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Rövidítések, Kódok
7-Transzmembrán hélixet tartalazó G-protein csatolt receptorok
(4S)-5-(4-chlorophenyl)-N-(4-chlorophenyl)sulfonyl-N'-methyl-4-phenyl-3,4(+)SLV-319
dihydropyrazole-2-carboximidamide
szerotonin (5-hydroxytryptamine)
5-HT
1-(2,4-diklorofenil)-5-(4-jodofenil)-4-metil-N-(1-piperidil)pirazol-3-karboxamid
AM251
2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il)propánsav (AMPAR specifikus agonista)
AMPA
N-arachidonoil-etanolamid (AEA)
anadamid
testsúly (Body weight)
bw
1-es típusú kannabinoid (receptor) (Cannabinoid receptor type 1)
CB1
kolecisztokinin (Cholecystokinin)
CCK
koleszterin (vérszint) (cholesterole)
CHOL
5-(4-cyclopropylphenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-ethyl-N-pyrrolidin-1-yl-1Hcompound11r
pyrazole-3-carboxamide
2-[(1R,2R,5R)-5-hidroxi-2-(3-hidroxipropil) ciklohexil]-5-(2-metiloktán-2-il)fenol
CP 55940
diacil-glicerol lipáz alfa
DGLa
Diéta indukálta elhízás (diet induced obesity) [jelzőként is használatos]
DIO
Az 50%-os hatékonyságot kiváltó (számított) dózis (effective dose 50%)
ED50
a MAP/ERK intracelluláris kinázkaszkád egyik fő eleme
ERK
Zsírsav-amid hidroláz (fatty acidamide hydrolase)
FAAH
Az Egyesült Államok gyógyszerfelügyeleti szerve (Food and Drug Agency)
FDA
γ-amino-vajsav (gamma-aminobutric acid)
GABA
nagy sűrűségű koleszterin (vérszint) – „jó koleszterin” (High density lipoprotein)
HDL
hasüregi anyagadás (intraperitoneal)
i.p.
(4S)-3-(4-chlorophenyl)-N-(4-chlorophenyl)sulfonyl-N'-methyl-4-phenyl-4,5ibipinabant
dihydropyrazole-1-carboximidamide
Az 50%-os gátlást kiváltó (számított) dózis (inibitory dose 50%)
ID50
Nemzetközi farmakológiai társaság (International Union of Basic and Clinical
IUPHAR
Pharmacology)
(S)-2-((S,E)-3-(4-chlorophenyl)-N'-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-4-phenyl-4,5-dihydroJD-5037
1H-pyrazole-1-carboximidamido)-3-methylbutanamide
kis sűrűségű koleszterin (vérszint) – „rossz koleszterin”; (Low density lipoprotein)
LDL
legkisebb hatékony dózis (least effective dose)
LED
5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-3-hexyl-1H-1,2,4-triazole
LH-21
hosszú idejű (szinaptikus) depresszió(long term depression)
LTD
hosszú idejú (szinaptikus) potenciáció (long term potentiation)
LTP
monoacil-glicerol lipáz
MGL
metabotróp glutamát receptor
mGluR
7-TM
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3-[(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etinil]piridin
negatív allosztérikus modulátor
N-Methyl-D-aspartic acid (Glutamáterg NMDA receptor specifikus agonista)
5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-pentylpyrazole-3-carboxamide
1-[8-(2-chlorophenyl)-9-(4-chlorophenyl)purin-6-yl]-4-ethylaminopiperidine-4otenabant
carboxamide
orális anyagadás ( per os )
p.o.
Phospholipase C
PLC
5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-piperidin-1-ylpyrazole-3rimonabant
carboxamide
szubkután adagolás (bőr alá történő anyagadás) (subcutan)
s.c.
az átlag standard hibája (standard error of mean)
SEM
szelektív szerotonin visszavétel gátló (selective serotonin reuptake inhibitor))
SSRI
rövid idejű (szinaptikus) depresszió (short term depression)
STD
5-(4-bromophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-ethyl-N-piperidin-1-ylpyrazole-3surinabant
carboxamide
szibutramine (±)-Dimethyl-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine
N-[(2S,3S)-4-(4-chlorophenyl)-3-(3-cyanophenyl)butan-2-yl]-2-methyl-2-[5taranabant
(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxypropanamide
triglicerid (vérszint)
TG
Tranziens receptor potenciál vanilloid-1 csatorna receptor (transient receptor potential
TRPV1
cation channel subfamily V member 1)
Lógatás, más néven farok-felfüggesztés teszt (tail suspension test)
TST
ultrahangos vokalizáció teszt (ultrasonic vocalization test)
USVt
5-(4-chlorophenyl)- 3-[(E)-2-cyclohexylethenyl]- 1-(2,4-dichlorophenyl)- 4-methylVCHSR
1H-pyrazole
(R)-(+)-[2,3-Dihidro-5-metil- 3-(4-morfolinilmetil) pirrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazinWIN55212-2
6-il]-1-naftalenilmetanon
Testsúlyváltozás (body weight change)
Δbw
delta-9-tetrahidrokannabinol (((−)-(6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10atetrahidro-6H-benzo[c]kromén-1-ol)
∆9THC
MTEP
NAM
NMDA
O-1269
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1 Általános Bevezetés
1.1 A disszertáció háttértörténete
Az itt bemutatásra kerülő doktori munka a Kísérletes Orvostudományi Kutatóintézet
(KOKI) és a Richter Gedeon Gyógyszergyár (Richter) együttműködésének keretében jött
létre. A dolgozat alapját a 2002 és 2005 között a KOKI-ban folytatott, a endokannabinoid
rendszer szorongásra gyakorolt hatásait vizsgáló viselkedés-genetikai és farmakológiai
kutatások

adják.

E

kutatások

kapcsán

kerültem

kapcsolatba

a

Richter

Gedeon

gyógyszergyárral, mely később alkalmazásba vett, és 2005-től megbízott egy gyógyászati célú
1-es típusú kannabinoid receptor (CB1) gátló kifejlesztésére irányuló projekt farmakológiai
munkájának irányításával. E projekt fókuszában azonban az akkori fejlesztési trendeknek
megfelelően nem a szorongás, hanem a testsúlycsökkentés vizsgálata állt, így a biológiai
tesztrendszer és a kémiai szintetikus munka is döntően a fogyasztószer fejlesztésnek lett
alárendelve. 2008-ban azonban a Richter akkor már évek óta sikerrel zajló CB1 antagonista
fejlesztését ellehetetlenítette a blockbuster-nek tartott rimonabant pszichiátriai – pontosabban
depresszió és szorongáskeltő – mellékhatásaira visszavezethető bukása. A közvetlen
gyógyszerfejlesztési tevékenység leállását követően került ismét előtérbe a CB1 antagonisták
szorongáskeltő

hatásának

vizsgálata,

mely

egy

irodalom-analízisekkel,

módszerfejlesztésekkel és összehasonlító vizsgálatokkal teli, alacsony prioritású, 2015-ig tartó
feltáró kutatási program keretében zajlott, s melynek eredményei e doktori dolgozat
anyagának törzsét alkotják. A Richterben elvégzett összehasonlító farmakológiai vizsgálatok
eredményei és a KOKI-ból származó alapkutatási információk végül együttesen vezettek a
CB1 receptor-specifikus fejlesztési irány feladásához, és a CB1 – mGluR5 antagonista
kombináció példáján bemutatott alternatív megközelítések megjelenéséhez.
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1.2 A kannabinoidok története és jelentősége
A kendert, melynek Carl Linné az 1753-as kiadású Species Plantarum-ában a
Cannabis sativa nevet adta, az emberiség már az ókor óta használja – ipari, rekreációs és
orvosi célokra egyaránt (2007; Piomelli és Russo 2016). Bár világszerte találhatunk ókori
feljegyzéseket kultivációjáról, legősibb és orvostörténeti szempontból is legfontosabb
termőterülete India volt, ahol a növény különböző részeit számtalan formában (főzve,
füstölve, tinktúraként) fogyasztották (Kalant 2001). E kannabisz-készítmények közös
sajátossága, hogy képesek voltak – sok egyéb hatás mellett – eufóriát, szorongásoldást,
memóriarontást, testhőmérséklet-csökkenést, fájdalom és hányingercsökkentő hatást, valamint
étvágyfokozást kiváltani. Döntő részt e tulajdonságok miatt alkalmazta a keleti – elsősorban
az indiai - gyógyászat napi szinten az egyes származékokat álmatlanság, epilepszia,
étvágytalanság és fejfájás gyógyítására (Mechoulam és Carlini 1978). A kender farmakológiai
felhasználása azonban egészen a 19. századig ismeretlen volt a nyugati tudomány számára –
talán mert az Európában is nagy mennyiségben termesztett (ssp. sativa) alfajok pszichoaktív
hatása elhanyagolhatóan alacsony volt az ázsiai (ssp. indiaca) alfajok hatásaihoz képest
(Russo 2005). Az 1830-as években aztán O'Shaughnessy orvosi és Moreau pszichológiai
fókuszú beszámolóinak köszönhetően a nyugati világ felfedezte és használni is kezdte az
indiai kender-kivonatokat, orvosi és rekreációs céllal egyaránt. Biztonságossága – vagyis,
hogy jelentős túladagolása sem okozott halált vagy súlyos mellékhatást - és széles
hatásspektruma

miatt

a

19.

század

egyik

legnépszerűbb

gyógyszerévé

vált.

