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RÖVIDÍTÉSEK ÉS IDEGEN KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE 
 
 
ABC transzporterek ATP binding casette transzporter-család 

ADME -T  abszorpció, disztribúció, metabolizmus, exkréció, toxicitás 

AUC   görbe alatti terület (area under the curve) 

BBB   vér-agy gát (blood-brain barrier) 

CA   akceptor oldali koncentráció 

Caco-2   humán vastagbél karcinóma sejtvonal 

CAD   kationos amfifil gyógyszer (cationic amphiphilic drug) 

CD   donor oldali koncentráció 

casette dosing  több komponens együttes adagolása 

Cho   koleszterin 

CMC   kritikus micellaképzQdési koncentráció (critical micelle concentration) 

CNS   központi idegrendszer (central nervous system) 

DAD   diódasoros detektor (diode array detector) 

DMSO   dimetil-szulfoxid 

EKC   elektrokinetikus kromatográfia 

estlogBB  becsült logBB 

ia   látszólagos porozitás 

FDA Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet (Food and 
Drug Administration) 

GI gasztrointesztinális 

HBD   hidrogén-kötés donor (hydrogen bond donor) 

HIA%   humán intesztinális felszívódás (human intestinal absorption) %-os értéke 

HPLC nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (high-performance liquid 
chromatography) 

HTS   nagy áteresztQképesség_ sz_rQvizsgálat (high throughput screening) 

IAM   immobilizált mesterséges membrán (Immobilized Artificial Membrane) 

LFER   lineáris szabadentalpia összefüggés (linear free energy relationship) 

logBB egy vizsgált hatóanyag agyi (CB), illetve plazma (CP) koncentrációjának 
hányadosának logaritmusa 

logDpH   látszólagos megoszlási hányados vagy disztribúciós koefficiens 

logk   a kromatográfiás retenciós tényezQ logaritmusa 

logKp   ex vivo sertés szájüregi látszólagos permeabilitás 

logP   az oktanol-víz megoszlási hányados logaritmusa 
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logPe   effektív permeabilitás logaritmusa 

MDCK  kutya vese epitél sejtvonal (Madine-Darby canine kidney) 

MPO   többparaméteres optimálás (multiparameter optimization) 

MR   membránretenció 

MW   molekulatömeg 

PAMPA  Parallel Artificial Membrane Permeability Assay 

PBLE   sertés agyi lipid kivonat (porcine brain lipid extract) 

PBS izotóniásan kiegyensúlyozott foszfát puffer só (phosphate buffered 
saline) 

PC   foszfatidilkolin 

PE   foszfatidiletanolamin 

PG   foszfatidilglicerol 

P-gp   P-glikoprotein 

PI   foszfatidilinozit 

pKa   proton-disszociációs állandó 

plate mérQlemez, mérQtálca. Egyik magyar elnevezés sem terjedt el széles 
körben, ezért az angol kifejezést használom a disszertációban. 

PLD   foszfolipidózis 

PS   foszfatidilszerin 

PSA   poláris felszín 

PVDF   polivinilidén-fluorid 

SASA   oldószer számára hozzáférhetQ felület (solvent-accessible surface area) 

Sph   szfingomielin 

SRD rangszámkülönbségek abszolút érték összegének módszere (sum of 
ranking differences) 

TFA   trifluorecetsav 

SS     a mesterséges membrán telítQdési ideje a vizsgált vegyülettel 

UV-reader   UV-plate-olvasó 

VA   akceptor oldal térfogata 

VD   donor oldal térfogata 
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1. ŰEVEZETÉS 

 
A gyógyszerkutatás elsQdleges célja olyan hatóanyagok azonosítása, melyek alkalmasak 

betegségek megelQzésére, gyógyítására, a tünetek enyhítésére, és ezeken keresztül az emberi 

életminQség javítására. A kutatási tevékenység legfQbb hajtóereje a megoldatlan orvosi igények 

kielégítése. A gyógyszerkutatás eredményeképpen elQálló gyógyszerek sikerességéhez számos 

szempontot figyelembe kell venni. Tudományos, társadalmi, orvosi és gazdasági elvárásoknak 

kell megfelelni. A kutatás–fejlesztés hosszú (12-15 év) és költséges (~1,5 milliárd USD) 

folyamat, ezért elengedhetetlen, hogy pontosan összehangolt csapatmunka legyen (1. ábra). 

 

 
1. ábra A gyógyszerkutatás folyamata 

 

A gyógyszerkutatás kezdeti, felfedezQ szakaszában megtörténik a terápiás terület 

kiválasztása, majd azon vegyületköröké, melyek az adott biológiai célponton megfelelQ 

kiindulási pontként szolgálhatnak. Az elsQdleges találatokat (ún. hit-ek) jellemzQen 

vegyületkönyvtárak nagy áteresztQképesség_ sz_rQvizsgálata (HTS) során azonosítják. 

További vizsgálatok során a találatokból vezérmolekulát (lead) választanak, melynek 

optimálása több évet is igénybe vehet. A preklinikai hatástani és biztonságfarmakológiai 

vizsgálatok elvégzése után kerülhet a kiválasztott gyógyszerjelölt a klinikai fázisokba.  

Mivel a kutatás-fejlesztés során nagy a vegyületek kiesésének kockázata, fontos már a korai 

fázisban a sikeres klinikai kipróbálás esélyének növelésére törekvés. A kockázatok 

csökkentésének és a költséghatékonyság növelésének egyik alapvetQ eszköze a 

hatóanyagjelöltek biológiai aktivitásának és farmakokinetikai tulajdonságainak jellemzése. 

A Richter Gedeon Nyrt. originális kémiai kutatása a központi idegrendszerre (CNS) ható 

hatóanyagok azonosítására, fejlesztésére fókuszál. A Szintézistámogató laboratóriumban 2005 

óta foglalkoznak kiterjedten a hatóanyagjelöltek korai fázisú fizikai-kémiai jellemzésével, 

ennek a kutatócsoportnak a munkájába kapcsolódtam be diplomázó hallgatóként, majd doktori 

munkám során. ElsQdleges feladatom a hatóanyagjelöltek felszívódásának és szöveti 

megoszlásának elQrejelzésére alkalmas in vitro nem sejtes kémiai modellek kidolgozása volt. 
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A hatóanyagok biológiai membránokon keresztüli passzív transzportját modellezQ Parallel 

Artificial Membrane Permeability Assay-t (PAMPA) alkalmaztam gyógyszerhatóanyagok 

szájüregi nyálkahártyán és vér-agy gáton keresztüli penetrációjának elQrejelzésére, és egy 

gyógyszermellékhatás, a foszfolipidózis kialakulásának modellezésére. A vegyületek központi 

idegrendszeri bejutását becslQ PAMPA módszer kiterjeszthetQ természetes eredet_ 

hatóanyagok vizsgálatára is. Ennek alkalmazását egy potenciálisan agyi tumorok kezelésére 

alkalmas vegyületcsalád, az ekdiszteroidok példáján mutattam be. 

 

  



9 
 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 
A gyógyszerkutatás folyamatában nagyszámú vegyület vizsgálatára kerül sor, és magas 

kiesési rátáról beszélhetünk, így a jellemzQen 10-15 éves folyamat jelentQs költségeket emészt 

fel. Ennek megfelelQen elsQdleges szempont a hatékonyság növelése mellett a költségek 

csökkentése. Az elmúlt két évtizedben az elQállított vegyületek száma a sokszorosára nQtt. 

Eleinte ez a növekedés a kombinatorikus kémia térhódításának volt köszönhetQ. Napjainkban a 

nagyobb gyógyszeripari vállalatok az általuk szintetizált vegyületeken kívül kisebb beszállító 

cégeken keresztül bQvítik molekulabankjukat, ezzel is gyorsítva a kutatás folyamatát és növelve 

a sikeres találatok esélyét. Így nagy hangsúlyt kell fektetni a molekulakönyvtárak 

megtervezésére, és azoknak a szempontoknak a megválasztására, melyek alapján 

gyógyszerszer_nek tekinthetQ egy vegyület. A gyógyszerkutatás során az újonnan elQállított 

vegyületektQl a klinikai kandidátusig egy többparaméteres optimálási (multiparameter 

optimization – MPO) folyamaton keresztül vezet az út [1]. Ennek során szabályrendszereket 

állítanak fel, sz_rQ paramétereket azonosítanak, és ezek alapján osztályozzák a vegyületeket. A 

kritériumok egyik típusa a vegyületek gyógyszerszer_ségérQl (drug-likeness), míg másik a 

toxicitásáról ad információt.  ElQbbire példa a Lipinski-szabály [2]. Lipinski és mtsai az FDA 

által már elfogadott, per os adagolású vegyületek egy csoportjának molekulatömegét, 

lipofilitását és hidrogén kötés donor és akceptor számát vizsgálták, és ezek átlagai alapján adtak 

meg számszer_ határokat. Ezek a kritériumok támpontot jelentenek a gyógyszerszer_ség 

megállapítására, ebben az esetben arra, hogy egy vegyületnek megfelelQ-e az orális adagolás 

során elérhetQ felszívódása. A szakirodalomban számos hasonló szabály megfogalmazására 

került sor [1, 3], melyek segítik a tájékozódást a vegyületek osztályozása során. 

Érdemes megfigyelni, hogy a hatóanyagjelöltek kiesésének melyek a fQbb okai. A 2000-

es évek elején még jellemzQ volt, hogy 1-1 molekula a kedvezQtlen farmakokinetikai 

tulajdonságok miatt bukott meg a klinikai vizsgálatokon [4]. KésQbb az ADME (abszorpció, 

disztribúció, metabolizmus, exkréció) tulajdonságokat elQrejelzQ fizikai-kémiai paraméterek 

szigorúbb kontrolljával ezt sikerült visszaszorítani. Így pl. 2005 és 2009 között a Pfizer 

gyógyszerjelöltjei közül a klinikai fázis II. vizsgálatokban a kiesés fQ oka a kedvezQ hatás 

elmaradása volt. Az utóbbi években azonban egyre nQtt a toxicitási okok miatt kiesQ vegyületek 

száma [5]. 
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2. ábra A 2013-2015. között Fázis II. és III. vizsgálatok során elbukott hatóanyagjelölt vegyületek kiesési ok és  

terápiás terület szerinti eloszlása [5]. 
 

A gyógyszerjelölt vegyületek hatástalanságának vagy toxicitásának lehetQsége magas 

kockázatot jelent a klinikai vizsgálatok során (2. ábra). A kockázatok csökkentésére a 

farmakokinetikai tulajdonságok vizsgálata és a fizikai-kémiai jellemzQk optimálása nyújthat 

megoldást [6]. Ennek alapvetQ eszközei a számítógépes becslQ programok, azonban a 

technológia rohamos fejlQdése napjainkban már azon tulajdonságok mérését is lehetQvé teszi 

nagy áteresztéssel, kis anyagmennyiség felhasználásával és pontosan, melyekre akár néhány 

évvel ezelQtt még nem volt lehetQség (pl. proton-disszociáció, oldhatóság). 

2.1. A gyógyszerhatóanyagok sorsa a szervezetben 

A gyógyszerek szervezetbe való bejuttatásának legelterjedtebb módja a szájon át  

(per os) történQ adagolás. Ennek során a készítmény bekerül a tápcsatornába, ahol a hatóanyag 

felszabadul (liberáció) és feloldódik. A biológiailag aktív komponens további útját, 

szervezetbeni koncentrációjának idQbeli változását a farmakokinetika tárgyalja. ElsQ lépésként 

a vegyület felszívódik (abszorpció) a gyomor vagy a béltraktus epitél sejtjein keresztül, ezt 

követQen a májba kerül, ahol enzimek által metabolizálódhat, majd a szisztémás keringéssel 

megoszlik (disztribúció) a különbözQ szövetek, szervek között, vagy a hatóanyag kiválasztására 

(exkréció) kerül sor. A központi idegrendszeren ható vegyületeknek a vér-agy gáton is 

szükséges átjutni a molekuláris célpont eléréséhez. 

Doktori munkám során az ADME (abszorpció, disztribúció, metabolizmus, exkréció) 

folyamatok közül a hatóanyagjelöltek felszívódási és megoszlási folyamatainak modellezésére, 

elQrejelzésére fókuszáltam. A következQ fejezetben az ide vonatkozó fizikai-kémiai 

paramétereket ismertetem. 
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2.2. A vegyületek felszívódását befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek 

A vegyületek felszívódását számos hatás befolyásolja, gyógyszerkémiai szempontból 

megadható néhány jól definiálható fizikai-kémiai paraméter, melyek a felszívódás megfelelQ 

elQrejelzését segítik, ezeket mutatom be a következQ bekezdésekben. 

A hatóanyagok oldhatósági sajátsága meghatározó a felszívódás szempontjából, hiszen 

a vegyületnek a tápcsatornába jutást követQen fel kell oldódnia ahhoz, hogy a bélhámsejteken 

keresztül fel tudjon szívódni, és a szisztémás keringésben is oldatban kell maradnia, hogy a 

vérárammal eljuthasson a célszövethez. Ennek becslésére a kutatás korai fázisában jellemzQen 

a kinetikai oldhatóságot használják, mely a vegyületek gyors sz_résére alkalmas. KésQbb, a 

fejlesztési fázisban válik fontossá a hatóanyag termodinamikai oldhatóságának ismerete, 

melyet szilárd formából, különbözQ fiziológiás közegeket modellezQ oldatokban határoznak 

meg [7].  

Az ismert gyógyszerkincs több, mint 80%-a tartalmaz legalább egy ionizálható funkciós 

csoportot [7]. A gyenge savak és bázisok a pH-tól függQen különbözQ ionizáltsági fokú 

állapotban vannak jelen vizes oldatokban, melynek változásával eltérQ lehet az oldhatóságuk 

is. A vegyületek ionos állapota nagyban befolyásolja a felszívódást, a szervezeten belüli 

megoszlást és a kiürülést. A pH-megoszlás hipotézis értelmében a molekula neutrális 

formájának átjutása a biológiai membránokon kedvezQ, míg az ionos forma a vizes 

oldhatóságot segíti elQ [8]. A vegyületek ionizáltsági állapotát leíró termodinamikai paraméter 

az ionizációs vagy proton-disszociációs állandó (pKa). A pKa érték ismerete a felszívódás 

elQrejelzésének fontos eszköze. 

A lipofilitás az egyik legrégebben használt fizikai-kémiai paraméter a gyógyszerek 

felszívódásának elQrejelzésére. A lipofilitást leíró megoszlási hányados fogalmát elsQként 

Berthelot és Jungfleisch [9] határozta meg 1872-ben. A biológiai hatás és a lipid oldékonyság 

közötti összefüggésre elsQként Meyer és Overton [10] mutatott rá (1901). KésQbb Gaudette és 

Brodie [11] tanulmányozta, hogy a hatóanyagok lipofilitásának jellemzése, szerves oldószer-

víz rendszerekben beálló egyensúlyi megoszláson keresztül, alkalmas lehet-e farmakokinetikai 

folyamatok modellezésére. 1964-ben Hansch és Fujita [12] javaslatot tettek a n-oktanol-víz 

mint általános megoszlási rendszer alkalmazására, mely napjainkra széles körben elterjedt és 

általánosan alkalmazottá vált. A lipofilitás kétféle megoszlási hányados segítségével adható 

meg. A valódi megoszlási hányados (logP vagy logP0) a nersti definíció szerint egy anyag  

n-oktanol-víz rendszerben való megoszlását jelenti, azzal a feltétellel, hogy mind a két fázisban 

azonos molekuláris (sz_kebb értelemben neutrális) formában van jelen. A látszólagos 
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megoszlási hányados vagy disztribúciós koefficiens (logPapp, logDpH) ezzel ellentétben egy 

adott pH-jú vizes fázisban az összes jelen levQ molekuláris forma megoszlását, ezen keresztül 

a vegyület sav-bázis karakterét is figyelembe veszi [13]. A membrán komponensek és a 

hatóanyagok között kialakuló különbözQ kölcsönhatások miatt a n-oktanol-víz rendszeren kívül 

más szerves oldószerek (pl. kloroform, ciklohexán) alkalmazására is van példa, továbbá 

anizotróp, fQként liposzóma-víz megoszlási rendszereket is leírtak. Ennek jelentQségét az adja, 

hogy a liposzóma-víz rendszerben kiterjedt H-hidas és ionos kölcsönhatás kialakulása is 

lehetséges a lipidek poláros fejcsoportja és a gyógyszervegyületek között, mely jobban jellemzi 

a fiziológiás körülményeket a n-oktanol-víz rendszereknél. 

A gyógyszerhatóanyagok felszívódását és eloszlását, összességében biohasznosulását a 

fent leírt körülmények mellett legnagyobb mértékben a sejtek lipid kettQsrétegén történQ 

átjutása (penetráció) határozza meg, melynek fizikai-kémiai leíró paramétere a permeabilitás. 

A permeabilitás általánosan egy vegyület lipidmembrán kettQsrétegén történQ átjutásának 

sebességét adja meg. Kinetikai paraméter, mértékegysége cm/s. 

A következQ fejezetekben a vegyületek felszívódásának körülményeit, feltételeit 

foglalom össze. 

2.3. Membrántranszport folyamatok 

A hatóanyagok farmakokinetikai tulajdonságait nagymértékben meghatározza a különbözQ 

biológiai membránokon való átjutási képességük, felszívódásuk. 

A gyógyszerek adagolása különféle beviteli kapukon keresztül valósulhat meg, így 

intravénás, per os, subcutan, rektális stb. adagolással. Ezek közül a legelterjedtebb, és a beteg 

érdekeit figyelembe véve a legkedvezQbb a szájon át (per os) történQ adagolás. Ebben az 

esetben a gyógyszer a tápcsatornán áthaladva, a feloldódást követQen a 3. ábrán feltüntetett 

mechanizmusokkal juthat át a bél epitélsejtjein, majd a szisztémás keringésbe kerülve oszlik el 

a szervezetben, és jut el a célszövetbe. 
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3. ábra Membrántranszport folyamatok. (Az ábra [14] alapján készült)  

 

A farmakonok a sejtmembránon alapvetQen háromféle mechanizmussal juthatnak át. 

Transzcelluláris transzport során a sejtmembránon keresztül koncentráció-gradiens hatására, 

passzív diffúzióval történik a felszívódás. A paracelluláris transzport során az anyag a két epitél 

sejt közötti résen keresztül jut az intracelluláris térbe. Ezt fQként a molekula mérete  

(MW < 200 Da) és a sejtek közti pórusok száma befolyásolja. Aktív transzportfolyamatok során 

a transzportfehérjék koncentráció-gradiens ellenében képesek a hatóanyagokat szállítani. Influx 

transzportról beszélünk, ha a transzportfehérje a vegyületet az intracelluláris oldal felé, míg 

efflux transzportról, ha az extracelluláris oldal felé hajtja [15]. Így az influx segíti, az efflux 

pedig gátolja a gyógyszerek felszívódását, eloszlását. 

A gyógyszerkincs túlnyomó része elsQsorban passzív transzporttal szívódik fel [16]. 

Mivel a munkám során alkalmazott modellben is ez utóbbi felszívódási mechanizmus az 

anyagátadás hajtóereje, ezért a továbbiakban a hatóanyagoknak csak a passzív transzportját 

tárgyalom részletesen. 

2.4. A biológiai membránok 

A gyógyszermolekulák membránon keresztül történQ átjutásának elQrejelzéséhez 

szükséges a biológiai membránok felépítésének, szerkezetének ismerete. 

A biológiai membránok alapvetQ építQkövei a foszfolipidek. Ezek töltéssel rendelkezQ 

poláris fejrészük és apoláris zsírsavláncaik révén vizes közegben lipid kettQsréteget képeznek 

(4. ábra). A hidrofób zsírsavlánc képezi a lipofil réteget, míg a hidrofil fejrész a vizes közeg 

felé fordul. A membránt felépítQ lipidek zsírsav oldallánc szénatomszámának és különbözQ 

pozícióban lokalizálódó telítetlenségének köszönhetQen mutatnak szerkezeti változatosságot, 

ezen kívül jelentQs különbség figyelhetQ meg a poláris fejrész szerkezetében [17]. A 
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foszfolipidek foszfát csoportja a vér és a szövetek intersticiális terének megfelelQ pH-n 

(pH=7,4) negatív, észter oldallánca lehet negatív, semleges vagy pozitív töltés_, így a poláris 

fejrész összességében semleges vagy negatív töltést hordoz. 

 

 
4. ábra Foszfatidilkolin és lipid kettQsréteg. A kép forrásaμ [18] 

 

A lipid kettQsréteg felépítésében fontos szerepet játszik a koleszterin is, amely 

másodlagos kötésekkel kapcsolódik a lipidekhez. A kölcsönhatás kialakulása csökkenti a lipid 

fluiditást és hozzájárul a membrán mechanikai stabilitáshoz. A membránban jelen levQ fehérjék 

a szerkezet stabilizálásában és a sejtek transzportfolyamataiban is részt vesznek [19, 20]. 

A fentiek alapján a sejtmembránon keresztül végbemenQ transzport több tulajdonság 

együttes hatásának köszönhetQ. Fontos kiemelni a lipid apoláros oldallánc lipofil jellegét, a 

poláros fej töltöttségi állapotát és másodlagos kölcsönhatásokban részt vevQ heteroatomjainak 

elhelyezkedését és számát, valamint a sejtmembrán lipid-fehérje és lipid-koleszterin arányát. 

2.5. Permeabilitási modellek 

A permeabilitás elQrejelzésére a kutatás kezdeti szakaszában gyakran alkalmaznak in silico 

számításokat. Ezek nagy áteresztQképesség_, költséghatékony sz_rQ módszerek, azonban az 

elQrejelzés sokszor pontatlan, általában a vegyületek skálázására, rangsorolására alkalmasak. 

Az intesztinális felszívódás elQrejelzésére számos szoftver-csomag érhetQ el kereskedelmi 

forgalomban (pl. GastroPlusTM). A szerkezet-permeabilitás összefüggések megadásához a 
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programok számított fizikai-kémiai paramétereket használnak, úgy, mint cpKa, clogP, clogDpH, 

poláris felszín (PSA), hidrogén-kötés donor és akceptorok és heteroatomok száma. 

A számításoknál pontosabb eredményeket szolgáltatnak a mért fizikai-kémiai jellemzQk. A 

mérések a készülék- és mintaigény miatt költségesebbek, azonban a módszerek legnagyobb 

része ma már automatizálható, és kis anyagmennyiség (2-5 mg) felhasználásával adnak pontos 

eredményt. Ezért célravezetQ lehet egy-egy vizsgált vegyületkörbQl néhány reprezentatív 

molekula jellemzQinek mérése, és ezen adatok felhasználása a permeabilitás becslésére. 

In vitro mérési módszerként korábban történtek próbálkozások a permeabilitás 

kromatográfiás módszeren alapuló meghatározására, mely során fordított fázisú kromatográfiás 

oszlopok szilika-töltetéhez foszfatidilkolint kötöttek (Immobilized Artificial Membrane- IAM). 

A vizsgált vegyületek retenciós tényezQibQl a vegyületek biológiai membránok lipid 

komponenseihez való affinitására, és ebbQl közvetve a permeabilitásra lehet következtetni. A 

módszer azonban nem terjedt el széles körben, ugyanis a lipidekkel módosított oszlopok gyors 

degradációja miatt a mérések egy idQ után nem reprodukálhatóak. Emellett a szakirodalomban 

több egymásnak ellentmondó eredményt közöltek, különösen az ionos formájú vegyületek 

esetében [21-24]. 

Az in vitro nem sejtes permeabilitási modellek közé sorolható a Parallel Artificial 

Membrane Permeability Assay (PAMPA). Ez egy 96-lyukú, szendvics-szer_ mérési 

elrendezés_ mérQtálca (plate) alapú rendszer, mely a passzív transzportot modellezi. A modell 

a kutatás korai fázisában kiválóan alkalmazható a gyógyszerjelölt vegyületek fizikai-kémiai 

jellemzésének részeként, mivel robusztus, nagy áteresztQképesség_ és költséghatékony. 

Munkám során ezt a módszert használtam fel a vegyületek permeabilitásának vizsgálatára, ezért 

a 2.7. fejezetben részletesen bemutatom a technika jellemzQit, fejlQdését. 

Az utóbbi 15-20 évben széles körben elterjedt számos egyréteg_ sejtes modell alkalmazása 

hatóanyagok in vitro permeabilitás vizsgálatára [25]. Ezek közül a humán intesztinális 

felszívódás elQrejelzésére humán vastagbél adenocarcinoma sejteket, a Caco-2 sejtvonalat 

alkalmazzák. Ebben a rendszerben több transzporter is jelen van (pl. P-gp, PEPT1), így a mért 

permeabilitási adat a passzív diffúzió mellett már az aktív transzport mechanizmusokat is 

magába foglalja [26]. Ennek köszönhetQen a felszívódási (apikális oldal felQl a bazolaterális 

felé), és a kiválasztási (bazolaterális oldal felQl az apikális felé) irányú anyagtranszport is 

vizsgálható. Abban az esetben, ha a két transzport irányban a permeabilitás mértéke 

megegyezik, akkor a vegyület passzív transzporttal jut át a sejteken, ha ez az arány jelentQsen 

eltér 1-tQl, akkor aktív transzport mechanizmusok is befolyásolják a hatóanyag felszívódását. 

A Caco-2 modell általánosan elterjedt a gyógyszeriparban, azonban hátrányaként meg kell 
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említeni, hogy a sejtréteg kialakítása hosszú idQt vesz igénybe (21 nap), így költséges, az influx 

és efflux transzportereket, valamint a metabolizáló enzimeket gyakran alul- vagy 

felülexpresszálja. 

Az agyi penetráció elQrejelzésére is dolgoztak ki egyréteg_ sejtes modelleket. Az MDCK 

sejtvonal (Madin-Darby canine kidney) elQnye, hogy a sejtréteg kialakulása viszonylag gyorsan 

megy végbe (3-4 nap). A sejtek szoros kapcsolatokat alakítanak ki, melyek megközelítik az 

agyi endotél sejtek elrendezQdését [27].  

Az in vitro sejtes és nem sejtes modellek alkalmazhatóságáról, elQnyeirQl és hátrányairól 

heves vita folyik a szakirodalomban [14, 28, 29]. A felszívódás folyamatának összetettsége 

szinte lehetetlenné teszi, hogy egy elQrejelzQ modell egyszerre megbízható és egyszer_ is 

legyen [30]. A PAMPA módszer elQnye, hogy gyors, robusztus, költséghatékony, jól 

reprodukálható. Az aktív transzportot nem modellezi, azonban a kutatás korai fázisában egy 

sz_rQvizsgálatnak ez nem is célja. ElegendQ információt jelent ebben a fázisban, ha egy 

vegyületkör passzív diffúziós sajátságairól kapunk átfogó képet. A sejtes modellek segítségével 

összetett transzport-mechanizmusok is vizsgálhatók, azonban ezek a módszerek lassúak és 

költségesek. Így csak a kutatás késQbbi szakaszaiban, kisebb számú vegyület vizsgálata 

célszer_ ezekkel a módszerekkel. KésQbb a különbözQ in vitro eredmények együttes 

értelmezése segíthet a vegyületek felszívódásának pontosabb megértésében. Összességében 

elmondható, hogy a két megközelítés nem helyettesíti, hanem kiegészíti egymást. 

Az in vivo technikák szolgáltatják a legmegbízhatóbb információkat a biológiai 

membránokon keresztüli penetrációs tulajdonságokra nézve, ezek eredményei szolgálnak 

referenciaként számos in vitro permeabilitási modell validálásához. PhD értekezésemben nem 

térek ki részletesen az összes farmakokinetikai értelemben releváns in vivo modell 

ismertetésére, csupán az agyi penetrációt leíró logBB mért paraméter bemutatására 

szorítkozom. 

In vivo farmakokinetikai vizsgálatok alapján az agyi penetráció mértékét leggyakrabban a 

vizsgált hatóanyag agyi (CB), illetve plazma (CP) koncentrációjának hányadosával (B/P) 

jellemzik, melynek a logaritmizált étéke a logBB. Ennek meghatározására három megközelítés 

terjedt elμ vagy a teljes kinetikai lefutást vizsgálják az agyban és a plazmában 

(AUCagy/AUCplazma), vagy egy adott pontban, a maximális koncentrációt elérQ pillanatban 

(Cagy/Cplazma)Cmax, vagy a steady state állapotban mérhetQ hatóanyag-koncentrációkkal 

(Cagy/Cplazma)steady-state számolnak. A logBB értékre nézve nincs egy meghatározott határérték, 

mely alapján biztosan várható CNS aktivitás, azonban az elmondható, hogy a jelenlegi központi 
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idegrendszerre ható gyógyszerkincs vegyületeinek logBB értéke általában nagyobb  

-0,5-nél [31]. 

2.6. A hatóanyagok felszívódásának, szöveti megoszlásának és felhalmozódásának 

elQrejelzése 

 
Az emberi szervezet biológiai membránjainak összetétele szövetenként eltérQ [25]. Ennek 

következtében az egyes hatóanyagok felszívódása különbözQ mérték_ lehet az egyes beviteli 

kapukon keresztül, mely eltérQ szöveti megoszláshoz vezethet. Ennek nagy a jelentQsége a 

célzott hatóanyag bejuttatásnál, pl. a bQrön vagy a szájüregi nyálkahártyán keresztüli 

adagolásnál, vagy abban az esetben, ha a receptoriális célpont a központi idegrendszerben van. 

A vegyületek vér-agy gáton keresztüli átjutásának kulcsszerepe van a CNS hatás létrejöttében. 

A szövetek összetételének különbözQsége a hatóanyagok szervezetbeni megoszlását és 

felhalmozódását is befolyásolja. A vegyületek nagymérték_ felhalmozódása, nem megfelelQ 

kiürülése káros hatásokat is eredményezhet, melyek elkerülésére, megelQzésére nagy hangsúlyt 

kell fektetni már a kutatás korai fázisában. 

Munkám során a hatóanyagok szájüregi felszívódásának és az agyi penetrációjának 

elQrejelzésével foglalkoztam, a következQkben bemutatom az ezekre a szövetekre jellemzQ 

tulajdonságokat. Továbbá itt tárgyalom a foszfolipidózist mint lipid anyagcsere megváltozással 

járó rendellenességet, mivel kutatómunkám során ennek a mellékhatásnak az elQrejelzésére 

dolgoztunk ki egy új in vitro modellt. 

 

2.6.1. A szájüregi nyálkahártyán keresztüli hatóanyag bejuttatás 

 

A gyógyszerek szervezetbe juttatásának legegyszer_bb és leggyakoribb módja az orális 

adagolás. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a beteg nem akar, vagy nem tud 

együttm_ködni, ilyenkor alternatív adagolási módot kell választani. A nem invazív módszerek 

közül jól alkalmazhatóak pl. a szájüregi tapaszok, melyekbQl a szájüregi nyálkahártyán 

(bukkális mukózán) keresztül szívódnak fel a hatóanyagok. Ennek egyik elQnye a gyors 

felszívódás. A szájüregi nyálkahártyán keresztül a hatóanyag közvetlenül a vena cava superior-

ba (nagy véna felsQ szakasza) jutva a szisztémás vérkeringésbe kerül, elkerülve a 

gasztrointesztinális traktust, így a gyomor- és bélnyálkahártya pH-változásait és az esetleges 

enzimatikus bomlást [32]. Továbbá az elsQdleges hepatikus átáramlást kikerülve a vegyületet 
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nem érinti a májhoz kötött elsQdleges metabolikus átalakulás. Ez összességében magasabb 

vérszintet eredményez [33]. 

