzá kapcsolódó változókiválasztást a 3DNET programmal
(ViChem Kft., Magyarország, 1998.), egy háromrétegű, visszafuttatásos algoritmussal tanuló,
mesterséges ideghálózattal végeztük.
31. ábra. Az alkalmazott háromrétegű mesterséges ideghálózat
BIAS
tanh
DESZKRIPTOR1
AKTIVITÁS
DESZKRIPTOR2

DESZKRIPTOR3

Bemeneti réteg

Rejtett réteg

Kimeneti réteg

A bemeneti és kimeneti réteg lineáris, a rejtett réteg átviteli függvénye tangens hiperbolikusz
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A 87 elméleti leíró változó kiszámítását követően az ideghálózat idegsejtjei közötti
kapcsolatokat kezdetben véletlenszerűen súlyoztuk. A visszafuttatásos algoritmus a fenti
súlyokat abban az irányban változtatta, amely a számított és a tanulási folyamat elején
betáplált kísérleti biológiai aktivitások közötti különbséget csökkenti.
A fontos változók kiválasztásához egy további bemeneti réteggel a deszkriptorok abszolút
értékeit lépésenként csökkentettük. Az új réteg minden egyes idegsejtje csak egy független
változón keresztül kapcsolódik a hálózathoz. A kimeneti aktivitás szempontjából lényeges
deszkriptorok értékeit az ideghálózat visszaállítja úgy, hogy az új réteg és a bemeneti réteg
közötti súlyfaktorokat változtatja, s a kevésbé fontos változókhoz tartozó súlyokat
fokozatosan a 0 felé tolja. Az így kapott hálózati súlyokat egy lineáris skálán nagyság szerint
sorba rendezve a legnagyobb súlyhoz tartozó deszkriptorhoz 100%, míg a legkisebb súlyhoz
tartozó deszkriptorhoz 0% relatív fontosságot rendeltünk. A változókiválasztás következő
lépéseként a leíró változókat alulról felfelé elhagyva a modellépítési eljárást többször
megismételtük. Az utolsó 6 paraméter összes kombinációit teszteltük olyan modelleket
építve, melyek 1 – 6 deszkriptort tartalmaztak. A modellek aktivitás leíró képességét az R2tel, a többszörös determinációs együtthatóval jellemezzük.
3.2.1.6. Modellek ellenőrzése
3.2.1.6.1. Bemenő adatok véletlenszerű összekeverése
A modellek előrejelző-képességét a bemenő adatok véletlenszerű összekeverésével is
ellenőriztük. A biológiai aktivitás értékeket egyenként külön lapra felírtuk, megkevertük, a
molekulák között kisorsoltuk, majd a modellépítést újból elvégeztük. Amennyiben a
statisztikai jellemzők nem változtak meg szignifikánsan, az eredeti modellünk nem lett jobb
annál, mintha véletlen számokat alkalmaztunk volna deszkriptorként.
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A dolgozatban bemutatott modellek vizsgálatakor a bemenő adatok véletlenszerű keverésével
kapott aktivitás adatokat minden deszkriptorkombináció rosszul írta le és az előrejelzések is
rosszak voltak (negatív Q2 értékek).
3.2.1.6.2. Egy-elem-kihagyásos (leave-one-out, LOO) keresztellenőrzés
Az egy-elem-kihagyásos (leave-one-out) keresztellenőrzés során, amely automatikus a
3DNET

programban,

a

modell

kimenőjel-előrejelzési

képességét

vizsgáltuk.

A

keresztellenőrzést minden egyes molekulára elvégeztük úgy, hogy kihagytuk azt a
modellépítési eljárásból, majd a nélküle megépített modellel a hozzátartozó aktivitásértéket
becsültük. A becsült aktivitást összehasonlítottuk a kísérleti biológiai aktivitással. Az
előrejelzés jósága a Q2 értékével adható meg (3.1 egyenlet):

∑ (Y − Ŷ )
Q =1−
∑ (Y − Y )
m

2

2

i

i

i

i

i =1
m

2

(3.1)

i =1

ahol m = tesztelt molekulák száma,Yi = kísérleti aktivitás, Ŷi = számított aktivitás a kihagyott
molekula nélkül épített modellel és Yi = a kísérleti aktivitások kihagyott molekula nélküli átlaga.

A Q2 azt mutatja meg, hogy a modellel becsült aktivitás érték mennyivel jobban közelíti a
kísérleti értékeket, mint a tanítóhalmaz alapján számított átlagos érték. A Q2 = 1 esetben a
kísérletileg mért aktivitás értékeket az előre becsült értékek függvényében ábrázolva egy
origóból induló, 45°–os egyenest kapunk. Amennyiben a Q2 negatív, a valódi és a becsült
aktivitás közötti különbség nagyobb, mint a valódi aktivitás és az átlag közötti különbség.
Ebben az esetben modellünk előrejelzésre nem alkalmas.
3.2.1.6.3. Több-elem-kihagyásos (leave-n-out, LNO) keresztellenőrzés
A modellek előrejelző-képességét több-elem-kihagyásos keresztellenőrzéssel is ellenőriztük.
A pirofeoforbidok PDT aktivitásának valamint a tumorban való felhalmozódásának
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tanulmányozásakor 10 molekula aktivitásértékei alapján épített modellel becsültük a
kihagyott 3 molekula aktivitásait.
Az anti-HIV-1 aktivitás becslésekor a változókiválasztásban résztvevő 17 vegyület közül
számításonként 4 molekulát hagytunk ki a modellépítési eljárásból (az adott deszkriptor
kombináció változtatása nélkül), majd becsültük az aktivitás értékeket. Az eljárást nyolcszor
ismételtük meg úgy, hogy minden egyes molekula legalább egyszer a teszt-csoportba
kerüljön. Az előrejelzés jóságát számításonként meghatároztuk, majd a nyolc Q2 érték
átlagával jellemeztük az adott deszkriptor kombinációt.
3.2.1.6.4. Ellenőrzés külső mintákon
A pirofeoforbid család vizsgálatánál, a vizsgált vegyületek alacsony száma miatt, ezt a
módszert nem állt módunkban alkalmazni.
Az anti-HIV-1 aktivitás előrejelzésének legutolsó ellenőrző lépéseként, mindegyik (17
molekulával betanított) modellel becsültük három, a változózószelektálási és modellépítési
eljárásból kihagyott vegyület aktivitás értékét. Természetesen, minden modell vizsgálatánál
mindig ugyanannak a három molekulának az aktivitását jeleztük előre.