A

fájdalomcsökkentő hatásokban tapasztalt nagy variabilitás miatt azonban a szintetikus
analgetikumok megjelenésével orvosi jelentősége csökkenni kezdett. A végső tőrdöfést az
Egyesült Államok 1937-es „marihuána tax act”-je adta, mely a kender minden kivonatát tiltott
kábítószerré nyilvánította, s ezzel hivatalosan száműzte a kannabinoidokat az amerikai – majd
hamarosan a világ – farmakológiai eszköztárából (Adams és Martin 1996). Ettől kezdve
egészen a XX. század végéig fogyasztása szinte az egész világon tiltott volt, tudományos és
orvosi célú kutatása pedig gyanakvással és ellentmondásokkal terhelt (Dohner 1968). Illegális
kábítószerként történő használata azonban folyamatosan nőtt. A vietnámi háború alatt az
amerikai katonák jelentős része rendszeresen fogyasztott kannabiszt (elsősorban cigarettába
sodorva), hazatérve pedig a háborúellenes hippi mozgalmak egyik jelképévé vált. Innét a
popkultúrába szivárogva terjedt el a nyugati fiatalság körében . A teljes amerikai népesség
közel harmada ismerkedett meg vele, sokan váltak rendszeres fogyasztókká. Viselkedésre
gyakorolt hatásait a támogató és ellenző oldal egyaránt – különböző előjellel – fetisizálta: míg
az undergrund kultúra tagjai a boldogság, béke és szeretet előidézőjeként tekintetek rá, az
8

amerikai állami propaganda szerint a marihuána féktelenné és agresszívvé változtatta
fogyasztóit (Goode 1974). Világszerte milliók kerültek miatta börtönbe, veszélyeinek
alátámasztását sokan tudománypolitikai célnak tekintették. Bár lehetséges farmakológiai
potenciálja sok kutató (és még több beteg) fantáziáját megmozgatta (Mechoulam és Carlini
1978), a kannabisz alapú készítmények széles körű, orvosi célú használata a XX. század nagy
részében elképzelhetetlen volt (Bostwick 2012). A sors furcsa fintoraként nemrégiben
kiderült, hogy a világ legnagyobb forgalmú fájdalomcsillapítója, az acetaminophen legalább
részben a CB1 receptor aktiválásán keresztül fejti ki hatását (Bertolini és mtsai. 2006). Végső
soron tehát kijelenthető, hogy törvényes vagy törvénytelen, direkt vagy indirekt módon, de
kannabinoidok hatása végigkísérte a nyugati világ múlt századi történelmét. Farmakológiai
hatásainak tudományos igényességű feltárására tehát komoly társadalmi, orvosi – és egy idő
után már politikai igény is – mutatkozott.
A kannabisz származékoknak azonban nem csak a társadalmi megítélése
ellentmondásos, hanem farmakológiai hatásai is. Jól példázza ezt, hogy még a nyolcvanas
években is sokan vélték úgy, hogy a kannabinoidok hatása nem specifikus receptorokon,
hanem – az általános anesztetikumoknak tulajdonított hatásmechanizmushoz hasonlóan – a
sejtmembrán fluiditásának megváltozásán keresztül alakul ki (Hillard, Harris, és Bloom
1985). A Cannabis származékok összetételét a növény származása, genetikája és környezeti
körülményei egyaránt jelentősen befolyásolják, olyannyira, hogy a növény európai egyedei
gyakorlatilag nem tartalmaznak pszichoaktív komponenst, és a többi – potenciálisan több
tucat – terpenoid mennyisége is tág határok között változhat (Russo 2007). Nem csoda hát,
hogy egy évszázaddal ezelőtt, a szintetikus fájdalomcsillapítók megjelenésével a kannabisz
tinktúrák használata jelentősen visszaesett. Az aktív hatóanyagok ismerete nélkül, a világ
különböző részein különböző növényeket eltérő módon termesztve a farmakológiai hatások
alig voltak kontrolálhatók (Adams és Martin 1996). E miatt – a politikai ellenszél ellenére is –
sokáig élt a remény, hogy az egyes hatóanyagok elkülönítésével a kívánatos farmakológiai
hatások (például a fájdalom és lázcsillapítás, étvágynövelés és hányingercsökkentés)
elkülöníthetők lesznek a nem kívánatos pszichotróp mellékhatásoktól (eufória, szedáció – és
még sok, valójában nem létező vagy akkoriban túldimenzionált hatás, pl. az agresszivitás
vagy a pánik). A delta-9-tetrahidrokannabinol ∆9THC 1965-ös azonosításával (Mechoulam és
Gaoni 1965) és későbbi karakterizálásával e remények nagy része elenyészett: a THC-t nem
tartalmazó minták kevés, vagy csak elenyésző viselkedéstani hatást váltottak ki, a THC
esetében viszont a kívánatos hatásokkal együtt járt az eufória és a szedáció is (Mechoulam és
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Carlini 1978). Mivel azonban az igazán veszélyes mellékhatások, mint például az
agresszivitás, vagy a pszichózis nem (Saper 1974),így később a THC készítmények,
„scheduled drug”-ként ugyan, de orvosi repertoárba kerülhettek. Igaz, leginkább olyan
marginálisnak tekinthető indikációkban, mint a rákbetegek hányingerének csökkentése vagy a
sclerosis multiplex-es betegek spaszticitásának oldása (Plasse és mtsai. 1991).
Ezzel egy időben bizonyítást nyert, hogy a ∆9THC hatását nem membrán
diszturbanciák, hanem egy G protein csatolt receptor, az 1-es típusú kannabinoid (CB1)
receptor okozza (Devane és mtsai. 1988), melynek felfedezését és klónozását (Matsuda és
mtsai. 1990) követően kezdetét vehette a Cannabis sativa pszichés hatásaiért felelős
idegrendszeri mechanizmusok feltárása. Ennek részeként feléledt az a remény is, hogy
genetikai beavatkozásokkal és szelektív farmakológiai eszközökkel lehetséges lesz feketénfehéren leírni a kannabinoidok és a szorongás viszonyát (Roger G Pertwee 1996). Mára
azonban világossá vált, hogy nem pusztán a korai módszerek hiányosságai, hanem a CB1
receptor működésének inherens sajátságai a felelősek a viselkedéstesztekben tapasztalt
ellentmondásos eredményekért (Aliczki és Haller 2015). Ahhoz tehát, hogy felmérhessük a
kannabinoidok valós farmakológiai potenciálját és meghatározhassuk a gyógyszerfejlesztés
számára nyitva álló lehetőségeket, meg kellett ismerkednünk az endokannabinoid rendszer
működésével.
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2 Irodalmi Háttér
2.1 A endokannabinoid rendszer
A endokannabinoid rendszer többek között két receptorból (CB1 és CB2), az azokhoz
kötődő két, lipid-szerkezetű endogén ligandból (N-arachidonoil-etanolamid (anandamid) és 2arahidonsav-glicerol (2-AG)) és az ezek működését szabályzó, felszabadító és lebontó
enzimekből áll (IUPHAR/BPS, 2016). Bár e terület jelenleg is intenzív kutatás tárgya, és nem
kizárt, hogy hamarosan új receptorokkal (pl. a GPR55) vagy új ligandokkal (pl. a
vhirodamine) bővül majd a kannabinoid receptorok család (Busquets Garcia és mtsai. 2016), e
dolgozatban azonban csak az IUPHAR által jegyzett molekulákat áll módunkban jellemezni
(Alexander és mtsai. 2015). Továbbá, mivel az irodalom a CB2-t alapvetően immun
receptorként tartja számon – s bár expressziós mintázata vagy szelektív ligandjainak hatásai
időnként (főleg patológiás állapotokban (pl. rák vagy szklerózis multiplex) átfedhet a CB1gyel – e helyütt - az eredeti IUPHAR összefoglalóhoz (Howlett és mtsai. 2002) híven - a CB2
ismertetését mellőzi. Mivel sem az endokannabinoidok membrántranszportját végző
fehérjéket illetően nincsen irodalmi konszenzus (Nicolussi és Gertsch 2015), ezért ezeket sem
tárgyaljuk részletesen az áttekintésben, szemben lebontó enzimekkel a zsírsav-amid
hidrolázzal (FAAH) és a monoacil-glicerol lipázzal (MGL), melyek szerepe az anandamid és
2-AG szintek szabályzásában bizonyítottnak tekinthetők.