 A bukkális szöveten keresztüli permeabilitás akár 4-4000-szer is nagyobb lehet, mint pl. a 

bQrön keresztüli. Lipidösszetétel szempontjából jobban hasonlít a bQrhöz a szájüregi mukóza, 

mint a gasztrointesztinális nyálkahártyához, a membán poláris lipidekbQl, foszfolipid és 

glikozilceramid származékokból épül fel [34]. Kis számú aktív transzportert tartalmaz, s ezek 

szerepe nem jelentQs. A felszívódás során a passzív transzport a meghatározó [35]. 

2.6.1.1. A szájüregi felszívódás modellezésének lehetQségei 

A szájüregi felszívódás elQrejelzésére nincs széles körben elterjedt, standardizált in vitro 

modell. A korszer_ gyógyszerformák, pl. szájüregi tapaszok elterjedésével egyre fontosabbá 

válik, hogy legyen egy jól alkalmazható in silico vagy in vitro modell a bukkális felszívódás 

becslésére. Ezt akadályozza azonban, hogy kevés a jól összehasonlítható in vivo humán 

vizsgálati eredmény. Az állat modellek kiválasztásánál figyelembe kell venni a száj-

nyálkahártya szöveti összetételét és felépítését, mely az egyes fajoknál nagyon különbözQ. Az 

emberi bukkális mukózához legjobban a sertésé hasonlít, mind struktúrájában, összetételében 

és permeabilitási tulajdonságaiban (1.táblázat) [36]. 

 

1. táblázat Szájüregi nyálkahártyák fajok szerinti összehasonlítása 

Fajok Szövet típusa Szájüregi membrán vastagsága (たm) 

Humán Nem keratinizálódott 580 ± 90 

Kutya Nem keratinizálódott 126 ± 20 

Hörcsög Keratinizálódott 115,3 ± 11,5 

Sertés Nem keratinizálódott 772 ± 150 

Nyúl Részben keratinizálódott 600 

Patkány Keratinizálódott nincs adat 

Majom Nem keratinizálódott 271 ± 50 

 

Történtek kísérletek in vitro sejtes modellek kidolgozására, állati és emberi eredet_ 

sejtvonalak tenyésztésével egyaránt, ezek azonban nem váltották be a hozzájuk f_zött 

reményeket, prediktív erejük gyenge volt. 
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Egyetlen in silico módszert ismerünk a szájüregi felszívódás elQrejelzésére [35]. Ebben a 

modellben a számításokhoz használt deszkriptorokként a molekula mérete, a clogDpH=6,8, a 

hidrogén kötés donorok száma és a forgatható kötések száma szerepelnek. A számítások 

eredményeit ex vivo sertés szájüregi látszólagos permeabilitási (logKp) adatokhoz 

hasonlították. A hatóanyagok bukkális nyálkahártyán keresztüli felszívódásának, illetve 

membránon keresztüli diffúziójának meghatározására horizontális diffúziós cellát alkalmaztak, 

ahol a donor és az akceptor fázist sertés szájüregi nyálkahártya preparátummal választották el 

egymástól. Adó oldali közegként pH=6,8 puffert alkalmaztak, mely megfelel az emberi nyál 

átlagos pH értékének, a fogadó oldalra a szisztémás keringést modellezQ pH=7,4 puffert 

adagoltak. A cellákat 37 oC-on termosztálták. A mérés során többször mintát vettek a donor és 

akceptor oldalakról, melyek hatóanyag koncentrációját HPLC-DAD technikával határozták 

meg. A membrán felületén átjutott hatóanyag mennyiségébQl az idQ függvényében 

meghatározható volt a fluxus, és ezen keresztül a látszólagos permeabilitás. 

 

2.6.2. A vér-agy gát (BBB) 

 

Az emberi agy egy egyedien komplex szövet, melynek védelmére egy kifinomult és 

összetett rendszer, a vér-agy gát (blood-brain barrier, BBB) szolgál. Az agyi kapilláris erek 

endotél sejtjeinek sajátos szervezQdése jelentQs gátat képez a gyógyszermolekulák agyi 

penetrációjával szemben [37]. 

Mintegy 600 km hosszú és 12 m2 felület_ hajszálér-hálózat van jelen az agyban [38]. Az 

agyi erek endotél sejtjeinek szoros illeszkedése (tight junction) fizikailag gátolja az exogén 

vegyületek átjutását. Kiemelt szerepe van az efflux és influx transzportfehérjék szabályozó 

jelenlétének (transzport gát), és a metabolizáló enzimeknek (metabolikus gát). E hármas 

védelmi rendszer szigorúan és szelektíven szabályozza a molekuláris transzportot a szisztémás 

keringés és az agy között [39]. Más szövetekkel összevetve az agyi kapilláris erek endotél 

sejtjeinek lipidmembránja hordozza a legnagyobb negatív töltéshányadot [31].  

2.6.2.1. A hatóanyagjelöltek transzportja a vér-agy gáton át 

Fentiek ismeretében könnyen megelQzhetQ egy nem CNS irányú terápiás területre tervezett 

gyógyszer (pl. antibiotikum) központi idegrendszeri mellékhatása. A polaritás növelése, vagy 

egy parciális negatív töltés_ funkciós csoport (pl. karboxil-csoport) beépítése a molekulába 

jellemzQen csökkenti a vegyület vér-agy gáton keresztüli passzív transzportjának esélyét. 
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Különösen nagy kihívást jelent azonban a gyógyszerkutatás számára a centrális hatású 

hatóanyagok tervezése, megvalósítása. Ezt támasztja alá, hogy a CNS célpontú gyógyszerjelölt 

vegyületeknek csupán 2%-a jut be valóban az agyba, és fejti ki ott a hatását [40]. Ennek legfQbb 

mechanizmusa a transzcelluláris passzív transzport, melynek hajtóereje a koncentráció gradiens 

a szisztémás keringés és az agy között. A paracelluláris transzport a szoros sejtkapcsolatok miatt 

erQsen gátolt. Az influx transzporterek egyes esetekben segítik a vegyület bejutását az agyba, 

azonban ez ritka, és nehezen tervezhetQ. Az exogén anyagokkal szembeni védelem egyik 

legfQbb pillére a számos efflux transzporter, melyek közül az ABC (ATP binding casette) 

transzporterek családjába tartozó P-glikoprotein (P-gp) van jelen legnagyobb számban. 

Ezeknek nagyszámú gyógyszerszer_ vegyület a szubsztrátja. Továbbá figyelembe kell venni, 

hogy a „szabad gyógyszer hipotézis” szerint a nem specifikus plazma-fehérje kötQdések 

gátolják a terápiás célpont elérését, csak a szabad gyógyszer-koncentráció fejthet ki hatást [41]. 

2.6.2.2. Az agyi penetráció kritériumai és leíró paraméterei  

Az agyi felszívódás és megoszlás becslésére számos in silico módszert leírtak. A vér-agy 

gát szigorú és összetett rendszerét ismerve azonban belátható, hogy ezek mindegyike közelítQ 

módszer, pontos eredményt egyik sem ad. Történtek próbálkozások arra, hogy a Lipinski-

szabály mintájára, mely az orálisan adagolt gyógyszerek gasztrointesztinális felszívódásának 

elQrejelzésére ad támpontokat, az agyi penetráció kritériumait is leírják. A 2. táblázatban ezek 

közül bemutatok néhány kiemelt példát, melyek jól szemléltetik, hogy jellemzQen mely fizikai-

kémiai paramétereket veszik figyelembe, s hogy a módszerek finomítása az utóbbi években 

sem fejezQdött be. A módszerek kidolgozását nehezíti, hogy amíg a becslQ programok a jól 

ismert szerkezetek fizikai-kémiai paramétereit megbízhatóan prediktálják, addig egy teljesen új 

szerkezeti kör esetében nagy hibákat vétenek, pl. a pKa értékek esetében akár 2-3 egységnyi 

különbség is elQfordul a számított és mért értékek között [42]. EbbQl következQen a többi 

számítás (cpKa s clogDpH=7,4 s clogBB) pontossága is korlátokba ütközik. 

Általánosságban megállapítható, hogy a központi idegrendszerben ható vegyületek 

kevesebb hidrogénkötés donort tartalmaznak, PSA értékük, molekulatömegük és flexibilitásuk 

kisebb, mint a perifériákon ható vegyületek [37]. 
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2. táblázat Gyógyszerjelölt vegyületek agyi penetrációhoz kapcsolódó fizikai-kémiai paramétereinek javasolt 
optimális értékei 

Év, referencia Ajánlások és konklúziók Kritériumok 

1968, Hansch és mtsai [43] 
A logP kritikus az in vivo hatás 
szempontjából Optimális értékμ logP = 2 

1988, Young és mtsai [44] 
A logBB növelhetQ a logP 
növelésével és/vagy a hidrogén-
kötések számának csökkentésével 

 

1998, Van der Waterbeemd és mtsai 
[45] 

A PSA használható a vegyületek H-
kötés kapacitásának 
deszkriptoraként 

Az agyi penetráció esélyét növeliμ 
MW <450, PSA <90Å2, 1< logD <4 

2009, Waring és mtsai [46] 

A passzív diffúziót befolyásolja a 
MW és logD egyaránt. A jó agyi 
felszívódásnak több, mint 50% az 
esélyeμ 

 MW: 300-350 és AZlogD >1,1 

 MW: 350-400 és AZlogD >1,7 

 MW: 400-450 és AZlogD >3,1 

 MW: 450-500 és AZlogD >3,4 

2012, Ghose és mtsai [47] CNS gyógyszertervezési javaslatok 

TPSA <76 Å2 (25-60 Å2), legalább 
1db N atom, egyenes lánc a gy_r_kön 
kívül <7 (2-4), HBD <3 (0-1), 740-
790 Å3 térfogat, SASAμ 460-580 Å2 

2013, Desai és mtsai [48] 
P-gp szubsztrát tulajdonságok 
kiküszöbölése 

TPSA < 60Å2 és  bázikus pKa <8 

SASA: solvent-accessible surface area; AZlogD: Astra-Zeneca logDpH=7,4 

 

 

 

2.6.3. A foszfolipidózis (PLD) 

 
A klinikai vizsgálatok során a toxicitás miatt kiesQ vegyületek esetei rávilágítottak a 

mellékhatások elQrejelzésének sürgetQ fontosságára. Erre az egyik kiemelt példa a 

foszfolipidózis. A foszfolipidózis mint kritikus toxikológiai kockázat jelentQségét az is 

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

ezzel is hangsúlyozva az e témára irányuló kutatások fontosságát [49]. 
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2.6.3.1. A foszfolipidózis jelensége és kialakulásának mechanizmusa 

 
Foszfolipidózisnak (PLD) nevezzük a foszfolipidek túlzott felhalmozódását a sejtekben 

[50]. Megjelenését alapvetQen két fajta citológiai elváltozás jelziμ a habos citoplazmájú 

alveoláris makrofágok és a lamelláris testek kialakulása [51, 52]. Az elsQ átfogó tanulmányt a 

gyógyszer indukálta foszfolipidózisról 1975-ben Lüllmann és mtsai publikálták [53]. 

Ez a lipid anyagcsere-rendellenesség, mely szövetspecifikusan módosítja egyes sejtek 

fiziológiáját, mind a már kereskedelmi forgalomban levQ gyógyszereknél, mind a 

gyógyszerkutatás és fejlesztés során problémát okozhat. A jelenleg is alkalmazott 

gyógyszerkincs 5 %-ánál írták le a foszfolipidózis megjelenését [54]. A foszfolipidózist 

megfigyelések szerint általában a kationos amfifil gyógyszerek (CAD, hidrofób gy_r_s részt és 

hidrofil, bázikus amin funkcióval rendelkezQ oldalláncot tartalmazó vegyületek) krónikus 

adagolása váltja ki, ami embereknél és állatoknál egyaránt tapasztalható (5.ábra). 

 

 
5. ábra Kationos amfifil molekulák (CAD) jellemzQ szerkezeti tulajdonsága az imipramin példáján 

 
 

A foszfolipidózis kialakulására a szakirodalom kétféle lehetséges mechanizmust említ 

[55]μ (a) a nagy lipofilitású bázikus gyógyszerek könnyen átjutnak a lizoszómák membránján, 

itt savas közegbe (pH ~ 4) kerülve protonálódik a bázikus nitrogénjük. A protonálódás 

(polaritás növekedése) megakadályozza a kifelé történQ diffúziót, így az ilyen típusú 

gyógyszerek a lizoszómán belül maradnak [56] (6. ábra), (b) a foszfolipázok gátlásával, vagy 

a gyógyszerek lipidekhez való kötQdésével direkt, vagy indirekt módon zavar lép fel a 

foszfolipidek katabolikus és anabolikus folyamatában, így alakul ki a foszfolipidózis [57]. 

 

Hidrofób 
gy_r_ 

Hidrofil oldallánc bázikus amin funkcióval 
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6. ábra A foszfolipidózis lehetséges mechanizmusa 

 

A foszfolipidózis különbözQ szövetekben alakulhat ki, azonban a legtöbb megfigyelés 

a tüdQ alveoláris makrofágjaiban felhalmozódó foszfolipidekrQl számol be [58]. 

Fénymikroszkópos felvételeken a képzQdött lamelláris testek jól láthatóak, ún. „habos” 

alveoláris makrofágok jelennek meg. A tüdQn kívül a májban [59], a vesében [60], a központi 

idegrendszerben [61], a mellékvesében és limfatikus rendszerben [62] figyelték meg a 

foszfolipidek felhalmozódását. Vizsgálatok alapján a jelenség fajtól, nemtQl és kortól független. 

A folyamat általában reverzibilis, a gyógyszer adagolásának felfüggesztését követQen visszaáll 

a sejtek eredeti fiziológiás állapota, megsz_nik a lipidek további felhalmozódása, katabolikus-

anabolikus egyensúlyuk helyreáll. 

A foszfolipidózissal összefüggQ mellékhatások tünetei hasonlóak, mint a lizoszóma 

alulm_ködésével járó betegségeké. A lipidek felhalmozódása jellegzetes neurodegradatív 

tüneteket (Tay-Sachs és Niemann-Pick kór [63]) okozhat, hepatitisz és glomeruláris proteinúria 

(Fabry-kór [64]) is kialakulhat. A makrofág diszfunkció tüdQgyulladás kialakulásához vezethet 

[65]. A foszfolipidózis és a toxikus hatás kialakulása közti ok-okozati összefüggések még nem 

pontosan tisztázottak, a dózis és idQ függés azonban igen jelentQs. 

 

2.6.3.2. A foszfolipidózis azonosítása és elQrejelzése 

 
A foszfolipidózis elQrejelzése már a gyógyszerkutatás korai fázisában is nagy 

jelentQséggel bír. Több in silico, in vitro és in vivo sejtes módszert is kifejlesztettek az 

elQrejelzésére, ám ezek pontossága, illetve a kísérletes modell áteresztQképessége nem 

mondható megfelelQnek nagyszámú molekula sz_résére. 
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Az in silico számítások a foszfolipidózist jellemzQen két fizikai-kémiai paraméterrel, a 

proton-disszociációval (pKa), és a lipofilitással (logP/D) hozzák összefüggésbe. 

Ploemen és mtsai (Organon) a számított legbázikusabb N atomhoz köthetQ cpKa 

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

foszfolipidózist indukáló (PLD+) és nem indukáló (PLD-) anyagokat [66]. A két paraméter 

négyzetösszegét véve egy számértéket kapunk, mely a megfigyelésük szerint ha nagyobb 90-

nél, akkor a vegyület okoz, ha kisebb, illetve a bázikus cpKa kisebb, mint 8 vagy a clogP kisebb 

1-nél, akkor nem okoz foszfolipidózistμ 

 

PLD+   ha:  [(cpKa)2+(clogP)2]90 

cpKa 8 és clogP1 

 

Pelletier és mtsai (Pfizer) módosították a Ploemen modellt [67]. Ugyanazon egyenlet 

felhasználásával, de a cpKa és a clogP értékek módosításával más számértéknél állapították meg 

a határt, ezzel a modell pontossága nQttμ 

 

PLD+   ha:  [(cpKa)2+(clogP)2]50 

cpKa 6 és clogP2 

 

Tomizawa és mtsai (Pfizer) a vegyületek clogP értékét és 4,0-es pH-n számított nettó 

töltését (NT) vették figyelembe [68]. A modell részletesebb osztályozási rendszert állít fel a 

foszfolipidózis kialakulásának elQrejelzésére, biztonságos, alacsony, közepes és magas 

kockázatú kategóriákba sorolja a hatóanyagokat (7. ábra). 

          
7. ábra Foszfolipidózis kockázatának osztályozása a Tomizawa-modell alapján 

 
 

NT, pH=4 

< 1 

clogP 
= 1 1,61<clogP<2,75 - 

1 а NT г 2 

< 1,61 

> 2,75 

Nincs 

Alacsony 

Közepes 

Magas 

Magas 
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A Roche kutatói dolgozták ki az ún. CAFCA (Calculated Free Energy of Amphilicity 

of Small Charged Amphiphiles) módszert [69], mely az amfifil sajátságra vonatkozó 

szabadentalpia változás (∆∆GAM) megadásával jelzi elQre a foszfolipidózist . 

∆∆GAM = ∆GAW-∆GMIC, 

 ahol ∆GAW a vegyület vizes fázisból a levegQ-víz határfelületre kerülésének szabad energiája 

         ∆GMIC a micellaképzQdés szabad energiája. 

PLD+   ha:  pKa > 7 és 

∆∆GAM > -6 kJ/mol 

A modell a vizsgált 47 vegyület 77 %-át sorolta a megfelelQ PLD+/- kategóriába. 

 

Az FDA kutatói [70] 2008-ban fejlesztettek ki két független modellt is a foszfolipidózis 

elQrejelzésére. Az MC4PC-QSAR módszer a vegyületek egyes fragmenseihez rendel 

molekuláris tulajdonságokat, és ezen tulajdonságokat kombinálva adják meg a vegyületek 

foszfolipidózisra vonatkoztatott kockázatát. Az MDL-QSAR fizikai-kémiai, elektrotopológiai 

és konnektivitási deszkriptor alapú modell. Mindkét módszerrel 583 vegyületet vizsgáltak. Az 

elQrejelzés jósága a fenti modellekével közel azonos volt. 

 

Napjainkban nincs széles körben elterjedt nem-sejtes in vitro modell a foszfolipidózis 

elQrejelzésére.  

Vitovic és mtsai [71] egy fizikai-kémiai módszeren alapuló sz_rést dolgoztak ki, mely 

a hatóanyag és egy savas karakter_ foszfolipid komplex képzQdésének hatékonyságát vizsgálja 

a kritikus micellaképzQdési koncentráció (CMC) meghatározásán keresztül. A 96-lyukú 

mérQtálcán (plate) egyszerre 8 vegyületet lehet vizsgálni, mivel a CMC meghatározásához egy 

8-12 pontos felületi feszültség – koncentráció görbét kell felvenni, emiatt bár a módszer 

automatizálható, az áteresztQképessége alacsonynak mondható (8. ábra). 
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8. ábra In vitro kritikus micellaképzQdési koncentráció (CMC) alapú PLD modell [71] 

 
 

Zhou és mtsai [72] fluoreszcens festék (Prodan) segítségével határozták meg a kritikus 

micellaképzQdési koncentrációt. Az elQzQ módszerhez hasonlóan vegyületenként itt is több 

pontos mérési sort kell felvenni, így a módszer robusztus ugyan, de csupán közepes az 

áteresztQképessége. 

A foszfolipidózis elQrejelzésére immobilizált mesterséges membránon (IAM) és 

elektrokinetikus kromatográfián (electrokinetic chromatography – EKC) alapuló módszereket 

is kidolgoztak [73]. Ezekben az esetekben foszfolipidekkel módosított állófázist alkalmaztak, 

és a kromatográfiás retenciós tényezQk segítségével jellemezték a vegyületek és a lipidek között 

kialakuló kölcsönhatás mértékét. A retenciós tényezQk (kAOT) mérése hatékonyabb és kevésbé 

idQigényes módszer, mint a CMC meghatározása, alapvetQ különbség azonban nincs a 

módszerek között, mivel mindegyik a gyógyszer-foszfolipid komplexek kialakulását modellezi. 

Az in vitro sejtes modellek kidolgozásának hátterében elsQsorban a foszfolipidózis 

mechanizmusának feltárása áll. Az elsQdleges megközelítés szerint a gyógyszer a 

foszfolipidekkel kölcsönhatásba lépve gátolja a foszfolipáz-enzimek aktivitását, ami a lipidek 

akkumulálódásához vezet a sejtekben. A folyamatot elektronmikroszkóp, vagy fluoreszcens 

próbák segítségével lehet követni [74]. Az in vitro sejtes vizsgálatok magas költségük és kis 

áteresztQképességük miatt nagyszámú molekula sz_résére kevéssé alkalmasak. 

Az in vivo állatkísérletek nagyon költségesek, alkalmazásuk a gyógyszerkutatás korai 

fázisában nem jellemzQ, hosszú idQ alatt kevés eredményt szolgáltatnak, így a foszfolipidózis 

elQrejelzésére nem terjedhettek el széles körben. 
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2.7. A Parallel Artificial Membrane Permeability Assay (PAMPA) 

A hatóanyagok permeabilitási sajátságának korai fázisú in vitro elQrejelzésére széles körben 

elterjedt a PAMPA módszer (9. ábra). Az alábbiakban a modell technikai fejlQdésének lépéseit 

mutatom be. 

A PAMPA modellt Kansy és mtsai, a Hoffman-La Roche kutatói dolgozták ki a 

gasztrointesztinális felszívódás elQrejelzésére (1998) [75]. Egy 96-lyukú mikroplate-et töltöttek 

fel 7,4 vagy 6,5-ös pH-jú foszfát pufferrel (akceptor oldal), erre helyeztek egy sz_rQplate-et, 

melynek hidrofób membránjára valamilyen inert szerves oldószerben (pl. n-dodekán, n-

hexadekán) feloldott lecitin került. Ezzel kívánták modellezni a biológiai membránokat. A 

sz_rQplate-et az akceptor oldalival megegyezQ pufferrel töltötték fel, mely a vizsgálandó 

hatóanyagot is tartalmazta (donor oldal). Az így kialakult „PAMPA-szendvics”– a mérési 

elrendezést a formája miatt a szakirodalom így nevezi – inkubálása után a donor és fogadó plate 

egyes rekeszeiben kialakult anyagkoncentráció spektrofotométeres meghatározására került sor. 

A koncentrációkból, a mérési idQbQl és a membrán geometriájából kiszámított fluxust az ismert, 

humán intesztinális felszívódási (HIA%) adatokkal vetették össze, s azt találták, hogy a 

fluxussal jól közelíthetQek az in vivo értékek. 

 

 

9. ábra A PAMPA rendszer elrendezése  
 

A PAMPA modell elterjedésével több kutatócsoport is módosította, tovább fejlesztette 

a technikát. Törekedtek a vegyületek szövet-specifikus felszívódásának modellezésére, így új 

módszereket dolgoztak ki a hatóanyagok gasztrointesztinális, vér-agy gáton keresztüli és bQrön 

át történQ felszívódásának elQrejelzésére. 

Sugano és mtsai [76-78] a PAMPA rendszer több paraméterének változtatásával 

kísérelték meg a béltraktusból történQ penetráció modellezését. Ennek megfelelQen három 

különbözQ pH-n (pH5,5; pH6,5 és pH7,4) vizsgálták a permeabilitást. Mesterséges 

membránként egy összetettebb lipidkeveréket alkalmaztak (bio-mimetic lipid membrane – 
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BML): foszfatidilkolint (PC), foszfatidiletanolamint (PE), foszfatidilszerint (PS), 

foszfatidilinozitolt (PI) és koleszterint oldottak 1,7-oktadiénben. Kísérleteikkel bizonyították, 

hogy a különbözQ koszolvensek (DMSO, etanol, PEG 400) szignifikánsan megváltoztatják a 

vegyületek permeabilitási tulajdonságait. Az inkubálási idQt a hatóanyagok lipofilitása szerint 

választották meg, ennek köszönhetQen jól (R = 0,865) tudták prediktálni a humán intesztinális 

felszívódást. Az 1,7-oktadién illékony és mérgezQ, emiatt ennek a membránösszetételnek az 

alkalmazása nem terjedt el széles körben. 

Újabb mérföldkQnek számított a Di és mtsai által a vér-agy gáton keresztüli átjutás 

elQrejelzésére kidolgozott módszer (PAMPA-BBB) [79]. Az alapvetQ modell-elrendezésben 

nem történt változás, azonban membránként sertés agyi lipid kivonatot (porcine polar brain 

lipid extract– PBLE) oldottak n-dodekánban. A vizsgált vegyületek permeabilitási eredményeit 

in silico logBB adatokkal vetették össze, és ez alapján sorolták a vegyületeket 3 kategóriába: 

CNS+, melyeknél magas, CNS-, melyeknél alacsony agyi penetráció várható és CNS+/- a 

bizonytalan esetekben. 

Az orális adagolás mellett egy másik, gyakran alkalmazott hatóanyag bejuttatási mód a 

bQrön keresztüli (kenQcsök, krémek, tapaszok). A bQrszövetet felépítQ membránok azonban 

más tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a bélhámsejtek. Ezt szem elQtt tartva dolgozott ki 

Ottaviani és csoportja egy bQrön keresztüli felszívódást modellezQ PAMPA rendszert, ahol 

membránként izopropil-mirisztátot és szilikonolajat alkalmaztak [80]. Ennél pontosabb, és 

napjainkban már a gyógyszeripar mellett a kozmetikai iparban is elterjedt módszer a  

Skin-PAMPA, melyet Sinkó és mtsai írtak le 2012-ben [81]. A membránt szintetikus certramid, 

szabad zsírsavak és koleszterin alkotják. A módszer különlegessége, hogy a forgalmazott sz_rQ-

plate ezeket már tartalmazza, mérés elQtt pufferekkel kell a membránt újra hidratálni, ezzel is 

megkönnyítve a modellrendszer alkalmazását. A módszert validálták félszilárd készítmények 

és transzdermális tapaszok vizsgálatára is [82]. 

 
Áttekintve a fenti módszereket látható, hogy számos mérési elrendezés alkalmazható a 

PAMPA technikánál. A különbözQ paraméterek változtatása más és más fiziológiás körülményt 

modellez. Így a felszívódást és a gyógyszerek membránban való felhalmozódását specifikusan 

lehet elQre jelezni. Más szemszögbQl nézve ez azt is jelenti, hogy egyes paraméterek 

megváltoztatása nagymértékben befolyásolja, meghatározza a mérési eredményeket. Nincs egy 

általánosan elfogadott, „gold-standard” PAMPA-modell sem a gasztrointesztinális, sem az agyi 

felszívódás elQrejelzésére. Áttekintve az ide vonatkozó publikációkat kit_nik, hogy az egyes 

kutatócsoportok különbözQ módszerekkel végzik a PAMPA méréseket, így a különbözQ 
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laboratóriumok permeabilitás-méréseinek összehasonlítása nagy odafigyelést igényel. 

SzélsQséges esetben ez nem is lehetséges, vagy félrevezetQ. Ahhoz, hogy megismerjük a 

PAMPA modell változtatható paramétereinek hatását a permeabilitási eredményekre, 

szükségessé vált ezek részletes és szisztematikus vizsgálata. Munkám során a PAMPA 

módszerek optimálásának részeként vizsgáltuk az egyes változtatható paraméterek egyedi és 

együttes hatását a modellek elQrejelzQ képességére, ezért a következQ bekezdésekben és a 3. 

táblázatban összefoglalom az eddig közölt, módszerfejlesztés szempontjából jelentQs PAMPA 

modelleket a változtatható paraméterek szemszögébQl. 

 
2.7.1. A PAMPA membrán 

 

A PAMPA módszer egyik kulcs-eleme a mesterséges membrán, mivel ez modellezi a 

biológiai membránokat. A kereskedelmi forgalomban kapható PAMPA plate-ek 

sz_rQmembránjai polikarbonátból vagy polivinilidén-fluoridból (PVDF) készülnek, kaphatóak 

ezek hidrofil és hidrofób változatai. A legelterjedtebb a hidrofób PVDF membrán, melyet jól 

nedvesítenek az apoláris szerves oldószerek, de n-dodekánban oldott lecitinnel bevont hidrofil 

PVDF membránokat is alkalmaztak („Aventis-modell”) [83]. A permeabilitást befolyásolja a 

membrán felülete, vastagsága, porozitása és pórusmérete, ezért fontos tényezQ a plate polimer 

sz_rQje, melyre a mesterséges membránt felviszik. 

A mesterséges membrán összetételére nézve is számos változatot dolgoztak ki. A 

legegyszer_bb esetekben oldószer-membránt alakítanak ki, lipidek nélkül. Ilyen pl. a 

hexadekán-PAMPA (HDM-PAMPA) [84, 85]. A hexadekánt n-hexánnal keverik össze, ez 

kerül a membrán felületére, majd a n-hexán lepárologtatása után a hexadekán marad a sz_rQn. 

Az oldószer-membránoknál összetettebbek azok a rendszerek, melyek foszfolipideket is 

tartalmaznak. A gasztrointesztinális felszívódás modellezésére kezdetben lecitint [75], majd 

Sugano és mtsai biomimetikus-lipideket [77] használtak. A biológiai membránok legnagyobb 

mennyiségben jelen levQ összetevQje a foszfatidilkolin (PC), így ez a membránként 

leggyakrabban alkalmazott foszfolipid (3. táblázat). Az agyi felszívódási modellekben is 

gyakran alkalmazzák a PC-t, sok esetben pedig sertés agyi lipid extraktumot (PBLE). A 

foszfolipidekhez több esetben adnak koleszterint is, mely szintén nagy mennyiségben jelen van 

a sejtmembránban [25, 86]. 

A foszfolipidek oldalláncainak hossza és telítettségi foka nem befolyásolja szignifikánsan 

a permeabilitást [87, 88], a lipidek poláris fejcsoportja azonban meghatározó. A vegyületek 

ionos kölcsönhatásba léphetnek a lipidek fejcsoportjaival [89, 90]. Ezért is jelentQs ezek 
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minQsége és mennyisége. Megfigyelték a lipidek koncentrációjának permeabilitásra gyakorolt 

hatását. Eleinte 1-2 m/V%-os foszfolipid oldatokat alkalmaztak membránként [91, 92], majd 

10-20 m/V%-os oldatokat [93, 94]. A lipid oldatok koncentrációja és térfogata is befolyásolja 

a mesterséges membránok tulajdonságait. Ha pontosan meghatározható lenne a PAMPA 

membránok szerkezete, pl. valamilyen képalkotó módszerrel, akkor valószín_leg a membrán 

összetételét is pontosabban választhatnánk meg. Mindmáig azonban ilyen méréseket nem 

végeztek. Az eddigi egyetlen leírás a PAMPA membrán lehetséges szerkezetérQl 2017-ben 

jelent meg. Assmus és mtsai [95] NMR-es kísérletekkel vizsgálták foszfolipidek n-dodekános 

oldatát, és ebbQl következtettek a membrán elrendezésére. Azt tapasztalták, hogy a 

sz_rQmembrán két oldalán a lipidek egyrétegben helyezkednek el, poláris fejrészükkel a vizes 

fázisok felé fordulva, és a köztes térfogatban a n-dodekánban reverz-micellák alakulnak ki. 