3.2.2. Pirofeoforbidok (PF) QSAR vizsgálata
3.2.2.1. Molekulák szerkezete
32. ábra. Molekulák szerkezete
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R1=metil
R1=1-propil
R1=1-pentil
R1=1-hexil
R1=cisz-3-hexenil
R1=transz-3-hexenil
R1=ciklohexil
R1=2-hexil
R1=1-heptil
R1=1-octil
R1=1-nonil
R1=1-decil
R1=1-dodecil
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3.2.2.2. Mért PDT aktivitás és felhalmozódás
A 13 különböző pirofeoforbid származék PDT-aktivitását és tumorban való felhalmozódását
Barbara Henderson és munkatársai publikálták 1997-ben [86].
Felhalmozódás: a tumorban felhalmozódott, ng/(g tumorszövet) egységben kifejezett
szenzibilizátor-koncentráció reciprokának logaritmusa.
PDT-aktivitás: azon időtartam mediánjának a logaritmusa, amely alatt a tumor térfogata a
kiindulási 50 mm3-es méretről 400 mm3-esre nő.
Mindkét tulajdonságot sugárzással indukált egér fibroszarkóma (RIF1) tumoron vizsgálták.
3.2.2.3. Biológiai aktivitás - lipofil jelleg összefüggések
A biológiai aktivitások egyik legfontosabb feltétele, hogy a hatóanyag a sejtekbe, illetve a
szövetekbe bejusson. A meghatározó transzportfolyamatok nagymértékben függenek az illető
vegyület lipofil jellegétől. Az oktanol/víz megoszlási hányados logaritmusával leírt (logP)
lipofil jelleg mérhető paraméter vagy közvetlenül számítható a kémiai szerkezetből, ezért
fontos a kémiai szerkezet és a biológiai aktivitások közötti kapcsolat leírásában.
33. ábra. Tumorban való felhalmozódás - logP összefüggés

Mért felhalmozódás
log (1/[ng/g tumorszövet])
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34. ábra. PDT aktivitás - logP összefüggés
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A vizsgált biológiai aktivitásokat a logP-ben kifejezett lipofil jelleg függvényében
ábrázoltuk. A felhalmozódás monoton változik a logP-vel, (33. ábra), míg a PDT-aktivitás –
lipofil jelleg összefüggés nem lineáris (34. ábra). Így a fenti két biológiai aktivitás vizsgálata
lehetőséget nyújt arra, hogy a lineáris (MLR) és a nemlineáris (ANN) matematikai
módszereket összehasonlítsuk lineárishoz közel álló felhalmozódás) és határozottan
nemlineáris (PDT aktivitás) kapcsolatok analízisével.
3.2.2.4. A modellépítés eredményei
3.2.2.4.1. Felhalmozódás
A tumorban szelektíven felhalmozódó szenzibilizátor koncentrációjának előrejelzésére
szolgáló, ígéretes modellek deszkriptorait és a szerkezet – aktivitás összefüggést leíró és
előrejelző tulajdonságokat a 2. táblázatban foglaltuk össze.
A legjobb előrejelző képességű lineáris modell (MLR II) főkomponens-elemzéssel
kiválogatott változókból épül fel. Két főkomponens változóiból vizuális értékelés alapján
választottunk ki 11 változót (HILI, µ,QN, KMASS, KPOS, KVDW, KETPI, KLIPO, KEN,
KPOL és HDSA1), majd a deszkriptorok számát előre irányuló változóbevonásal tovább
csökkentettük. A kapott négy deszkriptoros modell nagyon jól írja le és jelzi előre a
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pirofeoforbidok tumorszövetben való felhalmozódását, míg a legjobb két deszkriptoros MLR
modell determinációs együtthatójának értéke nagy (modell I), előrejelzésre mégsem alkalmas
az alacsony Q2 érték miatt.
2. Táblázat A felhalmozódás előrejelzésére szolgáló legjobb modellek
R2

Modell
szám

Modell
típusa

Deszkriptor kombinációk*

I

MLR

logP, VLIPO

0.9662 (0.1520)

0.257

II

MLR

HILI, KMASS, QN, µ

0.9850 (0.1157)

0.836

III

ANN

logP, AVDW, mMLP

0.9985 (0.0293)

0.903

IV

ANN

logP, mMLP

0.9421

(0.1819)

0.850

V

ANN

LogP

0.9469 (0.1743)

0.781

(SD)

LOO
Q2

*A deszkriptor rövidítése magyarázatát az 1. táblázat tartalmazza.
R2: a mért és számított aktivitás közötti többszörös determinációs együttható, SD: a számított
aktivitáshoz tartozó reziduális szórás, LOO: egy-elem-kihagyásos keresztellenőrzés, Q2: az előrejelzés
jóságát jellemző szám (3.1 egyenlet).