2.2 A CB1 receptor szerkezete és evolúciója
A CB1 receptort 1990-ben Matsuda és kollégái klónozták elsőként, patkányagyból
(Matsuda és mtsai. 1990). Habár eredetileg Substance-K receptor ellen kifejlesztett
oligonukleotiddal találták meg, hamar bebizonyosodott, hogy sem szekvenciája, sem kötési
mintázata nem hasonlít egyetlen korábban ismert receptoréra sem, viszont igen nagy
hatékonysággal kötnek hozzá az in vivo kannabinoid hatásokkal jellemezhető ligandok, mint
például a CP 55,940 vagy maga a ∆9THC, agyi eloszlása pedig jól korrelál a kannabinoidok
fiziológiás hatásaival (Herkenham és mtsai. 1990). Szekvencia-analíziséből, és a későbbi
molekulamodellezések eredményeiből kiderült, hogy ez a kannabinoid-specifikus receptor a
rodopszin-jellegű 7-TM receptorok önálló csoportjába tartozik (Elphick és Egertová 2001).
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Már az első fajok közötti összehasonlításokból látszott, hogy a CB1 egy
filogenetikailag erősen konzervált receptor (a patkány-ember aminósav-homológia 98%
(Gérard és mtsai. 1990)), amely meglehetősen régen elvált rokonaitól, a lizofoszfolipid,
melanokortin és adenozin ágaktól (Elphick és Egertová 2005), sőt, még a testvér
receptorához, a CB2-höz viszonyított szekvencia-homológiája is 50% alatt van (Munro,
Thomas, és Abu-Shaar 1993), bár tény, hogy az agonista kötési profiljaik mégis nagyon
hasonlóak. A 2000-es évek elején végzett átfogó filogenetikai analízisek megállapították,
hogy a kannabinoid receptorok feltehetően a gerinchúrosokban jelentek meg (így az ősszájúak
minden törzséből hiányoznak) (McPartland és mtsai. 2001) és szoros koevolúcióban fejlődtek
a 2-arachidonoyl-glicerol sokkal ősibb szintetizáló és lebontó enzimjeivel a DGLα-val és az
MGL-el és csak később asszociálódtak az anandamid szignalizációval. Az összehasonlító
analízisek eredményei végső soron arra utalnak, hogy az endokannabinoid rendszer jelenleg a
genetikai „tisztulás” irányába tart (azaz negatív szelekciós nyomás alatt van) (McPartland,
Norris, és Kilpatrick 2007).
A CB1 receptor minden gerinces fajban megtalálható és bár deléciója nem letális, de
természetes körülmények között még sosem találtak génhiányos egyedet. Két humán
specifikus splice variáns is ismert (CB1a és CB1b) - ezek fiziológiás jelentősége (vagy
esetleges műtermék volta) ma is kérdéses. Több különböző pontmutációjáról (SNP) azonban
kimutatták, hogy vannak fenotípusos hatásaik, például fokozhatják a hajlamot skizofréniára,
depresszióra vagy drogfüggőségre (Console-Bram, Marcu, és Abood 2012).

2.3 A CB1 receptor lokalizációja
2.3.1 Szubcelluláris lokalizáció
A CB1 receptort ma is egy elsősorban az idegsejtek axon-terminálisai körül
elhelyezkedő (Nyíri és mtsai. 2005), transzmitter-felszabadulást gátló GPCR-nek tekinti az
irodalom (Iannotti, Di Marzo, és Petrosino 2016). Fény és elektronmikroszkópos mérések
eredményei egybevágóan kimutatták, hogy a CB1 receptorok legnagyobb koncentrációban a
GABA-erg (γ-amino-vajsav) és glutamáterg axonok terminálisain találhatók meg (Katona és
Freund 2012). Ezen eloszlással erős korrelációt mutatott az evolúciósan csatolt (Elphick és
Egertová 2005) 2-AG szintetizáló és lebontó enzimek (DGLα és MGL) agyi lokalizációja
(Katona és Freund 2012) is. Tény azonban, hogy ez az elhelyezkedés nem kizárólagos: bár az
agyinál kisebb mennyiségben, de testi sejtek (például glia, bélhám, zsír, ivar és immun sejtek)
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is expresszálnak funkcionáló CB1 receptorokat a plazma – sőt, egyes esetekben a
mitokondriális – membránjukon is (Busquets Garcia és mtsai. 2016). Az anandamid
lebontásáért

elsősorban

felelős

FAAH

enzim

elhelyezkedése

az

idegrendszerben

posztszinaptikus; a magas Ca2+ tartalmú organellumok membránjához kötött (Gulyas és mtsai.
2004),
2.3.2 Lokalizáció anatómiai szinten és sejttípus-specifikus jellegzetességek
Hasonlóan az aminosav-szekvenciához, a CB1 receptorok anatómiai eloszlása is
nagyon hasonló az emlősfajok között (Howlett és mtsai. 2002). Adódnak azonban említésre
méltó mennyiségi különbségek (emberi agyban például sokkal gyakoribb a mandulamagban
mint rágcsálókban) és sejttípusok közötti expressziószint-eltolódások (a hippokampusz
területén pl. a kolecisztokinin (CCK) tartalmú GABA-erg sejtek kifejeznek CB1-et (nagyon
nagy mennyiségben), míg a parvalbumin tartalmúak nem (Katona és mtsai. 1999)). Sőt,
életkor szerinti változások (öregedéssel csökken a kortikális CB1 expresszió) (Laprairie,
Kelly, és Denovan-Wright 2012) is. A központi idegrendszer területén legnagyobb
mennyiségben a kisagy, hippokampusz, amigdala, és a kortex, közepes mennyiségben a
bazális ganglionok, és kisebb mennyiségben a hipotalamusz, középagy, a hátsó vaguskomplex és a gerincvelő területén találhatók meg (Herkenham és mtsai. 1990). A nagyagy
területén legnagyobb mennyiségben GABA-erg interneuronok terminálisain találhatók, de
kisebb mennyiségben glutamáterg terminálisok is hordozzák, expressziós mintázatuk
összességében sejttípus függő. A kisagy területén például fordított: a Purkinje sejtek axonjain
nem találhatóak meg, azonban a glutamáterg szemcsesejtek nagy mennyiségben expresszálják
(Howlett és mtsai. 2002). Az expresszió szintje azonban nem feltétlenül korrelál a
jelentőséggel: a hipotalamusz területén bár kis mennyiségű receptor expresszálódik, azok
csatolása a másodlagos szignáltranszdukciós elemekhez sokkal erősebb mint például a
cortexben (Breivogel, Sim, és Childers 1997). A glutamáterg és GABA-erg terminálisokon
kívül azonban leírták már kolinerg, noradrenerg és szerotonerg terminálisokon is (Katona és
Freund 2008). A periférián a bélidegrendszer elemei és az idegrendszeri afferens rostok
fejezik ki legnagyobb mennyiségben, de rengeteg nem-neurális típusú sejt, például egyes
bélhám, zsír, ivar és immunsejtek is expresszálnak funkcionáló CB1-et. Összességében
elmondható, hogy gyakorlatilag minden szervben előfordul valamekkora mennyiségben.
(Howlett et. al., 2002).
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2.4 A CB1 receptor ligandjai
A kannabinoid ligandok csoportosítása, igazodva a farmakológiai hagyományokhoz,
történhet szerkezeti, vagy pedig funkcionális alapon.
A szerkezeti alapú osztályzás alapján a kannabisz ∆9THC-jához hasonló szerkezetű
dibenzopiránokat klasszikus kannabinoidoknak nevezik (ezek jelentős része később nem
bizonyult CB1 ligandnak), az ezekhez hasonló szerkezetű, de pirán gyűrűt nem tartalmazó
vegyületeket nem-klasszikus kannabinoidoknak. A mindkét csoporttól élesen elkülönülő
szerkezetű, WIN 55,212-2–re hasonlító molekulákat amino-alkil indoloknak, a szervezet által
termelt 20 szénatomos zsírsavláncot tartalmazó endokannabinoidokat pedig eikozanoidoknak
(Pertwee és mtsai. 2010). A rimonabant szerkezete a ∆9-THC-hoz hasonlóan meghatározó: a
hozzá hasonló, két aril-gyűrűt tartalmazó vegyületek alkotják a diaril heterocikusos
vegyületek csoportját (Sharma és mtsai. 2014).
A funkcionális osztályozás (elvileg) szerkezet-független, és a ligand mért vagy vélt
receptor aktivitást befolyásoló hatásán alapszik (Brink és mtsai. 2004). Mivel ez az aktivitás
igen erősen függ a receptor környezetében lévő endogén agonisták hatásaitól (és
koncentrációitól), e csoportosítás első kategóriáját az endogén ligandok alkotják. Az (exogén)
„teljes agonisták” (azaz teljes értékű serkentők) maximális aktivitásfokozó hatása eléri az
endogén ligandét. A „parciális (részleges) agonisták”-é viszont nem, ami azzal járhat, hogy
bár önmagukban adva serkentő hatásúak, magas endogén agonista szintek esetén az erősebb
ligand leszorítása miatt inkább antagonistaként viselkednek (Howlett és mtsai. 2011). A
„neutrális antagonista” és az „inverz agonista” hatása között csak abban az esetben van
különbség, ha a receptor konstitutívan aktív, azaz az endogén agonista teljes hiányában is
funkcionál (Pertwee 2005). E konstitutív aktivitást a neutrális antagonista nem, de az inverz
agonista gátolja (Silvestri és Di Marzo 2012). Bár a CB1 funkcionális aktivitás elvileg jól
mérhető, a gyakorlatban meglehetősen nagy bizonytalanság övezi a ligandok osztályokba
sorolását (Howlett és mtsai. 2011). Továbbá nehezíti a tisztánlátást az egyes ligandok diverz
hatásspektruma is: az allosztérikus CB1 receptor neutrális antagonista kannabidiol (Laprairie
és mtsai. 2015) például, mely fitokannabinoidként akár a Δ9THC-t meghaladó mennyiségben
lehet jelen a kannabisz kivonatokban, s manapság bíztató antiepiletikus klinikai eredményei
miatt komoly kutatások tárgya, nem tekinthető típusos referenciának, mivel terápiás dózisban
még majd' fél tucat egyéb célponton mutat aktivitást (Russo 2017). Az olyan kétség kívül
fontos funkcionális jellemzők, mint például a CB1 kötőhely típusa (ortosztérikus vagy
allosztérikus) vagy a főhatás helye (centrális-perifériás) (Busquets Garcia és mtsai. 2016) ma
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még nem kellően ismert kategóriák, így csak azon néhány anyagnál kerülnek megemlítésre a
dolgozatban, melyeknél különös jelentőségük lehet.
Az utóbbi időben azonban terjedőben van két új szempontrendszer is. Egyrészt, az
agonisták esetén a designer drogok feltűnése után a sajtóban és az utcai drogfogyasztással
foglalkozó tanulmányokban is elkezdték az úgynevezett „természetes” (pl. kannabisz
növényből