Azonban korábban, ezek ismerete nélkül csak elméleti megfontolások alapján állították össze a 

mesterséges membránokat. Avdeef és mtsai [93] arra hívták fel a figyelmet, hogy a kelleténél 

több lipid alkalmazása során a PVDF sz_rQ látszólagos porozitása megváltozik (ia), és a 

membrán specifikus ellenállása csökken a lipid mennyiség növelésével. Ennek vizsgálatára a 

lipidoldatból különbözQ térfogatokat vittek fel a sz_rQmembránra. A koncentrációtól 

függetlenül általánosan 4-5 µl a mesterséges membrán térfogata (3. táblázat) [79, 83]. 

A membrán kialakításához a lipideket olyan oldószerben kell feloldani, mely inert a 

vizsgálandó anyagokra nézve, nem károsítja a polimer sz_rQt, nem toxikus, nem elegyedik a 

vizes fázisokkal és a lipid komponensekhez hasonlóan apoláris. E szempontoknak megfelel a 

n-dodekán, ami a legelterjedtebb. Ezen kívül leírtak még 1,7-oktadiént [77], n-hexánt [96], 

kloroformot és dekánt [97] alkalmazó modelleket is. 

 



 
 

3. táblázat A PAMPA rendszer fejlQdésének lépései, mérési körülmények 
Név, 

megjelenés éve 
Membrán  

összetétel és térfogat 
Donor és 
akceptor Inkubálás Detektálás 

Membrán-
retenció Hivatkozás 

Roche-modell 
1998 

10 m/V% lecitin  
n-dodekánban; n.a. 

izo-pH = 6,5 vagy 
7,4 

RT UV-reader - 
Kansy és mtsai 

[75] 
PAMPA-BBB 

2003 
20 m/V% PBLE  

n-dodekánbanν 4 µl izo-pH = 7,4 
RT, 
18 h 

UV-reader - 
Di és mtsai 

[79] 

HDM-PAMPA 
2001 

polikarbonát filter, 
5 V/V % hexadekán 

n-hexánban oldva, 15 µl 
n.a. 

RT, 
5 h, rázatás UV-reader + 

Wohnsland  
és mtsai [84] 

Biomimetic-
PAMPA 

2003 

0,8% PC, 0,8% PE, 0,2% 
PS, 0,2% PI, 1%Cho 
1,7-oktadiénbenν 5 µl 

izo-pH=6,0 és 
izo-pH 3-10 (pH 

függés) 

30oC,  
2 vagy 15 h 

UV-reader 
(esetenként 

HPLC) 
+ 

Sugano  
és mtsai 
 [78, 98] 

2003 
2 m/V% dioleoil-PC  
n-dodekánbanν 4 µl 

izo-pH = 7,4,  
+ excipiensek 

RT, 
~16 h 

UV-reader és 
HPLC-MS 

+ 
Tischler  

és mtsai [92] 
DOPC-PAMPA 

2003 
2 m/V% dioleoil-PC  
n-dodekánban; n.a. 

izo-pH 3-10 6-15 h UV-reader + 
Avdeef  

és mtsai [91] 

DS-PAMPA 
2004 

20 m/V% lecitin  
n-dodekánbanν  
2, 4 vagy 8 µl 

grad-pH: donor 
pH:3-10, akceptor 

pH=7,4, 
+detergens 

Gut-Box 
4 h 

UV-reader + 
Avdeef  

és mtsai [93] 

2004 
20 m/V% lecitin  

n-dodekánban; n.a. 

grad-pH: donor 
pH:3-10, akceptor 

pH=7,4, 
+detergens 

23oC 
keverés nélkül 4h, 

keveréssel akár  
15 min 

UV-reader + 
Avdeef  

és mtsai [99] 

2004 
2 m/V% dioleoil-PC  
n-dodekánbanν 4 µl izo-pH 3-10 16 h UV-reader + 

Comer 
 és mtsai [100] 

  



 
 

3. táblázat (folytatás) A PAMPA rendszer fejlQdésének lépései, mérési körülmények 

Megjelenés éve 
Membrán  

összetétel és térfogat 
Donor és 
akceptor Inkubálás Detektálás 

Membrán-
retenció Hivatkozás 

2005 pION lipid oldatν 5 µl izo-pH = 7,4 
RT, 
4 h 

HPLC-DAD és 
nanoelectrospray

MS 
- 

Balimane  
és mtsai [101] 

2006 
5 m/V% foszfolipid  
n-dodekánbanν 5 µl izo-pH = 6,5 6 h 

folyadékszcintill
ációs detektor + 

Polli és mtsai 
[87] 

2006 
20 m/V% lecitin  

n-dodekánban; n.a. 

grad-pH: donor 
pH:3-10 + 

excipiensek, 
akceptor pH=7,4; 

+detergens 

25oC 
30 min 

UV-reader + 
Avdeef  
és mtsai 

 [102, 103] 

2007 
2 m/V% dioleoil-PC  
n-dodekánbanν 4 µl 

izo-pH = 4,0 
vagy7,4 

20-22 oC 
18 h 

UPLC-MS/MS 
vagy UV-reader 

+ 
Mensch  

és mtsai [104] 

2007 
10 m/V% tojás-PC+  

0,5 m/V% Cho.  
n-dodekánban; n.a. 

izo-pH = 6,5 
+glikokólsav a 

donorban 
18 h UV-reader + 

Senner  
és mtsai [86] 

2007 
2 m/V% PBLE  

n-dodekán/n-hexán, 5 µl izo-pH = 7,4 
RT, 

2 vagy 16 h; 
rázatás 

UPLC-MS - 
Carrara  

és mtsai [96] 

2014 
n-hexánμn-hexadekán 

95μ5ν 15 µl 

izo-pH = 7,4; 
akceptorban HSA 

és AGP 

RT, 
4 h, HSA-val 16h; 

rázatás 
UPLC-DAD - 

Bujard  
és mtsai 

 [85, 105] 
RT: room temperature: szobahQmérséklet. +: a membránretenciót figyelembe veszik a számításoknálν  -:  a membránretenciót nem veszik figyelembe a 
számításoknál. n.a.: nincs adat 
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2.7.2. A donor és akceptor oldali vizes közegek 

 

A PAMPA membrán két oldalán egy-egy vizes pufferes oldat helyezkedik el, ezek 

modellezik a különbözQ fiziológiás közegeket. A donor (adó) oldal tartalmazza a vizsgálandó 

hatóanyagot, mely az akceptor (fogadó) oldalra passzív diffúzióval jut át a mérés során. 

A gasztrointesztinális felszívódás elQrejelzésénél a donor oldal a béltraktust, az akceptor 

oldal a szisztémás keringést modellezi, ennek megfelelQen nagy jelentQsége van a pufferek 

térfogatának, pH-jának és segédanyag-tartalmának is. 

A legegyszer_bb elrendezés esetén a donor és akceptor oldalon azonos a pH (izo-pH), amely 

általában pH7,4 vagy 6,5, a vér és a vékonybél közegeinek megfelelQen. A fiziológiás 

körülményeket jobban közelíti, ha a donor oldalon a modellezni kívánt kompartment pH-ját 

állítják be, az akceptor oldalon pedig a vérnek, illetve a szövetek intersticiális terének megfelelQ 

pH7,4-et alkalmazunk (grad-pH). Figyelembe kell venni, hogy a vegyületek sav-bázis 

tulajdonságaiknak megfelelQen a különbözQ pH-értékeken más ionizációs formában vannak 

jelen, és ezzel párhuzamosan az oldhatóságuk is eltérQ. Ennek tükrében a pH változásával a 

permeabilitási értékek is változnak. A pH-megoszlás hipotézis szerint a vegyületek neutrális 

formájukban jutnak át a membránon legnagyobb mértékben. Ennek ismeretében anyagonként 

megválasztható az a pH érték, amelyen a vizsgálatokat végezve a maximális permeabilitás 

mérhetQ. Egyes esetekben a hatóanyagokat több különbözQ pH-n is vizsgálják, és a 

legmagasabb permeabilitási értéket veszik figyelembe az eredmények értelmezése során [83]. 

Ezeknek a megközelítéseknek a helyessége megkérdQjelezhetQ, mivel ezek során kiemelkedQ 

permeabilitási értékek érhetQek el, azonban ez nem jelzi elQre a vegyületek in vivo körülmények 

közötti viselkedését. Ezért célszer_ azokat a módszereket választani, amelyek a fiziológiás 

körülményeket közelítik. 

A PAMPA modellben lehetQség van a donor és akceptor oldalak térfogatának változtatására 

is. Kezdetben azonos térfogatokat alkalmaztak a membrán két oldalán, késQbb elterjedt a 

donornál nagyobb akceptor térfogat alkalmazása. Ebben az esetben nQ a koncentráció-gradiens 

a két vizes közeg között. Ez a hatás fokozható az akceptor oldal kevertetésével [99]. A keverés 

hatására a hatóanyag a nem-kevert határrétegbQl a puffer fQtömegébe kerül, így a membrán 

mentén lecsökken a koncentráció, a koncentráció-gradiens növekedésével a vegyületek 

transzportjának sebessége növekszik. A keverési sebesség jelentQsen befolyásolja a mérési 

eredményeket, emellett keverés alkalmazásakor rövidebb inkubálási idQ is elegendQ. 

A gyógyszerkutatás korai fázisában megjelenQ nagyszámú rossz oldhatóságú vegyület  

[106] permeabilitásának vizsgálatát lehetQvé teszik a vizes közegekben alkalmazott oldószerek 
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(pl. DMSO, metanol). Figyelembe kell venni ezeknek az oldószereknek a PAMPA rendszerre 

gyakorolt egyéb hatásait is. Egyes oldószerek például károsíthatják a plate anyagát, ezzel 

meghamisítva a mérési eredményeket. ElsQként Tischler és mtsai vizsgálták az oldhatóságot 

segítQ anyagok (Brij® 35, Tween 80, Cremophor EL, etanol) hatását [92]. Ezt bQvítették ki 

késQbb Avdeef és mtsai [103, 107] egy ún. PAMPA-excipiens térképpel. Vizsgálták a 

segédanyagok oldhatóságra és permeabilitásra gyakorolt hatását, ezzel kívántak támpontot adni 

a formulációs segédanyagok megfelelQ kiválasztásához. Ki kell emelni, hogy az oldhatóság 

javulásával párhuzamosan nem javulnak egyértelm_en a vegyületek penetrációs tulajdonságai. 

Ezt a kérdéskört Dahan és mtsai [108] vizsgálták részletesen ciklodextrinek példáján. 

A PAMPA modellben lehetQség van a vegyületek plazma-fehérjékhez (szérum albumin) 

kötQdésének modellezésére is [25, 85, 105]. Az akceptor oldalon jelen levQ szérum albumin 

csökkenti a szabad hatóanyag hányadot, ezzel fokozva a koncentráció-gradienst. Ez a mérési 

módszer nem terjedt el széles körben, mert a hatóanyagok detektálását megnehezíti az albumin 

jelenléte. Ennek kiváltására egyes esetekben detergenseket alkalmaznak az akceptor oldalon 

[25]. 

 

2.7.3. A PAMPA rendszer inkubálási körülményei 
 

A membrán kialakítása, majd a donor és akceptor fázisok összeillesztése után a plate-ek 

inkubálására kerül sor. A vegyületek diffúzióját befolyásolja a hQmérséklet, továbbá a mérési 

idQ is meghatározó a permeabilitás mérés során, ezért fontos ezen paraméterek optimálása, 

precíz megválasztása. 

Mivel a permeabilitás kinetikai paraméter, az inkubálási idQt úgy kell megválasztani, hogy 

a mérés végéig ne álljon be az egyensúly a donor és akceptor oldal között. Az anyagátadás során 

a mérendQ vegyület elsQ lépésben a donor oldali vizes fázis és a membrán között oszlik meg, 

majd a membrán telítQdése után kerül a hatóanyag az akceptor fázisba. A membrán telítQdése 

2-30 percet vesz igénybe, a körülményektQl és a vizsgált vegyülettQl függQen. Ez tehát 

meghatározza az inkubálás minimális idejét. A gyakorlatban a PAMPA méréseket 2-18 órán át 

végzik (3. táblázat). Ipari igény, hogy a technika gyors legyen és automatizálható, illetve a 

mérendQ vegyületek azonos módszerrel, azonos idQ alatt legyenek vizsgálhatóak. Ennek 

ellenére sok esetben különbséget tesznek a lipofil és kevésbé lipofil vegyületek alkalmazott 

inkubálási ideje között  [78]. Rövidítheti a mérés idejét a PAMPA-szendvics rázatása, vagy az 

akceptor oldal kevertetése. Nagy sebesség_ keverés mellett akár 15-30 percre is csökkenthetQ 

a mérési idQ [99, 107]. 
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A PAMPA méréseket általában szobahQmérsékleten végzik, esetenként magasabb,  

30-37oC-on (3. táblázat). A magasabb hQmérséklet növeli a diffúzió sebességét, a hQmérséklet 

emelésével a permeabilitás is nQ [109]. A fentieket ismerve, a PAMPA mérések 

körülményeinek kiválasztásakor együttesen kell figyelembe venni az idQ, a hQmérséklet és a 

keverés hatását. 

 

2.7.4. A hatóanyag-koncentráció változás detektálásának szerepe 

 

Az inkubálást követQen a donor és akceptor oldalon kialakult anyagkoncentrációk 

meghatározására kerül sor. EzekbQl az adatokból és a kiindulási donor oldali koncentrációból 

számítható az effektív permeabilitás. 

A koncentráció meghatározására számos lehetQség adódik. A PAMPA mérések esetén a 

legelterjedtebb az UV-plate-olvasó alkalmazása (3. táblázat). A módszer gyors, nagy 

áteresztQképesség_. Figyelembe kell venni azonban a korlátaitμ pl. csak akkor alkalmazható, ha 

a mérendQ oldat egyetlen komponenst tartalmaz. Ez azt is jelenti, hogy az esetleges 

bomlástermékek, szennyezQk meghamisíthatják a mérési eredményeket. Pontosabb és 

érzékenyebb a HPLC-alapú detektálás, UV-, vagy MS-detektorokkal kapcsolva. Az UV-plate-

olvasónál lassabb, azonban a korszer_ elválasztástechnikai módszerek segítségével 

napjainkban akár 1-3 perc alatt megmérhetQ egy minta. Nagy elQnye, hogy egyszerre több 

komponens is vizsgálható (ún. casette dosing), és alacsony koncentrációk is pontosan 

meghatározhatóak. 

 

2.7.5. A mérési eredmények értelmezésének lehetQségei 
 

A mérési eredmények helyes értelmezéséhez figyelembe kell venni az eddig bemutatott 

változtatható paraméterek hatását. 

Az elsQ PAMPA modelleknél feltételezték, hogy a vizsgált hatóanyag a donor és az 

akceptor oldali vizes fázisokban oszlik meg, a membránt egy A felület_, elhanyagolható 

térfogatú és vastagságú rétegnek tekintették. Ez a következQ anyagmérleggel írható leμ 

VDCD(0) = VDCD(t)+ VACA(t),    (1) 

ahol VD és VA a donor és akceptor oldali térfogatokat, CD és CA a donor és akceptor oldali 

hatóanyag-koncentrációkat jelentik a mérés kezdetén (t=0) és t inkubálási idQ után (t). 

Ennek megfelelQen Fick I. törvénye alapján számították ki a fluxust (J):  
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és ezt az értéket vetették össze az in vivo felszívódási adatokkal [75]. 

A gyógyszerszer_ vegyületek esetében azonban általában nem tekinthetQ 

elhanyagolhatónak a PAMPA membránja. A 2.7.1. fejezetben már ismertetett módon a 

mesterséges membrán alkotói (oldószer, foszfolipidek) kölcsönhatásba kerülnek a mért 

vegyületekkel, ennek során a hatóanyagok felhalmozódhatnak a membránban. Ez a következQ, 

kibQvített anyagmérleggel adható megμ 

VDCD(0) = VDCD(t) + VMCM(t) + VACA(t),    (3) 

ahol VM a PAMPA membrán térfogatát, CM az ebben kialakult hatóanyag-koncentrációt jelenti. 

A mérés során a membránban felhalmozódó anyaghányadot membránretenciónak (MR%) 

nevezik. A membránretenciót figyelembe véve a következQ módon számítható ki az effektív 

permeabilitás [25]:  
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ahol A a membrán felülete (cm2), t az inkubálás ideje (s), SS  a mesterséges membrán telítQdési 

ideje a vizsgált vegyülettel (s), VA az akceptor oldal térfogata (cm3), VD a donor oldal térfogata 

(cm3), CA és CD az akceptor és a donor oldalon kialakuló hatóanyag koncentráció, MR a 

membránretenciós faktorμ 
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A fenti egyenlet abban az esetben alkalmazható, ha a permeabilitási mérést izo-pH 

körülmények között végzik. Gradiens-pH esetén összetettebb számításra van szükség  

(ld. 4.6. fejezet). Hasonlóképpen figyelembe kell venni a számítások során a mérési elrendezés 

más változásait, pl. a kevertetés alkalmazását, vagy a plazmafehérjék jelenlétét az akceptor 

oldalon [25]. 

 

2.7.6. A PAMPA modellek komplex alkalmazhatósága 

 
A fentiek alapján elmondható, hogy a PAMPA modell implicit módon magába foglalja a 

felszívódás elQrejelzésére külön-külön alkalmazott fizikai-kémiai paramétereket. A PAMPA 

modell donor és akceptor oldali vizes közegeiben a vegyületek oldhatósága meghatározott, függ 

a pufferek kémhatásától, ionerQsségétQl. Ezzel függ össze a hatóanyagok pKa értéke is, azaz a 
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közeg pH-jától függQen változik a mérendQ anyagok ionizáltsági állapota, ezzel együtt az 

oldhatóságuk is. A vegyületek ionizációjának mértéke és sav-bázis karaktere a membránnal 

kialakított kölcsönhatásokat is befolyásolja. A töltéssel rendelkezQ membránalkotó 

foszfolipidek vonzó vagy taszító hatással vannak az ionos formájú molekulákra. A vegyületek 

lipofilitása (logP, logDpH) meghatározó a membránon való átjutás során. Fontos kiemelni azt 

is, hogy az eddig felsorolt tényezQk szignifikáns hQmérsékletfüggést is mutatnak, ezért a 

vizsgálatok során elengedhetetlen a hQmérséklet pontos kontrollja, mely a PAMPA-szendvics 

inkubálásával megoldható. 

Az eddig ismertetett tényezQk alapján elmondható, hogy nem csupán a felszívódás 

folyamata, de annak modellezése is igen összetett. Egyetlen paraméter csekély változása 

hatással lehet a kialakított vizsgálati rendszerek egészére, ami azt is eredményezi, hogy egyetlen 

paraméter pontatlan becslése vagy mérése tévútra vezetheti a modellezést. A PAMPA technika 

egyik nagy elQnye, hogy ötvözi ezeket a fizikai-kémiai tulajdonságokat, és komplex módon ad 

információt egy-egy vizsgálandó hatóanyagról. 

Munkám során nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a fenti mérési körülmények együttes 

hatását tanulmányozzam, és figyelembe vegyem ezeket a felszívódási modellek 

kidolgozásakor.  
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3. űÉLKIT^ZÉSEK 

A gyógyszerkutatás soklépéses folyamata során elengedhetetlen már a korai fázisban a 

sikeres klinikai kipróbálás esélyének növelésére törekedni. Az in vitro hatástani vizsgálatok 

mellett erre jó lehetQséget nyújt a hatóanyagjelöltek korai fázisú fizikai-kémiai jellemzése. A 

hatás helyének eléréséhez szükség van a vegyületek különbözQ biológiai membránokon 

keresztüli átjutására, felszívódására, hogy a szisztémás keringésbe kerüljenek. A felszívódás 

elQrejelzése ezért kulcsfontosságú. 

PhD kutatási munkámban célul t_ztem ki a gyógyszerkutatás korai fázisában széles körben 

alkalmazható, pontos, költséghatékony és robusztus módszerek kidolgozását a 

hatóanyagjelöltek membránpenetrációjának és szöveti megoszlásának elQrejelzésére a PAMPA 

technika felhasználásával. Korábbi tapasztalataink és a szakirodalomban leírt módszerek 

ellentmondásai alapján részletesen és szisztematikusan kívántuk vizsgálni a PAMPA modell 

mérési körülményeit, és felderíteni a paraméterek változtatásának együttes hatását az effektív 

permeabilitási és membránretenciós értékekre. 

Kutatómunkám fQbb céljai a következQk voltakμ 

 

 a szájüregbQl történQ felszívódás elQrejelzésére olyan PAMPA módszer kialakítása, 

melynek mérési körülményei és membránja a késQbbiekben alkalmazható egy 

kioldódási-permeabilitási rendszerben (µFluxTM) is. 

 

 a PAMPA-BBB módszer optimálása az agyi penetráció eddigieknél pontosabb 

elQrejelzésére, referenciaként in vivo logBB adatokat figyelembe véve. 

 

 potenciálisan agyi tumor ellenes hatású ekdiszteroidok fizikai-kémiai 

tulajdonságainak, illetve kiemelten BBB specifikus permeabilitásának vizsgálata, 

in vivo vizsgálatokra jelölt vegyületek kiválasztása. 

 
 egy új, az eddigiektQl független, nagy áteresztQképesség_, in vitro nem-sejtes 

szövetspecifikus lipid-membránokon alapuló PAMPA modell kidolgozása a 

gyógyszer indukált foszfolipidózis elQrejelzésére. 
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 

4.1. Felhasznált anyagok 

A vizsgálataink során alkalmazott eluensek HPLC-minQség_ek voltak. A 

dimetilszulfoxidot (DMSO), acetonitrilt, trifluorecetsavat (TFA), hangyasavat és n-dodekánt a 

Merck Kft-tQl vásároltuk. A kísérletek során felhasznált foszfolipideket (Sph, PI, PG, PS, PE) 

és szövetspecifikus lipid frakciókat (BBB, máj, szív) az Avanti Polar Lipids Inc. forgalmazza. 

A vizsgált referencia vegyületeket, a foszfatidilkolint, a koleszterint, valamint a n-hexánt a 

Sigma Aldrich Kft-tQl szereztük be. Az eluensek és vizes oldatok készítéséhez a tisztított vizet 

(18 MΩ∙cm) a Merck-Millipore Milli- Q víztisztító rendszerébQl nyertük. 

 

A puffer-oldatokat a következQ receptek alapján készítettük elμ 

pH=4,0 puffer: 65 ml 0,01 M citromsav oldat + 35 ml 0,01 M Na2HPO4 oldat. 

pH=6,8 puffer: 140ml 0,2M NaOH oldat, 8,5g  KH2PO4 , 2360 ml ioncserélt víz 

pH=7,4 puffer: 1 l ioncserélt víz + 1 tasak izotóniásan kiegyensúlyozott foszfát puffer 

(PBS) só keverék (Phosphate Buffered Saline, pH 7,4; Sigma Aldrich Kft., 028K8214). 

4.2. Felhasznált eszközök 

A PAMPA vizsgálatokhoz 96-cellás polipropilén mérQtálcákat (plate) (Agilent 

Technologies), 96-cellás PVDF alapú, sz_rQ donor-tálcákat (MultiscreenTM-IP, MAIPNTR10, 

pórusméret 0.45たmν Merck-Millipore) és 96-cellás teflon akceptor tálcát (Multiscreen Acceptor 

Plate, MSSACCEPTOR; Merck-Millipore) használtunk. A méréseket mérQtálca-rázó 

inkubátorban (Heidolph Titramax 1000) végeztük. A mérQtálcákban kialakuló 

anyagkoncentráció meghatározására LC-UV(DAD) (ld. 4.4. fejezet) kromatográfiás technikát 

használtunk. A folyadékok kimérésére Eppendorf többcsatornás automata pipettákat, 

pipettahegyeket használtunk. 
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4.3. A PAMPA rendszerek összeállítása 

4.3.1. Az alkalmazott PAMPA módszerek általános leírása 

 
Minden kísérlet esetén elkészítettük a mérendQ vegyületek 10 mM-os DMSO-s törzsoldatát, 

melyek 3 µl-ét 100-szorosára hígítottuk 297 µl vizes pufferrel, melyet a modellezni kívánt 

fiziológiás közegnek megfelelQen választottunk ki. Az így kapott 100 µM-os koncentrációjú 

oldatokat polipropilén plate-en egy órán át rázattuk szobahQmérsékleten, majd sz_rtük. Ez a 

sz_rlet szolgált a PAMPA donor oldali oldataként. Három párhuzamos mérést végeztünk 

minden esetben, az ettQl való eltéréseket külön jelölöm. 

Ezt követQen lipid-oldatot készítettünkμ monokomponens_ foszfolipideket vagy 

szövetspecifikus lipid extraktumokat és esetenként koleszterint oldottunk n-dodekánban, n-

hexánban vagy ezek elegyében, majd hidegen homogenizáltuk ultrahangos fürdQ segítségével. 

A kapott lipid oldatból 5 たl-t adagoltunk a donor oldali mérQtálca sz_rQjére, majd 150 たl-t 

pipettáztunk rá a donor oldat sz_rletébQl. Az akceptor oldali teflon-plate-re 300 たl pH=7,4-es 

PBS puffert pipettáztunk (az ettQl eltérQ eseteket külön jelölöm). A donor plate-eket az 

akceptorba illesztettük, a párolgási veszteség elkerülése érdekében nedves sz_rQpapírral 

lefedtük, majd inkubáltuk. Az inkubációt követQen a donor és az akceptor oldalon kialakuló 

anyagmennyiségeket HPLC-UV(DAD) alapján adtuk meg. A koncentrációkat a 

kromatogramon integrált, a vegyület retenciójának megfelelQ görbe alatti területekkel  (AUC) 

közelítettük. 

 
4.3.2. A szájüregi-PAMPA modell kidolgozásának körülményei 

 
A PAMPA méréseket a 4.3.1 fejezetben leírtak alapján végeztük, a következQ 

módosításokkalμ 

Gradiens-pH (6,8s7,4) körülményeket alkalmaztunk. Oldószer membránként n-dodekánt 

és n-hexadekánt használtunk, lipidmembránként az 4. táblázat szerinti lipidkeverékeket 

állítottuk össze. Az inkubálás 4 órán át 37oC-on történt. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

4. táblázat A gasztrointesztinális és szájüregi lipidmembránok összeállításának receptjei 

Membránalkotók 
GI-modell lipidösszetétel 

(mg/ml n-dodekán) 

Szájnyálkahártya-specifikus 
lipidösszetétel [110] 
(mg/ml n-dodekán) 

Foszfatidilkolin (PC) 26,7 8,0 
Koleszterin (Cho) 13,3 10,3 
Palmitinsav - 4,0 
Glikozilceramid - 6,0 
Szfingomielin (Sph) - 3,3 
Foszfatidilinozitol (PI) - 0,8 
Foszfatidiletanolamin (PE) - 7,5 

 
 

4.3.3. A PAMPA-ŰŰŰ modell optimálásának körülményei 
 

A PAMPA méréseket a 4.3.1 fejezetben leírtak alapján végeztük, a következQ 

módosításokkalμ 

 

Inkubálási körülmények: 

Az inkubálást 4 vagy 18 órán át végeztük szobahQmérsékleten vagy 37 oC-on.  

 

A membrán-összetétel optimálása: 

A sertés agyi lipid extraktumot (16 mg) n-dodekánban vagy n-dodekán és n-hexán 

különbözQ arányú elegyében oldottuk fel.  A donor plate sz_rQmembránjaira 5-5 µl lipidoldatot 

vittünk fel. A n-hexán néhány másodperc alatt elpárolgott, a n-dodekán a membránon maradt, 

ennek megfelelQen a n-dodekánra nézve számítottuk ki a lipidoldat térfogatát és 

koncentrációját. Például 2 µl 8 m/V%-os oldat a következQképpen készült elμ 16 mg PBLE-t 

oldottunk 200 µl n-dodekán és 300 µl n-hexán elegyében, ebbQl 5 µl-t adagoltunk a plate 

sz_rQmembránjára, melybQl a n-hexán elpárolgása után 2 µl 8 m/V%-os lipidoldat maradt. 

 

A membrán koleszterin tartalmának optimálása: 

16 mg PBLE-t oldottunk 600 µl n-dodekánban vagy 150 µl n-dodekán és 450 µl n-hexán 

elegyében, melyhez 2, 4, 6, 8 vagy 10 mg koleszterint adagoltunk. Az egyes oldatok 5-5 µl-ét 

adagoltuk a donor plate membránjára.  
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A donor és akceptor oldali oldatokhoz adott DMSO tartalom optimálása: 

 A rosszul oldódó vegyületek oldhatóságának javítására DMSO koszolvenst 

alkalmaztunk a vizes pufferek mellett. A donor és akceptor oldali közegekhez egyaránt 5, 10, 

15 vagy 20 V/V% DMSO-t adagoltunk. 

 

4.3.4. Az ekdiszteroidok vizsgálata során összeállított PAMPA rendszer 

 
A PAMPA méréseket a 4.3.1 fejezetben leírtak alapján végeztük, a következQ 

módosításokkalμ 

Izo-pH = 7,4 körülményeket alkalmaztunk. Szövetspecifikus membránként 16 mg PBLE és 

8 mg koleszterin n-dodekános (600 µl) oldatát használtuk. Az így készült oldatból 5-5 たl-t 

adagoltunk a donor oldali mérQtálca sz_rQjére. Az inkubálás 4 órán át 37oC-on történt. 

 

4.3.5. A PAMPA-PLD modell kidolgozásának körülményei 
 

A PAMPA méréseket a 4.3.1 fejezetben leírtak alapján végeztük, a következQ 

módosításokkalμ 

Vizes közegként pH = 4,0 és 7,4 puffereket alkalmaztunk. Izo-pH 4,0 és 7,4, valamint 

grad-pH (7,4s4,0) méréseket végeztünk. 

 

Szövet-specifikus lipidoldatok összeállítása: 

A kereskedelmi forgalomban elérhetQ szövet-specifikus lipid extraktumok (PBLE, szív-

szöveti, máj-szöveti) 16 mg-ját oldottuk 600 µl n-dodekánban. 

A vese és tüdQ szöveti lipidoldatokat az 5. táblázatban megadott lipidösszetételek alapján 

készítettük el. Az inkubálás 4 órán át 37oC-on történt. 