A nemlineáris módszerrel épített legjobb modelleket szintén a 2. táblázat tartalmazza. A
mesterséges ideghálózat rejtett rétegében mindhárom esetben két idegsejt van. Az ANN
modellek előrejelző képessége jó, már egy deszkriptor esetén is (modell V). A Q2 érték
további változók bevonásával (modell IV és III) tovább javul.
35. ábra. A felhalmozódás előrejelzése az ANN III (A) és ANN V (B) modellekkel.
Mért felhalmozódás
log (1/ [szenzibilizátor nmol/g tumor])
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Mért felhalmozódás
log (1/ [szenzibilizátor nmol/g tumor])
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A legfontosabb leíró változó a lineáris és a nemlineáris modelleknél is a logP, ami a
felhalmozódás – lipofil jelleg görbe illeszkedése alapján várható volt (33. ábra). Mesterséges
ideghálózat segítségével egyedül a lipofilicitási adatokból is képesek vagyunk a
szenzibilizátorok tumorban való felhalmozódását elfogadhatóan előrejelezni (35 B ábra).
A változókiválasztási módszerek összehasonlításához

a legjobb MLR modell

deszkriptorkombinációjából mesterséges ideghálózattal, míg a III-as ANN modell változóiból
MLR-rel is építettünk modellt. A 3. táblázatban összefoglalt eredmények szerint a
modellépítési eljárás megváltoztatásával kapott új modellek előrejelzési képességei
rosszabbak, mint az eredeti modelleké, vagyis nem érdemes a változószelektálásban
alkalmazott módszert a modellépítésben megváltoztatni.
3. Táblázat. A lineáris és nemlineáris modellek összehasonlítása (felhalmozódás)
R2

LOO Q2

Deszkriptor kombinációk*

Modellépítő eljárás

HILI, KMASS, QN, µ

MLR (Model II)

0.9850 (0.1157)

0.836

ANN-nel építve

0.9759 (0.1174)

0.263

ANN (Model III)

0.9985 (0.0293)

0.903

MLR-rel építve

0.9158 (0.2531)

0.014

logP, AVDW, mMLP

(SD)

*A rövidítések magyarázatát az 2. táblázat tartalmazza.
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3.2.2.4.2. PDT aktivitás
A fotodinamikus effektust követő tumornövekedés-késleltetés és a lipofil jelleg közötti
összefüggés nem lineáris (34. ábra), ezért a kapcsolat leírására várhatóan a nemlineáris
módszerek a legalkalmasabbak. A vizsgált biológiai aktivitás és más paraméterek közötti
függvények lefutását nem ismerjük, ezért a modellépítést lineáris módszereket alkalmazva is
elvégeztük. Az ígéretes modellek statisztikai jellemzőit a 4. táblázatban foglaltuk össze.
A főkomponens-elemzést követő előre irányuló változóbevonás módszerét alkalmazva a
PDT aktivitást jól leíró, két-deszkriptoros MLR modell előrejelző képességét vizsgáltuk
(modell VI).
A változókiválasztást, majd a modellépítést a mesterséges ideghálózattal történő
számításoknál úgy végeztük el, hogy a rejtett réteg idegsejtjeinek számát egytől háromig
változtattuk. A legjobb, két és három deszkriptort tartalmazó, modelleket két rejtett neuron
alkalmazásával kaptuk.
4. Táblázat A PDT-aktivitás előrejelzésére szolgáló legjobb modellek
R2

(SD)

LOO
Q2

Modell
száma

Modell
típusa

Deszkriptor kombinációk*

VI

MLR

MMLP, ESTB

0.9978** (0.1148)

0.465

VII

ANN

AMASS, AVDW, logP

0.9973 (0.0088)

0.879

VIII

ANN

AEN, AMASS, logP

0.9930 (0.0142)

0.813

IX

ANN

logP, WINI

0.9880 (0.0186)

0.747

X

ANN

Számított logP

0.8479 (0.0661)

0.365

*A rövidítések magyarázatát a 2. táblázat tartalmazza.

A táblázat tartalmaz egy olyan egy-deszkriptoros modellt (modell X), amely az eredeti
közleményben alkalmazott tulajdonság, a lipofil jelleg aktivitást leíró illetve előrejelző
tulajdonságait szemlélteti. A modellhez tartozó Q2 adatból és a hozzá tartozó egyenesnek (36.
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ábra) az origóból induló, 45°–os egyenestől való eltéréséből jól látszik, hogy a logP
önmagában nem alkalmas a tumornövekedés gátlás, mint PDT aktivitás, előrejelzésére
36. ábra. A PDT aktivitás előrejelzése a X. jelű ANN modellel
Mért aktivitás
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37. ábra. A PDT aktivitás előrejelzése a VII-es jelű ANN modellel
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Olyan további változók bevonásával, mint a Wiener index illetve a molekulaméretet
jellemzői, úgymint az atomi tömegekkel, atomi van der Waals térfogatokkal vagy atomi
elektronegativitásokkal súlyozott WHIM deszkriptorok (AMASS, AVDW, AEN), az
előrejelző-képesség nagymértékben javítható (37. ábra).
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Az irányfüggetlen, molekulaméretet leíró deszkriptorok fontossága nem meglepő, mivel a
vizsgált vegyületek kémiai szerkezete csak abban az alkil-éter-oldalláncban különbözik, ami
a konformáció-analízis szerint az alapváz fölé hajlik (38. ábra).

38. ábra. Példák a vegyületek 3D szerkezetére (A: PF3 és B: PF11)
A

B

A fekete golyók az alkil-éter-oldalláncot, a fehérek az alapvázat, míg a szürkék az egyéb
szubsztituenseket jelzik.

A lineáris és nemlineáris változókiválasztási módszerek összehasonlítását a PDT aktivitás
tanulmányozásánál is elvégeztük a felhalmozódásnál ismertetett módon. A számítások
eredményeit 5. táblázat tartalmazza. Ebben az esetben is az új, kevert építésű modellek
statisztikai jellemzői jelentősen rosszabbak, mint az eredeti modellekében, vagyis nem
érdemes változószelektálásban alkalmazott módszert a modellépítésben megváltoztatni.
5. Táblázat. A lineáris és nemlineáris modellek összehasonlítása (PDT aktivitás)
Deszkriptor kombinációk*

Modellépítő eljárás

R2

(SD)

LOO Q2

MMLP, ESTB

MLR (Model VI)

0.9978

(0.1148)

0.465

ANN-nel építve

0.7836 (0.0805)

0.179

ANN (Model VII)

0.9973 (0.0088)

0.879

0.8285

0.158

AMASS, AVDW, logP

MLR-rel építve

(0.1141)