előállított)

agonistáktól

megkülönböztetni

az

úgynevezett

„szintetikus”

kannabinoidokat. Ez esetben azonban a szintetikus kifejezés nem pusztán a hatóanyag
„mesterséges” voltára utal, hanem azt is jelenti, hogy sem kémiai összetételük (az általánosan
kontrolálatlan előállítás miatt) sem pontos hatásuk és nem ismert. Így fogyasztásuk egy ideig
nem is ütközött törvénybe (Mills, Yepes, és Nugent 2015). Az antagonisták elnevezésében
pedig a 2008-as év jelentett fordulópontot, ekkor ugyanis pszichiátriai mellékhatások miatt
kivonták a forgalomból az első és prototipikus CB1 gátló elhízáscsökkentőt, a rimonabantot –
kiváltva vagy egy tucat hasonló ún. „első generációs” molekula tesztjeinek leállítását: mivel e
ponttól fogva a fejlesztések iránya a viselkedési mellékhatások minimalizálása lett, minden
ezt követő, rimonabanttól eltérő profilú vegyületet a „második generációs” jelzővel kezdték
illetni (Silvestri és Di Marzo 2012).
Az in vivo eredmények értelmezhetőségét elősegítendő, a dolgozat alapvetően a
funkcionális alapú csoportosítást fogja követni, elsősorban az originátorok és/vagy a
közvetlen in vivo összehasonlításokat végző kutatók kísérleti eredményeire alapozva,
függetlenül az egyes kategóriák megalapozott használatával (Howlett és mtsai. 2011)
kapcsolatos vitáktól.
2.4.1 Endogén agonisták:
Az elsőként felfedezett endokannabinoid agonista az N-arachidoniletanolamid
(anandamid), egy eicosanoid, az arachidonsav előanyaga (Devane és mtsai. 1992). CB1
receptor affinitása 60-500nM között van (Howlett és mtsai. 2002), azonban maximális
hatékonysága csak a receptor abszolút hatékoyságának 30%-a körüli, azaz tulajdonképpen
parciális agonistának tekinthető (Gonsiorek és mtsai. 2000). Nem kannabinoid-szelektív, a
CB2-n kívül számos egyéb receptoron is aktív, ezek közül a legfontosabb talán az 1-es típusú
vaniloid csatorna-receptor (TRPV1)(Howlett és mtsai. 2002). Szöveti eloszlása bár gyakran
hasonlít a CB1 receptoréra, de nem követi le azt pontosan, ráadásul a szervezet legtöbb
pontján nem direkt szinaptikus transzmitter, hanem parakrin mediátor módjára fejt ki hatást –
azaz mindig van mérhető szintje; koncentrációja pedig fiziológiás hatásokat követ (Alger
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2012). Metabolitja, a arachidonsav maga is fontos neuromodulátor (Howlett és mtsai. 2002,
howlett) és számos további gyulladásos mediátor - például a prosztaglandinok - szintézisének
előanyaga.
A 2-AG, azaz a 2-arachidonil-glicerol az anandamidanandamidhoz nagyon hasonló
szerkezetű eicozanoid, s bár egyéb sejten belüli folyamatok résztvevőjeként már régebben is
ismerte a biokémia, endokannabinoid agonistaként csak az anandamid után 2 évvel
azonosították (Mechoulam és mtsai. 1995). CB1 receptor affinitása az anandamidénál
gyengébb - (Mechoulam és mtsai. 1995), azonban képes 100%-ban fokozni a CB1 receptor
aktivitását, s így az anandamiddal szemben teljes agonistának tekinthető (Gonsiorek és mtsai.
2000), sőt, filogenetikai modellek egybevágó eredményei szerint evolúciósan is szorosabban
kapcsolódik a CB1 receptorhoz (McPartland, Norris, és Kilpatrick 2007). CB2-vel szembeni
szelektivitása is nagyobb, s bár a CB1 receptor hiányában is képes hatást kiváltani, egyelőre
nem ismert másik specifikus receptora (Howlett és mtsai. 2002). Mint intracelluláris
folyamatok fontos metabolitja minden testi sejtben megtalálható, azonban igen valószínű,
hogy a neurotranszmissziós hatásokért felelős 2-AG specifikusan a CB1 receptorok közelében
termelődik – legalábbis a szintetizáló és lebontó enzimeinek elhelyezkedése erre utal. Dacára
az újabb eredményeknek, melyek szerint a retrográd transzmisszóban részt vevő 2-AG igen
gyorsan elbomlik (Alger 2012), a szervezet szerte mérhető és az egyes fiziológiás
változásokra – mint például az éhezés – reagáló 2-AG szintek anandamidhoz hasonló parakrin
mediátor tulajdonságokat valószínűsítenek (Gyombolai és mtsai. 2012). Hasonlóan az
anandamidhoz, a 2-AG fő metabolitja is az arachidonsav (Lu és Mackie 2016), s így
szintjének változásai közvetetten (is) befolyásolják a gyulladásos mediátorok szintjét
(Alhouayek és Muccioli 2014).
Már az anandamid és a 2-AG felfedezésével egy időben észrevették, hogy több
különböző endogén eicosanoid is képes hatni a CB1 receptoron (melyek közül talán
legfontosabbak a noladin-éter, a vhirodamine és az oleadmid), hagyományos transzmitterként
betöltött szerepüket azonban máig sem sikerült egyértelműen bizonyítani: (Vincenzo Di
Marzo és De Petrocellis 2012). Az új endogén ligandok felfedezésére tett erőfeszítések azóta
sem lankadtak, s bár mára közel egy tucat endogén vegyületről írtak le CB1 befolyásoló hatást
(például a peptid antagonista hematopressin (Pertwee 2015)), az általam irányadónak tekintett
IUPHAR/BPS ismertető továbbra is csak az első két molekulát tekinti endogén ligandnak
(IUPHAR/BPS, 2016).
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Érdemes megjegyezni azonban, hogy nem csupán a CB1 affinitással rendelkező
endogén ligandok lehetnek hatással a CB1 receptor aktivitásra, de a számtalan egyéb lipid, és
ezek lebomlási termékei különböző módokon (szintézis vagy lebontás-gátlás, transzporterek
lekötése, stb.) változtathatják meg az endokannabinoidok szintjét (Fezza és mtsai. 2014).
2.4.2 Teljes agonisták:
Teljes értékű serkentőknek azokat a vegyületeket nevezzük, melyek megfelelő
koncentrációban adva képesek a receptor által kifejthető (nyilván mérési rendszertől is függő)
hatás 100%-át kiváltani (Brink és mtsai. 2004). Érdekes módon, az endogén ligandok közül
csak az egyik, a 2-AG tekinthető teljes agonistának, ami egyben azt is jelenti, hogy az
anandamid egyes esetekben akár antagonistaként is viselkedhet vele szemben (Gonsiorek és
mtsai. 2000). Ugyanígy: azokon az agyterületeken, ahol nem a 2-AG, hanem az anandamid a
fő endogén ligand, az exogén teljes agonisták abnormálisan erőteljes hatást válthatnak ki –
ezzel akár teljesen felborítva a serkentő és gátló hálózatok egyensúlyát (Lapoint és mtsai.
2011), mely még epileptikus görcsök kialakulásához is vezethet (de Havenon és mtsai. 2011).
A kannabisz növények terpenoidjai között nem is találunk teljes agonistát, a ∆9THC
felfedezése után azonban sikerült előállítani olyan mesterséges analógokat, amelyek képesek
voltak 100%-os receptor aktivációt okozni (Mechoulam és mtsai. 1988).
Legismertebb képviselőjük a HU-210, mely a legerősebb teljes agonisták közé tartozik
(Griffin és mtsai. 1999) és nanomol alatti (0.07-0.7nM) koncentrációban köti a CB1-et
(Howlett és mtsai. 2002), bár a CB2-vel szemben – hasonlóan az agonisták elsöprő
többségéhez - nem szelektív. Annak ellenére, hogy a Δ9THC-hez hasonlóan a klasszikus
szerkezetű kannabinoidokhoz tartozik, sosem vált igazán elterjedt tudományos eszközzé, talán
mert in vivo hatása túlságosan erőteljes és hosszan tartó (Howlett és mtsai. 2002).
Nem így a Pfizer által még a 80-as években előállított CP 55,940 (Koe és mtsai. 1985),
mely egy nem-klasszikus kannabinoid szerkezetű, 0.5-5nM közötti CB1 (és CB2) affinitással
(Howlett és mtsai. 2002) rendelkező teljes agonista (Griffin és mtsai. 1999) és in vivo talán a
legtöbbet használt ligand.
Azonban akad nála erősebb (Griffin és mtsai. 1998) teljes agonista, mégpedig a WIN
55,212-2, amely az amino-alkil indolok szerkezeti csoportjába tartozik, és mint ilyen teljesen
elkülönül szerkezetileg a THC-tól (Haycock és mtsai. 1990). Ez is hat CB2 receptoron is,
hasonló affinitással (az 1-100nM közötti tartományban) mint a CB1-en (Howlett és mtsai.
2002)
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Az amino-alkil indolok abból a szempontból is nagyon érdekesek, hogy míg a CP55,940-hez hasonló „nem klasszikus” kannabinoidokat a THC szerkezetének modellezésével