 

5. táblázat A vese és tüdQ szöveti lipidmembránok összetétele 
 Vese szöveti lipid [111] TüdQ szöveti lipid [112] 
Szfingomielin (Sph) 3,5 mg 8,7 mg 
Foszfatidilinozit (PI) 2,5 mg 1,45 mg 
Foszfatidilglicerol (PG) - 1,35 mg 
Foszfatidilszerin (PS) 2,5 mg - 
Foszfatidiletanolamin (PE) 13,5 mg 9,55 mg 
Foszfatidilkolin (PC) 22,7 mg 25,3 mg 
Koleszterin (Cho) 5,1 mg 19,4 mg 
Gliceril-tripalmitát 39,7 mg 5,8 mg 
n-Dodekán 2,24 ml 1,79 ml 
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4.4. A folyadékkromatográfiás mérések körülményei 

A bukkális PAMPA modell kidolgozásakor alkalmazott kromatográfiás módszer: 

 
Kromatográfiás készülékμ SHIMADZU Prominence Modular HPLC rendszer 

Kolonna:   Kinetex XB-C18 (30 x 3 mmν 2,6 µm) 

Eluensek:   Aμ 0,1 % HCOOH/víz, 

Bμ 0,1 % HCOOH/acetonitrilμvíz = 95μ5 (ち /ち) 

Gradiens program: 0-0,3 perc 0-15 % B;  

0,3-1,8 perc 15-100 % B;  

1,8-2,4 perc 100 % B,  

2,41 perc 0 % B 

Ekvilibrációs idQμ  1,2 perc 

Áramlási sebességμ  1,1 ml/ perc  

Kolonnatér hQmérsékleteμ 40 oC 

Injektált térfogatμ  6 たl 

Detektálásμ   Diódasoros UV-VIS detektálás 

    200-500 nm (UVmax) 
 
 
A PAMPA-BBB modell kidolgozásakor alkalmazott kromatográfiás módszer: 
 
Kromatográfiás készülékμ SHIMADZU Prominence Modular HPLC rendszer 

Kolonna:   Chromolith® fast Gradient RP-18e (50  x 2 mm) 

Eluensek:   Aμ 0,1 % HCOOH/víz, 

Bμ 0,1 % HCOOH/acetonitrilμvíz = 95:5 (ち /ち) 

Gradiens program: 0-0,3 perc 0-15 % B;  

0,3-1,8 perc 15-100 % B;  

1,8-2,4 perc 100 % B,  

2,41 perc 0 % B 

Ekvilibrációs idQμ  0,55 perc 

Áramlási sebességμ  1,7 ml/ perc  

Kolonnatér hQmérsékleteμ 40 oC 

Injektált térfogatμ  6 たl 

Detektálásμ   Diódasoros UV-VIS detektálás 

    220-500 nm (UVmax) 
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Az ekdiszteroidok vizsgálatára alkalmazott kromatográfiás módszer: 

Kromatográfiás készülékμ Agilent® 1100 LC 

Kolonna:   Kinetex XB-C18 (50 x 2,1 mmν 2,6 µm) 

Eluensek:   Aμ 0,1% HCOOH/víz, Bμ 0,1% HCOOH/acetonitril 

Gradiens program: 0-3,0 perc 15-100% B 

3,0-5,5 perc 100% B 

5,51 perc 15% B 

Ekvilibrációs idQμ  1,6 perc 

Térfogatáramμ   0,75 ml/perc 

Kolonnatér hQmérsékleteμ 40 oC 

Injektált térfogatμ  6 たl 

Detektálásμ   Diódasoros UV-VIS detektálás 

    250±15 nm. Az E16 és E17 vegyületek esetében 230 nm. 
 

Ezzel azonos módszerrel történt a kromatográfiás retenciós tényezQ logaritmusának a 

0% szerves módosítót tartalmazó értékének extrapolálása az ekdiszteroidok 100 µM-os 

törzsoldatából, az alábbi módon kiszámítva (Snyder-Dolan egyenlet) [113]: 
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ahol tR,g a vegyület retenciós ideje gradiens módban (perc)ν t0 a kolonna holtideje (a DMSO 

jelét használtuk markerként t0 = tDMSO = 0,23 perc); tD a gradiens késleltetési ideje (0,98 perc); 

b a gradiens meredekségi paraméter (0,19)μ  
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ahol Vm a kolonna holttérfogata (0,121 ml); 〉l a  gradiens program során a kiindulási és végsQ 

mozgófázis összetétel közti változás (0,85); S a gradiens elúcióra jellemzQ paraméter 

(közelítQleg 4,2 kismolekulák esetén), tG a gradiens idQ (3,0 perc)ν F a térfogatáram  

(0,75 ml/perc). 

 
A foszfolipidózist elQrejelzQ modell kidolgozásakor alkalmazott kromatográfiás módszer: 

Kromatográfiás készülékμ Agilent® 1100 LC 

Kolonna:   Chromolith® fast Gradient RP-18e (50 x 2 mm) 

Eluensek:   Aμ 0,1 % TFA/víz, Bμ 0,1 % TFA/ acetonitrilμvíz = 95μ5 (ち /ち) 
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Gradiens program: 0-0,3 perc 5-15 % B; 

 0,3-1,8 perc 15-100 % B;  

1,8-2,4 perc 100 % B,  

2,41 perc 5 % B 

Ekvilibrációs idQμ  0,5 perc 

Áramlási sebességμ  1,8 ml/ perc  

Kolonnatér hQmérsékleteμ 40 oC 

Injektált térfogatμ  6 たl 

Detektálásμ   Diódasoros UV-VIS detektálás 

    220 nm, 254 nm, 280 nm 
 

4.5. Lángionizációs detektorral kapcsolt gázkromatográfiás (Gű-FID) mérési 

módszer 

A PAMPA-BBB mérésekbQl származó akceptor oldali puffer-oldatok DMSO-tartalmát egy 

Agilent 6890 gázkromatográfiás készüléken (Agilent Technologies), lángionizációs detektorral 

(FID) határoztuk meg. A vegyületeket SGE BP-20 (WAX) kapilláris oszlopon  

(30 m x 0,32 mm, 0,25 たm rétegvastagság) választottuk el. A hQmérsékletprogram a következQ 

volt: 80°C-ról 230°C-ra f_tve 20°C/perc felf_tési sebességgel, 230°C-on 2,0 perc. 1たl-t 

injektáltunk a mintából, a split arány 5μ1 volt. A tisztított héliumgázt 23 cm/s sebességgel 

alkalmaztuk Az injektor és a detektor hQmérséklete 250 °C volt. 

A DMSO retenciós ideje 6,96 perc volt.  

A kalibrációs egyenes egyenleteμ terület = 10735.6 × mennyiség (V/V %) 

4.6. Potenciometriás pKa meghatározás 

A vizsgált vegyületek proton-disszociációs állandóinak (pKa) meghatározása 

potenciometrikus titrálással történt, a Sirius Analytical Ltd. Cég (Forest Row, UK) SiriusT3™ 

automata titrátor készüléke segítségével. A pKa és psKa értékeket a SiriusT3Refine™ program 

segítségével határoztuk meg. A program által használt módszerek részletes leírása korábbi 

publikációkban olvasható [114, 115]. 

4.6.1. Titrálás vizes közegben 

Bázikus karakter_, illetve amfoter vegyületek esetében a vizes közegben történQ titrálás 

során a minta 0,5-1 mM koncentrációjú vizes oldatát 0,5M koncentrációjú HCl mérQoldattal 
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pH 1,8-ra állítottuk, majd ezt az oldatot titráltuk. 0,5M koncentrációjú KOH mérQoldattal pH 

12,0-ig. Savas karakter_ vegyületek esetében a titrálás iránya ellentétes volt. A titrálást állandó 

ionerQsség mellett (I = 0,15M KCl) és állandó hQmérsékleten (t = 25,0±0,1 °C), nitrogén 

atmoszféra alatt végeztük. Minden esetben legalább 3 párhuzamos mérést végeztünk, 

melyekbQl a pKa érték(ek)et a SiriusT3Refine™ program segítségével számoltuk. 

 

4.6.2. Titrálás metanol-víz elegyben 

A vegyületek látszólagos savi disszociációs állandóit (psKa) MeOH-víz elegyekben a vizes 

közegben végzett titrálásoknál leírtak szerint határoztuk meg, azzal a különbséggel, hogy a 

minták oldata 15-65 m/m% MeOH-t is tartalmazott. Minden mintát legalább 4-6 különbözQ 

szerves oldószertartalmú MeOH-víz elegyben mértünk. A vizes közegre vonatkozó pKa 

értékeket Yasuda-Shedlovsky-féle módszer felhasználásával, 0 m/m% metanolra 

vonatkoztatott extrapolációval kaptuk. A módszer a látszólagos disszociációs értéket az 

oldószerelegy relatív permittivitásának reciproka függvényében ábrázolja, valamint a víz 

aktivitásának csökkenését is figyelembe veszi: 

psKa + log[H2O] = a i + b,     (8) 
 

ahol [H2O] a víz mólkoncentrációja az adott oldószerelegyben. Ez a módszer jelenleg a 

legelterjedtebb vízben rosszul oldódó gyógyszermolekulák vizes pKa értékének becslésére 

[116, 117]. 

4.7. Potenciometriás logP meghatározás 

A megoszlási hányados meghatározása a minták 0,8-2,5 ml térfogatú, 0,5-10 mM 

koncentrációjú oldatának kétfázisú potenciometrikus titrálásával történt. A titrálás a pKa 

értékek meghatározásakor alkalmazott körülmények között történt, de ebben az esetben a 

rendszer víz mellett különbözQ mennyiség_ megosztó oldószert, vízzel telített n-oktanolt is 

tartalmazott. Az alkalmazott fázis arányokat 1,5 ml víz – 0,025 ml n-oktanol és 0,8 ml víz –  

2,0 ml n-oktanol között változtattuk a vegyület várható logP értékének megfelelQen. A  

n-oktanolt is tartalmazó rendszerekben végzett titrálásokból a látszólagos disszociációs 

állandók (poKa) meghatározhatók, majd ezekbQl a logP értékeket a súlyozott nemlineáris 

legkisebb négyzetek módszerével becsülhetjük és tovább finomíthatjuk az elQzetesen, tisztán 

vizes közegben meghatározott pKa értékeket rögzített paraméterként felhasználva. A különbözQ 

fázisarány mellett végzett mérésekbQl a töltéssel rendelkezQ molekulaformák ionpár 

megoszlása is hasonló módon meghatározható. Ehhez kapcsolódóan a logP, pKa és poKa értékek 
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közti kapcsolat részletes leírása mono- és multiprótikus vegyületek esetén, valamint az ionpár 

képzQdés eseteinek leírása korábbi publikációban olvasható [118]. Minden vegyület esetében 

legalább 3-6 különbözQ víz–n-oktanol arány mellett végeztük el a titrálást, melyekbQl a logP 

értékeket a SiriusT3Refine™ program segítségével számoltuk. 

4.8. Felhasznált egyenletek 

Az effektív permeabilitás és a membránretenció megadására felhasznált  

egyenletek [25]: 

Az effektív permeabilitás izo pH-n: 
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Az effektív permeabilitás gradiens pH-n: 
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A (10) egyenlet két ismeretlent tartalmazμ  
P

DA

e

  és  
P

AD

e

 . Az egyenlet a következQ 

módszerrel oldható megμ két mérést kell végezni, egyet izo-pH 7,4-en, egyet  

gradiens-pH 7,4 s 4,0-en. Izo-pH-n  
P

DA

e

 =  
P

AD

e

 . Ez az eset a következQ egyenlet 

segítségével oldható meg: 
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ahol   rv = VD/VA         (12) 
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Ezt követQen iterációval megadhatjuk a (10)-et  
P

AD

e

 -ra. ElQször becsüljük rv-t, ahol az izo-

pH-n kapott  
P

DA

e

 -t helyettesíthetjük be. Így kapunk egy ra-t, mellyel újból közelíthetjük rv-t. 

Ezt addig folytatjuk, míg ra egyenlQvé nem válik rv-vel. Ekkor már megoldható a (10) egyenlet. 

Ahhoz, hogy a fenti módszert használni tudjuk, szükség van izo-pH és gradiens-pH 

rendszerben való mérésekre is. A mérési eredményeink alapján látható volt, hogy ha elhagyjuk 

az iterációs lépést, és helyette ra-t egy megfelelQen kis konstans értéknek választjuk (ra = 10-

14), és ezt helyettesítjük be a (9) egyenletbe, akkor az ezzel a módszerrel kapott Pe értékekben 

a megadási pontosságon belül már nem következik be változás. E számítási mód segítségével 

a mérések számát felére tudtuk csökkenteni, hiszen az izo-pH rendszerbeli mérésre így nincs 

szükség, mely a költségeket csökkenti, a hatékonyságot növeli. 

4.9. In silico elQrejelzésre felhasznált szoftverek 

A fizikai-kémiai paraméterek (MW, clogP, clogDpH, TPSA, clogBB) in silico elQrejelzése 

az alábbi programok segítségével történt: 

- Marvin 6.0.1, 2014. ChemAxon Kft. www.chemaxon.com 

- ACD/Percepta, v2014, Advanced Chemistry Development, Inc., Toronto, ON, Canada, 

www.acdlabs.com, 2015. 

4.10. Statisztikai módszerek 

A mérési eredményeink és a referencia adatok közötti összefüggést a korrelációs 

együttható négyzetével (R2) jellemeztük, és lineáris regressziót végeztünk a Microsoft Excel 

program segítségével. 

Az eredmények további elemzéséhez esetenként egy nem paraméteres statisztikai próbát, 

a „Sum of Ranking Differences” (SRD) módszert alkalmaztuk, mely a rangszám-különbségek 

(abszolút értékének) összegét jelenti [119]. A PAMPA-BBB modell optimálásánál a logBB 

értékek, míg a szájüregi felszívódás modellezésénél a logKp értékek szolgáltak referenciaként. 

Az SRD próba az egyes mérések során kapott logPe értékek szerint sorrendbe állította a 

vegyületeket, majd a referencia adatok sorrendjéhez hasonlította. Attól függQen, hogy az egyes 

sorrendek hány ponton tértek el a referencia sorrendtQl, rangszámot kaptak. A legkisebb 

rangszámú modell hasonlít leginkább a referenciára, tehát a legkisebb SRD érték jelenti a 

referenciát leginkább közelítQ sorrendet. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A PAMPA módszer esetében nem beszélhetünk egyetlen, ideális modellrQl, hanem a 

felmerülQ problémáktól, a megválaszolandó kérdésektQl függQen alkalmazhatunk optimális 

módszereket. Ennek megfelelQen vizsgáltam a szájüregi nyálkahártyán és a vér-agy gáton 

keresztüli gyógyszertranszport elQrejelzésének feltételeit, továbbá a foszfolipidózis 

modellezésének lehetQségét, és dolgoztam ki ezeknek megfelelQ PAMPA modelleket. A 

PAMPA-BBB alkalmazását a preklinikai fizikai-kémiai jellemzés során egy természetes 

eredet_ vegyületcsalád, az ekdiszteroidok vizsgálatának példáján keresztül mutatom be. 

5.1. A szájüregi felszívódás elQrejelzése PAMPA-modellel [120] 

A Budapesti M_szaki Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén hosszú idQ óta 

foglalkoznak hatóanyagok formulálásával különbözQ korszer_ módszerekkel, pl. 

elektrosztatikus szálképzéssel. Nemrégiben lehetQség nyílt az így elQállított aripiprazol 

hatóanyagot tartalmazó készítmény kioldódásának és a hatóanyagok permeabilitásának 

egyidej_ vizsgálatára µFluxTM készülékkel. Mivel a kifejlesztett készítményt szájüregi 

tapaszként kívánják alkalmazni, felmerült az igény a szájüregi nyálkahártyán keresztüli 

felszívódás modellezésére. Bár a PAMPA technika általában nem alkalmas 

gyógyszerkészítmények vizsgálatára, jó kiindulási pont a µFluxTM készülék mérési 

körülményeinek beállításához. Doktori munkám során ezért kidolgoztunk egy PAMPA 

módszert, mely elQre jelzi a hatóanyagok szájüregi felszívódását. Ezt a módszert a 

késQbbiekben sikeresen adaptálták µFluxTM készülékre. 

ElsQ lépésként a szakirodalomban leírt [35] ex vivo sertés száj-nyálkahártya preparátummal 

végzett kísérletekbQl kapott látszólagos permeabilitási adatokat (logKp) becsültük különbözQ 

fizikai-kémiai paraméterekkel. Azt tapasztaltuk, hogy a számított logP értékek nem közelítették 

jól a mérési eredményeket, nem volt lineáris korreláció tapasztalható a logKp és clogP értékek 

között. A nyál pH-ja 6,8. Az ennek megfelelQ logDpH=6,8 értékek a clogP-nél jobban közelítették 

a logKp adatokat (R2 = 0,670) (10. ábra). 
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10. ábra Referencia vegyületek számított lipofilitása (clogP és clogDpH=6,8) a  sertés szájnyálkahártya 
preparátumon keresztüli permeabilitások (ex vivo logKp) függvényében (A 6. táblázat vegyületeire) 

 

Ezt követQen végeztük el PAMPA permeabilitási kísérleteinket. A donor oldalon a 

nyálnak megfelelQ pH 6,8-as, a fogadó oldalon a szisztémás keringésnek megfelelQ pH 7,4-es 

puffert alkalmaztunk. 11 db vegyületet vizsgáltunk, az inkubálást 4 órán keresztül 37 oC-on 

végeztük. 

KülönbözQ membránokat alkalmaztunkμ tiszta oldószereket és foszfolipid oldatokat 

egyaránt. A n-dodekán és n-hexadekán a két leggyakrabban használt oldószer a PAMPA 

vizsgálatoknál. ElsQ méréseink során ezeket az alkánokat alkalmaztuk membránként. Azt 

tapasztaltuk, hogy a n-dodekánnal végzett mérések permeabilitási eredményei jól  

(R2 = 0,812), a n-hexadekánnal végzetteké pedig közepesen jól (R2 = 0,749) közelítik az ex 

vivo logKp értékeket (6. táblázat).  

Ezt követQen azt vizsgáltuk, hogy a lipidoldatok alkalmazása membránként hogyan 

befolyásolja a vegyületek átjutását a membránon. Kétféle lipidmembránt állítottunk össze. A 

gasztrointesztinális permeabilitást modellezQ foszfatidilkolinμkoleszterin = 2μ1 n-dodekános 

oldatát alkalmazva a n-hexadekánnal kapott eredményekkel összemérhetQ prediktív értéket 

kaptunk (R2 = 0,763). KövetkezQ kísérletként a szájüregi nyálkahártya membrán-összetételét 

vizsgáltuk, az ennek megfelelQ lipidarányt állítottuk össze egyedi foszfolipidekbQl, glükozil-

ceramidból és palmitinsavból, n-dodekánban oldva. Várakozásainknak azonban nem felelt meg 

a szövet-specifikus lipidmembrán, gyenge korrelációt kaptunk a logPe és logKp értékek között 

(R2 = 0,284). A modellek prediktivitását a rangszámkülönbségek abszolút érték összegének 

módszerével (SRD, ld. 4.10. fejezet) is megvizsgáltuk. Ez alapján is azt találtuk, hogy a n-

dodekánnal végzett kísérletek eredményei közelítették legjobban a szájüregi felszívódást  

(11. ábra). Ennek az lehet az oka, hogy a szájüregi nyálkahártyán a felszívódási 

tulajdonságokat fQként a passzív diffúzió határozza meg, melyet nagymértékben befolyásol a 

lipofilitás. Bár a szakirodalomban leírt bukkális membránösszetételt mesterségesen el tudtuk 
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készíteni, feltehetQleg a PVDF membránon ezek a lipidek nem az in vivo körülményeknek 

megfelelQen rendezQdnek el. A mérések kivitelezése szempontjából azonban különösen 

elQnyös, hogy a n-dodekánnal jól modellezhetQ a szájüregi nyálkahártyán keresztüli 

felszívódás, hiszen így a kísérletek egyszer_ek, gyorsak, jól reprodukálhatóak, jóval kevésbé 

költségesek, mint a lipidkeverékek használata, és könnyen alkalmazhatóak a µFluxTM 

rendszerben is. Az így kidolgozott PAMPA módszer prediktivitása továbbá összemérhetQ az 

eddig ismert in silico modellével. 

 

6. táblázat Referencia vegyületek ex vivo és in vitro PAMPA permeabilitási értékei 

 logKp ± SD [35] logPe ± SD 

  ex vivo sertés n-dodekán n-hexadekán GI-
lipidkeverék 

szájüregi-
lipidkeverék 

Amitriptilin -4,89 ± 0,06 -5,16 ± 0,04 -5,09 ± 0,05 -4,98 ± 0,02 -5,27 ± 0,09 

Antipirin -5,27 ± 0,07 -5,76 ± 0,10 -5,88 ± 0,00 -5,65 ± 0,04 -5,9 ± 0,04 

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

Diltiazem -5,14 ± 0,04 -4,97 ± 0,01 -4,93 ± 0,04 -4,83 ± 0,03 -4,84 ± 0,03 

Koffein -5,05 ± 0,01 -5,70 ± 0,04 -5,82 ± 0,07 -5,67 ± 0,02 -5,49 ± 0,01 

Lidokain -4,77 ± 0,05 -5,01 ± 0,04 -4,95 ± 0,03 -4,81 ± 0,02 -4,84 ± 0,03 

Metoprolol -5,89 ± 0,07 -6,41 ± 0,00 -6,23 ± 0,02 -6,21 ± 0,01 -5,18 ± 0,05 

Naproxen -5,42 ± 0,03 -5,82 ± 0,03 -6,11 ± 0,05 -5,44 ± 0,01 -5,12 ± 0,05 

Nimeszulid -4,52 ± 0,10 -4,27 ± 0,02 -4,39 ± 0,01 -4,20 ± 0,01 -4,24 ± 0,08 

Propranolol -4,85 ± 0,05 -5,12 ± 0,01 -5,33 ± 0,01 -5,08 ± 0,05 -4,89 ± 0,03 

Verapamil -4,60 ± 0,06 -5,07 ± 0,05 -4,99 ± 0,03 -4,89 ± 0,02 -4,94 ± 0,03 

R2  0,812 0,749 0,763 0,284 

SRD  12 12 16 25 

SRD: rangszámkülönbségek abszolút érték összegének módszereν a kisebb SRD érték jelöli a pontosabb módszert. 
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11. ábra A 6. táblázatban jelölt referencia vegyületek effektív permeabilitása (logPe) az optimált szájüregi 

PAMPA módszerrel az ex vivo logKp [35] adatok függvényében 

 

5.2. A PAMPA-ŰŰŰ modell finomhangolása [121] 

A gyógyszeriparban a CNS-célpontú kutatás egyik alapvetQ kihívása a hatóanyagjelölt 

molekulák átjuttatása a vér-agy gáton, és a hatás helyének elérése. Ezért az agyi penetráció 

korai fázisú elQrejelzése kulcsfontosságú, melyet az is alátámaszt, hogy számos különbözQ in 

silico és in vitro prediktív modell jelent meg ennek elQrejelzésére [122]. Doktori munkám során 

a Di és mtsai [79] által kidolgozott PAMPA-BBB modellt kiindulási pontként tekintve 

finomhangoltuk a mérési módszert azzal a céllal, hogy a hatóanyagok permeabilitási 

sajátságairól pontosabb képet kapjunk, és ennek segítségével a vezérmolekula-optimálás során 

lehetQséget adjunk a különbözQ vegyületek agyi penetrációs készsége szerinti rangsorolására. 

Továbbá a PAMPA-BBB modellen kívántuk részletesen vizsgálni az egyes mérési 

körülmények változtatásának egyedi és együttes hatását az effektív permeabilitási és 

membránretenciós értékekre. (Az egyes mérési eredményeket a Melléklet M1-M6. 

táblázataiban közlöm.) 

 

5.2.1. A kiindulási PAMPA-BBB modell 

 
Kiválasztottunk 27, diverz szerkezeti körbQl származó, kereskedelmi forgalomban 

kapható vegyületet. Ezek mind a molekulatömeg, a lipofilitás és az in vivo logBB értékeik 



53 
 

szempontjából széles tartományt fedtek le (7. táblázat). Savas (n=5), bázikus (n=17) és 

neutrális (n=5) anyagokat egyaránt vizsgáltunk. A vizsgálandó vegyületcsoport összeállítása 

során fontos szempont volt azon hatóanyagok kiválasztása, melyek agyi felszívódását nem 

befolyásolják aktív transzporterek. A vizsgált CNS+ gyógyszervegyületek ismereteink szerint 

[123-129] passzív transzporttal jutnak be az agyba. A modellalkotás során ennek a kritériumnak 

azért kellett megfelelni, mert a PAMPA módszer a passzív transzportot modellezi, 

transzportfehérjék nélkül. 

 

7. táblázat A PAMPA-BBB modellben vizsgált hatóanyagok fizikai-kémiai jellemzQi 

Vegyület exp 
logBB# MW logP logD7.4 

LegerQsebb 
savas pKa 

LegerQsebb 
bázikus pKa 

TPSAb 

 Acetilszalicilsav -0,5 180,1 0,90 -2,25 3,50  63,6 
 Amitriptilin * 0,98 277,4 4,61 2,80  9,49 3,24 
 Bupropion * 1,4 239,7 3,19a 2,24a  8,29a 29,1 
 Buspiron 0,48 385,5 2,78 2,39  7,57 69,6 
 Dezipramin 0,9 266,4 3,79 1,38  10,28 15,3 
 Diazepám 0,52 284,7 2,84 2,84  3,41 32,7 
 Diklofenak * -1,3 295,1 4,51 1,30 3,99  52,2 
 Difenhidramin 1,26 255,4 3,18 1,39  9,10 12,5 
 Fenitoin * -0,04 252,3 2,24 2,17 8,28  58,2 
 Fentanil 0,38 336,5 3,86a 2,81a  8,42a 23,6 
 Fluoxetin * 1,07 309,3 4,50 2,28  9,96 21,3 
 Hidrokortizon * -0,9 362,5 1,53 1,46   94,8 
 Hidroxizin * 0,39 374,9 3,55 3,13  7,52 35,9 
 Imipramin 1,06 280,4 4,39 2,17  9,52 6,5 
 Indometacin * -1,26 357,8 3,51 0,68 4,45  68,5 
 Karbamazepin * 0 238,3 2,45 2,45   46,3 
 Klozapin 0,61 326,8 4,10 3,13  7,90 30,9 
 Kvetiapin * 0,7 383,5 2,89 a 2,73 a  7,07 a 48,3 
 Lamotrigin * -0,081 256,1 1,17a 1,17a  5,52a 90,7 
 Maprotilin 1,3 277,4 3,93a 0,97a  10,36a 12,0 
 Nortriptilin 1,04 263,4 4,39 1,79  10,13 12,0 
 Oxazepám * 0,61 286,7 2,37 2,37   61,7 
 Progeszteron * 0,2 314,5 3,48 3,48   34,1 
 Promazin 1,23 286,4 4,40a 2,51a  9,28a 6,5 
 Propranolol * 0,64 259,3 3,48 1,41  9,16 41,5 
 Szalicilsav -1,1 138,1 2,19 -1,68 13,25  57,5 
 Tiopentál * -0,14 242,3 3,06 a 2,74 a   11,84 a 58,2 

*A módszerfejlesztéshez használt vegyületek (N=15). #A mért logBB értékek forrásaiμ [123-129]. aSaját mérési 
eredmények. A további logP, logD7.4 és pKa értékek forrásaμ [130, 131]. bA TPSA értékek számításához a Marvin 
6.0.1. (ChemAxon Kft.) programot használtuk. 
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Munkánk elsQ lépéseként a 27 választott vegyülettel reprodukáltuk a kiindulási 

PAMPA-BBB módszert [79]. Ennek során sertés agyi lipid extraktum (porcine brain lipid 

extract, PBLE) n-dodekános oldatát (2 m/V%) alkalmaztuk membránként. A PAMPA plate-

eket 18 órán át szobahQmérsékleten inkubáltuk, UV-plate olvasóval vizsgáltuk a kialakult 

anyagkoncentrációkat. Az így kapott effektív permeabilitási eredményeket  

(Melléklet M1. táblázat) a megfelelQ in vivo logBB adatokkal vetettük össze. A lineáris 

korreláció ebben az esetben közepes volt (R2 = 0,697). 

 

5.2.2. Az inkubálási körülmények és a detektálás szerepe 

 
Munkám során célunk volt egy egységes elQrejelzQ modell kidolgozása, mely különbözQ 

szerkezet_ vegyületekre, a lipofilitási tulajdonságoktól függetlenül alkalmazható. A hidrofil és 

lipofil vegyületek permeabilitás-mérése között több esetben különbséget tesznek [78]. 

Fontosnak tartottuk ezt elkerülni a mérési eredmények egységesebb összehasonlíthatóságának 

érdekében. Kiemelt szempontként tekintettünk a HTS körülményekre, ezért a 18 órás inkubálási 

idQt 4 órára csökkentettük. Az inkubálás hQmérsékletét testhQmérsékletre, 37oC-ra emeltük. 

Vizserálek és mtsai [109] méréseinkkel egy idQben vizsgálták a hQmérséklet hatását a PAMPA 

módszerre. Eredményeik megerQsítették, hogy a fiziológiás 37 oC alkalmazása esetén a 

modellnek jobb az elQrejelzQ képessége, mint szobahQmérséklet_ inkubálásnál. 

KövetkezQ lépésként a detektálási módszert választottuk ki. A gyógyszervegyületeknek 

jellemzQen 250 nm alatt van az UV-abszorpciós maximuma. Az UV plate-olvasó 

alkalmazhatósága emiatt korlátozott, mivel a minták DMSO-t tartalmaznak, melynek 

ugyanebben a tartományban van az UV-elnyelési maximuma.  A HPLC-DAD technika 

érzékenysége akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet, emellett a kromatográfiás mérés több 

és pontosabb információt szolgáltat a vizsgált anyagokról, pl. több komponens is detektálható 

egy mintában. Ezeket figyelembe véve a továbbiakban HPLC-DAD módszerrel vizsgáltuk a 

PAMPA mérések során kialakult koncentrációkat. A fenti módosítások hatását a logPe és in 

vivo logBB közötti lineáris korrelációk értékeire a 8. táblázat foglalja össze. 
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8. táblázat Az inkubálási idQ és a hQmérséklet, valamint a detektálási mód alkalmazásának hatása a  
PAMPA-BBB modell elQrejelzQ képességére a 7. táblázatban szereplQ vegyületek esetén (N=27 db) 

Inkubálási idQ (h) Inkubálási hQmérséklet Detektálás R2 

18 RT UV-reader 0,697 

18 RT HPLC 0,557 

4 RT UV-reader 0,597 

4 RT HPLC 0,693 

4 37 oC UV-reader 0,538 

4 37 oC HPLC 0,580 
 N= 27; n = 3 párhuzamos mérés alapjánν RT – szobahQmérséklet (25±1 oC) 
 

 

5.2.3. A membrán oldószer komponensének hatása 

 

A PAMPA rendszer egyik kulcs-paramétere a membrán összetétele. Mind az alkalmazott 

lipidek és lipidoldószerek mennyisége és minQsége, mind a lipidkoncentráció és a membrán 

térfogata befolyásolja a vegyületek penetrációját. Ezért meghatározó ezek körültekintQ 

kiválasztása. A PBLE egy természetes eredet_, kereskedelmi forgalomban hozzáférhetQ, 

megbízható minQség_ sertés agyi lipid kivonat. A PAMPA-BBB modell optimálása során ezt 

alkalmaztuk. 