*A rövidítések magyarázatát a 2. táblázat tartalmazza.
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A vegyületek kis száma miatt valódi külső mintás ellenőrzést nem végezhettünk, ezért az egy
- elem - kihagyásos keresztellenőrzés során legjobbnak bizonyult VII-es jelű modell esetében
8 molekula aktivitásával betanított mesterséges ideghálózat segítségével becsültük a többi öt
szenzibilizátor PDT aktivitását. Az előrejelzés minőségét mérő Q2 érték 0.834 volt 0.08
reziduális szórás mellett. Modellünk a PF1 molekula aktivitását (Ypred) 2.042-es értékre
becsülte, míg a kísérleti értékét (Yexp) a szerzők nem adták meg (csak logP ≈ 3). A többi
vizsgált molekula és a hozzájuk tartozó aktivitás értékek: PF4 (Ypred=2.524, Yexp=2.46), PF5
(Ypred=2.144, Yexp=2.22), PF11 (Ypred=2.355, Yexp=2.36) és PF13 (Ypred=2.227, Yexp=2.18).
Ebben a vizsgálatban a PF1 és PF13 molekulákhoz tartozó becsült értékeket extrapolációval
számítottuk ki.

3.2.2.5. Következtetések
Célunk volt, hogy mennyiségi szerkezet – hatás – összefüggést mutassunk ki
fotoszenzibilizátor-molekulák háromdimenziós szerkezete és fotodinamikus aktivitása,
valamint a tumorban való felhalmozódása között.
A mesterséges ideghálózat alkalmazásával nagyon jó modelleket építettünk a PDTaktivitás leírására és előrejelzésére. A felhalmozódás mértéke mind a lineáris (MLR), mind a
nemlineáris (ANN) módszerrel épített modelljeinkkel jól leírható és előrejelezhető.
A felhalmozódás előrejelzésének legfontosabb paramétere a logP, ami mesterséges
ideghálózatot alkalmazva egyedül is elégséges leíró változó.
A PDT-aktivitás előrejelzésére a logP egyedül nem alkalmas, a Wiener indexszel illetve a
molekulaméretre jellemző WHIM deszkriptorokkal (AMASS, AVDW, AEN) kiegészített
modellek sokkal megbízhatóbb előrejelzést szolgáltatnak.
Végül, az általunk épített legjobb nemlineáris modell jobban leírja a PDT-aktivitást, mint
az a kvázi-mechanisztikus nemlineáris modell, amit az irodalomban közöltek.
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Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy a mesterséges ideghálózat alkalmazásával igen
jól jelezhető előremind a felhalmozódás, mind a PDT aktivitás még ilyen kis számú molekula
esetén is. A molekulaszerkezetek közötti csekély eltérés miatt az épített modellek más
vegyületcsaládok biológiai aktivitásának előrejelzésére nem használhatók, de a modellépítés
eredményessége alapján feltételezhető, hogy a mesterséges ideghálózat alkalmas eszköz egy
nagyobb mintaszámú, szerkezetében jobban eltérő porfinvázas csoport mennyiségi szerkezet–
hatás – összefüggés vizsgálatára is.
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3.2.3. Porfirin és rokon vegyületek QSAR vizsgálata
3.2.3.1. Molekulák szerkezete (39. ábra)
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2,9,16,23-tetraamino-ftalocianin (M13)

6. Táblázat Vegyületek és funkciós csoportjaik
M1
M2
M3
M4
M5
M6
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M8
M9
M10
M11
M12

M14
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M17
M18
M19
M20

R1

R2

R3
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R6

R7

R8

R9

R12
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Me
Me
Me
A
A
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Me
A
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V
V
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HO-Et
V
G
P
P
P
P
P
V
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V
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P
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Me
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A
A
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A
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
C

P
P
P
P
P
P
P
A
A
A
A
P

Me
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Me
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A
P
P
P
P
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H
Me
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
A

R9

R10

R11

R12

R13

H
H
CH3
H
H
H
H

Ar
ФCOOH
ФCOOH
ФCOOH
ФCOOH
ФCH3
ФCONH2

Ar
ФCOOH
ФCOOH
ФCOOH
ФCOOH
ФCH3
ФCONH2

Ar
ФCOOH
ФCOOH
ФH
ФCl
ФCOOH
ФCONH2

Ar
ФCOOH
ФCOOH
ФCOOH
ФCOOH
ФCH3
ФCONH2

A: -CH2CO2H, C: -CO2H, Et: -CH2CH3, HO-Et: -CHOHCH3, Me: -CH3, HO-Me: -CH2OH, G: -CHOHCH2OH,
P: -CH2CH2CO2H, V: -CHCH2, Ar: -C6H5, Ф: -C6H4-; M1: protoporfirin IX; M2: N-metil-protoporfirin IX; M3:
mezoporfirin IX; M4: 3-hidroxi-etil-8-vinil-deuteroporfirin IX; M5: 3-vinil-8-hidroxi-metil-deuteroporfirin IX;
M6: 2,4-bisglikol-deuteroporfirin IX; M7: uroporfirin III; M8: uroporfirin I; M9 pentakarboxil-porfirin I; M10:
hexakarboxil-porfirin I; M11: heptakarboxil-porfirin I; M12: Klorin e6, M14: tetrafenil-porfirin; M15: tetra(4karboxi-fenil)-porfirin; M16: N-metil-tetra(4-karboxi-fenil)-porfirin; M17: 5-fenil-10,15,20-tri(karboxi-fenil)porfirin; M18: 5-(p-klorofenil-10,15,20-tri(karboxi-fenil)-porfirin; M19: 5-(p-karboxi-fenil)-10,15,20-tri(tolil)porfirin; M20: tetra(4-karboxi-amido-fenil)-porfirin.
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3.2.3.2. Biológiai adatok
Az számításainkba bevont 20 különböző tetrapirrol-vázas vegyület HIV-1 vírus inaktiválási
képességét Debnath és munkatársai publikálták 1994-ben [88]. A szerzők által megadott antiHIV-1 aktivitás (log 1/EC50): azon porfirin koncentráció (mM) reciprokának logaritmusa,
amely mellett a P24-es HIV-1 magfehérje termelése 50%-ra csökken vírussal fertőzött MT-2
humán T limfocita sejtekben. A vírusfehérje mennyiségi meghatározását ELISA (enzymelinked immunoadsorbent assay) teszttel végezték.
3.2.3.3. A modellépítés eredményei
Az eredeti 20 molekula közül hármat (M3, M7 és M17; lásd 6. táblázat) félretettünk külső
ellenőrzésre, majd a maradék 17 molekula felhasználásával a kémiai szerkezet - anti-HIV-1
aktivitás - összefüggést jól leíró modelleket építettünk lineáris és nemlineáris módszerekkel.
A legjobb modellek leíró és előrejelző tulajdonságait a 7. táblázatban foglaltuk össze.
7. Táblázat Az anti-HIV-1 aktivitás előrejelzésére szolgáló legjobb modellek
R2