fejlesztették ki a Pfizer kutatói (Koe és mtsai. 1985) addig az amino-alkil indolok CB1
agonista hatása meglepetés volt (Ward és mtsai. 1990). A teljes agonisták közös jellemzője
azonban, hogy döntő többségük még a CB1 receptor megtalálása, tehát 1990 előtt született,
abban a reményben, hogy a pozitív hatások megtartása mellett is megkerülhetőek lesznek a
∆9THC mellékhatásai. Később, a két receptor azonosítása után azonban a terápiás célú
agonista fejlesztések iránya a perifériára szorult (Devane 1994). Ennek szellemében több tucat
szerkezet-hatás összefüggés látott napvilágot a kétezres évek elejéig, melyek a CB2 szelektív
ligandok keresése közben számtalan CB1 teljes agonistát is bemutattak (Pertwee 2006). Ezek
egyik első példája volt a klasszikus kannabinoidoknál megismert molekulamodelleket igen
ötletesen az amino-alkil indolokra alkalmazó tanulmány (Huffman és mtsai. 1994), melyben
több, később teljes agonistának bizonyult vegyületet, például a JWH018-at is, leírtak. E
munkák váratlan mellékhatásaként azonban egy évtized elteltével tömegével kezdtek feltűnni
az interneten és a feketepiacokon a különböző megtévesztő neveken árult szintetikus
kannabinoidok – többségében CB1 teljes agonisták – melyek – elsősorban toxicitás
tekintetében – túlszárnyalták a természetes kannabisz származékok legerősebbjeit is
(Fantegrossi és mtsai. 2014), máig megoldatlan közegészségügyi problémákat okozva
(Castellanos és Gralnik 2016). A helyzetet jól jellemzi Katz és munkatársai (Katz és mtsai.
2016) beszámolója: 2015 áprilisában az Egyesült Államok toxikológiai centrumaiban
sürgősségi ellátást igénylő szintetikus kannabisz mérgezettek száma a márciusi 269-ről 1512re nőtt: csak a szerzők toxikológiai állomásán 11 ember életveszélyes mérgezést láttak el
másfél hónap alatt (ezek fele 18 év alatti volt), egy esetben pedig nem tudták megmenteni a
20 éves áldozatot. Ezek az esetek és a szintetikus kannabinoidok hatásairól szóló média
beszámolók teljes a gyógyászati célú fejlesztéseket szinte ellehetetlenítik.
2.4.3 Parciális agonisták:
A parciális agonisták olyan ligandok, melyek teljes receptor-telítettség esetén sem
képesek elérni a teljes agonisták hatékonyságát (Brink és mtsai. 2004). Ez a kissé homályos
megfogalmazás nem véletlen: a parciális agonizmus kimutatása és mértékének becslése függ a
kimutatási módszertől, a vizsgálat alanyától és természetesen a komparált ligandoktól is.
Általánosságban azonban elmondható, hogy bár önmagukban adva rendszerint serkentő
hatásúak, nagy koncentrációban jelen levő teljes agonistával szemben akár antagonistaként is
viselkedhetnek. Megdöbbentő módon a történelmi szempontból legjelentősebb CB1 ligandok,
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a kannabisz viselkedési hatásaiért elsősorban felelős ∆9THC, és az elsőként felfedezett
endogén agonista, az anandamid, mindketten parciális agonisták (Howlett és mtsai. 2002).
Mivel azonban az anandamidról szóló összefoglalónk az endokannabinoidok alfejezetben
megtalálható volt, ezért vele itt részletesen nem foglalkozunk. Továbbá, bár gyakorlatilag
minden szerkezeti csoportban találhatók parciális agonisták, sem farmakológiai célpontként,
sem pedig alapkutatási eszközként nem tettek szert komolyabb jelentőségre, így részletesen
csupán két képviselőjüket mutatjuk be, a ∆9THC-t és az O-1269-et.
A Cannabis sativa terpenoidjai közül a legfontosabb (sőt, mai ismereteink szerint az
egyetlen) pszichoaktív komponensnek tartott vegyület, a ∆9THC egy dibenzopirán (avagy
klasszikus kannabinoid) szerkezetű molekula (Mechoulam és Gaoni 1965). CB1 receptor
affinitása 40-80nM körüli (Howlett és mtsai. 2002), maximális hatékonysága a teljes
agonistákhoz képest 50% körüli (Griffin és mtsai. 1999). Fontos megjegyezni, hogy ezek
alapján azonban a ∆9THC csak a 2-AG-vel szemben parciális agonista, hiszen hatékonysága
az anandamiddal szinte megegyezik (Griffin és mtsai. 1999). Bár affinitása a CB2 receptorhoz
CB1-hez hasonló nagyságrendű, hatékonyságát ott gyengébbre becsülik, s bár több tanulmány
is beszámolt nem-kannabinoid jellegű aktivitásról, főbb hatásait valószínűleg a CB1
receptoron keresztül fejti ki (Pertwee és mtsai. 2010).
2002-ben, Francisco és munkatársai számos rimonabant analógot publikáltak,
amelyekben az amino-piperidin gyűrűt helyettesítették különféle alegységekkel (Francisco és
mtsai. 2002), annak érdekében, hogy a molekulák minél jobban hasonlítsanak az agonista
jellegű farmakofór modellekhez (Shim és mtsai. 2002). Az O-1269-es molekula esetében
például a rimonabant a C5 pirimidin alegységét egy pentil oldallánccal helyettesítették. Az így
kapott molekula GTPγS tesztben meglepően gyenge antagonistaként viselkedett (Thomas és
mtsai. 2005), ráadásul in vivo az agonistákhoz hasonlóan hipotermiát indukált, szedatív és
fájdalom-csökkentő hatása volt (Wiley és mtsai. 2001). E hatásprofil arra utalt, hogy az O1269 egy még a Δ9THC-nál – s ezáltal az anandamidnál - is gyengébb hatékonyságú parciális
agonista lehet, s így az in vivo profilja akár annyira eltérhet a ∆9THC-tól, hogy akár egy új
farmakológiai irány első „megalapozó” molekulája is lehet.
2.4.4 Neutrális antagonisták:
Neutrális antagonisták alatt hagyományosan azokat a receptor-gátló szereket értjük,
melyek bár gátolják az agonisták receptorba történő bekötődését, de – szemben az inverz
agonistákkal - nincsenek hatással a spontán, azaz konstitutív – aktivitásra (Brink és mtsai.
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2004). A endokannabinoid rendszerben azonban az in vivo ” tiszta” konstitutív aktivitás
kimutatása rendkívül bonyolult, hiszen az endogén ligandok parakrin hormonként szinte
mindig jelen vannak a receptor környezetében – többek közt e miatt is több molekuláris
farmakológus szerint valójában minden CB1 gátlószer neutrális antagonista (Howlett és mtsai.
2011). Akár így van, akár nem, sok újabb fejlesztésű (ún. második generációs) CB1 blokkoló
esetében sikerült megfigyelni, hogy egyes funkcionális teszteken (például GTPγS kötés) teljes
receptor-telítettség mellett sem képesek olyan mértékű gátlást kifejteni, mint a korábbi
fejlesztésű molekulák – például a rimonabant vagy a taranabant (Janero és mtsai. 2011).
Mindezen okokból jelen dolgozatban elfogadjuk e jelenség létezését és azokat a CB1
ligandokat soroljuk ide, amelyeket az első generációs CB1 gátlókkal összehasonlítva írtak le
neutrális antagonistának.
A VCHSR az első ilyen vegyületek egyike, melyet 2002–ben Hurst és munkatársai (D.
P. Hurst és mtsai. 2002) állítottak elő egy farmakofór modell alapján, azzal a céllal, hogy a
CB1 receptorok állandó aktív állapotának elméletét vizsgálják (Pan, Ikeda, és Lewis 1998). A
VCHSR szerkezetileg a rimonabanthoz hasonló molekula, amelyben a carboxamid-piperidin
alegységet vinil-ciklohexil alegységgel helyettesítették. Ezáltal a molekula elvesztette inverz
agonista jellegét (amelyet a rimonabant esetében a cAMP-alapú aktivitás vizsgálat során
tapasztaltak), azonban CB1 affinitása is lecsökkent legalább egy nagyságrenddel (D. Hurst és
mtsai. 2006). Tudomásunk szerint a VCHSR esetén sem a receptor-specificitását, sem pedig a
kinetikai tulajdonságokat nem vizsgálták, tápfogyasztás csökkentő hatása azonban igazolást
nyert (Manca és mtsai. 2013).
Hurst és munkatársai publikációja után nem sokkal közel fél tucat neutrális
antagonista jellegű vegyületről szóló cikk látott napvilágot. Az O-2050 egy klasszikus
kannabinoid szerkezetű CB1 gátló, melyet több mint tíz vizsgálatban szerepel neutrális
antagonistaként, azonban Wiley és munkatársai 2005-ös tanulmányában bemutatott
hatásprofilja alapján inkább a O1269-höz hasonló parciális agonisták közé tartozik, mivel bár
nem hatott a tetrád teszten és a CB1 antagonistákra jellemző módon csökkentette a
tápfogyasztást, in vivo nem tudta gátolni az agonisták hatását, ráadásul drogdiszkriminációs