Carrara és mtsai [96] kísérleteik során azt tapasztalták, hogy a n-dodekánban és a  

n-dodekánμ n-hexán 1μ1 keverékében oldott PBLE-bQl álló membrán alkalmazásakor jelentQs 

volt a különbség a permeabilitási értékek között. Azt azonban nem vizsgálták, hogy ezek közül 

melyik közelíti jobban az élQ szervezetben mért agyi felszívódást. Munkánk folytatásaként  

n-dodekán és n-hexán különbözQ arányú elegyeiben oldottunk fel PBLE-t, és ezeket alkalmazva 

a PAMPA membránjaként, vizsgáltuk a kapott logPe értékek (Melléklet M2. táblázat) és az in 

vivo logBB adatok közötti korreláció mértékét. Ezekhez a mérésekhez 15 változatos szerkezet_ 

és széles logBB tartományt lefedQ vegyületet választottunk a kezdeti 27-bQl.  

A „hagyományosan” tisztán n-dodekánban oldott lipidmembránt alkalmazó PAMPA 

modell elQrejelzQ képessége közepes volt. Ezzel szemben a n-hexánban oldott lipidekbQl álló 

membrán áteresztQ képessége drámaian megnQtt. A n-hexán a plate-rQl szemmel láthatóan 

elpárolgott, a membrán visszatartó jellege szinte megsz_nt. A vegyületek logPe értékei sz_k 

tartományba estek (-4,43< logPe < -4,17), így az oldószerként csupán n-hexánt tartalmazó 

membrán nem volt képes különbséget tenni a közepesen és jól penetráló vegyületek között. A 

n-hexánt és n-dodekánt 1μ1 arányban alkalmazva nem voltak reprodukálhatóak a mérési 

eredmények. Ezt valószín_leg a n-hexán egyenetlen elpárolgása okozta. A n-hexánμ n-dodekán 

1:3 elegyének alkalmazásakor a modell BBB-specifikus elQrejelzQ képessége drasztikusan 
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csökkent az eredeti modellhez képest. A legjobb eredményt, azaz a legszorosabb korrelációt a 

n-hexánμn-dodekán 3μ1 elegyével értük el. A modell megbízhatóságának további vizsgálatára a 

SRD módszert alkalmaztuk (ld. a 4.10. fejezetben) (9. táblázat). A n-hexánμ n-dodekán 3μ1 

alkalmazásakor a vegyületek logPe értékei kis mértékben csökkentek, az eredmények egy 

szélesebb logPe tartományt fedtek le (-5,75< logPe < -4,27), így nagyobb mértékben 

elkülönültek a gyengén és jól felszívódó anyagok. Bár a n-hexán elpárolgott a plate-rQl és a 

membrán átlátszatlanná vált, a mérési eredmények jól reprodukálhatóak voltak. Feltételezésünk 

szerint egy, a lipidek által vezérelt permeabilitási mechanizmus került elQtérbe a nagyobb 

mennyiség_ n-dodekánt tartalmazó, oldószer-vezérelte diffúzióval szemben. 

 

9. táblázat A membrán oldószer összetételének (tartalmának) hatása a PAMPA-BBB modell elQrejelzQ 
képességére 

 

N = 15; n = 6 párhuzamos mérés alapjánν # SRD, rangszámkülönbségek abszolút érték összegének módszere; a 
kisebb SRD érték jelöli a pontosabb módszert.  

 

A fenti elQkísérleteket követQen szisztematikusan megvizsgáltuk, hogy a különbözQ 

térfogatú és töménység_ lipidoldatok hogyan befolyásolják a permeabilitási értékeket 

(Melléklet M3. táblázat) és ezek korrelációját az in vivo logBB adatokkal (10. táblázat). A 

lipid koncentráció növelése azonos térfogatú n-dodekán és növekvQ térfogatú n-hexán mellett 

általánosan növelte a permeabilitást. A membrán térfogatát változtatva azonos 

lipidkoncentráció mellett a permeabilitási értékek változtak, azonban ez a változás nem volt 

következetes. A leggyengébb korrelációkat (R2 ≤ 0,6) a legnagyobb térfogatú membránokkal 

kaptuk (5 µl n-dodekán, n-hexán nélkül), a koncentrációtól függetlenül. A 2-4 µl térfogatú  

n-dodekán (és rendre 3-1 µl n-hexán) alkalmazásakor a korrelációk változtak, de nem 

következetesen. Azonban a n-dodekán térfogatának a csökkentésével a lipid koncentrációk 

nQttek, s ezzel együtt az R2 értékek is. A legjobb prediktív értékeket a legkisebb térfogatú 

(„legvékonyabb”) és legtöményebb (1 µl n-dodekán, 10 m/V %) membránnal értük el. Ez az 

eredmény alátámasztja, hogy a lipid-vezérelt mechanizmus esetén a PAMPA-BBB modell 

pontosabban jelzi elQre az agyi penetrációt, mint az oldószer-vezérelte úton. 

n-dodekán:n-hexán arány 
(V/V) 

R2 SRD# 

0:1 0,185 56 

1:3 0,893 18 

1:1 0,614 48 

3:1 0,474 42 

1:0 0,599 34 
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10. táblázat A lipid koncentráció és a membrán térfogatának hatása a PAMPA-BBB modell elQrejelzQ 
képességére 
 

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

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

m/V % 6 0,829 0,679 0,532 0,623 0,552  

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

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

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

  1.25 2 3 4 5  

   

たl n-dodekán  
( ő たl n-dodekán – n-hexán elegyében) 

  
A táblázatban a lineáris korrelációs koefficiensek négyzete (R2) szerepel. A könnyebb áttekinthetQség érdekében 

az R2 értékeket nagyságuk szerint színkódokkal jelöltük (piros – alacsony, sárga – közepes, zöld – magas).  

N =15; n = 6 párhuzamos mérés alapján. 

 

5.2.4. A koleszterin tartalom hatása 

 
Az egyes szövetek sejtmembránjai különbözQ mennyiség_ koleszterint tartalmaznak. A 

humán központi idegrendszer nem észteresített koleszterin tartalma átlagosan magasabb  

(23 mg/g), mint más szöveteké [132]. Ezek ismeretében vizsgálni kívántuk a koleszterin hatását 

a PAMPA rendszerben. 

Sugano és mtsai [76] már alkalmaztak koleszterint egy biomimetikus membrán modellben. 

Avdeef és mtsai [25] a humán vékonybélbQl történQ felszívódás modellezésére alakítottak ki 

különbözQ, koleszterint tartalmazó membránokat. Kutatócsoportunkban korábban 

kidolgoztunk egy PBLE-t és koleszterint tartalmazó PAMPA membránt, mely jól alkalmazható 

a természetes eredet_ vegyületek agyi penetrációjának elQrejelzésére [133]. Ezen tapasztalatok 

alapján kezdtük részletesen vizsgálni, hogyan befolyásolja a koleszterin mennyisége a 

membrán tulajdonságait (Melléklet MŐ. táblázat). PBLE (16 mg/ 600 µl) és  

2, 4, 6, 8 és 10 mg koleszterin (0,33ν 0,66ν 1,00ν 1,33 és 1,66 m/V %) keverékét oldottuk  

n-dodekán és n-dodekánμ n-hexán 1μ3 elegyében (11. táblázat). A tisztán n-dodekánt 

tartalmazó rendszer (oldószer-vezérelt mechanizmus) esetében a koleszterin tartalom 

növelésével nQtt a modell elQrejelzQ képessége. A legjobb korrelációt a 10 mg koleszterin 

hozzáadásával értük el. A modell jóságát az SRD érték is alátámasztotta. Azonban 10 mg-nál 

több koleszterin nem volt oldható a 16 mg PBLE-t tartalmazó n-dodekánban, szuszpenzió 

képzQdött. Így ezzel a megközelítéssel nem tudtuk tovább javítani az eredményeket. A  

n-dodekánμ n-hexán 1μ3 elegyében a koleszterin jelenléte másként befolyásolta a membrán 
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rendszert, koncentrációjának növelésével nem tapasztaltunk szignifikáns változást a modell 

jóságára nézve. A legjobb eredményeket koleszterin nélkül kaptuk (R2 = 0,893 és SRD = 18). 

 

11. táblázat A koleszterin tartalom hatása a PAMPA-BBB modell elQrejelzQ képességére 

Lipid oldószer: n-dodekán Lipid oldószer:  3:1 n-hexán : n-dodekán elegye 

Koleszterin mennyiség 
(16 mg PBLE+600 たl 

oldószerben) 
R2 SRD# 

Koleszterin 
mennyiség 

 (16 mg PBLE+600 たl 
oldószerben) 

R2 SRD# 

0 mg 0,599 34 0 mg 0,893 18 
2 mg 0,599 38 2 mg 0,854 24 
4 mg 0,651 28 4 mg 0,856 24 
6 mg 0,622 34 6 mg 0,802 22 
8 mg 0,723 26 8 mg 0,812 24 
10 mg 0,757 22 10 mg  (nem oldható) - 

N = 15;  n=6 párhuzamos mérés alapján. # SRD, rangszámkülönbségek abszolút érték összegének módszere; a 
kisebb SRD érték jelöli a pontosabb módszert.  

 

Megállapíthatjuk, hogy más hatással volt a koleszterin a két különbözQ oldószer rendszerre. 

Az oldószer-vezérelt (n-dodekánt tartalmazó) membrán rendszer sokkal érzékenyebb volt a 

koleszterin jelenlétére, ennek ellenére a modell prediktív ereje nagyobb volt a lipid-vezérelt 

membrán rendszerben. 

 

5.2.5. Az oldhatóság javítása, a segédoldószer hatása 

 

A DMSO növeli a sejtek membránjának permeabilitását. In silico számítások alapján arra 

következtettek, hogy a DMSO vizes pórusok kialakulását eredményezi a dipalmitoil-

foszfatidilkolin (DPPC) kettQsrétegen, ezzel elQsegítve a gyógyszerek átjutását a membránon 

[134, 135]. Ezek alapján fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy az oldhatóság javítására 

alkalmazott DMSO hatással van-e a PAMPA membránjára. 

Lángionizációs detektorral kapcsolt gázkromatográfiás technikával (GC-FID) vizsgáltuk a 

PAMPA akceptor oldali puffer-oldatainak DMSO tartalmát. Azt tapasztaltuk, hogy a  

n-dodekánban oldott PBLE és koleszterin tartalmú membrán szinte átjárhatatlan a DMSO 

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

ban volt mérhetQ a DMSO. A n-dodekánμ n-hexán 1μ3 elegyét tartalmazó lipidmembrán kis 

mértékben áteresztQbbnek bizonyult. A donor oldalon 10 V/V% kiindulási koncentrációjú 

DMSO-t alkalmazva az akceptor oldalon 0,18 V/V%-ot mértünk. 

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy 5, 10, 15 vagy 20 V/V% DMSO a már optimált 

PAMPA-BBB rendszer donor és akceptor oldali puffereiben hogyan hat a vegyületek 
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transzportjára (Melléklet Mő. táblázat). Mivel a mérendQ hatóanyagokat is DMSO-ban 

oldottuk, a donor oldali koszolvens koncentráció minden esetben kissé magasabb volt a 

névlegesnél. 10% és 15% DMSO alkalmazásakor a logPe és logBB értékek között erQs lineáris 

korrelációt tapasztaltunk, és nem volt köztük szignifikáns különbség. 15% DMSO tartalom 

felett a korreláció lecsökkent, az eredmények reprodukálhatatlanná, és így megbízhatatlanná 

váltak. A magas DMSO tartalom tehát valószín_leg károsítja a kialakult lipidmembrán 

szerkezetét. A legjobb eredményeket 5% DMSO hozzáadásával nyertük (12. táblázat). A 

korreláció értéke csak kissé magasabb, mint koszolvens nélkül, azonban a rendszer nagy 

elQnye, hogy javul a vegyületek oldhatósága, ennek segítségével több hatóanyag várható 

felszívódásáról nyerhetünk információt a mérések során. 

 

12. táblázat A DMSO tartalom hatása a PAMPA-BBB modell elQrejelzQ képességére 
A vizes puffer DMSO tartalma 

(V/V %) 
R2 SRD# 

5 0,916 20 

10 0,856 32 

15 0,852 26 

20 0,675 32 

N = 15; n=6 párhuzamos mérés alapján. # SRD, rangszámkülönbségek abszolút érték összegének módszere; a 
kisebb SRD érték jelöli a pontosabb módszert.  

 

5.2.6. A membránretenció (MR%) 
 

A membránretenció szerepe és jelentése napjainkig sem pontosan tisztázott [25]. A 

szakirodalomban a PAMPA mérések eredményeit leggyakrabban a permeabilitási értékek 

szempontjából tárgyalják, a MR% értékek említése nélkül [136, 137] (3. táblázat). Bizonyos 

esetekben a MR%-ot a lipofilitással hozzák összefüggésbe, mivel a logP vagy logD7,4 és a 

MR% között megfigyelhetQ egyfajta trend, azonban szoros, jól definiálható függvénykapcsolat 

nincs, míg a poláris felszín (TPSA) és a MR% között gyenge fordított arányosság figyelhetQ 

meg (12.B,C,D ábra). A MR% és logPe értékeket összevetve azt tapasztaltuk, hogy az általunk 

vizsgált vegyületekre nézve nincs köztük szoros összefüggés (12.A ábra). Feltételezhetjük, 

hogy a MR% a vegyületek biológiai membránokban való felhalmozódására utalhat, és ezen 

keresztül a toxikus hatásokra [25]. 
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12. ábra Összefüggések az A) logPe és MR%ν B) logP és MR%ν C) logD7,4 és MR%ν D) TPSA és MR% értékek 

között a 7. táblázatban feltüntetett vegyületekre nézve. N = 27ν n = 6 párhuzamos mérés alapján 
 
 

Megvizsgáltuk a lipid koncentráció és a membrán térfogat változtatásának a hatását a 

membránretencióra (13. táblázat). Szignifikáns különbségnek a 〉MR% > 9 értékeket 

tekintettük ( MRSD3 ). Azt tapasztaltuk, hogy a n-dodekán térfogatának növelése a n-hexán 

térfogatának egyidej_ csökkentésével a MR% értékek szignifikánsan nQttek 8 vegyület esetén 

(5db pozitív töltés_ és 3 db neutrális), és változatlanok maradtak 7 vegyület esetén (2db negatív 

töltés_, 1db pozitív töltés_ és 4db neutrális). Egyik vegyület membránretenciója sem csökkent. 

Ezek az eredmények jól szemléltetik az alkalmazott n-dodekán térfogatának hatását a MR%-ra 

különbözQ fizikai-kémiai tulajdonságú vegyületek esetén. Hasonló trend volt megfigyelhetQ a 

membrán lipid koncentrációjának növelésekor (0-10 m/V%). A lipidet nem tartalmazó, 1 µl n-

dodekánból álló membrán volt a „leghígabb” és legkisebb térfogatú. Ezzel összevetve a 

legtöményebb és legnagyobb térfogatú (10 m/V% PBLE, 5 µl n-dodekán) membránt, 9 

vegyület esetében szignifikánsan nQtt a MR%, és 6 vegyület esetében változatlan maradt. 

EzekbQl az eredményekbQl is azt láthatjuk, hogy a membrán oldószer- és lipidtartalmának, 

valamint a membrán térfogatának összetett hatása van a membránretencióra. 

 



 
 

 

 

13. táblázat A lipid koncentráció és a membrán térfogatának hatása a membránretencióra (MR%) 
PBLE m/V %  0%   2%   4%   6%   8%   10% 

  
                                   

たl n-dodekán  
(5 たl n-dodekán – 

 n-hexán elegyében 
mixture) 

 1ul 2ul 3ul 4ul 5ul 
 

1ul 2ul 3ul 4ul 5ul 
 

1ul 2ul 3ul 4ul 5ul 
 

1ul 2ul 3ul 4ul 5ul 
 

1ul 2ul 3ul 4ul 5ul 
 

1ul 2ul 3ul 4ul 5ul 

Vegyület                                                                        

Amitriptilin  56 59 65 78 80  59 61 61 71 86  49 71 73 77 79  56 69 79 81 84  60 71 82 74 88  63 74 68 85 91 

Bupropion   26 32 36 46 51  28 40 35 54 54  15 32 43 59 47  25 39 45 50 54  16 33 48 48 48  21 23 43 49 62 

Diklofenak  4 1 0 2 2  2 2 0 5 5  1 0 1 2 0  2 0 0 0 0  1 0 8 0 0  3 0 2 3 7 

Fenitoin   5 2 5 13 2  0 9 0 15 19  2 9 9 3 12  2 5 4 14 18  0 6 9 10 19  4 10 2 28 22 

Fluoxetin   17 15 18 21 25  35 32 28 43 50  24 45 47 54 47  31 47 55 64 76  42 56 65 58 78  44 57 63 73 86 

Hidrokortizon   4 3 2 7 3  1 0 0 4 11  0 4 17 5 9  12 11 13 13 12  0 9 17 12 12  0 4 9 10 6 

Hidroxizin  28 25 25 31 30  27 32 29 40 52  25 40 43 41 44  34 44 55 42 61  41 47 58 46 65  41 48 51 68 74 

Indometacin   4 2 3 4 4  0 3 2 8 7  0 6 9 8 0  6 5 11 3 0  1 8 6 0 0  4 0 3 0 2 

Karbamazepin   6 0 0 1 3  0 1 0 0 2  0 2 0 8 0  5 0 0 2 9  0 0 2 2 1  0 0 1 5 1 

Kvetiapin  22 19 17 18 18  15 18 20 27 32  16 25 31 44 22  19 29 40 40 40  18 32 37 36 43  24 30 42 48 54 

Lamotrigin   6 2 3 13 4  0 3 1 7 5  0 5 2 5 0  6 9 7 5 5  0 1 3 10 3  0 2 5 0 13 

Oxazepám   7 5 3 4 7  10 7 7 15 21  7 5 17 30 26  2 16 21 35 34  7 21 27 29 42  22 22 26 33 41 

Progeszteron   78 78 67 89 88  80 73 73 79 85  71 86 84 76 80  76 74 83 88 86  78 73 85 72 86  76 84 74 84 89 

Propranolol   1 1 0 1 0  5 2 1 20 24  4 13 15 36 12  13 11 24 29 35  9 17 27 26 40  13 19 29 40 60 

Tiopentál   57 43 51 53 44   33 50 47 54 60   45 51 55 54 50   48 59 54 55 49   50 36 58 44 64   49 44 54 61 57 
N = 15;  n=6 párhuzamos mérés alapján 
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5.2.7. Az optimált PAMPA-BBB modell 

 

Miután elvégeztük a PAMPA modell finomhangolását a kiválasztott 15 vegyülettel, 

megvizsgáltuk mind a 27 hatóanyagot az optimált körülmények között, melyek a következQk 

voltakμ 4 óra inkubálás 37 oC-on, detektálás HPLC-DAD segítségével, izo-pH (pH = 7,4) 

körülmények 5 V/V% DMSO-t alkalmazva a donor és akceptor oldali pufferekben, PBLE  

(10 m/V%, koleszterin nélkül) membrán 3μ1 n-hexánμ n-dodekán elegyében oldva  

(13. ábra, Melléklet M6. táblázat).  
 

 
13. ábra A referencia vegyületek effektív permeabilitása (logPe) az optimált PAMPA-BBB módszerrel az in 

vivo logBB adatok függvényében 
 

A kisebb vegyületkörön kapott eredményekhez hasonlóan a korreláció a logPe és az in vivo 

logBB értékek között erQs volt (R2 = 0,839). A modell megbízhatósága és elQrejelzQ képessége 

magas volt a nagyobb heterogenitású szerkezeti körre is. Ez alátámasztotta a módszer 

robusztusságát és alkalmazhatóságát a gyógyszerszer_ molekulákra. A modell alapján a 

hatóanyagjelöltek agyi penetrációjának becslésére a következQ egyenletet adtuk meg: 

 

estlogBB = 1,464 * logPe + 7,281.    (13) 

 

Munkám során tehát finomhangoltuk a PAMPA-BBB módszert. Megmutattuk a 

változtatható paraméterek pontos beállításának hatását és fontosságát. A módszert az ebben a 
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témában közölt publikáció [121] megjelenése óta a napi gyakorlatban alkalmazzuk a Richter 

Gedeon Nyrt.-nél az újonnan elQállított gyógyszerjelölt vegyületek agyi penetrációjának 

elQrejelzésére.  

 

5.3. Természetes és félszintetikus ekdiszteroidok fizikai-kémiai jellemzése  

PAMPA-ŰŰŰ és in silico modellekkel [133, 138] 

A növény- és állatvilág a gyógyászatban alkalmazható anyagok kimeríthetetlen forrása. 

Ezt igazolja, hogy a napjainkban rendelkezésre álló gyógyszerkincs nagy hányadát természetes 

vagy természetes eredet_re visszavezethetQ vegyületek alkotják. Ennek ellenére az elmúlt 

években visszaszorult a természetes anyagokból kiinduló gyógyszerkutatási stratégia az ipari 

gyakorlatban. Ennek egyik oka, hogy a természetes anyagkeverékek nehezen elemezhetQek a 

modern, nagy áteresztQképesség_ sz_rQvizsgálati módszerekkel. Többkomponens_ kivonatok 

esetén a biológiai aktivitásért felelQs vegyületek azonosítása idQigényes és összetett folyamat. 

 A klasszikus gyógyszermolekulák hatását és farmakokinetikai tulajdonságait elQrejelzQ 

in silico és in vitro modellek nem alkalmazhatóak egyértelm_en a természetes vegyületek 

esetén, mivel ezek szerkezetileg jelentQsen eltérnek. Azonban ezeknek a technikáknak a 

kiterjesztése, validálása természetes eredet_ hatóanyagjelöltekre nagyban hozzájárulhat az ez 

irányú kutatások gyorsításához és sikeréhez. 

 Kutatócsoportunk több éve foglalkozik növényi kivonatok vizsgálatával, a 

gyógyszerkutatás korai fázisában alkalmazott sz_rQ módszerek kiterjeszthetQségének a 

lehetQségeivel. E munka keretében vizsgáltuk és validáltuk a PAMPA-BBB módszert 

természetes és természetes eredet_ hatóanyagok agyi penetrációjának elQrejelzésére, melyet 

Könczöl Árpád doktori disszertációja [139] tárgyal részletesen. A fentiekben bemutattam, hogy 

a PAMPA technika egyik meghatározó paramétere a membrán összetétele. Míg a klasszikus 

gyógyszervegyületek vér-agy gáton keresztüli átjutásának elQrejelzésére az 5.2. fejezetben 

ismertetett membránösszetétel (10 m/V% PBLE n-hexánμ n-dodekán 3μ1 elegyében oldva, 

koleszterin nélkül) az alkalmas, azt találtuk, hogy a növényi kivonatok, természetes eredet_ 

hatóanyagok esetében a nagyobb arányú n-dodekánt és a PBLE mellett koleszterint is 

tartalmazó membrán (2,6 m/V% PBLE és 1,3 m/V% koleszterin n-dodekános oldata) 

alkalmazása vezet pontosabb eredményre. 
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A természetes anyagok vizsgálata során több kutatócsoporttal dolgoztunk együtt. A Szegedi 

Tudományegyetem Farmakognóziai Intézet kutatói által izolált és elQállított ekdiszteroidokat is 

volt lehetQségünk vizsgálni. 

Az ekdiszteroidok a rovarokban a fejlQdést és vedlést irányító hormonális szerepet töltenek 

be, továbbá több száz növényi fajban sikerült azonosítani a vegyületcsalád egyes tagjait. A mára 

már közismert, fizikai teljesítményt fokozó és stresszoldó hatáson kívül az ekdiszteroidok 

rákellenes hatására is rámutattak [140]. 

A távlati cél a vegyületcsalád biológiai hatásának, CNS-specifikus antitumor aktivitásának 

felderítése volt. Feladatunk olyan ekdiszteroid-származékok kiválasztása volt, melyek a 

PAMPA-BBB mérések és a fizikai-kémiai jellemzQk alapján alkalmasak a további, in vivo 

vizsgálatokra. 

Összesen 37 természetes eredet_ vagy félszintetikus ekdiszteroidot vizsgáltunk, melyek 

szerkezete a 14. ábrán látható. ElsQ lépésben a vegyületek in silico fizikai-kémiai paramétereit 

határoztuk meg az ACD/Percepta programmal (14. táblázat). A vegyületek széles tartományt 

fednek le molekulatömeg (362,5 < MW < 674,9), poláris felszín (94,4 < TPSA < 217,6), 

számított lipofilitás (-1,07 < clogP < 5,81) és számított logBB értékek (-2,00 < clogBB < 0,72) 

szempontjából. 

 

 

 
14. ábra Az vizsgált E1-E37 ekdiszteroidok szerkezetei 
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14. táblázat A vizsgált ekdiszteroidok (E1-E37) számított és mért fizikai-kémiai jellemzQi 

Vegyület 
száma 

In silico számított értékek PAMPA-BBB  
mérési eredmények 

PAMPA 
permeabilitási 

osztálya MW clogP TPSA clogBB logPe ± SD MR % ± SD 
E1 506,7 2,20 124,29 -0,83 -7,18 ± 0,01 40,3 ± 3,4 III  
E2 464,6 1,19 118,22 -0,93 -7,49 ± 0,08 4,3 ± 5,5 III  
E3 480,6 0,63 138,45 -0,90 NP 22,2 ± 0,8 IV; H 
E4 496,6 0,07 158,68 -0,98 NP 17,0 ± 8,2 IV; H 
E5 522,7 1,33 144,52 -0,94 NP 5,7 ± 2,7 IV; H 
E6 496,6 -0,20 158,68 -0,80 NP 6,6 ± 6,7 IV; H 
E7 642,8 -1,07 217,6 -2,00 NP 11,8 ± 4,3 IV; H 
E8 464,6 1,40 118,22 -0,88 NP 7,6 ± 6,0 IV; H 
E9 464,6 1,55 118,22 -0,81 NP 8,6 ± 5,4 IV; H 
E10 606,7 2,88 156,66 -0,55 -6,26 ± 0,06 5,8 ± 6,0 II  
E11 648,8 3,84 162,73 -0,08 -4,93 ± 0,07 15,0 ± 3,1 I 
E12 480,6 0,93 138,45 -0,81 NP 7,4 ± 8,3 IV; H 
E13 520,7 2,72 116,45 -0,25 -5,95 ± 0,06 5,9 ± 2,4 I 
E14 534,7 2,91 116,45 -0,30 -4,99 ± 0,07 25,0 ± 1,8 I 
E15 548,8 3,39 116,45 -0,10 -4,66 ± 0,12 63,6 ± 2,8 I 
E16 562,8 3,69 116,45 0,09 NP 83,4 ± 2,7 IV; L 
E17 594,8 3,37 116,45 -0,68 -5,14 ± 0,04 70,1 ± 1,4 I 
E18 582,8 3,99 116,45 -0,28 -5,05 ± 0,02 76,1 ± 1,5 I 
E19 534,7 3,08 116,45 -0,11 -4,77 ± 0,02 17,4 ± 4,6 I 
E20 568,7 3,45 116,45 -0,57 -4,90 ± 0,05 38,7 ± 2,7 I 
E21 674,9 4,74 125,68 -0,62 NM NM - ; L 
E22 674,9 4,74 125,68 -0,62 NM NM - ; L 
E23 614,8 2,82 145,91 -0,69 NP 4,9 ± 0,7 IV; H 
E24 614,8 2,82 145,91 -0,69 NP 3,5 ± 2,1 IV; H 
E25 560,8 3,89 94,45 0,39 -4,64 ± 0,07 22,8 ± 5,6 I 
E26 588,8 4,50 94,45 0,32 NP 91,8 ± 0,5 IV; L 
E27 616,9 5,66 94,45 0,45 NM NM - ; L 
E28 616,9 5,81 94,45 0,71 NM NM - ; L 
E29 588,8 4,89 94,45 0,65 NP 83,2 ± 2,5 IV; L 
E30 608,8 5,06 94,45 0,08 -5,06 ± 0,03 74,6 ± 2,5 I 
E31 574,8 4,20 94,45 0,38 -4,94 ± 0,04 73,9 ± 3,4 I 
E32 574,8 4,15 94,45 0,36 -4,90 ± 0,09 72,8 ± 2,0 I 
E33 602,8 5,25 94,45 0,72 -4,71 ± 0,07 49,2 ± 7,0 I 
E34 622,8 5,54 94,45 0,18 NP 83,3 ± 6,9 IV; L 
E35 548,8 3,20 116,45 -0,26 -5,08 ± 0,03 10,6 ± 2,0 I 
E36 520,7 2,13 116,45 -0,62 -5,90 ± 0,02 4,4 ± 1,1 I 
E37 362,5 0,98 94,83 -0,58 NP 2,7 ± 0,5 IV; H 

NM – alacsony vizes oldhatósága miatt nem mérhetQ; NP – nem  penetrál a membránon. aA 18. ábrának 
megfelelQen: I. magas permeabilitású, II. közepes permeabilitású, III. alacsony permeabilitású, IV. nem penetrál a 
membránon. L – lipofil (clogP > 3,0); H – hidrofil (clogP < 3,0).  
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Az ekdiszteroidok effektív permeabilitását és membránretencióját a PAMPA modellel 

határoztuk meg. Négy lipofil (clogP > 4,5) vegyület (E21; E22; E27; E28) nem volt mérhetQ 

csekély vizes oldhatóságuk miatt, melyet vélhetQen a nagy apoláris szubsztituensek okoztak  

(p-benziloxifenil és n-butil).  Tizenöt vegyület esetén tapasztaltuk, hogy nem jutottak át a 

membránon: közülük négy lipofil karakter_ volt (clogP > 3,5 és MR > 80%), míg tizenegy 

viszonylag hidrofil, alacsony membránretencióval (clogP < 3 és MR < 25%) rendelkezett. A 

további tizennyolc ekdiszteroid esetében különbözQ permeabilitási értékeket kaptunk  

(ld. permeabilitási osztályokat a 14. táblázatban). 

A vizsgált anyagokról nem álltak rendelkezésre mért lipofilitási adatok, ezért egy gradiens 

HPLC módszerrel (ld. 4.4. fejezet) meghatároztuk a kromatográfiás retenciós tényezQket (logk). 

Ezeket összevetve a clogP értékekkel erQs, lineáris korrelációt tapasztaltunk (15. ábra). Ezzel 

alátámasztottuk, hogy a clogP értékek megfelelQek arra, hogy lipofilitás szerint helyesen 

skálázzák az ekdiszteroidokat. 

 

 

15. ábra A vizsgált ekdiszteroidok számított lipofilitása (clogP) a kromatográfiás retenciós tényezQik (logk) 
függvényében 

 

Szerkezetük alapján három alcsoportra osztottuk a vizsgált vegyület szettet  

(A: E1-E12; B: E13-E24; C: E25-E34) (14. ábra). A három alcsoport azonos alapvázzal 
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rendelkezik, a szerkezet-permeabilitás összefüggéseket így a szubsztituenseken keresztül 

tudtuk vizsgálni. Az A csoport vegyületei nem tartalmaznak dioxolán gy_r_t, míg a B és C 

csoport tagjai egy és  két dioxolán gy_r_vel rendelkeznek. Hidrofil karakterük miatt az 1 és 2 

relatív alacsony permeabilitású molekulák. Az A csoportban, az R2 pozícióban a hidrogéneket 

–OH csoportokra cserélve hidrofilebbé váltak az anyagok, így egyáltalán nem jutottak át a 

membránon. Acetil-csoportokra változtatva az R2 és R3 csoport szubsztituenseit, a 

permeabilitás megnQtt. A 10 és 11 közötti különbség az R8 pozícióban van, itt azt tapasztaltuk, 

hogy a hidroxil csoportot acilezve a permeabilitás nQtt. Az A csoportban a MR% értékek 

általában alacsonyak voltak. A szerkezeteket alapvetQen egy poláris polihidroxilált szteroid 

alapvázra és egy apoláris oldalláncra oszthatjuk, melyek alapján amfifil karakter_nek 

tekinthetjük a vegyületeket. 