(SD)

LOO
Q2

Modell
száma

Modell típusa

Deszkriptor kombinációk*

I

MLR

AMASS, MASS1, ESTA

0.8275 (0.4440)

0.715

II

MLR

µ, POL1, APOL

0.7898 (0.4901)

0.650

III

PLS_9C

HDSA2, HASA2, QN, QO,
KMASS, KPOS, KVDW, KEN,
KPOL, KETPI, KLIPO

0.9040 (0.2280)

0.416

IV

PLS_3C

QO, KVDW, KPOL

0.6766 (0.4183)

0.417

V

ANN_3N

KMASS, DF, DBE

0.9541

(0.1576)

0.770

VI

ANN_4N

HOMO, DF, DBE

0.9982 (0.0281)

0.846

VII

ANN_3N

DF, DBE

0.9654 (0.1242)

0.673

VIII

ANN_4N

DF, DBE

0.9877 (0.0787)

0.475

IX

ANN_4N

DF, ESTA

0.9654 (0.1368)

0.567

*A rövidítések magyarázatát a 2. táblázat tartalmazza.
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Az első két modellt (I és II) többszörös lineáris regresszióval, a következő két modellt (III és IV)
részleges legkisebb négyzetek módszerével, míg az utolsó öt modellt (V, VI, VII, VIII és IX)
mesterséges ideghálózattal építettük.
Mindkét MLR modell aktivitást leíró képessége (R2) elmarad az egyéb módszerekkel épített
modellek hasonló tulajdonságaitól. Az egy-elem-kihagyásos keresztellenőrzés szerint, a Q2
értékeik még így is meghaladják az irodalomban közölt, CoMFA módszerrel épített modell
előrejelző képességét (0.59).
A PLS modellek aktivitást leíró képességei nagyon jók, de előrejelző képességeik (Q2) nem
érik el a 0.6 körüli értéket.
A legjobb modellt (modell VI) egy 4 rejtett neuront tartalmazó mesterséges ideghálózattal
építettük. Ebben a deszkriptor kombinációban található a kémiai kötés forgási szabadsági foka
(DF), a kettőskötés ekvivalens (DBE) deszkriptor, valamint a legmagasabb betöltött
molekulapálya (HOMO) energiája. A legjobb, 3 rejtett neuron alkalmazásával megépített
modellben (modell V) a HOMO energia helyett az atomi tömegekkel súlyozott, molekula-alak
deszkriptor szerepel (KMASS). Az egy-elem-kihagyásos ellenőrzés alapján ez a modell azonban
nem alkalmas az uroporfirin I (M8) aktivitásának becslésére. E deszkriptor kombináció
előrejelző képessége (Q2= 0.549-ről) nagymértékben javult (Q2= 0.77-re), amikor a vegyület
szerepelt a tanító halmazban, de aktivitás értékét nem becsültük meg a keresztellenőrzéskor.
Mivel mindkét három deszkriptoros ANN modellben szerepelnek a DE és DBE változók,
ezért 3 és 4 rejtett idegsejt szám mellett is teszteltük kombinációjukat. A 3 idegsejtet tartalmazó
modellnél (modell VII) ugyancsak akkor kaptunk elfogadható Q2 értéket, ha az uroporfirin I
(M8) vegyületet kihagytuk a tesztcsoportból, de a tanító csoportból nem (a Q2 érték 0.345-ről
0.673-ra javult).
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3.2.3.4. Az egyes deszkriptorok és az anti-HIV-1 aktivitás közötti összefüggések
Az egyes deszkriptorok és a vizsgált biológiai aktivitás közötti összefüggést ábrázolva jól
látható, hogy a kémiai kötés forgási szabadsági fokával nagyon jól leírható a hematoporfirin
származékok és a klorin anti-HIV-1 aktivitása, de nem képes megkülönböztetni egymástól az
egyes tetrafenilporfirineket és a ftalocianint (40. ábra).
40. ábra. DF - anti-HIV-1 aktivitás összefüggés
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41. ábra. DF - anti-HIV-1 aktivitás összefüggés
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A kettőskötés ekvivalens deszkriptor szerint a tetrafenil-porfirin származékok, a ftalocianin
és a hematoporfirin típusú molekulák is külön-külön csoportot alkotnak, de ez a változó már
képes valamelyest különbséget tenni az egyes tetrafenil-porfirinek között is (41. ábra).
A legmagasabb betöltött molekulapálya (HOMO) energiája szintén az egyes tetrafenilporfirinek elkülönítéséhez járul hozzá (42. ábra).
42. ábra. HOMO - anti-HIV-1 aktivitás összefüggés
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A legmagasabb betöltött molekulapálya energiája