tesztben az állatok ∆9THC-ként azonosították (Wiley és mtsai. 2011). Az AM4113 és az
AM6527 mindketten nanomoláris hatékonyságú rimonabant-analógok (Sink és mtsai. 2009),
azonban az AM4113 orálisan hatástalan, az AM6527 pedig egy kevéssé jellemzett ligand. A
NESS0327, talán a legújabb neutrális antagonista-jelölt, amely eredetileg mint hiperpotens
(femtomólos hatékonyságú) CB1 antagonista került bemutatásra (Ruiu és mtsai. 2003). Bár
ezt a hatékonyságot a későbbiekben senkinek nem sikerült visszamérni, sőt, 3-4
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nagyságrenddel gyengébb affinitást találtak, az anyag elektrofiziológiai teszteken - a
rimonabanttal szemben - neutrális antagonistának bizonyult (Meye és mtsai. 2013). E
molekulák az eddigi irodalmi információk alapján, a VCHSR profiljától nem tűntek eltérőnek.
Nem így az LH-21, melyet már 2005-ben leírtak - kizárólag periférián ható neutrális
antagonistaként (Pavon és mtsai. 2006). Az anyag szerkezetileg a rimonabanthoz és az O1269-hez hasonló. A két molekulához hasonlóan, az LH-21-ben a központi gyűrűn
megtartották a halogénezett biaril gyűrűket és azok pozícióját, de a központi pirazolt egy
triazol gyűrűvel, és az O1269-ben megtalálható alkil-karboxamid alegységet egy egyszerű
hattagú alkil lánccal helyettesítették. A szer hatékonyan csökkentette a CB1 agonista
hatásokat in vivo szöveti tesztekben, azonban önmagában hatástalan volt, amely neutrális
antagonista hatásmechanizmusra utal. In vivo csökkentette a táplálékfelvételt és a testsúlyt, de
agyi penetrációja sokkal alacsonyabb volt, mint a rimonabanté, tehát hatása sokkal inkább
periférikus jellegű volt. A későbbiekben a Merck kutatói megkérdőjelezték, hogy az LH-21
hatása a CB1 receptorhoz köthető, mert CB1 knockout egerekben gyenge ligandkötő
képességet, és az in vivo hatás megmaradását tapasztalták (Chen és mtsai. 2008).
Mindazonáltal az in vivo tesztekben mutatott elhízás-csökkentő hatása miatt az LH-21 még
mindig jelentős tudományos érdeklődésre tart számot.
2.4.5 Inverz agonisták:
Mint azt korábban kifejtettük, minden olyan CB1 gátlószert, melyről nem mutatták ki,
hogy a rimonabanthoz vagy taranabanthoz képest neutrális antagonista hatásprofillal
rendelkezik, az inverz agonisták közé soroltunk.
Legelső képviselőjüket, a diaril-pirazol szerkezetű rimonabantot (eredeti azonosítója
SR141716A), mely máig a legmeghatározóbb CB1 receptor-gátló, a Sanofi fejlesztette ki
1994-ben (Rinaldi-Carmona és mtsai. 1994). Potens, szelektív és in vivo hatékony
molekulaként lett bemutatva, és pár év leforgása alatt a kannabinoid kutatás egyik
legfontosabb eszközévé vált: in vivo és in vivo tesztek százait végezték el vele. Bizonyos
kondíciók mellett inverz agonista tulajdonságokat mutatott, azaz képes volt exogén agonista
hiányában is növelni a cAMP szintet (Landsman és mtsai. 1997; Shire és mtsai. 1999). Az
állatkísérletes vizsgálatok tanúsága szerint egyértelmű étvágycsökkentő (Arnone és mtsai.
1997; Thornton-Jones, Vickers, és Clifton 2005) és testsúlycsökkentő hatásokkal (Colombo és
mtsai. 1998; Ravinet Trillou és mtsai. 2004) bír. E preklinikai eredményeket aztán klinikai
vizsgálatok tucatjai is megerősítették (Janero és Makriyannis 2009). Bár idegrendszeri és
pszichiátriai mellékhatásait több szerző számtalan állatkísérletes modell segítségével
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vizsgálta, ezek az irodalmi adatok egymással és a későbbi klinikai eredményekkel is gyakran
ellentmondásba kerültek (Erkekoglu, Giray, és Şahín 2008). Ettől függetlenül a rimonabant
ma is egy kiváló tulajdonságokkal rendelkező farmakológiai eszköz, a messze legjobban
ismert kannabinoid antagonista.
A Sanofi fejlesztése a rimonabanthoz nagyon hasonló szerkezetű surinabant
(SR147778) is, elődjétől mindössze egy klór-bróm és egy metil-etil cserében tér el (RinaldiCarmona és mtsai. 2004). Bár ezt a szert nem obezitásra, hanem alkoholfüggőségre
fejlesztették, in vivo és in vivo tulajdonságait a rimonabanthoz hasonlónak írták le (Doggrell
2005).
A Sanofi fejlesztésével párhuzmosan Alexandros Makriyannis és kollégái számos is
számos rimonabant analógot állítottak elő. Talán a legismertebb közülük az AM-251, mely
annyiban különbözik a rimonabanttól, hogy az 5-ös helyzetű fenilgyűrű klórját jódra
cserélték, mely drasztikusan nem rontotta sem az in vivo CB1 affinitást (Ki=7,5nM), sem a
CB2 felé mért szelektivitást (306×) (Lan és mtsai. 1999) vagy az in vivo CB1 agonista által
kiváltott hipotermia gátlását (ID50=0,45 mg/kg) és a rimonabanthoz hasonló módon
csökkentette tápfogyasztást és a testsúlyt (Hildebrandt, Kelly-Sullivan, és Black 2003).
Érdekes azonban, hogy az agonista indukálta katalepsziát a rimonabantnál csak 6× nagyobb
dózisban csökkentette (McMahon és Koek 2007), az emelt keresztpalló tesztben pedig akkor
is szorongáskeltő volt, mikor a rimonabant szorongásoldóként viselkedett (Haller, Varga,
Ledent, és Freund 2004).
Az ibipinabant (SLV319) az egyik első nem diaril-pirazol szerkezetű CB1 szelektív
antagonista (Lange és mtsai. 2004). A Solvay Pharmaceuticals szabadalmaztatta 2000-ben,
azonban az elhízás-csökkentés indikációban indított klinikai vizsgálatokat fázis II-ben
ismeretlen okokból leállították. Bár in vivo preklinikai tesztekben hatásos és szelektív étvágyés testsúlycsökkentőnek bizonyult (Lange és mtsai. 2005; Rohrbach és mtsai. 2012; Tam és
mtsai. 2012), sosem lett olyan népszerű tudományos eszköz, mint a rimonabant.
Az aciklikus szerkezetű taranabantot (MK-0364) a Merck állította elő (Lin és mtsai.
2006), és in vivo és in vivo is hatásos CB1 inverz agonistaként írták le (Fong és mtsai. 2007).
A CB1 receptoron a rimonabanttól némileg eltérő kötőhellyel rendelkezett (Lin és mtsai.
2008), de patkány és humán tesztekben is legalább olyan erős elhízás-csökkentő hatása volt,
mint diaril-pirazol szerkezetű elődjének (Fremming és Boyd 2008). Klinikai vizsgálatait a
fázis III-ban állították le, miután dózisfüggően a rimonabanthoz hasonló pszichiátriai
mellékhatásokat tapasztaltak (L J Aronne és mtsai. 2010).
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Az otenabant (CP-945,598) egy diaril-purin eredetű molekula, amelyet a Pfizer
fejlesztett (Griffith és mtsai. 2009). Biológiai tulajdonságait csak a klinikai vizsgálatok
felfüggesztése után hozták nyilvánosságra 2007-ben (Hadcock és mtsai. 2010). Bár sem a
preklinikai, sem a klinikai eredményei nem voltak olyan meggyőzőek, mint a rimonabanté
vagy a taranabanté, a cég nem az esetleges mellékhatások megjelenésével, hanem a
kedvezőtlen engedélyeztetési kilátásokkal indokolta a további tesztek leállítását (Louis J
Aronne és mtsai. 2011).
Az elmúlt évek során szinte valamennyi, a centrális támadáspontú CB1 antagonisták
fejlesztésénél alkalmazott kémiai szerkezettípust (scaffoldot) felhasználták, hogy új
periférikusan szelektív inverz agonistát fejlesszenek: például a TM-38837 esetében diarilpirazol (Chang és mtsai. 2013)c, a sulfonamide 12 esetében diaril-purin (Fulp és mtsai. 2012),
a JD-5037 esetében dihidro-pirazol (Chorvat és mtsai. 2012) magot alkalmaztak. Ez utóbbi
vegyület nagy figyelmet kapott néhány évvel ezelőtt, ugyanis mindössze 3mg/kg-os dózisban
(hasonlóan a párhuzamosan vizsgálat centrális támadáspontú analógjával, az idalopirdinnel)
sikerült elhízott állatokat 4 hét alatt lefogyasztani és eltüntetni a metabolikus szindróma szinte
minden jelét, miközben az agyban csak elenyésző receptor-gátlást okozott, sovány vagy leptin
hiányos állatokon pedig teljesen hatástalan volt a tápfogyasztásra (Tam és mtsai. 2012). Igaz
ugyanakkor, hogy később Zucker patkányon ugyanez az anyag csak a metabolikus szindróma
egyéb tüneteit – pl. a 2-es típusú diabéteszt – volt képes csökkenteni, a testsúlyt azonban nem
(Jourdan és mtsai. 2013)