A B csoportban három nem penetráló vegyületet (E16, E23, E24) azonosítottunk. Az 

E16 magas membránretenciós értékébQl láthatjuk, hogy a vegyület nagy mennyisége a 

lipidmembránban maradt, erQsen lipofil karakterének megfelelQen onnan nem jutott át a fogadó 

oldalra. Ezzel szemben a B csoport legkevésbé lipofil vegyületei az E23 és az E24, melyek 

penetrációját a 3-metoxi-4-hidroxifenilcsoport is gátolta. Összehasonlítva az E18 és az E19 

vegyületeket azt tapasztaltuk, hogy a fenilcsoport etilcsoportra történQ cseréje miatt csökkent a 

lipofilitás és a membránretenció, ennek következtében nQtt a permeabilitás. 

A membránpenetrációra leginkább képes vegyületek a C csoport tagjai közül kerültek 

ki. A kevésbé lipofil ekdiszteroidok permeabilitása és membránretenciója egyaránt magas volt. 

Azonban a leglipofilebb vegyületek vagy fokozott membrán retenciójuk révén nem jutottak át 

a membránon (E26, E29, E34), vagy rossz oldhatóságuk miatt nem voltak mérhetQek (E27, 

E28). 

A clogP és TPSA értékeket korreláltattuk a clogBB adatokkal, annak érdekében, hogy 

azonosítsuk ezen számított paraméterek közti összefüggést. Közepes lineáris korrelációt 
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állapítottunk meg a clogP és clogBB között (16. ábra), és fordított arányosságot a TPSA és 

clogBB között (17. ábra). EzekbQl is látszik, hogy a clogP és TPSA meghatározó paraméterek 

a clogBB számítása során, azonban önmagukban nem elegendQek az agyi penetráció 

elQrejelzésére. Több, általánosan elterjedt szabályt ismerünk, melyeket a már forgalomba került 

gyógyszerhatóanyagok tulajdonságai alapján határoztak meg az agyi felszívódás 

elQrejelzésének segítésére (1. táblázat). Ezek alapján pl. az a vegyület lesz várhatóan  

CNS-aktív, melyre a TPSA < 90 Å2 [45]. Ghose és mtsai [47] még szigorúbb kritériumot 

állapítottak meg CNS-vezérmolekulákra: TPSA < 76 Å2 (optimálisan: 25-60 Å2). Ezekkel 

szemben számos természetes eredet_ vegyület, pl. a szteroidok esetében figyelhetünk meg 

gyógyszerkémiai szempontból szokatlan, egyedi tulajdonságokat [141]. Itt kell megemlíteni, 

hogy a természetes eredet_ hatóanyagok átlagos TPSA értéke (113 Å2) magasabb, mint a 

szintetikus gyógyszereké (75 Å2) [142]. Ezeknek megfelelQen az általunk vizsgált összes 

ekdiszteroid TPSA értéke magasabb volt, mint 90 Å2. Ezt részben a vegyületek magas 

oxigénatom tartalma okozza, mely szintén gyakori a természetes vegyületek esetében [142]. 

Azonban az általános trend itt is megfigyelhetQ volt; a legalacsonyabb poláris felszín_ 

ekdiszteroidoknak volt a legmagasabb a PAMPA-permeabilitása és a clogBB értéke  

(14. táblázat). 

 

 

16. ábra A clogBB és clogP közötti összefüggés a vizsgált ekdiszteroidok esetében 
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17. ábra A számított logBB és TPSA értékek közötti összefüggés a vizsgált ekdiszteroidok esetében 

 
 

A vizsgált ekdiszteroidokat négy csoportra (I-IV) osztottuk BBB-specifikus PAMPA 

permeabilitásuk alapján (18. ábra). Ennek a besorolásnak a célja az volt, hogy azonosítsuk a 

magas permeabilitású vegyületeket ( logPe > -6,0 és clogBB > 0), és egyben a rangsorolással 

illusztráljuk a felszívódási trendeket. 

A nem penetráló vegyületek csoportja (IV. csoport) további két alcsoportra volt 

osztható. Négy ekdiszteroidnak (E16, E26, E29, E34) volt magas a lipofilitása (clogP > 3) és 

a membránretenciója (MR > 80%). Ezek a vegyületek felhalmozódtak a PAMPA lipid 

membránjában, mely gátolta az átjutásukat a fogadó oldali vizes fázisba, annak ellenére, hogy 

a számított logBB értékük magas volt. A IV. csoport további tizenegy tagjának alacsony volt a 

membránretenciója (MR < 25%) és a lipofilitása közepes (clogP < 2), így ezek a vegyületek 

viszonylagos hidrofil karakterük miatt a donor oldal vizes közegében maradtak, nem voltak 

képesek átjutni a lipofil membránon (14. táblázat, 18. ábra). 

A II. és III. csoport vegyületeinek közepes és alacsony felszívódási tulajdonságait mind 

a PAMPA modell, mind a Percepta program azonos módon becsülte, rangsorolta (18. ábra). 

Az I. csoport magas permeabilitású ekdiszteroidjait további két alcsoportra osztottuk. 
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Tizenegyet közülük a Percepta alacsony agyi felszívódású molekulaként becsült (clogBB < 0), 

míg a PAMPA modellben ezek nagymértékben átjutottak a membránon. Az I. csoport további 

négy vegyületének a PAMPA és a Percepta is fokozott permeabilitást tulajdonított.  

 

18. ábra A vizsgált ekdiszteroidok PAMPA permeabilitási osztályozása a clogBB értékek függvényében 
 

Ahogy azt az I. csoportban bemutattuk, a közepes lipofilitás (clogP > 3,4), a viszonylag 

kis poláris felszín és a magas clogBB és logPe nagyarányú agyi bejutást jeleznek elQre. Ezek 

alapján a molekuláris deszkriptorok és mért fizikai-kémiai jellemzQk alapján a vizsgált 

vegyületkör legígéretesebb tagjai az E25, E30, E31, E32 és E33 voltak, ezeket jelöltük ki 

további preklinikai vizsgálatokra. In vitro neuroblasztomás sejtvonalon végzett vizsgálatok 

alapján mind az öt vegyületnél sikerült igazolni a tumor ellenes hatást. Az általunk kidolgozott 

sz_rési modell alkalmasságát egy nemrégiben végzett in vivo farmakokinetikai vizsgálat is 

megerQsítette. Egy egyszeri dózisú intraperitoneális injekciót követQen az E25 (I. csoport) 

szignifikánsan nagy mennyisége volt kimutatható patkányok agyában, míg az E3 (IV. csoport) 

nem volt detektálható [143]. 
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5.4. A foszfolipidózis elQrejelzése [144] 

 
A 2000-es évek elejétQl a toxicitás egyre gyakoribb oka volt a gyógyszerjelöltek kiesésének 

a klinikai vizsgálatok során, így egyre sürgetQbbé vált az ipari igény arra, hogy ezeket a toxikus 

hatásokat okozó vegyületeket még a preklinikai fázisban kisz_rjék. Doktori munkám során azt 

kívántuk vizsgálni, hogy a PAMPA mérések által nyert effektív permeabilitás és a 

membránretenciós értékek összefüggésbe hozhatóak-e a foszfolipidózis kialakulásának 

kockázatával, ezzel elQre jelezve ezt a mellékhatást. 

Bár a foszfolipidózis mechanizmusa nem pontosan tisztázott, az megállapítható, hogy 

fizikai-kémiai szempontból ez egy gyógyszertranszport folyamat két különbözQ pH-jú közeg 

között, mely során a hatóanyag a citoszolból (pH = 7,4) a lizoszómába (pH ~ 4) jut, annak 

membránján keresztül. A javasolt mechanizmus alapján feltételeztük, hogy a foszfolipidózis 

modellezésére alkalmas lehet a membrántranszport-folyamatok leírására alkalmazott PAMPA 

rendszer. Ennek igazolására elQkísérleteket végeztünk. (Az 5.4. fejezetben bemutatott mérések 

eredményeit részletesen a Melléklet M7-M8. táblázataiban közlöm.) 

 

5.4.1. ElQkísérletek a foszfolipidózis modellezésére 

 
Kiválasztottunk 21, forgalomban levQ hatóanyagot, melyek foszfolipidózist indukáló 

hajlamáról rendelkezésre állt in vivo adat (15. táblázat). Ezeket a vegyületeket vizsgáltuk 

három különbözQ PAMPA modellbenμ izo-pH 4,0; izo-pH 7,4 és gradiens (pH 7,4 spH 4,0) 

mérési elrendezéseket alkalmaztunk. 

Az eredmények kiértékelésekor a vegyületek effektív permeabilitását (Pe) és 

membránretencióját (MR%) vettük figyelembe (Melléklet M7. táblázat). Elgondolásunk 

szerint a membránretencióval lehetQség nyílhat a lipid-gyógyszer kölcsönhatás azonosítására, 

az effektív permeabilitás pedig a lizoszóma irányú transzportot jellemzi. Az eredményeket 

összevetettük az in vivo adatokkal, és ezek alapján állapítottuk meg a különbözQ rendszerek 

elQrejelzQ képességét. A vegyületeket foszfolipidózist okozó (PLD+) és nem okozó (PLD-) 

csoportokra osztottuk. A modellek jósága a negatív prediktív (NPV) és pozitív prediktív 

értékekkel (PPV), valamint a pontossággal jellemezhetQ, melyek megadása a következQképpen 

történtμ 
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vegyület -PLD vivo in összes

vegyületek -PLD prediktált által modell
NPV     (14) 

vegyület PLD vivo in összes

vegyületek PLD prediktált által modell
PPV




    (15) 

vegyület mért összes

vegyület prediktált jól összes
Pontosság     (16) 

Mivel a foszfolipidózis a különbözQ szövetekben különféle mértékben jelenik meg, célunk 

volt a szövetspecifikus jelleg azonosítása is a PAMPA mérések során, melyhez különbözQ 

szövetekre jellemzQ lipidmembránokat alkalmaztunk. Az elQkísérleteket a tüdQ szövetre 

jellemzQ lipidösszetétellel végeztük, melyet egyedi foszfolipidek segítségével állítottunk össze 

(ld. 4.3.5. fejezet). 

ElsQként izo-pH 7,4 PAMPA rendszerben vizsgáltuk a vegyületeket. Ezzel a citoszolban 

létrejövQ lipid-gyógyszer kölcsönhatást kívántuk modellezni. Ebben az esetben nem találtunk 

összefüggést a Pe és az in vivo PLD adatok között. A MR% értékek azonban alacsonyabbak 

voltak a PLD-t nem okozó (<40%, kivéve a flutamid és mianszerin), és magasabbak a PLD-t 

okozó (>40%, kivéve a klorokvin) vegyületek esetében (19. ábra). 

Izo-pH 4,0-en is megvizsgáltuk a vegyületeket. Itt a kationos amfifil anyagok fokozott 

ionizációja miatt gyengébb kölcsönhatás volt tapasztalható a lipidekkel, amelyre a csökkent 

MR% értékek is utaltak, és amit az alacsony effektív permeabilitási értékek is megerQsítettek. 

Ez a kísérleti elrendezés a lizoszómán belül lejátszódó lipid-hatóanyag kölcsönhatás 

kialakulásának valószín_ségét szemléltette. A kapott eredmény alapján feltételezhetQ, hogy a 

foszfolipidózis kialakulásának azon mechanizmusa, mely a hatóanyag-lipid komplex 

kialakulásával írható le, elsQsorban az extralizoszomális oldalon (pH = 7,4) jöhet létre. 

Ezt követQen méréseinket gradiens-pH rendszerben végeztük (donorμ pH 7,4 s akceptor: 

pH 4,0), mellyel azt kívántuk modellezni, hogy a gyógyszer a citoszolból hogyan jut a 

membránon át a lizoszómába. A gradiens-pH-n mért permeabilitási értékek szembet_nQ 

összefüggést mutattak az in vivo eredményekkel. A foszfolipidózist okozó vegyületek 

permeabilitása nagyobb volt 25*10-6 cm/s-nál, míg a foszfolipidózist nem okozóké kisebb. Ez 

alól mindössze a mianszerin (álpozitív) és a klorokvin (álnegatív) volt kivétel (20. ábra). 
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19. ábra 21 db referencia vegyület membránretenciós értéke, három eltérQ donor-akceptor pH elrendezés_ 
PAMPA-rendszerben, tüdQ-szöveti lipidösszetétel mellett, az in vivo PLD kategóriák függvényében 

 

 

 

 

20. ábra 21 db referencia vegyület effektív permeabilitási értéke, három eltérQ donor-akceptor pH elrendezés_ 
PAMPA-rendszerben, tüdQ-szöveti lipidösszetétel mellett, az in vivo PLD kategóriák függvényében 
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5.4.2. A kidolgozott PAMPA modell eredményessége kibQvített vegyületkörön 

 

A sikeres elQkísérleteket követQen 63 tagúra bQvítettük a mérendQ vegyületek csoportját. A 

validálás során az izo-pH 7,4-es rendszerben a membránretenciót, a gradiens-pH PAMPA 

rendszerben az effektív permeabilitást és a membránretenciót vizsgáltuk. Membránként 

különbözQ szövetspecifikus lipid-keverékeket állítottunk össze, melyek a vér-agy gát, a szív, a 

tüdQ, a máj és a vese lipidösszetételét közelítik. 

 

 

Vegyület PLD +/- referencia Ploemen 
modella 

Tomizawa 
modell b 

CMCDL/CMCL 
pH 7,2 c log kAOT 

d 
Izo-pH 7,4 Gradiens-pH (7,4 s 4,0) 

MR 
(%) S.D. Pe 

(*106 cm/s) S.D. MR 
(%) S.D. 

*Amitriptilin(1) + (II) e;c;f + magas 0,100 1,82 88,1 1,4 86,2 10,0 65,3 2,5 

*Amodiakvin (2) + (I) e + magas    69,3 1,6 27,0 0,8 46,4 6,8 

*Klorokvin (3) + (I,II) e;c;f + magas 0,333 1,71 11,7 0,6 4,6 0,1 23,3 6,5 

 Klórpromazin (4) + (II) e;c;f + magas 0,047  94,5 0,6 99,9 2,1 69,9 2,6 

 Citalopram (5) + (II) e;c;f + magas 0,272 1,75 42,1 2,3 50,5 4,9 44,5 1,5 

 Klomipramin (6) + (II) e;c;f + magas 0,082 2,00 93,5 1,6 90,9 23,4 69,6 1,9 

*Klozapin (7) + (II) e;c;f - magas 0,665  53,7 4,7 76,8 1,6 50,1 1,8 

 Dezipramin (8) + (II) c;f + magas 0,155  42,6 1,2 86,8 0,8 52,6 1,0 

*Dibukain(9) + (II) g + magas    56,2 3,9 64,6 11,0 55,3 2,3 

 Fluoxetin (10) + (I,II) e;c;f + magas 0,047 2,00 55,8 1,6 73,8 20,7 55,6 1,5 

 Haloperidol (11) + (II) c;f - magas 0,125 2,18 79,9 3,6 111,3 5,3 60,8 6,5 

*Hidroxizin (12) + (II) c;f - magas    60,6 2,4 84,9 8,2 52,1 0,5 

*Imipramin (13) + (II) e;c;f + magas 0,201 1,77 75,2 3,3 92,1 2,4 58,9 0,4 

 Ketokonazol (14) + (II) e;c;f - magas 0,558  71,3 5,3 54,7 0,0 90,2 0,0 

 Lorataidin (15) + (II) f - nincs    97,1 0,7 72,8 27,6 82,1 3,9 

*Maprotilin (16) + (II) e;c;f + magas 0,072 1,86 49,3 2,9 81,5 1,9 50,7 0,7 

 Meflokin(17) + (II) f + magas    68,5 2,7 60,2 17,7 62,1 1,6 

 Fenacetin (18) + (II) e;f - nincs    19,0 3,7 8,7 0,1 12,8 3,0 

 Promazin (19) + (II) c + magas 0,056  76,8 0,2 90,9 3,2 59,2 3,8 

 Kvinakrin (20) + (II) e;f + magas    34,5 2,6 59,0 7,1 44,7 2,0 

*Tamoxifen (21) + (II) e;c;f + magas 0,308 2,39 99,7 0,0 30,1 0,0 99,7 0,0 

 Tioridazin (22) + (II) c;f + magas 0,042  95,2 1,5 48,7 7,1 86,0 1,4 

 Tiloron (23) + (I,II) e + magas    35,5 1,3 46,7 1,0 43,1 0,5 

 Trimipramin (24) + (II) f + magas   1,91 92,1 2,0 83,8 17,2 68,5 3,8 

 Verapamil (25) + (II) h + magas   1,36 58,2 3,0 51,1 1,5 52,0 0,6 

*Zimelidin (26) + (II) e;f - magas   1,79 51,4 0,5 59,3 0,5 49,9 1,2 

 Acetilszalicilsav (27) - e - nincs    18,2 1,4 0,0 0,0 17,9 2,2 

 Amlodipin (28) - c;f + magas 0,191  54,1 1,6 23,7 1,0 49,6 3,7 

*Ampicillin (29) - h - nincs   -1,00 1,6 0,7 0,1 0,0 1,1 4,6 

*Atenolol (30) - c;f - alacsony 0,980 0,05 5,8 2,9 0,0 0,0 4,8 1,5 

 Atropin (31) - c;f + alacsony 0,944 0,36 9,5 5,0 0,1 0,0 13,0 1,4 

 Bupropion (32) - e;c;f - magas 0,762  71,2 1,5 65,3 1,5 55,2 0,3 

 Koffein (33) - e - nincs    3,7 2,3 1,4 0,1 11,0 0,9 

 Karbamazepin (34) - e;c;f - alacsony 0,843  18,9 0,9 9,3 0,1 17,4 4,1 

 Klóramfenikol(35) - f - nincs    3,4 1,6 0,5 0,1 5,2 1,4 
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1ő. táblázat A vizsgált hatóanyagok mért PAMPA paraméterei és PLD-kockázata in vivo, in vitro és  in silico 
adatok alapján 

* A modell kidolgozásánál vizsgált 21 db vegyület; I – PLD indukáló vegyületek: in vivo humán; II- PLD indukáló 
vegyületek: in vivo állat vizsgálatok alapján. A vegyületek számozása a [144] publikációnk alapján történt. a 

Ploemen és mtsai [66]; b Tomizawa és mtsai [68]; c Zhou és mtsai [145]; d Jiang és mtsai [73]; e Pelletier és mtsai 
[67]; f Hanumegowda és mtsai [146]; g Peropadre és mtsai [147]; h Vitovic és mtsai [148]. Pe és MR% adatok a 
tüdQ-szöveti lipidösszetétellel végzett mérések alapján. 

 

Az általunk kidolgozott PAMPA modellek és az irodalomból ismert in silico és in vitro 

nem-sejtes módszerek jóságának összehasonlítása céljából meghatároztuk azok pozitív és 

negatív prediktív értékét és pontosságát (16. táblázat). A statisztikai elemzés alapján 

megállapítható, hogy az in vitro modellek elQrejelzQ képessége szignifikánsan jobb a 

számításos módszerekénél. A gyógyszeriparban az általánosan elterjedt in silico modell a 

Ploemen modell. Ennek elQrejelzQ képességét a 16. táblázat szemlélteti. Látható, hogy amíg a 

NPV magas, addig a PPV viszonylag alacsony, tehát a modell sok álnegatív vegyületet 

1ő. táblázat (folytatás)           

Vegyület PLD +/- referencia Ploemen 
modella 

Tomizawa 
modell b 

CMCDL/CMCL 
pH 7,2 c log kAOT 

d 
Izo-pH 7,4 Gradiens-pH (7,4 s 4,0) 
MR 
(%) 

S.D. Pe 
(*106 cm/s) 

S.D. MR 
(%) 

S.D. 

 Cimetidin (36) - c;f - alacsony 1,033  9,6 1,2 0,0 0,0 17,6 23,9 

 Kolhicin (37) - e - nincs    2,9 2,0 0,0 0,0 1,7 1,3 

 Dantrolén (38) - e - nincs    27,2 5,2 4,0 0,5 18,9 3,2 

 Diklofenak (39) - e;f - nincs    1,8 4,6 0,0 0,0 1,8 3,1 

 Diflunizal (40) - e - nincs    3,2 0,8 0,0 0,0 5,9 2,8 

 Dizopiramid (41) - c;f + magas 1,001 0,46 0,0 8,9 0,7 0,1 6,7 1,9 

 Doxiciklin (42) - e;f - nincs    23,6 3,4 1,2 0,1 14,2 3,7 

 Etopozid (43) - e - nincs    8,0 3,5 0,0 0,0 6,1 5,1 

*Famotidin (44) - e;c,f - alacsony 0,920 0,12 5,5 4,8 0,0 0,0 3,0 2,5 

*Flutamid (45) - e - nincs    57,4 1,7 18,4 3,6 56,3 2,3 

*Gemfibrozil (46) - e,c;f - nincs 1,039  27,8 0,2 0,0 0,0 9,6 0,2 

 Metapirilén (47) - e,f - magas    42,0 1,8 90,3 10,4 52,1 0,5 

 Metildopa (48) - e;f - nincs    38,6 0,0 0,0 0,0 38,0 3,0 

*Mianszerin (49) - c;f - magas 0,217 1,56 93,4 0,4 80,3 29,9 68,9 3,0 

 Paracetamol (50) - e;c - nincs    7,5 5,8 0,0 0,0 5,1 0,6 

 Fenobarbital (51) - e - nincs    5,5 1,9 0,9 0,1 1,3 2,8 

 Piroxikám (52) - e,f - nincs    4,4 4,3 0,2 0,0 4,9 0,1 

*Prokain (53) - e;c;f - közepes 0,851 0,27 13,3 2,6 16,3 1,2 30,1 2,0 

*Propranolol (54) - c;f + magas 0,076 1,45 29,6 2,6 22,1 0,8 36,7 1,9 

 Ranitidin (55) - c;f - alacsony 0,884  4,1 1,4 0,0 0,0 1,9 0,7 

 Rifampicin (56) - e;f - magas    19,9 0,4 1,0 0,0 25,5 1,8 

 Rolitetraciklin (57) - e;f - magas 

 

 15,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,3 

 Szertralin (58) - f + magas 1,62 91,8 2,2 80,2 25,5 71,5 1,9 

 Szotalol (59) - c;f - alacsony 0,933 0,11 19,1 11,5 0,0 0,0 0,7 0,4 

*Szulindak (60) - e;c;f - alacsony 0,979  1,6 0,1 0,0 0,0 6,3 1,8 

*Takrin (61) - e;f - magas    18,5 0,2 5,0 0,3 18,9 3,8 

 Warfarin (62) - c;f - nincs 0,401 -0,91 5,4 1,8 0,1 0,0 2,8 0,1 

*Zileuton (63) - e - nincs     24,5 0,4 10,6 0,2 26,3 5,6 
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szolgáltat. Az 2.6.3.2. fejezetben bemutatott CMC és EKC mérési módszereknél azonban a PPV 

magas, míg a NPV alacsonyabb, pontosságuk 87%-os. 

A PLD elQrejelzésére a gradiens-pH PAMPA rendszer bizonyult a legalkalmasabbnak.  

Valamennyi lipidösszetétel alkalmazása során, a Pe értékeket figyelembe véve 92%-os PPV-t, 

és jóval 80% feletti pontosságot értünk el, úgy, hogy határként a 25*10-6 cm/s permeabilitási 

értéket választottuk. Ugyanebben a rendszerben a membránretenciókat vizsgálva azt 

tapasztaltuk, hogy a tüdQ, a vese és a máj szöveti membránokat használva érhetünk el 

kiemelkedQ PPV-t és nagy pontosságot. Az izo-pH 7,4-es rendszerbQl származó MR% adatok 

is jól közelítik a PLD kialakulásának kockázatát, különösen a máj és a tüdQ szöveti membrán 

alkalmazása során (16. táblázat). A membránretenció esetében a 40%-os határérték választja 

el a PLD+ és PLD- csoportot. 

Abban az esetben, amikor a PAMPA membránját egyetlen lipid, a foszfatidilszerin (PS) 

alkotta, a PPV értékek magasak voltak ugyan, azonban a NPV értékek nagyon alacsonyak, tehát 

több álpozitív vegyületet eredményezett a vizsgálat. Ez az eredmény is alátámasztja a 

szövetspecifikus vizsgálatok fontosságát.  
 

16. táblázat Az in silico, in vitro nem-sejtes és a gradiens-pH elrendezés_ PAMPA modellek eredményeinek 
statisztikai összehasonlítása (N = 63) 

 PPVd 
(%) 

NPVe 
(%) 

Pontosság 
(%) 

In silico modellek    
Ploemen – modell [66] 73 86 81 
Tomizawa – modell [68] 92 70 79 

In vitro nem-sejtes módszerek*    

CMCa (N=31) [145] 100 75 87 
EKCb (N=23) [73] 92 82 87 

Pe; gradiens-pH PAMPA modell    

BBB 92 84 87 
Máj 92 84 87 
TüdQ 92 89 90 
Vese 92 86 89 
Szív 92 84 87 
PSc 92 78 84 

MR; izo-pH 7,4  PAMPA modell    

BBB 88 78 81 
Máj 92 81 86 
TüdQ 92 81 86 
Vese 88 81 84 
Szív 85 78 81 
PSc 96 62 76 
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16. táblázat (folytatás)    

MR; gradiens-pH PAMPA modell    

BBB 96 78 86 
Máj 92 86 89 
TüdQ 92 84 87 
Vese 92 84 87 
Szív 81 84 83 
PSc 96 73 82 

*Összesen 63 db hatóanyagot vizsgáltunk a PAMPA modellben, azonban az összehasonlításra kiválasztott in vitro 
modellek közölt mérési pontjai mindössze 31 (CMC) és 23 (EKC) vegyület esetén voltak átfedésben. 
aCMC, kritikus micellaképzQ koncentráció; bEKC, elektrokinetikus kromatográfia; cPS, foszfatidilszerin; dPPV, 
pozitív prediktív értékν eNPV, negatív prediktív érték 

 

Megvizsgáltuk, hogy a permeabilitási és membránretenciós értékek milyen mértékben 

korrelálnak az irodalomból ismert in vitro módszerek mérési eredményeivel. A kritikus 

micellaképzQdési koncentráció mérésén alapuló modell CMCDL/CMCL értékei gyengén 

korreláltak a permeabilitással (21. ábra). Ugyanezt tapasztaltuk az elektrokinetikus 

kromatográfiás rendszer retenciós faktorai esetében is (22. ábra). 

 

 
21. ábra A pH-gradiens PAMPA módszerrel mért vegyületek effektív permeabilitási értékei a Zhou és mtsai 

[72] által mért CMCDL/CMCL eredmények függvényében. A vegyületek számozása a 15. táblázat alapján történt 
 
 



78 
 

 
 

22. ábra A pH-gradiens PAMPA módszerrel mért vegyületek effektív permeabilitási értékei a Jiang és mtsai 
[73] által mért logkAOT (kromatográfiás retenciós tényezQ) eredmények függvényében. A vegyületek számozása 

a 15. táblázat alapján történt 
 
 

Összegezve, a PAMPA modellek elQrejelzQ képessége jobb volt, mint a legelterjedtebb in 

silico modelleké. A CMC és EKC módszerek a vegyületek lipidekkel való kölcsönhatását 

modellezik, míg a PAMPA rendszerek elsQsorban a hatóanyagok egyirányú transzportját  

(a citoszolból a lizoszómába) írják le. A PAMPA modell hasonló vagy jobb eredményt 

szolgáltatott, mint az in vitro nem-sejtes módszerek, és ezektQl független, ortogonális 

lehetQséget nyújt a PLD elQrejelzésére. 

 

5.4.3. A metabolitok szerepe 

 
Annak ellenére, hogy az általunk kialakított modellben is azonosíthatóak voltak 

álpozitív és álnegatív eredményt szolgáltató vegyületek, jóval kevesebb ilyen eset fordult elQ, 

mint az in silico modellek esetében. A téves elQrejelzések egyik, több alkalommal azonosított 

oka az adott vegyület metabolizmusára vezethetQ vissza [149-152]. Az élQ szervezetbe jutva a 

hatóanyagok legtöbb esetben átalakulnak, metabolizálódnak, elsQsorban májhoz köthetQ 

enzimek (fQként CP450) alakítják át ezeket, de a metabolizmus végbemehet már a májba 

kerülés elQtt is (pl. a bélhámsejtekben). A keletkezQ metabolitok jellemzQen más fizikai-kémiai 

tulajdonsággal rendelkeznek, mint az eredeti vegyület, ezért eltérQ lehet farmakokinetikai 

sajátságuk, de biológiai és így toxikus hatásuk is. Egy-egy funkciós csoport kilépése vagy 
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beépülése miatt változhat az amfifil vegyület bázicitása, valamint jellemzQen csökken a 

lipofilitása is. E két paraméter megváltozása jelentQsen képes megváltoztatni a metabolitok 

anyavegyülethez képest fennálló permeabilitási sajátságait. Így elQfordul, hogy míg a 

gyógyszer nem okoz foszfolipidózist, addig a metabolitja igen, vagy fordítva. Emiatt nagyon 

fontos, hogy az elQrejelzés során figyelembe vegyük a lehetséges metabolitok hatását is. 

Megvizsgáltuk azokat a hatóanyagokat, melyeket az általunk kidolgozott PAMPA 

modell tévesen sorolt PLD+/- osztályba. Az amlodipin, a klorokvin és a mianszerin esetében 

már korábban megállapították, hogy a metabolitjaikhoz kapcsolódóan pontatlan az elQrejelzés 

más prediktív modellek alkalmazásakor is [145, 153-155]. Más hatóanyagoknál bár kísérletes 

bizonyításról nem számoltak be, mechanisztikus magyarázatot mégis találhatunk arra 

vonatkozóan, hogy egyes vegyületek foszfolipidózist okozó hajlama a metabolizmus során 

megváltozik. Erre példa a metapirilén N-oxidációja [156, 157], melynek során a fQ metabolit 

bázicitása szignifikánsan gyengébb, mint az anyavegyületé, vagy a szertralin oxidatív 

deaminációja [158], ahol a bázikus csoport elt_nik a molekulából, így csökkentve annak 

foszfolipidózist okozó tulajdonságát. A propranolol szokatlan viselkedését a fizikai-kémiai 

paraméterek indokolhatják (pKa, logP, nettó töltés), ez adhat magyarázatot arra, hogy a 

Ploemen és Tomizawa modellek rossz becslést adnak erre a vegyületre. 