A molekula-alak deszkriptor (KMASS) az egyes tetrafenil-porfirinek megkülönböztetésére
nem alkalmas, de a ftalocianint (M13) már elkülöníti ettől a vegyület-csoporttól (43. ábra).
43. ábra. KMASS – anti-HIV-1 aktivitás összefüggés
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A IX jelű ANN modellben a kémiai kötés forgási szabadsági foka mellett az elektrosztatikus
teljes hidrogénkötés savasság szerepel deszkriptorként (44. ábra). Az ESTA deszkriptor és az
anti-HIV-1 aktivitás közötti összefüggés nemlineáris. A függvény, bár jól megkülönbözteti a
porfirineket, a tetemes reziduális szórások miatt előrejelzésre önmagában nem alkalmas. A
grafikus ábrázolás szerint a 0.9 és 1.1 hidrogénkötés savasság értékek közötti intervallumba
eső molekulák között nagyobb a nagy anti-HIV-1 aktivitású vegyületek valószínűsége.
44. ábra. ESTA - anti-HIV-1 aktivitás összefüggés
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3.2.3.5. Modellek ellenőrzése
Az n-elem-kihagyásos keresztellenőrzés, valamint a három nem vizsgált porfirin
aktivitásának előrejelzésére kapott eredményeket a 8. táblázatban foglaltuk össze.
Az előrefele történő változóbevonás módszerével épített I modell (MLR) az n-elemkihagyásos ellenőrzéskor nagyon jó eredményt adott, de a külső minták aktivitásértékét
rosszul jelezte előre. A két három-deszkriptoros ANN modell (modell V és VI) több mint 70
%-os előrejelzési képességet mutatott az n-elem-kihagyásos ellenőrzés szerint.
A kétváltozós deszkriptor kombinációk közül a VII-es és IX-es modellek Q2 értéke is
meghaladta a 0.55-öt.
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8. Táblázat. Az aktivitást leíró modellek ellenőrzése
Modell
száma

Modell
típusa

Deszkriptor kombinációk

I

MLR

AMASS, MASS1, ESTA

0.730

(0.094)

-1.253

II

MLR

µ, POL1, APOL

0.390

(0.368)

-4.234

III

PLS_9C

(0.471)

0.759

IV

PLS_3C

QO, KVDW, KPOL

0.339

(0.298)

0.563

V

ANN_3N

KMASS, DF, DBE

0.747

(0.122)

0.788

VI

ANN_4N

HOMO, DF, DBE

0.879

(0.136)

0.616

VII

ANN_3N

DF, DBE

0.584

(0.766)

0.773

VIII

ANN_4N

DF, DBE

0.342

(1.124)

0.700

IX

ANN_4N

DF, ESTA

0.619

(0.279)

0.742

N-elemes
Q2*
(SD)

HDSA2, HASA2, QN, QO,
-0.479
KMASS, KPOS, KVDW, KEN,
KPOL, KETPI, KLIPO

LOO
Q2

*= nyolcszor, különböző vegyület kombinációval [(M1, M2, M5, M20), (M2, M5, M8, M18),
(M2, M5, M13, M20), (M2, M6, M10, M16), (M4, M9, M14, M20), (M10, M12, M15, M20), (M4,
M9, M15, M19) és (M2, M5, M11, M18)] megismételt négy-elem-kihagyásos ellenőrzéskor kapott
értékek átlaga, s a hozzá tartozó reziduális szórás.