2.5 A CB1 receptor funkciója
Eleinte, kiindulva a marihuána in vivo hatásaiból, a kannabinoidokat az opioid
rendszerrel próbálták összefüggésbe hozni (Devane és mtsai. 1986). Mások, felismerve a
ligandok erősen lipofil jellegét, az általános altatóknál feltételezetthez hasonló, receptorfüggetlen membrán-perturbáló hatást tulajdonítottak nekik (Hillard, Harris, és Bloom 1985).
Miután azonban a nem klasszikus kannabinoid szerkezetű CP-55,940-el sikerült reprodukálni
a ∆9THC hatásait – ráadásul pertussis-toxin függő módon (Devane és mtsai. 1988) –
egyértelművé vált, hogy specifikus receptorhoz kötött hatásmechanizmust kell keresni. A
CB1 receptor klónozásával (Matsuda és mtsai. 1990) egy időben pedig már javában folyt a
kutatás az endogén ligand után, melyről – Mechoulam ötletét követve – feltételezték, hogy az
lipid természetű. 1992-ben aztán sertés agy preparátumból sikerült izolálni az Narachidoniletanolamidot, mely felfedezőitől az anandamid (szanszkritül belső boldogság)
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nevet kapta (Devane és mtsai. 1992). Azonban alighogy megkezdődtek az anandamiddal az
első kísérletek, felbukkant egy másik endokannabinoid-jelölt is, a 2-arachidonoyl-glycerol
(Mechoulam és mtsai. 1995), mely nem kapott az elődjéhez hasonló hangzatos becenevet, s
így az egyszerű „2-AG” rövidítéssel került be a tudományos köztudatba. e Már felfedezés
után pár hónappal felmerült, hogy nem is az anandamid, hanem a 2-AG a CB1 receptor
legfontosabb endogén ligandja – mivel annak maximális hatáserőssége többszöröse volt az
anandamidénak (Sugiura és mtsai. 1995). S bár a későbbi evolúcióbiológiai kutatások is
inkább ezt az elképzelést erősítették (McPartland 2004), a két ligand szerepköre még ma sem
egyértelműen tisztázott.
Mindkét endokannabinoid többszörösen telítetlen zsírsav, melyek membránfoszfolipidekből aktivitásfüggő módon – általában depolarizációt követően – keletkeznek és
szabadulnak fel (Freund, Katona, és Piomelli 2003). Az endokannabinoid-felszabadulást
kiváltó hatás lehet egy közvetlen szinaptikus aktiváció (gyakori feltétel, hogy Gq/11 csatolt
receptor - például egyes típusú metabotróp glutamát receptor (mGluR) - aktivitással kell
járnia) de akár visszaterjedő akciós-potenciál is. A lényeg, hogy a megemelkedő Ca2+ szint
hatására a 2-AG esetében a DGLα, anandamid esetében valamelyik foszfolipáz (összesen öt
lehetséges út van) hasítja a diacil-glicerolt vagy utóbbi esetben az N-acil foszfatidiletanolamine-t (NAPE-t), 2-AG-t, vagy anandamidanandamidot hozva létre. A 2-AG, átjutva a
szinaptikus résen és a posztszinaptikus membránon (itt jegyeznénk meg, hogy számos szerző
feltételezi egy aktív membrántranszporter létezését, mivel azonban mindmáig nem sikerült
minden kétséget kizáróan azonosítani ezt a molekulát, így az ismertetésétől eltekintettünk),
aktiválja a preszinaptikus CB1 receptorokat, melyek csökkentik a transzmitter felszabadulást.
Amennyiben ez a glutamáterg szinapszissal történik, a jelenséget DSE-nek, depolarizáció
indukálta excitáció-szupressziónak, ha pedig GABA-erg szinapszison, akkor DSI-nek,
depolarizáció indukálta inhibíció-szupressziónak nevezzük (Freund, Katona, és Piomelli
2003). Bár korábban úgy tűnt, az anandamid a 2-AG-hez hasonlóan fejti ki a hatását, több jel
mutat arra, hogy az anandamide szerepe fontosabb lehet olyan posztszinaptikus
folyamatokban, mint a TRPV1 aktiváció (Katona és Freund 2012). A megemelkedett
endokannabinoid szinteket 2-AG esetén az MGL, anandamid esetén a FAAH csökkenti. A
GABA-erg terminálisok gazdagabbak MGL-ben mint a glutamátergek, a FAAH pedig nem a
preszinaptikus terminálisokon, hanem a posztszinaptikus szóma Ca2+ tartalmú vezikuláinak
membránján található.(Katona és Freund 2012, katona). A kannabinoid agonisták agyterület
és sejttípus függő módon számosneurotranszmitter felszabadulását képesek csökkenteni
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(Freund, Katona, és Piomelli 2003). Az I-es típusú mGluR receptorokhoz nagyon hasonló
módon képes számos egyéb Gq/11 stimuláción keresztül ható receptor endokannabinoid
felszabadulást kiváltani: ilyenek például a metabotróp mACh receptorok (Gyombolai és
mtsai. 2012), a CCK receptorok (Chhatwal és mtsai. 2009) vagy a 5-HT2-es receptor család
tagjai (Best és Regehr 2008).
2.5.1 Funkciók sejtes szinten
A CB1 receptor alapvetően Gi/o csatolt receptor, így ennek megfelelően aktivációja
csökkenti a cAMP szintet, zárja a Ca2+ és nyitja a K+ csatornákat (Howlett és mtsai. 2002).
Pontos szignáltranszdukciós kaszkádja, a szekvesztrált G-proteinek altípusai azonban
sejttípusonként és agyterületenként változhatnak (Dalton és mtsai. 2009). Hasonlóan a legtöbb
GPCR-hez, a CB1 is képes extracelluláris szignál regulálta kináz (ERK) aktiváción keresztül
túlélési jelet küldeni, és β-arrestin segítségével pedig visszavevődni a szinaptikus membránról
(Howlett és mtsai. 2002). Megfigyelték, hogy nagy mennyisége miatt még inaktív formában
(vagy pl. antagonistával gátolva) is képes összegyűjteni más GPCR-ek elől a G-proteineket,
ezáltal indirekt módon gátolni más rendszerek működését (Nakamura-Palacios, Winsauer, és
Moerschbaecher 2000). Akár a legtöbb 7-transzmembrán receptor, a CB1 is képes
heterodimerizációra is, például CB2, D2, orexin-1, adenozin A2A, adrenerg β2A vagy más
receptorokkal (Hudson, Hébert, és Kelly 2010), ennek jelentősége azonban ma még kevéssé
ismert (Vischer, Castro, és Pin 2015).
2.5.2 Az endogén tónus és a parakrin hatások
Mint már korábbi fejezeteinkben írtuk, a szervezet szerte mérhető és az egyes
fiziológiás