Nem bizonyították eddig kísérletekkel, hogy a fenacetin és bupropion téves predikciói 

a metabolizmussal magyarázhatóak. Az in vivo adatok alapján a fenacetin foszfolipidózist 

indukál, azonban ezt sem az általunk kidolgozott modell, sem az in silico módszerek nem tudták 

elQrejelezni. A fenacetinnek nincs bázikus nitrogénje, nem ionizálódik, közepesen lipofil 

molekula. A foszfolipidózis ismertetett mechanizmusai alapján ez a vegyület nem okozhatna 

ilyen mellékhatást. FQ metabolitja, a 4-etoxi-anilin [159] viszont már olyan fizikai-kémiai 

sajátságokkal rendelkezik, mely alapján PLD+ kockázata fokozódikμ van bázikus nitrogénje,  

4-es körüli pH-n ionos formába kerül, és ezen a pH-n lipofilitása is némileg lecsökken  

(23. ábra). Ennek megfelelQen a 4-etoxi-anilint is megvizsgáltuk a pH-gradiens PAMPA 

rendszerben, és a permeabilitási és membránretenciós értékek növekedését tapasztaltuk. Így ezt 

a vegyületet a PLD+ kategóriába soroltuk. Ezek alapján nagy valószín_séggel elmondható, 

hogy nem a fenacetin, hanem annak metabolitja okozza a foszfolipidózist, ami 

megmagyarázhatja a modellünkben kapott ellentmondást. Hasonlóképpen megvizsgáltuk a 

bupropion fQ metabolitját, a hidroxibupropiont is [160]. Ebben az esetben a permeabilitás és a 

membránretenció is csökkent, utóbbi elérte a 40%-os határt (23. ábra). Az eredmények alapján 

feltételezhetjük, hogy a bupropion a jelentQs metabolikus átalakulása miatt nem okoz 

foszfolipidózist in vivo. 
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23. ábra A fenacetin és a bupropion fQ metabolitjai, és azok viselkedése a PLD-modellekben 
 
 

 Munkám során sikerült kidolgozni egy robusztus, nagy áteresztQképesség_, pontos és a 

korábbi PLD modellekhez képest ortogonális módszert a foszfolipidózis elQrejelzésére. ElQször 

írtunk le olyan PAMPA módszert, mely a sejtorganellumok közötti anyagtranszport 

modellezésére alkalmas, továbbá megmutattuk a különbözQ szöveteknek megfelelQ 

lipidmembránok alkalmazásának lehetQségét és jelentQségét. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A gyógyszerkutatás során a hatóanyagjelöltek kiesési kockázatának csökkentése és 

farmakokinetikai tulajdonságainak javítása céljából elengedhetetlen a vegyületek korai fázisú 

fizikai-kémiai jellemzése. Ennek részeként doktori munkámban a Parallel Artificial Membrane 

Permeability Assay (PAMPA) modellrendszert alkalmaztam a vegyületek szövetspecifikus 

felszívódásának és megoszlásának becslésére. 

Kutatómunkám során meghatároztuk a megfelelQ mérési körülményeket a szájüregi 

nyálkahártyán keresztüli felszívódás elQrejelzésére. Azt találtuk, hogy a PAMPA modellben n-

dodekánt alkalmazva membránként az effektív permeabilitási értékek jól közelítik a referencia 

ex vivo mérési eredményeket. 

 A PAMPA technika mérési körülményeinek részletes és szisztematikus vizsgálatával 

felderítettük a paraméterek változtatásának hatását az effektív permeabilitási és 

membránretenciós értékekre. Az így nyert ismereteket felhasználva optimáltuk a PAMPA-BBB 

modellt, mellyel az agyi penetráció eddigieknél pontosabb elQrejelzését valósítottuk meg. A 

Richter Gedeon Nyrt. originális kutatásán újonnan elQállított vegyületek fizikai-kémiai 

jellemzésének részeként a módszer valós gyógyszeripari alkalmazása is megvalósult. 

A kutató csoport korábbi vizsgálatai alapján a PAMPA-BBB modell kiterjeszthetQnek 

bizonyult természetes eredet_ hatóanyagjelöltek vizsgálatára. Ezt kihasználva a Szegedi 

Tudományegyetem Farmakognóziai Intézet kutatói által izolált és elQállított ekdiszteroidok vér-

agy gáton keresztüli transzportját vizsgáltuk a PAMPA-BBB modell és in silico számítások 

segítségével. Az in vitro és in silico adatok alapján kiválasztottunk a vegyületcsaládból öt olyan 

vegyületet (E25, E30-E33), melyeket várható farmakokinetikai sajátságuk alapján érdemes 

lehet kijelölni a magasabb költségvonzatú in vivo preklinikai vizsgálatokra. Ezt követQen in 

vitro neuroblasztomás sejtvonalon végzett vizsgálatok alapján mind az öt vegyületnél sikerült 

igazolni a tumor ellenes hatást. 

Munkám során a PAMPA technikával modelleztük a gyógyszerhatóanyagok citoszolból 

lizoszómába történQ transzportját. Ennek segítségével egy új, az eddigi módszerektQl független, 

nagy áteresztQképesség_ és robusztus modellt dolgoztunk ki a gyógyszer-indukált 

foszfolipidózis elQrejelzésére. Azonosítottuk a modell szövetspecifikus jellegét. Irodalmi 

adatokkal és saját mérési eredményekkel sikerült igazolnunk a metabolizmus szerepét a 

foszfolipidózis kockázat változásában. 
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7. TÉZISPONTOK 

1. Kidolgoztunk egy robusztus, nagy áteresztQképesség_ PAMPA módszert 
gyógyszerhatóanyagok szájüregen keresztüli felszívódásának elQrejelzésére. 
Megállapítottuk, hogy egykomponens_ oldószermembránként n-dodekánt alkalmazva 
az effektív permeabilitási értékekkel jól közelíthetQ az ex vivo sertés bukkális mukózán 
keresztüli hatóanyag felszívódás. [120] 
 

2. Optimáltuk a PAMPA-BBB módszer mérési körülményeit (inkubálás 4 órán át, 37oC-
on, 10 m/V% PBLE alkalmazása membránként, n-hexánμ n-dodekán 3μ1 elegyében 
oldva, izo-pH = 7,4 körülmények, 5 V/V% DMSO segédoldószer használatával), így az 
eddigieknél pontosabb elQrejelzQ képesség_ in vitro modellt dolgoztunk ki a 
hatóanyagok vér-agy gáton keresztüli átjutásának becslésére. [121] 
 

3. Természetes eredet_ és félszintetikus ekdiszteroidok szerkezet-permeabilitás 
összefüggéseit határoztuk meg. Az in vitro PAMPA-BBB modell és in silico fizikai-
kémiai jellemzQk együttes alkalmazásával kidolgoztunk egy sz_rési rendszert, mely 
alkalmas a vizsgált ekdiszteroidok agyi penetrációs készségének osztályozására, 
elQrejelzésére. A modell alkalmazhatóságát in vitro farmakodinámiás, és patkányokon 
végzett in vivo agyi penetrációs vizsgálatok is alátámasztották. [138] 
 

4. A gyógyszer-indukált foszfolipidózis kockázatának elQrejelzésére kidolgoztunk egy, a 
korábbi in vitro rendszerektQl független PAMPA rendszert. Vizsgálatainkban 
bizonyítottuk, hogy a (pH 7,4 s pH 4,0) gradiens-pH elrendezés_ PAMPA modell 
alkalmas a citoszol s lizoszóma irányú transzport modellezésére, így elsQként 
alkalmaztuk a PAMPA módszert valamely sejtorganellum irányú hatóanyag transzport 
modellezésére. [144] 
 

5. A foszfolipidózis elQrejelzésére kidolgozott PAMPA módszerrel megmutattuk a modell 
szövetspecifikus jellegét, melyet különbözQ összetétel_ lipid-membránok 
alkalmazásával értünk el. [144] 
 

6. A fenacetin és a bupropion molekulák esetében saját mérési eredményeinkkel igazoltuk 
a metabolizmus szerepét ezen gyógyszerek foszfolipidózis kialakulásának 
kockázatában. [144] 
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10. MELLÉKLET 



M1. táblázat Az inkubálási idQ és hQmérséklet hatása a PAMPA permeabilitási eredményekre (logPe). (Folytatása a következQ oldalon) 
 

Inkubálási idQ 
és hQmérséklet: 18h; RT 18h; RT 4h; RT 4h; RT 4h; 37oC 4h; 37oC 

Detektálási 
mód: 

UV-reader HPLC UV-reader HPLC UV-reader HPLC 

Vegyület neve logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe 

Acetilszalicilsav n.d.  -6,16 0,01 n.d.  -5,88 0,01 n.d.  -5,63 0,02 

Amitriptilin n.d.  -4,77 0,04 n.d.  -4,62 0,01 n.d.  -4,56 0,10 

Bupropion  -4,09 0,05 -4,05 0,04 -4,49 0,05 -4,29 0,03 -4,18 0,04 -4,38 0,03 

Buspiron -3,92 0,08 -4,71 0,02 -4,36 0,02 -4,56 0,01 -4,31 0,01 -4,54 0,01 

Dezipramin -4,12 0,05 -4,81 0,01 -4,46 0,02 -4,51 0,02 -4,35 0,01 -4,60 0,03 

Diazepám -4,00 0,04 -4,73 0,05 -4,44 0,05 -4,49 0,02 -4,23 0,05 -4,38 0,10 

Difenhidramin n.d.  -4,78 0,03 n.d.  -4,56 0,01 n.d.  -4,60 0,02 

Diklofenak -4,78 0,02 -5,58 0,01 -4,97 0,02 -5,36 0,03 -4,99 0,03 -5,46 0,03 

Fenitoin  n.d.  -4,92 0,03 n.d.  -4,78 0,03 n.d.  -4,90 0,10 

Fentanil n.d.  -4,43 0,09 n.d.  -4,51 0,03 n.d.  -4,44 0,09 

Fluoxetin  n.d.  -4,76 0,03 n.d.  -4,43 0,01 n.d.  -4,45 0,06 

Hidrokortizon  -4,60 0,05 -5,72 0,02 -4,96 0,04 -5,62 0,02 -4,88 0,03 -5,56 0,05 

Hidroxizin  n.d.  -4,81 0,02 n.d.  -4,59 0,01 n.d.  -4,63 0,01 

Imipramin -4,09 0,09 -4,91 0,04 -4,50 0,07 -4,47 0,02 -4,33 0,03 -4,45 0,01 

Indometacin  -5,04 0,02 -5,85 0,02 -5,30 0,06 -5,57 0,01 -5,28 0,01 -5,70 0,02 

Karbamazepin -4,27 0,04 -4,91 0,01 -4,75 0,00 -4,81 0,02 -4,73 0,01 -4,64 0,01 

Klozapin -4,27 0,03 -4,77 0,02 -4,40 0,06 -4,45 0,01 -4,36 0,06 -4,31 0,01 

Kvetiapin -4,28 0,05 -4,79 0,03 -4,63 0,02 -4,65 0,01 -4,56 0,03 -4,68 0,01 

Lamotrigin  -4,58 0,06 -4,34 0,04 -5,00 0,07 -5,18 0,01 -5,01 0,01 -6,36 0,02 

Maprotilin n.d.  -4,74 0,06 n.d.  -4,59 0,03 n.d.  -4,40 0,02 

Nortriptilin -3,86 0,10 -4,78 0,04 -4,49 0,08 -4,55 0,02 -4,32 0,03 -4,61 0,01 



M1. táblázat (folytatás) A┣ ｷﾐﾆ┌H=ﾉ=ゲｷ ｷSﾟ Yゲ ｴﾟﾏYヴゲYﾆﾉWデ ｴ;デ=ゲ; ; PAMPA ヮWヴﾏW;Hｷﾉｷデ=ゲｷ WヴWSﾏYﾐ┞WﾆヴW ふﾉﾗｪPe). 

Vegyület neve logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe 

Oxazepám  -4,28 0,01 -4,77 0,03 -4,53 0,09 -4,56 0,01 -4,89 0,03 -4,48 0,05 

Progeszteron  -4,10 0,06 -5,27 0,07 -4,44 0,06 -4,83 0,02 -4,29 0,02 -4,77 0,07 

Promazin -4,24 0,04 -4,97 0,02 -4,55 0,07 -4,71 0,02 -4,48 0,04 -4,78 0,08 

Propranolol  -4,15 0,06 -4,80 0,01 -4,50 0,03 -4,71 0,00 -4,43 0,04 -4,44 0,04 

Szalicilsav -4,59 0,04 -6,36 0,02 -4,78 0,02 -5,87 0,02 -4,65 0,03 -5,71 0,00 

Tiopentál  -4,25 0,07 -4,71 0,01 -4,43 0,01 -4,41 0,08 -4,37 0,08 -4,65 0,06 
 n = 3 párhuzamos mérés alapján; RT – szobahQmérséklet (25±1 oC), n.d., nem detektálható 
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M2. táblázat A membrán oldószerének hatása a PAMPA permeabilitási eredményekre (logPe) 

 

n-dodekán : n-hexán 
arány (V/V) 0:1 1:3 1:1 3:1 1:0 

Vegyület neve logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe logPe SD logPe 

Amitriptilin -4,24 0,02 -4,63 0,10 -4,84 0,05 -5,21 0,09 -4,99 0,11 

Bupropion  -4,18 0,04 -4,28 0,07 -4,71 0,07 -4,49 0,02 -4,45 0,10 

Diklofenak -4,26 0,05 -5,56 0,09 -5,26 0,04 -5,18 0,03 -5,35 0,04 

Fenitoin  -4,24 0,02 -4,72 0,07 -4,62 0,02 -4,55 0,03 -4,62 0,06 

Fluoxetin -4,34 0,04 -4,43 0,08 -4,33 0,10 -4,61 0,10 -4,47 0,01 

Hidrokortizon  -4,41 0,01 -5,23 0,12 -5,48 0,09 -5,37 0,04 -4,95 0,05 

Hidroxizin  -4,37 0,03 -4,53 0,11 -4,49 0,09 -4,78 0,04 -4,73 0,08 

Indometacin  -4,37 0,10 -5,74 0,10 -5,37 0,02 -5,46 0,05 -5,57 0,03 

Karbamazepin -4,25 0,06 -4,89 0,10 -4,64 0,08 -4,73 0,01 -4,60 0,00 

Kvetiapin  -4,29 0,01 -4,49 0,06 -4,45 0,08 -4,54 0,01 -4,52 0,10 

Lamotrigin  -4,26 0,02 -5,03 0,07 -4,90 0,08 -4,83 0,02 -4,92 0,08 

Oxazepám  -4,22 0,01 -4,48 0,11 -4,38 0,06 -4,58 0,06 -4,45 0,00 

Progeszteron  -4,41 0,00 -4,72 0,10 -4,61 0,05 -5,04 0,08 -4,84 0,08 

Propranolol  -4,23 0,01 -4,65 0,08 -4,66 0,10 -4,66 0,06 -4,56 0,01 

Tiopentál  -4,42 0,07 -4,75 0,07 -4,64 0,03 -4,69 0,08 -4,56 0,10 
 n = 6 párhuzamos mérés alapján 

 

  



 
 

M3. táblázat A lipid koncentráció és a membrán térfogatának hatása a PAMPA permeabilitási eredményekre (logPe). (Folytatása a következQ oldalon) 
 

PBLE m/V % 0%   2%   4%   
                   

たl n-dodekán 
(5 たl n-dodekán – n-hexán 

elegyében) 

1ul 2ul 3ul 4ul 5ul  1ul 2ul 3ul 4ul 5ul  1ul 2ul 3ul 4ul 5ul  

Vegyület neve                                     

Amitriptilin -4,41 -4,76 -4,84 -4,74 -4,89  -4,41 -4,75 -5,04 -5,10 -4,55  -4,47 -4,55 -4,77 -5,20 -4,82  

Bupropion  -4,22 -4,15 -4,38 -4,27 -4,39  -4,23 -4,34 -4,30 -4,34 -4,35  -4,26 -4,24 -4,19 -4,49 -4,55  

Diklofenak  -6,23 -5,81 -5,67 -5,69 -5,72  -6,05 -5,66 -5,32 -5,50 -5,46  -6,13 -5,26 -4,98 -5,18 -5,13  

Fenitoin  -5,58 -5,59 -5,58 -5,63 -5,60  -5,52 -5,14 -4,83 -4,86 -4,89  -5,58 -4,63 -4,55 -4,55 -4,60  

Fluoxetin -4,32 -4,30 -4,35 -4,30 -4,37  -4,39 -4,41 -4,41 -4,49 -4,45  -4,43 -4,42 -4,30 -4,60 -4,51  

Hidrokortizon  -6,07 -6,09 -6,09 -6,09 -6,08  -6,09 -5,95 -5,51 -5,66 -5,56  -6,14 -5,46 -5,06 -5,37 -5,22  

Hidroxizin -4,48 -4,34 -4,57 -4,28 -4,61  -4,47 -4,50 -4,63 -4,72 -4,63  -4,55 -4,36 -4,34 -4,77 -4,77  

Indometacin  -6,34 -6,35 -6,11 -6,34 -6,34  -6,16 -6,00 -5,67 -5,80 -5,69  -6,26 -5,39 -5,14 -5,46 -5,28  

Karbamazepin -5,47 -4,97 -4,79 -4,82 -4,85  -5,20 -4,99 -4,67 -4,67 -4,64  -5,55 -4,69 -4,54 -4,73 -4,62  

Kvetiapin  -4,56 -4,40 -4,38 -4,36 -4,39  -4,51 -4,43 -4,40 -4,35 -4,68  -4,58 -4,41 -4,36 -4,54 -4,54  

Lamotrigin  -6,38 -6,39 -6,39 -6,38 -6,38  -6,24 -5,52 -5,15 -5,12 -5,40  -6,05 -5,08 -4,82 -4,83 -4,92  

Oxazepám  -5,96 -5,31 -5,25 -5,29 -5,30  -5,52 -4,74 -4,58 -4,59 -4,48  -5,19 -4,35 -4,28 -4,58 -4,46  

Progeszteron -4,62 -4,55 -5,32 -4,77 -4,86  -4,39 -4,98 -5,08 -4,95 -4,76  -4,68 -4,53 -4,64 -5,04 -4,92  

Propranolol  -4,94 -4,67 -4,58 -4,60 -4,60  -5,27 -4,72 -4,59 -4,57 -4,44  -5,29 -4,52 -4,47 -4,66 -4,61  

Tiopentál  -4,62 -4,49 -4,31 -4,51 -4,36   -5,14 -4,48 -4,42 -4,82 -4,65   -4,91 -4,41 -4,46 -4,68 -4,38   
n = 6 párhuzamos mérés alapján 

 

 

 

 

 



 
 

 

M3. táblázat (folytatás) A lipid koncentráció és a membrán térfogatának hatása a PAMPA permeabilitási eredményekre (logPe) 

 

PBLE m/V % 6%   8%   10%  

                  
たl n-dodekán 

(5 たl n-dodekán – n-hexán 
elegyében) 

1ul 2ul 3ul 4ul 5ul  1ul 2ul 3ul 4ul 5ul  1ul 2ul 3ul 4ul 5ul 

Vegyület neve                                  

Amitriptilin -4,44 -4,78 -4,89 -4,86 -4,75  -4,41 -4,87 -4,69 -5,13 -4,70  -4,65 -4,61 -5,18 -4,81 -4,78 

Bupropion  -4,22 -4,31 -4,27 -4,21 -4,32  -4,21 -4,36 -4,30 -4,44 -4,35  -4,21 -4,26 -4,38 -4,29 -4,28 

Diklofenak  -5,89 -5,16 -5,03 -5,06 -4,89  -5,68 -5,03 -4,84 -4,87 -4,82  -5,34 -4,89 -4,79 -4,78 -5,06 

Fenitoin  -5,23 -4,67 -4,53 -4,57 -4,52  -5,02 -4,57 -4,54 -4,51 -4,54  -4,74 -4,55 -4,48 -4,48 -4,45 

Fluoxetin -4,36 -4,47 -4,58 -4,41 -4,56  -4,38 -4,50 -4,67 -4,64 -4,64  -4,48 -4,43 -4,80 -4,68 -4,63 

Hidrokortizon  -5,91 -5,30 -5,01 -5,06 -5,04  -5,85 -5,13 -4,96 -4,87 -4,96  -5,52 -5,11 -4,89 -4,89 -5,16 

Hidroxizin -4,49 -4,64 -4,51 -4,32 -4,56  -4,38 -4,66 -4,66 -4,85 -4,54  -4,63 -4,44 -4,95 -4,49 -4,46 

Indometacin  -6,14 -5,35 -5,23 -5,20 -5,01  -5,86 -5,16 -5,02 -4,83 -4,94  -5,48 -5,02 -4,86 -4,91 -5,16 

Karbamazepin -5,16 -4,68 -4,54 -4,57 -4,55  -5,01 -4,58 -4,51 -4,50 -4,53  -4,89 -4,56 -4,49 -4,48 -4,58 

Kvetiapin  -4,47 -4,44 -4,47 -4,54 -4,43  -4,46 -4,44 -4,45 -4,48 -4,47  -4,43 -4,41 -4,52 -4,50 -4,48 

Lamotrigin  -5,60 -4,99 -4,76 -4,78 -4,78  -5,45 -4,75 -4,72 -4,62 -4,75  -5,10 -4,83 -4,59 -4,66 -4,67 

Oxazepám  -4,78 -4,44 -4,31 -4,31 -4,38  -4,60 -4,41 -4,33 -4,43 -4,31  -4,61 -4,27 -4,44 -4,34 -4,31 

Progeszteron -4,69 -5,01 -4,77 -4,54 -4,64  -4,41 -5,07 -4,75 -5,12 -4,53  -4,74 -4,51 -5,29 -4,63 -4,41 

Propranolol  -4,93 -4,63 -4,45 -4,57 -4,49  -4,80 -4,58 -4,48 -4,64 -4,51  -4,68 -4,48 -4,67 -4,47 -4,47 

Tiopentál  -4,61 -4,44 -4,40 -4,48 -4,38   -4,60 -4,34 -4,39 -4,40 -4,42   -4,40 -4,37 -4,42 -4,42 -4,55 

n = 6 párhuzamos mérés alapján 
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M4. táblázat A koleszterin tartalom hatása a PAMPA permeabilitási eredményekre (logPe) 

 

Lipid oldószer: 3:1 n-hexán : n-dodekán elegye 

Koleszterin mennyiség          

(16 mg PBLE+600 たl 
oldószerben) 

2 mg 4 mg 6 mg 8 mg 

Vegyület neve logPe SD logPe SD logPe SD logPe SD 

Amitriptilin  -4,67 0,04 -4,72 0,11 -4,50 0,03 -4,79 0,08 

Bupropion  -4,29 0,05 -4,30 0,05 -4,25 0,07 -4,26 0,07 

Diklofenak  -5,71 0,08 -5,73 0,11 -5,44 0,11 -5,31 0,17 

Fenitoin  -4,83 0,06 -4,94 0,12 -5,01 0,10 -4,84 0,10 

Fluoxetin -4,43 0,02 -4,45 0,02 -4,38 0,02 -4,47 0,06 

Hidrokortizon -5,26 0,12 -5,45 0,11 -5,01 0,05 -4,94 0,07 

Hidroxizine  -4,43 0,02 -4,58 0,02 -4,40 0,04 -4,55 0,03 

Indometacin  -5,47 0,10 -6,02 0,10 -5,95 0,11 -5,51 0,13 

Karbamazepin -4,83 0,07 -4,88 0,12 -4,76 0,09 -4,69 0,09 

Kvetiapin -4,51 0,06 -4,57 0,12 -4,44 0,02 -4,44 0,03 

Lamotrigin -5,10 0,07 -5,07 0,08 -5,02 0,07 -4,90 0,06 

Oxazepám  -4,32 0,06 -4,64 0,05 -4,47 0,09 -4,58 0,10 

Progeszteron  -4,58 0,05 -4,86 0,03 -4,59 0,05 -4,74 0,07 

Propranolol  -4,63 0,08 -4,79 0,10 -4,58 0,07 -4,64 0,05 

Tiopentál  -4,80 0,06 -4,63 0,06 -4,61 0,10 -4,74 0,09 
 

Lipid oldószer: n-dodekán             

Koleszterin mennyiség           

(16 mg PBLE+600 たl 
oldószerben) 

2 mg 4 mg 6 mg 8 mg 10 mg 

Vegyület neve logPe SD logPe SD logPe SD logPe SD logPe SD 

Amitriptilin -5,01 0,08 -4,91 0,08 -4,98 0,06 -4,77 0,04 -4,63 0,10 

Bupropion  -4,41 0,06 -4,40 0,08 -4,47 0,07 -4,40 0,07 -4,34 0,04 

Diklofenak  -5,33 0,07 -5,27 0,04 -5,27 0,02 -5,26 0,02 -5,21 0,01 

Fenitoin  -4,68 0,03 -4,68 0,01 -4,73 0,02 -4,77 0,01 -4,82 0,04 

Fluoxetin  -4,58 0,12 -4,51 0,07 -4,51 0,11 -4,38 0,02 -4,35 0,02 

Hidrokortizon  -4,91 0,02 -4,93 0,03 -4,97 0,03 -4,99 0,03 -5,01 0,03 

Hidroxizin -4,76 0,03 -4,61 0,13 -4,74 0,04 -4,43 0,04 -4,42 0,03 

Indometacin  -5,59 0,07 -5,54 0,03 -5,64 0,05 -5,62 0,02 -5,65 0,05 

Karbamazepin -4,60 0,03 -4,62 0,02 -4,67 0,01 -4,67 0,02 -4,67 0,02 

Kvetiapin -4,42 0,05 -4,43 0,05 -4,47 0,06 -4,47 0,05 -4,41 0,04 

Lamotrigin -4,91 0,06 -4,90 0,03 -4,94 0,03 -4,98 0,01 -4,98 0,01 

Oxazepám  -4,52 0,06 -4,47 0,05 -4,53 0,06 -4,42 0,02 -4,43 0,01 

Progeszteron  -4,77 0,07 -4,78 0,10 -4,82 0,09 -4,62 0,06 -4,53 0,05 

Propranolol  -4,58 0,06 -4,56 0,05 -4,60 0,03 -4,46 0,03 -4,43 0,03 

Tiopentál  -4,66 0,12 -4,57 0,06 -4,61 0,05 -4,54 0,04 -4,48 0,07 
n = 6 párhuzamos mérés alapján 
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M5. táblázat A DMSO tartalom hatása a PAMPA permeabilitási eredményekre (logPe) 

 

A vizes puffer DMSO 
tartalma (V/V %) 5 % 10 % 15 % 20 % 

Vegyület neve logPe SD logPe SD logPe SD logPe SD 

Amitriptilin -4,58 0,01 -4,55 0,02 -4,60 0,04 -4,62 0,01 

Bupropion  -4,33 0,04 -4,35 0,00 -4,33 0,05 -4,38 0,04 

Diklofenak  -5,62 0,04 -5,71 0,07 -5,20 0,04 -5,15 0,04 

Fenitoin  -4,92 0,04 -4,89 0,02 -4,83 0,06 -4,79 0,04 

Fluoxetin -4,41 0,01 -4,43 0,01 -4,53 0,01 -4,56 0,05 

Hidrokortizon -5,53 0,22 -5,35 0,03 -4,97 0,09 -4,74 0,02 

Hidroxizin -4,53 0,02 -4,34 0,01 -4,55 0,03 -4,45 0,03 

Indometacin  -5,75 0,06 -5,66 0,09 -5,37 0,01 -5,26 0,02 

Karbamazepin  -4,86 0,08 -4,95 0,07 -4,72 0,03 -4,65 0,01 

Kvetiapin -4,49 0,05 -4,46 0,01 -4,43 0,01 -4,47 0,01 

Lamotrigin -5,07 0,07 -5,08 0,06 -4,98 0,08 -5,02 0,03 

Oxazepám  -4,57 0,01 -4,39 0,00 -4,54 0,03 -4,45 0,01 

Progeszteron -4,61 0,08 -4,41 0,05 -4,50 0,02 -4,40 0,03 

Propranolol  -4,66 0,03 -4,51 0,00 -4,60 0,08 -4,54 0,01 

Tiopentál  -4,80 0,06 -4,83 0,07 -4,78 0,08 -4,80 0,01 
n = 6 párhuzamos mérés alapján 
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M6. táblázat A referencia vegyületek effektív permeabilitása (logPe) és membránretenciója (MR%) az optimált 
PAMPA-BBB módszerrel 

Vegyület neve logPe SD MR (%) SD 

Acetilszalicilsav -5,72 0,01 26 1 

Amitriptilin  -4,58 0,01 59 1 

Bupropion  -4,33 0,04 37 5 

Buspiron -4,40 0,02 28 2 

Dezipramin -4,45 0,08 47 3 

Diazepám -4,31 0,02 26 3 

Difenhidramin -4,17 0,06 24 4 

Diklofenak  -5,62 0,04 5 4 

Fenitoin  -4,92 0,04 8 5 

Fentanil -4,24 0,02 23 2 

Fluoxetin  -4,41 0,01 39 4 

Hidrokortizon  -5,53 0,22 13 1 

Hidroxizin  -4,53 0,02 39 1 

Imipramin -4,44 0,02 51 3 

Indometacin  -5,75 0,06 2 3 

Karbamazepin  -4,86 0,08 2 2 

Klozapin -4,45 0,02 36 2 

Kvetiapin -4,49 0,05 32 7 

Lamotrigin -5,07 0,07 2 3 

Maprotilin -4,39 0,02 44 4 

Nortriptilin  -4,43 0,04 41 6 

Oxazepám  -4,57 0,01 18 6 

Progeszteron  -4,61 0,08 68 2 

Promazin -4,37 0,08 75 1 

Propranolol  -4,66 0,03 25 3 

Szalicilsav -5,76 0,01 13 2 

Tiopentál  -4,80 0,06 40 4 
n = 3 párhuzamos mérés alapján 
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M7. táblázat Mérési körülmények: izo-pH = 4,0, tüdQ-szöveti lipid membránnal  

Vegyület neve PLD MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) 
Amitriptilin + 9,9 4,1 2,3 0,1 
Amodiakvin + 0,5 0,2 0,0 0,0 
Dibukain + 7,3 1,7 0,8 0,1 
Hidroxizin + 6,7 3,6 2,4 0,1 
Imipramin + 7,3 2,0 1,1 0,1 
Klorokvin + 1,4 0,2 0,0 0,0 
Klozapin + 1,3 3,0 0,4 0,0 
Maprotilin + 5,4 2,5 0,0 0,0 
Tamoxifen + 64,3 7,9 4,7 1,6 
Zimelidin + 0,3 4,3 0,3 0,0 
Ampicillin - 5,7 2,4 0,1 0,0 
Atenolol - 4,4 1,6 0,0 0,0 
Famotidin - 2,0 0,4 0,7 0,1 
Flutamid - 51,2 2,8 26,5 0,9 
Gemfibrozil - 92,3 1,3 13,2 4,7 
Mianszerin - 17,0 2,5 6,8 0,5 
Prokain - 1,5 1,0 0,0 0,0 
Propranolol - 4,1 1,5 0,1 0,0 
Szulindak - 32,3 6,3 8,8 0,1 
Takrin - 1,6 0,6 0,0 0,0 
Zileuton - 18,1 4,3 7,6 0,2 

n = 6 párhuzamos mérés alapján. Pe (*10 6 cm/s) – effektív permeabilitás; MR (%) - membránretenció 