A belső ellenőrzések alapján ígéretesnek ítélt modellek közül három modell Q2 értéke is
nagyobb, mint 0.7 (ANN modell V,VII és IX). Az eddigi legmegbízhatóbb VI jelű modell
kevésbé pontosan jelezte előre a három tesztvegyület vizsgált aktivitását. Ennek ellenére
nagyon jól becsülte meg annak a molekulának az anti-HIV-1 aktivitását, amelyet Debnath és
munkatársai az eredeti CoMFA vizsgálatból kihagytak (protoporfirin IX dimetilészter, az M1
vegyület R6–os és R7–es helyzetű propionsav oldalláncainak metil-észtere: mért aktivitás =
-1.83, számított aktivitás = -1.33). Indoklásuk szerint, a mért adat a molekula nagy lipofilicitása miatt valószínűleg nem pontos. Modellünk a négy molekula aktivitását 0.714-es Q2
értékkel jelzi előre. A 45. ábrán bemutatjuk a három külső tesztvegyület aktivitását legjobban
előrejelző modellel (V model) készült becslést.
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45. ábra. Külső ellenőrzés a V jelű ANN modellel
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3.2.3.6. Modellépítési eljárások összehasonlítása
Négy módszerrel (MLR, PLS, ANN és a CoMFA) épített modellek anti-HIV-1 aktivitást
leíró és előrejelző képességét hasonlítottuk össze. Az MLR módszerrel épített modellekkel a
külső validálási lépés molekuláinak biológiai aktivitását nem lehetett előrejelezni, míg a PLS
módszerrel épített modellek a belső (LOO, LNO) ellenőrzések alapján megbízhatatlannak
bizonyultak. A legígéretesebb általunk vizsgált eljárás a mesterséges ideghálózat
alkalmazása. Több modellt építettünk ezzel a módszerrel, amelyek statisztikai jellemzői
meghaladják az irodalmi CoMFA modell hasonló tulajdonságait. Bár a CoMFA modellek jól
alkalmazhatóak az anti-HIV-1 aktivitás leírására, esteleg értelmezésére is az előrejelző
képességükről nem kaptunk valódi képet, mivel az egy-elem-kihagyásos keresztellenőrzésen
kívül a szerzők a modelleket nem validálták
A CoMFA modell szerinti, az anti-HIV-1 aktivitásra hatással lévő fontos fiziko-kémiai
jellemzők, úgymint az elektrosztatikus tulajdonságok, a molekulán belüli töltéseloszlás,
valamint a sztérikus faktorok, az általunk hatékonynak talált deszkriptor kombinációkban is
megjelennek. Pl. az ESTA deszkriptor az elektrosztatikus állapotot és a töltéseloszlást
jellemzi, a HOMO energia az elektronállapotokat írja le, míg a DF és DBE deszkriptorok a
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sztérikus faktorok sűrített formái. A vizsgált molekulák biológiai aktivitása közötti eltérés
főleg a karboxil csoportjaik számában és hosszában jelentkező eltérésre vezethető vissza, ami
a fent említett három tulajdonságban okoz jelentős változásokat.
3.2.3.7. A „tervezett” molekulák anti-HIV-1 aktivitásának becslése
Az ANN módszer nem alkalmas extrapolálása, vagyis a nagy aktivitású új vegyületekhez a
legnagyobb, míg a hatástalan vegyületekhez a legkisebb betanított aktivitásértéket rendeli.
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy ennek ismeretében, a modellépítés eredményeit
hogyan hasznosíthatjuk az új, hatékony molekulák tervezésében.
Az ANN modellek szerint várhatóan azoknak a hematoporfirineknek magas az anti-HIV1 aktivitása, amikre a DF ≤ 6 és DBE ≈ 20 feltételek teljesülnek. Ennek alapján kilenc
hematoporfirin és két tetrafenilporfirin vegyületet terveztünk.
46. ábra. Tervezett porfirinek
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Két 6-nál nagyobb DF értékű hematoporfirnt (DM8 és DM9) úgy terveztünk, hogy
aktivitásuk alacsony legyen és egy molekula (DM1) esetében a kémiai kötés forgási
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szabadsági foka 4 volt. Az utóbbi porfirinnél vártuk a legmagasabb aktivitás értéket. Az
eredeti vegyületek között 0, 1, 3 és 4 karboxil-csoportot tartalmazó tetrafenilporfirin
származék található, ezért két, ehhez a vegyület családhoz tartozó, két karboxil-csoportos
molekulát is terveztünk (DM10 és DM11).
A legjobb ANN modellekkel (V, VI, VII és IX) számított aktivitás értékeket a 47. ábrán
mutatjuk be.
47. Ábra. A tervezett porfirinek becsült aktivitása
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Tervezett molekulák
Modelljeink a tervezett két karboxil csoportos tetrafenil-porfirin biológiai aktivitását az egy
(MP6) és a három (MP7 és MP8) karboxil csoportot tartalmazó molekulák aktivitása közé
becsülte. Ez összhangban van Debnath és munkatársai azon megjegyzésével, hogy legalább
három karboxil csoport szükséges ahhoz, hogy a tervezett vegyület aktivitás értéke magas
legyen. Ugyanezt tapasztaltuk a hematoporfirinek vizsgálatakor is. A nulla (DM3) és két
(DM4) karboxil csoportot tartalmazó molekulák aktivitás értéke a legalacsonyabb a
hatékonynak tervezett 6 vegyület közül. A másik négy ígéretes molekula (DM2, DM5, DM6
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és DM7) becsült aktivitása magasabb a tervezés kiindulási alapjául szolgáló protoporfirin IX
(log1/EC50=-0.34) anti-HIV-1 aktivitásánál. Bár a természetes porfirineknél (hematoporfirin
család) a DF értéke minden esetben 6 vagy nagyobb, a legjobb becsült aktivitást a DF = 4
értékre tervezett DM1 molekulára kaptuk (0.073).
3.2.3.8. Következtetések
Célunk volt, hogy mennyiségi szerkezet – hatás összefüggést mutassunk ki fotoszenzibilizátorként megismert tetrapirrol-vázas molekulák háromdimenziós szerkezete és nem
fotodinamikus anti-HIV-1 aktivitása között.
A modellépítési eljárások összehasonlításával megállapítottuk, hogy mindhárom módszer
(MLR, PLS és ANN) alkalmas a porfirinek kémiai szerkezete és HIV-1 vírus inaktiváló
hatása közötti kapcsolat leírására.
Az egy-elem-kihagyásos keresztellenőrzés önmagában nem ad megbízható képet egy
modell aktivitást előrejelző képességéről. Sokkal megbízhatóbb eredményt kapunk, ha egy
több-elem-kihagyásos ellenőrzésen alapuló modell-kiválasztás után külső mintákon is
elvégezzük az ellenőrzést.
A belső és külső ellenőrzések szerint megbízható előrejelzést csak a mesterséges
ideghálózattal épített modellekkel kaptunk. A legfontosabb paraméter mindegyik ANN
modell szerint a kémiai kötés forgási szabadsági foka (DF). Ez a változó önmagában nem
alkalmas a vizsgált aktivitás becslésére, legalább még egy, a kettőskötés ekvivalens
deszkriptor (DBE) vagy az elektrosztatikus teljes hidrogénkötés savasság deszkriptor (ESTA)
hozzájárulása szükséges. A belső ellenőrzési mutatók még jobban javíthatók egy harmadik
változó alkalmazásával (HOMO vagy KMASS).
Az anti-HIV-1 aktivitást befolyásoló molekuláris tulajdonságok figyelembevételével új
vírusellenes vegyületek tervezhetők.
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Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy a mesterséges ideghálózattal épített modelljeink
alkalmasak arra, hogy egy nagyobb mintaszámú, ebben a vizsgálatban nem szereplő, porfinvázas csoport anti-HIV-1 aktivitását előrejelezzük. A külső ellenőrzési eljárásba bevont
molekulák kis száma miatt ajánljuk, hogy a négy legjobb ANN modellel becsült log(1/EC50)
értékek átlagát fogadjuk el várható aktivitás-értéknek.

4. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA TÉZISPONTOKBAN

Munkánkban a fotodinamikus aktivitással rendelkező vegyületek biológiai hatásának
teszteléséhez és elemzéséhez elengedhetetlen metodikák beállítását és optimalizálását írtuk
le:
1.

Egy, a porfin-vázas és rokon vegyületek fluoreszcenciájának in situ detektálására
alkalmas készüléket állítottunk össze. Megfelelő optikai elemek (szűrők, lencsék, optikai
szálak) segítségével elértük, hogy a szervekben az általunk fejlesztett, reflexiós elven
működő szondával kapott spektrumok minősége megközelíti az oldószerben felvett
spektrumok minőségét. Alkalmazásával gyorsan és megbízhatóan mérhetjük az in situ
felhalmozódott szenzibilizátor koncentrációjával arányos fluoreszcenciás intenzitást.

2.