  



106 
 

M8. táblázat. A foszfolipidózis elQrejelzésére választott, kiterjesztett vegyületszett, hat különbözQ 
lipidösszetétellel  
Pe (*10 6 cm/s) – effektív permeabilitás; MR (%) - membránretenció  
        
M8.A táblázat. TüdQ szöveti membrán      
   izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 

Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Amitriptilin (1) + 88,1 1,4 14,0 0,7 86,2 10,0 
Amodiakvin (2) + 69,3 1,6 17,4 0,8 27,0 0,8 
Klorokvin (3) + 11,7 0,6 2,7 0,0 4,6 0,1 
Klórpromazin (4) + 94,5 0,6 9,8 0,5 99,9 2,1 
Citalopram (5) + 42,1 2,3 20,4 2,9 50,5 4,9 
Klomipramin (6) + 93,5 1,6 0,0 0,0 90,9 23,4 
Klozapin (7) + 53,7 4,7 23,3 0,4 76,8 1,6 
Dezipramin (8) + 42,6 1,2 25,3 1,1 86,8 0,8 
Dibukain (9) + 56,2 3,9 21,9 5,0 64,6 11,0 
Fluoxetin (10) + 55,8 1,6 23,1 2,7 73,8 20,7 
Haloperidol (11) + 79,9 3,6 18,2 2,1 111,3 5,3 
Hidroxizin (12) + 60,6 2,4 19,8 0,4 84,9 8,2 
Imipramin (13) + 75,2 3,3 21,3 3,1 92,1 2,4 
Ketokonazol (14) + 71,3 5,3 10,0 2,2 54,7 0,0 
Lorataidin (15) + 97,1 0,7 0,5 0,1 72,8 27,6 
Maprotilin (16) + 49,3 2,9 22,7 0,5 81,5 1,9 
Meflokin (17) + 68,5 2,7 18,8 1,6 60,2 17,7 
Fenacetin (18) + 19,0 3,7 9,0 0,2 8,7 0,1 
Promazin (19) + 76,8 0,2 21,8 0,4 90,9 3,2 
Kvinakrin (20) + 34,5 2,6 18,3 0,2 59,0 7,1 
Tamoxifen (21) + 99,7 0,0 40,1 0,0 30,1 0,0 
Tioridazin (22) + 95,2 1,5 2,6 1,2 48,7 7,1 
Tiloron (23) + 35,5 1,3 17,7 0,1 46,7 1,0 
Trimipramin (24) + 92,1 2,0 9,6 4,6 83,8 17,2 
Verapamil (25) + 58,2 3,0 16,3 0,3 51,1 1,5 
Zimelidin (26) + 51,4 0,5 22,4 4,1 59,3 0,5 
Acetilszalicilsav (27) - 18,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amlodipin (28) - 54,1 1,6 15,3 0,3 23,7 1,0 
Ampicillin (29) - 1,6 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 
Atenolol (30) - 5,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Atropin (31) - 9,5 5,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
Bupropion (32) - 71,2 1,5 21,0 1,2 65,3 1,5 
Koffein (33) - 3,7 2,3 1,6 0,1 1,4 0,1 
Karbamazepin (34) - 18,9 0,9 8,6 0,1 9,3 0,1 
Klóramfenikol (35) - 3,4 1,6 0,7 0,0 0,5 0,1 
Cimetidin (36) - 9,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kolhicin (37) - 2,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dantrolen (38) - 27,2 5,2 4,3 0,5 4,0 0,5 
Diklofenak (39) - 1,8 4,6 1,9 0,1 0,0 0,0 
Diflunizal (40) - 3,2 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 
Dizopiramid (41) - 0,0 8,9 0,5 0,2 0,7 0,1 
Doxiciklin (42) - 23,6 3,4 0,2 0,1 1,2 0,1 
Etopozid (43) - 8,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Famotidin (44) - 5,5 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Flutamid (45) - 57,4 1,7 27,4 1,3 18,4 3,6 
Gemfibrozil (46) - 27,8 0,2 21,1 0,2 0,0 0,0 
        



107 
 

M8.A táblázat (folytatás). TüdQ szöveti membrán      
  izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 
Vegyület neve PLD+/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Metapirilén (47) - 42,0 1,8 17,4 1,5 90,3 10,4 
Metildopa (48) - 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mianszerin (49) - 93,4 0,4 11,2 1,9 80,3 29,9 
Paracetamol (50) - 7,5 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fenobarbital (51) - 5,5 1,9 0,0 0,0 0,9 0,1 
Piroxikám (52) - 4,4 4,3 1,5 0,1 0,2 0,0 
Prokain (53) - 13,3 2,6 4,3 0,1 16,3 1,2 
Propranolol (54) - 29,6 2,6 16,2 1,9 22,1 0,8 
Ranitidin (55) - 4,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rifampicin (56) - 19,9 0,4 0,2 0,2 1,0 0,0 
Rolitetraciklin (57) - 15,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szertralin (58) - 91,8 2,2 10,9 4,7 80,2 25,5 
Szotalol (59) - 19,1 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szulindak (60) - 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Takrin (61) - 18,5 0,2 1,9 0,1 5,0 0,3 
Warfarin (62) - 5,4 1,8 0,9 0,0 0,1 0,0 
Zileuton (63) - 24,5 0,4 9,2 1,1 10,6 0,2 

  



108 
 

M8.B táblázat. Vese szöveti membrán      
   izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 

Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Amitriptilin (1) + 85,6 2,3 8,5 0,9 87,8 1,0 
Amodiakvin (2) + 60,8 7,4 15,4 0,9 32,8 1,4 
Klorokvin (3) + 14,5 2,0 2,9 0,1 4,9 0,3 
Klórpromazin (4) + 92,6 0,9 8,8 1,0 94,4 17,5 
Citalopram (5) + 43,4 0,5 22,2 0,9 48,6 10,1 
Klomipramin (6) + 93,0 1,1 5,2 1,3 77,5 10,2 
Klozapin (7) + 55,3 1,7 22,9 0,8 70,6 3,7 
Dezipramin (8) + 41,8 2,8 25,1 0,1 79,6 1,3 
Dibukain (9) + 55,1 3,1 18,0 4,5 62,0 12,7 
Fluoxetin (10) + 49,9 1,2 21,1 2,6 64,5 19,1 
Haloperidol (11) + 77,3 2,5 19,9 4,5 91,7 16,9 
Hidroxizin (12) + 58,3 3,4 21,5 0,8 89,9 7,3 
Imipramin (13) + 74,7 1,2 17,7 2,9 81,1 2,6 
Ketokonazol (14) + 67,4 2,2 10,4 1,1 51,2 6,6 
Lorataidin (15) + 94,2 1,2 0,2 0,0 66,4 11,1 
Maprotilin (16) + 50,7 1,0 23,5 1,5 89,0 1,6 
Meflokin (17) + 64,6 3,1 20,3 1,5 54,9 15,0 
Fenacetin (18) + 11,5 2,9 10,2 1,3 9,5 0,3 
Promazin (19) + 68,1 3,1 18,2 0,3 74,5 3,0 
Kvinakrin (20) + 30,7 1,6 16,9 0,5 52,8 10,0 
Tamoxifen (21) + 99,8 0,0 40,1 0,0 30,1 0,0 
Tioridazin (22) + 95,0 0,5 3,7 0,0 53,7 3,4 
Tiloron (23) + 29,8 6,0 15,5 0,1 41,9 0,7 
Trimipramin (24) + 92,0 0,5 5,3 0,8 67,1 5,2 
Verapamil (25) + 53,2 11,7 14,7 1,2 45,7 1,3 
Zimelidin (26) + 50,3 1,1 20,3 3,6 62,5 1,2 
Acetilszalicilsav (27) - 15,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amlodipin (28) - 45,0 6,1 12,5 0,4 14,1 0,5 
Ampicillin (29) - 1,9 1,3 0,2 0,0 0,1 0,0 
Atenolol (30) - 5,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Atropin (31) - 5,7 3,9 0,1 0,0 0,1 0,0 
Bupropion (32) - 70,5 0,8 23,0 0,2 54,7 5,2 
Koffein (33) - 3,4 1,6 1,6 0,1 2,0 0,0 
Karbamazepin (34) - 9,0 8,4 8,0 0,2 9,7 0,0 
Klóramfenikol (35) - 16,2 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 
Cimetidin (36) - 3,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kolhicin (37) - 0,6 2,5 0,2 0,0 0,3 0,0 
Dantrolen (38) - 8,1 3,2 0,0 0,0 3,7 0,2 
Diklofenak (39) - 5,6 1,7 2,0 0,1 0,0 0,0 
Diflunizal (40) - 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Dizopiramid (41) - 21,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Doxiciklin (42) - 16,3 6,1 0,5 0,0 1,8 0,1 
Etopozid (43) - 8,9 1,6 0,6 0,1 1,1 0,1 
Famotidin (44) - 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Flutamid (45) - 46,6 6,3 25,1 2,9 18,3 3,4 
Gemfibrozil (46) - 25,9 2,0 19,0 1,0 0,0 0,0 
Metapirilén (47) - 47,7 1,0 20,0 0,6 88,1 5,8 
Metildopa (48) - 28,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mianszerin (49) - 93,4 1,3 9,1 1,8 81,5 20,0 
Paracetamol (50) - 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fenobarbital (51) - 2,3 2,2 1,0 0,1 0,0 0,0 
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M8.B táblázat (folytatás). Vese szöveti membrán      
  izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 
Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Piroxikám (52) - 3,9 3,8 2,1 0,1 0,3 0,0 
Prokain (53) - 11,2 4,8 4,9 0,1 9,7 0,6 
Propranolol (54) - 30,3 6,3 14,5 1,7 25,4 0,1 
Ranitidin (55) - 5,6 1,7 0,0 0,0 2,7 0,0 
Rifampicin (56) - 17,8 1,8 0,3 0,2 0,9 0,1 
Rolitetraciklin (57) - 18,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szertralin (58) - 92,8 0,6 7,0 0,7 63,3 7,8 
Szotalol (59) - 2,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 
Szulindak (60) - 2,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Takrin (61) - 16,4 0,4 0,6 0,0 6,4 0,5 
Warfarin (62) - 1,3 3,5 1,4 0,3 0,1 0,0 
Zileuton (63) - 9,7 2,0 0,5 0,0 10,9 0,7 
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M8.C táblázat. Máj szöveti membrán      
   izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 

Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Amitriptilin (1) + 90,1 0,5 17,7 1,8 107,7 2,8 
Amodiakvin (2) + 58,4 1,8 17,6 0,4 37,0 1,3 
Klorokvin (3) + 22,1 2,2 5,4 0,0 12,5 0,6 
Klórpromazin (4) + 93,1 0,9 8,8 2,5 119,5 16,7 
Citalopram (5) + 39,1 1,3 13,3 0,8 56,5 19,0 
Klomipramin (6) + 93,6 0,2 6,1 1,1 86,3 9,8 
Klozapin (7) + 61,9 2,5 23,9 0,2 96,2 4,1 
Dezipramin (8) + 49,3 2,7 23,5 0,7 114,0 3,9 
Dibukain (9) + 63,6 3,2 12,0 0,7 83,3 15,2 
Fluoxetin (10) + 62,4 1,2 21,3 3,6 77,7 5,8 
Haloperidol (11) + 79,4 2,3 17,8 2,1 103,0 12,9 
Hidroxizin (12) + 58,0 2,7 19,9 0,1 99,0 11,7 
Imipramin (13) + 79,5 1,3 20,2 2,4 101,6 3,9 
Ketokonazol (14) + 65,7 2,1 11,1 0,6 68,4 11,7 
Lorataidin (15) + 93,0 1,7 6,7 2,2 69,2 5,0 
Maprotilin (16) + 55,7 1,6 22,8 1,1 107,0 1,0 
Meflokin (17) + 78,3 2,1 14,2 3,1 44,6 1,6 
Fenacetin (18) + 8,7 5,6 8,4 0,2 9,8 0,1 
Promazin (19) + 75,4 0,3 19,2 1,1 97,1 4,9 
Kvinakrin (20) + 35,6 5,5 17,2 0,7 79,6 4,6 
Tamoxifen (21) + 99,8 0,0 40,0 0,2 30,1 0,0 
Tioridazin (22) + 93,4 1,1 2,8 0,4 68,6 13,0 
Tiloron (23) + 32,7 1,4 16,2 0,4 54,1 1,1 
Trimipramin (24) + 93,4 0,5 10,1 5,1 93,5 6,6 
Verapamil (25) + 54,9 1,5 14,9 0,4 57,8 0,7 
Zimelidin (26) + 47,2 3,0 20,9 3,8 70,3 1,7 
Acetilszalicilsav (27) - 15,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amlodipin (28) - 62,8 2,1 9,7 0,3 59,7 19,5 
Ampicillin (29) - 3,0 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0 
Atenolol (30) - 0,5 1,6 2,3 0,2 0,0 0,0 
Atropin (31) - 14,8 1,4 0,1 0,0 3,7 1,4 
Bupropion (32) - 69,7 0,8 23,5 4,6 54,7 11,0 
Koffein (33) - 4,4 1,1 1,5 0,0 1,9 0,1 
Karbamazepin (34) - 15,1 4,8 10,0 0,2 11,3 0,2 
Klóramfenikol (35) - 8,6 2,6 3,6 0,3 3,0 0,3 
Cimetidin (36) - 0,9 0,6 13,1 0,9 0,0 0,0 
Kolhicin (37) - 2,8 0,2 0,3 0,0 0,4 0,0 
Dantrolen (38) - 30,1 3,2 5,6 0,1 5,3 0,2 
Diklofenak (39) - 4,8 3,1 2,9 0,1 0,0 0,0 
Diflunizal (40) - 3,0 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 
Dizopiramid (41) - 14,0 1,6 2,9 0,0 5,2 2,1 
Doxiciklin (42) - 21,9 3,7 1,8 0,1 3,7 0,1 
Etopozid (43) - 6,4 3,8 0,5 0,0 1,0 0,0 
Famotidin (44) - 2,8 1,1 0,6 0,1 0,0 0,0 
Flutamid (45) - 51,9 5,2 26,7 0,3 20,9 3,2 
Gemfibrozil (46) - 29,8 1,4 23,1 0,4 0,0 0,0 
Metapirilén (47) - 44,0 0,6 23,3 0,3 117,6 11,5 
Metildopa (48) - 28,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mianszerin (49) - 93,7 0,5 8,2 0,6 108,4 3,8 
Paracetamol (50) - 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fenobarbital (51) - 5,9 1,5 1,2 0,3 0,0 0,0 
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M8.C táblázat (folytatás). Máj szöveti membrán      
  izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 
Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Piroxikám (52) - 4,3 1,8 2,0 0,1 0,2 0,0 
Prokain (53) - 15,3 1,6 6,5 0,7 10,8 1,2 
Propranolol (54) - 41,9 1,2 13,1 0,7 36,3 0,4 
Ranitidin (55) - 4,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rifampicin (56) - 19,8 2,1 1,3 0,3 0,8 0,0 
Rolitetraciklin (57) - 15,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szertralin (58) - 94,5 0,2 0,5 0,0 79,0 10,2 
Szotalol (59) - 3,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szulindak (60) - 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Takrin (61) - 18,4 1,7 6,5 0,0 12,9 1,0 
Warfarin (62) - 2,5 1,2 1,1 0,1 0,1 0,0 
Zileuton (63) - 27,3 1,5 12,6 1,1 14,0 0,3 
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M8.D táblázat. Szív szöveti membrán      
   izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 

Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Amitriptilin (1) + 90,6 0,9 15,5 1,8 107,4 3,4 
Amodiakvin (2) + 59,4 3,6 17,4 1,1 32,8 1,2 
Klorokvin (3) + 18,5 3,3 5,2 0,2 6,6 0,6 
Klórpromazin (4) + 95,0 0,6 12,7 1,5 119,0 4,8 
Citalopram (5) + 32,7 0,5 15,1 0,4 54,8 19,3 
Klomipramin (6) + 92,7 0,6 8,2 1,4 100,0 14,8 
Klozapin (7) + 57,4 2,5 24,6 1,0 96,5 4,9 
Dezipramin (8) + 39,9 1,7 25,5 0,4 80,8 4,0 
Dibukain (9) + 66,1 4,2 21,3 4,2 76,7 11,1 
Fluoxetin (10) + 50,6 1,8 23,7 2,1 67,2 22,2 
Haloperidol (11) + 63,8 4,6 26,2 2,8 96,5 20,5 
Hidroxizin (12) + 54,7 5,6 22,6 1,2 102,0 15,2 
Imipramin (13) + 77,9 0,6 21,1 1,6 102,7 1,9 
Ketokonazol (14) + 28,7 33,1 12,0 1,8 41,1 2,3 
Lorataidin (15) + 97,3 0,4 28,7 8,1 91,4 9,9 
Maprotilin (16) + 51,6 1,4 24,6 0,9 102,6 0,7 
Meflokin (17) + 66,6 3,2 21,4 3,9 43,5 1,3 
Fenacetin (18) + 11,5 2,7 8,7 0,2 8,5 0,1 
Promazin (19) + 72,7 1,5 22,0 1,0 82,1 1,3 
Kvinakrin (20) + 28,7 5,5 19,0 0,5 53,4 6,5 
Tamoxifen (21) + 99,8 0,0 40,1 0,0 30,1 0,0 
Tioridazin (22) + 95,0 1,4 4,0 1,6 88,0 21,6 
Tiloron (23) + 36,1 6,6 17,8 0,3 41,4 0,3 
Trimipramin (24) + 94,6 0,1 12,0 2,0 105,1 7,6 
Verapamil (25) + 49,2 5,5 17,0 0,6 46,5 1,8 
Zimelidin (26) + 47,7 2,3 15,1 0,5 71,8 1,6 
Acetilszalicilsav (27) - 16,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amlodipin (28) - 48,4 4,2 12,3 0,5 54,9 18,4 
Ampicillin (29) - 0,6 3,3 0,0 0,0 0,2 0,0 
Atenolol (30) - 2,0 0,3 2,3 0,1 0,0 0,0 
Atropin (31) - 8,4 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 
Bupropion (32) - 67,2 0,7 25,5 4,9 47,3 3,4 
Koffein (33) - 0,2 5,1 1,4 0,1 1,2 0,0 
Karbamazepin (34) - 14,0 4,1 8,9 0,1 9,2 0,1 
Klóramfenikol (35) - 2,9 2,1 0,9 0,0 0,9 0,1 
Cimetidin (36) - 1,2 0,4 14,6 2,3 0,0 0,0 
Kolhicin (37) - 2,7 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 
Dantrolen (38) - 19,7 5,0 2,4 0,3 1,9 0,1 
Diklofenak (39) - 3,3 5,0 3,4 0,3 0,0 0,0 
Diflunizal (40) - 14,4 11,6 0,1 0,0 0,0 0,0 
Dizopiramid (41) - 10,9 1,1 1,3 0,3 1,6 0,6 
Doxiciklin (42) - 15,1 5,4 0,4 0,1 0,6 0,0 
Etopozid (43) - 2,7 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 
Famotidin (44) - 0,3 0,2 0,6 0,1 0,0 0,0 
Flutamid (45) - 47,1 3,1 25,8 1,3 20,0 4,4 
Gemfibrozil (46) - 28,6 1,9 24,1 0,0 0,0 0,0 
Metapirilén (47) - 52,4 8,9 24,6 1,0 114,5 8,4 
Metildopa (48) - 29,3 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mianszerin (49) - 94,2 0,4 11,0 2,5 105,1 14,2 
Paracetamol (50) - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fenobarbital (51) - 4,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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M8.D táblázat (folytatás). Szív szöveti membrán      
  izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 
Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Piroxikám (52) - 2,9 1,2 2,1 0,1 0,3 0,0 
Prokain (53) - 13,5 1,4 4,7 0,1 7,1 0,5 
Propranolol (54) - 37,6 2,0 17,7 2,6 26,2 1,1 
Ranitidin (55) - 9,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rifampicin (56) - 14,3 5,8 0,5 0,3 0,8 0,1 
Rolitetraciklin (57) - 18,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szertralin (58) - 92,6 0,5 11,3 1,2 97,9 17,9 
Szotalol (59) - 6,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szulindak (60) - 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Takrin (61) - 30,8 15,0 3,7 0,3 5,2 0,2 
Warfarin (62) - 0,6 3,2 1,1 0,0 0,1 0,0 
Zileuton (63) - 20,1 5,4 5,8 0,3 6,6 0,1 
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M8.E táblázat. BBB specifikus membrán      
   izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 

Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Amitriptilin (1) + 91,5 1,7 20,9 2,5 114,7 6,4 
Amodiakvin (2) + 51,8 3,5 19,0 0,2 33,0 1,3 
Klorokvin (3) + 27,3 8,3 11,4 5,7 7,6 4,5 
Klórpromazin (4) + 94,7 0,8 8,7 0,2 153,4 5,3 
Citalopram (5) + 28,8 2,8 21,8 3,6 51,2 9,3 
Klomipramin (6) + 94,6 0,8 10,1 0,4 106,3 5,9 
Klozapin (7) + 55,7 2,5 25,1 0,5 40,7 0,9 
Dezipramin (8) + 44,6 3,0 17,9 0,4 114,8 5,0 
Dibukain (9) + 59,3 3,2 13,9 0,2 93,7 3,1 
Fluoxetin (10) + 59,0 1,7 24,8 0,7 74,3 14,3 
Haloperidol (11) + 77,6 5,2 19,2 0,5 100,2 11,5 
Hidroxizin (12) + 55,1 3,7 23,1 1,3 59,1 2,9 
Imipramin (13) + 79,6 0,3 23,1 0,7 89,7 1,5 
Ketokonazol (14) + 66,1 4,8 12,4 0,5 58,2 2,4 
Lorataidin (15) + 96,2 0,8 0,3 0,1 110,4 21,2 
Maprotilin (16) + 43,5 8,2 21,1 2,7 58,1 17,8 
Meflokin (17) + 69,8 0,9 17,1 4,6 71,0 19,2 
Fenacetin (18) + 14,9 1,5 8,3 0,7 8,9 0,4 
Promazin (19) + 75,5 1,0 21,6 1,1 95,1 3,5 
Kvinakrin (20) + 33,2 2,1 14,8 0,5 80,0 4,9 
Tamoxifen (21) + 100,0 0,0 40,1 0,1 30,1 0,0 
Tioridazin (22) + 93,1 0,2 2,7 0,4 114,3 18,1 
Tiloron (23) + 31,6 2,1 18,0 2,0 53,8 2,1 
Trimipramin (24) + 93,8 1,3 8,2 1,8 111,2 12,8 
Verapamil (25) + 51,8 5,9 21,0 0,5 57,2 2,4 
Zimelidin (26) + 46,7 3,2 21,8 4,4 78,0 25,9 
Acetilszalicilsav (27) - 21,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amlodipin (28) - 55,2 3,4 15,7 0,3 42,9 1,9 
Ampicillin (29) - 5,0 1,9 0,1 0,0 0,1 0,0 
Atenolol (30) - 0,5 0,1 2,1 0,1 0,0 0,0 
Atropin (31) - 7,3 0,3 2,7 0,5 0,1 0,0 
Bupropion (32) - 63,0 0,9 15,9 0,5 77,2 27,1 
Koffein (33) - 5,9 1,1 1,5 0,1 1,7 0,0 
Karbamazepin (34) - 24,0 4,6 10,7 0,4 9,6 0,2 
Klóramfenikol (35) - 3,1 0,1 1,5 0,1 1,0 0,1 
Cimetidin (36) - 1,6 0,3 12,9 0,3 0,0 0,0 
Kolhicin (37) - 0,8 2,6 0,2 0,0 0,2 0,0 
Dantrolen (38) - 18,2 8,0 5,4 0,4 4,2 0,4 
Diklofenak (39) - 8,4 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 
Diflunizal (40) - 2,2 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 
Dizopiramid (41) - 0,9 0,6 1,5 0,2 1,0 0,1 
Doxiciklin (42) - 27,4 1,4 1,8 0,2 4,6 0,3 
Etopozid (43) - 8,1 2,1 0,2 0,0 0,2 0,0 
Famotidin (44) - 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 
Flutamid (45) - 49,7 1,5 28,3 0,7 18,8 1,4 
Gemfibrozil (46) - 28,9 2,5 23,0 0,7 0,0 0,0 
Metapirilén (47) - 41,6 1,0 21,5 0,7 81,6 43,4 
Metildopa (48) - 38,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mianszerin (49) - 93,6 0,4 11,1 1,2 129,8 12,2 
Paracetamol (50) - 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fenobarbital (51) - 2,1 1,6 1,2 0,2 0,0 0,0 
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M8.E táblázat (folytatás). BBB specifikus membrán     
  izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 
Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Piroxikám (52) - 8,8 1,1 1,7 0,1 0,2 0,0 
Prokain (53) - 14,6 1,0 5,5 0,1 6,9 0,2 
Propranolol (54) - 35,5 1,3 13,3 0,2 74,2 5,3 
Ranitidin (55) - 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rifampicin (56) - 20,3 1,3 0,5 0,0 1,2 0,4 
Rolitetraciklin (57) - 28,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szertralin (58) - 92,2 0,9 8,5 2,8 105,0 6,6 
Szotalol (59) - 1,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szulindak (60) - 2,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Takrin (61) - 13,0 8,8 6,2 0,5 11,3 1,3 
Warfarin (62) - 3,4 0,5 0,9 0,0 0,1 0,0 
Zileuton (63) - 24,6 2,3 11,2 1,2 9,8 0,3 
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M8.F táblázat. Foszfatidilszerin membrán      
   izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 

Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Amitriptilin (1) + 96,48 2,47 0,0 0,0 74,4 6,5 
Amodiakvin (2) + 71,51 2,21 4,6 0,2 59,8 20,4 
Klorokvin (3) + 54,49 7,16 3,9 0,3 8,1 1,3 
Klórpromazin (4) + 97,51 0,46 0,0 0,0 74,9 7,7 
Citalopram (5) + 85,46 2,28 2,7 0,7 74,1 31,5 
Klomipramin (6) + 98,05 0,29 0,1 0,0 78,0 7,5 
Klozapin (7) + 90,63 1,01 6,1 0,5 85,3 3,2 
Dezipramin (8) + 87,00 0,39 4,6 0,2 66,2 4,3 
Dibukain (9) + 90,25 0,99 3,1 0,2 64,4 20,5 
Fluoxetin (10) + 90,12 1,52 0,2 0,0 48,8 3,2 
Haloperidol (11) + 98,08 0,24 0,3 0,0 106,3 4,1 
Hidroxizin (12) + 89,54 1,21 0,0 0,0 42,4 3,7 
Imipramin (13) + 93,32 1,08 2,4 0,6 65,6 1,1 
Ketokonazol (14) + 90,31 1,42 0,3 0,0 68,8 6,9 
Lorataidin (15) + 95,74 1,41 5,1 1,2 62,9 2,7 
Maprotilin (16) + 88,75 1,26 0,0 0,0 48,9 4,0 
Meflokin (17) + 96,71 0,97 7,0 1,9 58,5 2,1 
Fenacetin (18) + 13,73 2,68 7,2 0,0 7,2 0,5 
Promazin (19) + 96,05 0,94 6,0 1,3 103,2 15,1 
Kvinakrin (20) + 74,31 4,84 11,8 0,6 61,4 1,9 
Tamoxifen (21) + 99,79 0,00 40,1 0,0 30,1 0,0 
Tioridazin (22) + 97,36 0,27 1,2 0,4 47,9 1,0 
Tiloron (23) + 67,20 4,97 9,7 0,9 52,2 2,1 
Trimipramin (24) + 93,73 0,74 9,0 3,1 87,9 11,3 
Verapamil (25) + 88,44 2,68 9,8 2,0 72,6 7,0 
Zimelidin (26) + 90,77 0,35 4,4 0,4 67,1 5,0 
Acetilszalicilsav (27) - 1,64 4,39 0,0 0,0 0,0 0,0 
Amlodipin (28) - 95,30 0,35 0,1 0,0 34,1 13,7 
Ampicillin (29) - 2,54 1,64 0,2 0,0 0,3 0,0 
Atenolol (30) - 2,61 1,35 0,0 0,0 0,0 0,0 
Atropin (31) - 51,08 3,93 0,1 0,0 0,1 0,0 
Bupropion (32) - 88,68 1,12 3,7 0,1 53,1 8,1 
Koffein (33) - 1,31 3,37 1,6 0,1 1,7 0,1 
Karbamazepin (34) - 22,34 0,36 10,4 1,2 10,0 1,4 
Klóramfenikol (35) - 7,32 0,68 1,5 0,2 1,7 0,1 
Cimetidin (36) - 0,07 0,06 0,0 0,0 0,1 0,0 
Kolhicin (37) - 4,47 0,21 0,4 0,1 0,3 0,1 
Dantrolen (38) - 26,72 14,53 6,3 1,2 5,3 0,6 
Diklofenak (39) - 18,45 10,58 1,7 0,0 0,0 0,0 
Diflunizal (40) - 2,25 0,18 0,1 0,0 0,0 0,0 
Dizopiramid (41) - 53,25 1,20 6,2 0,2 7,4 2,3 
Doxiciklin (42) - 35,91 0,42 3,5 0,5 3,6 0,3 
Etopozid (43) - 8,64 5,56 0,4 0,0 0,4 0,0 
Famotidin (44) - 2,12 0,21 0,0 0,0 0,0 0,0 
Flutamid (45) - 52,83 4,90 20,2 0,5 18,2 0,6 
Gemfibrozil (46) - 25,28 2,11 14,3 0,6 0,0 0,0 
Metapirilén (47) - 86,97 7,82 10,4 0,8 68,9 3,7 
Metildopa (48) - 42,46 1,73 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mianszerin (49) - 96,15 0,31 0,1 0,0 85,6 19,4 
Paracetamol (50) - 10,03 6,33 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fenobarbital (51) - 5,45 2,97 0,0 0,0 0,0 0,0 
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M8.F táblázat (folytatás). Foszfatidilszerin membrán     
  izo pH = 7,4 izo-pH = 7,4 grad-pH 
Vegyület neve PLD +/- MR% SD (MR%) Pe SD (Pe) Pe SD (Pe) 
Piroxikám (52) - 2,71 3,81 1,4 0,0 0,3 0,0 
Prokain (53) - 88,16 2,73 9,6 0,7 101,0 3,2 
Propranolol (54) - 88,41 1,93 7,9 1,0 91,9 4,4 
Ranitidin (55) - 5,62 2,86 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rifampicin (56) - 44,39 5,27 7,9 0,4 3,2 0,2 
Rolitetraciklin (57) - 26,49 3,03 0,0 0,0 0,0 0,0 
Szertralin (58) - 97,90 0,51 1,5 0,3 75,2 16,4 
Szotalol (59) - 6,78 3,90 0,1 0,0 0,0 0,0 
Szulindak (60) - 12,14 9,83 0,0 0,0 0,0 0,0 
Takrin (61) - 82,24 2,30 9,9 1,4 53,9 2,1 
Warfarin (62) - 7,54 4,50 0,8 0,0 0,1 0,0 
Zileuton (63) - 24,82 2,55 12,2 1,0 11,6 1,5 

 

 