Kidolgoztunk egy új módszert az in situ mért fluoreszcencia intenzitás és az adott
szervben felhalmozott szenzibilizátor mennyisége közötti összefüggés kalibrálására,
amivel az általánosan alkalmazott extrakciós eljárásoknál könnyebben és gyorsabban
határozható meg az egyes szövetek szenzibilizátor tartalma. Az eljárás során,
szenzibilizátorral

nem

kezelt

állatok

szerveiből

különböző

szövettartalmú

szervhomogenizátumokat készítettünk s ismert mennyiségű porfirin hozzádaásával,
kalibrációs görbéket vettünk fel. A kezelt állatok szerveiből készített homogenizátumok
szenzibilizátor-tartalmát a fenti görbék alapján határoztuk meg. Máj- és tumormintákon
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bizonyítottuk, hogy a teljes szervre vonatkoztatott szenzibilizátor-tartalom az 50%
szervtartalmú homogenizátumból legalább olyan jól becsülhető, mint a bonyolultabb,
különböző koncentrációjú homogenizátumból lineáris extrapolációval kapott mérésekből.
3.

A kezelt állat szervében in situ mért fluoreszcenciás intenzitás és a szervből készített
mintákban meghatározott szenzibilizátor koncentráció alapján in situ kalibrációs görbét
készítettünk. A kapott kalibrációval, az in situ mért fluoreszcenciás intenzitásból azonnal
becsülhetjük a felhalmozott porfirin mennyiségét. A módszerrel máj, bőr, tumor és
vérplazma szenzibilizátor-tartalmát kalibráltuk. Mivel az azonos családba tartozó
tetrapirrol-vázas vegyületek fotofizikai tulajdonságai közötti eltérés (szubsztituens hatás)
elenyésző, az adott család egy tagjára elkészített in situ kalibráció várhatóan a család
többi tagjára is alkalmazható. PDT aktivitás mérésnél rövid időn belül, minimális állat
felhasználásával meghatározható a szenzibilizátor gerjesztés optimális ideje, valamint az
abszolut

koncentrációk

meghatározása

lehetővé

teszi

az

egyes

vegyületek

felhalmozódásának összehasonlítását.
4.

Egy egynemű pirofeoforbid sorozat háromdimenziós szerkezete és a tumorban való
felhalmozódása, valamint fotodinamikus aktivitása közötti kapcsolat mennyiségi
szerkezet – hatás összefüggés vizsgálata során épített modellek aktivitást leíró, valamint
előrejelző képességeit összehasonlítotva kimutattuk, hogy a vizsgált szenzibilizátor
sorozat felhalmozódásának mértéke mind a többszörös lineáris regresszióval, mind a
mesterséges ideghálózattal épített modelljeinkkel jól leírható és előrejelezhető. A
felhalmozódás előrejelzésének legfontosabb paramétere a logP, ami mesterséges
ideghálózatot alkalmazva egy egyedül is elégséges leíró változó.

5.

Számításaink szerint lineáris módszerrel nem építhető a PDT-aktivitás leírására és
előrejelzésére alkalmas modell, míg a mesterséges ideghálózattal nagyon jó modelleket
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építettünk a tumornövekedés késleltetés előrejelzésére. Ebben az esetben az aktivitás
előrejelzésére a logP egyedül nem alkalmas. A Wiener indexszel illetve a
molekulaméretre jellemző WHIM deszkriptorokkal (AMASS, AVDW, AEN) kiegészített
modellek sokkal megbízhatóbb előrejelzést szolgáltatnak.
6.

Egy

nagyobb

számú,

egymástól

szerkezetileg

jobban

eltérő

porfin-vázas

fotoszenzibilizátorokból álló vegyületcsoport nem fotodinamikus anti-HIV-1 aktivitását
három módszerrel (többszörös lineáris regresszióval, parciális legkisebb négyzetek
módszerével és mesterséges ideghálózattal) modellezve megállapítottuk, hogy a lineáris
módszerekkel (MLR, PLS) épített modellek is jól leírják a vizsgált aktivitást, de az nelem-kihagyásos vagy a külső mintás ellenőrzés alapján, előrejelzésre nem alkalmasak. A
belső és külső ellenőrzések szerint megbízható előrejelzést csak a mesterséges
ideghálózattal épített modellekkel kaptunk.
7.

Az anti-HIV-1 aktivitás előrejelzésének legfontosabb paramétere mindegyik ANN
modell szerint a kémiai kötés forgási szabadság foka (DF). Ez a változó önmagában nem
alkalmas a vizsgált aktivitás becslésére, legalább még egy, a kettőskötés ekvivalens
deszkriptor (DBE) vagy az elektrosztatikus teljes hidrogénkötés savasság deszkriptor
(ESTA) hozzájárulása szükséges. A belső ellenőrzési mutatók még jobban javíthatók egy
harmadik változó alkalmazásával (HOMO vagy KMASS).

8.

Bemutattuk, hogy az anti-HIV-1 aktivitást befolyásoló molekuláris tulajdonságok
figyelembevételével új vírusellenes vegyületek tervezhetők. Modelljeink alapján alacsony
és magas aktivitású vegyületeket terveztünk, illetve elemeztünk. A számítások
megfeleltek a várakozásnak, a tervezett magas aktivitású molekulák akvivitását a
modellek magasra becsülték, míg az alacsonyabbra tervezett aktivitású molekulákét
alacsonyabbra. A módszerrel hiányos vegyületsor hiányzó tagjainak aktivitását is
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becsültük. Megállapítottuk, hogy a karboxilált tetrafenilporfirinek esetében valóban
legalább három karboxil csoport szükséges a megfelelő aktivitás eléréséhez, amit irodalmi
ismeretek is megerősítenek [88].
9.

Az általunk végzett számítások alapján elmondhatjuk, hogy az MLR és a PLS nem, míg
mesterséges ideghálózat alkalmas módszer kisebb és nagyobb számú tetrapirrol-vázas
molekulák mennyiségi – szerkezet hatás összefüggés vizsgálatára egynemű és nem
egynemű vegyületek, és a szerkezeti paraméterektől lineárisan és nem lineárisan függő
biológiai aktivitások esetén is.
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