változásokra

reagáló

2-AG

és

anandamid

szintek

parakrin

mediátor

tulajdonságokat valószínűsítenek (Gyombolai és mtsai. 2012). E szintek metabolikus és
táplálkozási

betegségekben

akár

diagnosztikus

vagy

prognosztikus

értékkel

is

rendelkezhetnek: a vérben mérhető endokannabinoid-szintek korrelációt mutattak az
éhezéssel (Friedman és mtsai. 2016), ízletes étel felkínálásával (Monteleone és mtsai. 2016),
és az elhízottsággal (Côté és mtsai. 2007). Sőt: a marsi űrutazást tesztelő több mint ötszáz
napos izoláció során a 2-AG vérszint jelentős csökkenését figyelték meg (Yi és mtsai. 2016).
Ezek a „nyugalmi” endokannabinoid szintek pedig fenntarthatnak egy változó intenzitású
CB1

receptor-aktivációt,

egy

„tónust”,

amelyet

az

exogén

ligandok

intrinzik

hatáserősségüknek megfelelően befolyásolhatnak (Childers és Breivogel 1998): a teljes
agonisták (pl. WIN 55,212-2) növelhetik, de a parciális agonisták, pl., ∆9THC akár
csökkenthetik is. Tény, hogy újabb eredmények szerint viszont a szinaptikus résekben
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termelődő 2-AG meglehetősen gyorsan elbomlik (Alger 2012), ami kérdéseket vet fel a
szöveti szintek eredetéről.
2.5.3 Az endogén tónus és az inverz agonizmus
Több szerző szerint a CB1 receptor agonisták hiányában is fejthet ki bizonyos mértékű
CAMP gátlást, azaz konstitutív aktivitással rendelkezhet (Pertwee 2005). Ezt az elméletet
azonban az utóbbi években komolyan kétségbe vonták (Howlett és mtsai. 2011), elsősorban
azon az alapon, hogy szinte nincs is olyan neurális rendszer, ahol ne lenne kimutatható
mennyiségű endokannabinoid – s így a valós konstitutív aktivitás ki sem mérhető. Ráadásul a
legtöbb olyan tesztben, ahol a rimonabantot inverz agonistának találták, a CB1 receptoron
mért kötéserősség 2-3 nagyságrenddel alacsonyabb volt az inverz agonista hatásnál (Shim és
mtsai. 2002). Mi több, egyes szerzők ki is mutatták, hogy a rimonabant mikromolos hatása
nem a CB1 hanem az adenozin-receptoron keresztül nyilvánul meg (Shim és mtsai. 2002).
Mindezek mellett azonban akadnak olyan cikkek is ahol a CB1 receptor-gátláson keresztül
alakult ki inverz agonista hatás (Howlett és mtsai. 2011). Itt azonban kiderült, hogy e
konstitutív aktivitás opioid mu receptorok koexpresszióját igényli (Canals és Milligan 2008).
Bármi is legyen azonban a pontos mechanizmus, egyes második generációs antagonisták
teljes receptor telítettség mellett sem voltak képesek olyan mértékű gátlást kifejteni, mint a
korábbi fejlesztésű gátlószerek, megalapozva ezzel a CB1R gátlószerek erős (inverz agonista)
és gyenge (neutrális antagonista) fenotípusos osztályokba sorolását (Janero és mtsai. 2011).
2.5.4 A CB1 és az mGluR5 receptorok kölcsönhatása
A CB1 és az I-es típusú metabotróp glutamáterg receptorok (de leginkább az mGluR5)
expressziós mintázata szöveti, sejtes és molekuláris szinten is szorosan kapcsolt (Katona és
Freund 2008). Amennyiben egy nagyagyi glutamáterg terminálison van CB1 receptor, akkor
szinte minden esetben megtalálható lesz az mGluR5 is a posztszinaptikus denzitást körülvevő
szinaptikus gyűrűben, ahhoz Homer proteinel rögzülve pedig szintén megtalálható lesz a
DGLα, a 2-AG szintetizáló enzimje is (Katona és mtsai. 2006). Hasonló módon a
preszinapszison a CB1 enzim előfordulásával korrelál szorosan a 2-AG lebontó enzimjének,
az MGL-nek a kifejeződése (Ludányi és mtsai. 2011). E két receptor, továbbá az
endokannabinoid rendszer egyéb enzimjeinek fent említett szabályszerű együttállása jól
mutatja szoros funkcionális összehangoltságukat a központi idegrendszerben.
A funkcionális egység szinaptikus transzmisszióban játszott szerepe úgy képzelhető el,
hogy a posztszinaptikus dendrittüskén végződő (pl. kortexből érkező) glutamáterg axonok kis
frekvenciás ingerlésénél, mikor csak ki mennyiségű glutamát szabadul fel, csak az AMPA,
26

esetleg kisebb mértékben az NMDA receptorok kerülnek ingerületbe, az mGluR receptorok
nem. Nagy frekvenciás ingerlésnél azonban a felszabaduló nagy mennyiségű glutamát képes
elérni a posztszinaptikus gyűrűt és ott aktiválni az mGluR5 receptorokat, melyek a
foszfolipáz C (PLC) serkentésén keresztül két nagyon fontos folyamatot kontrollálnak
egyszerre. Egyrészt, az inozitol-trifoszfát (IP3) szint növelésével ligand-függő kalcium
csatornákat nyitnak meg, ezáltal növelik a posztszinaptikus kalcium szintet és hozzájárulnak a
szinapszis megerősödéséhez, továbbá fokozzák az NMDA csatornák aktivitását hosszú távú
hatékonyságnövekedést – LTP-t – kialakítva (Kotecha és mtsai. 2003). Másrészt ugyanezen
folyamat következtében diacilglicerolt biztosítanak a DGLα számára, amely a 2-AG
felszabadításával serkenti a preszintaptikus CB1 receptorokat, így csökkentve a felszabaduló
glutamát mennyiségét (Katona és mtsai. 2006). Az mGluR5 receptor tehát egyaránt képes
plaszticitásjelet küldeni a posztszinapszisnak (hozzájárulva az LTP-hez) és a negatív feedback
beindításával - CB1 receptoron keresztül – gyengíteni a szinaptikus aktivitást (pl. rövid vagy
hosszú távú depresszió (STD vagy LTD) kialakításával), amely kritikus fontosságú lehet a túlaktiváció megakadályozásában.
A CB1 receptor szerepe azonban minden bizonnyal túlmutat a szinapszisok glutamát
toxicitás elleni védelmén, hiszen a sejttest körül található CCK tartalmú GABA-erg
terminálisok még nagyobb mennyiségben expresszálják (Yoshida és mtsai. 2011). Bár az itt
található CB1 receptorok aktivációs módja a glutamáterg szinapszisokon látotthoz hasonló -a
posztszinaptikus membrán depolarizációja és az ennek kapcsán megemelkedő Ca2+ szint
emelkedés váltja ki (Xu és Chen 2015), a posztszinaptikus sejtre kifejtett hatása
összességében az glutamáterg terminálison látottnak az ellentéte lesz: a GABA felszabadulás
megakadályozásával feloldja a gátlás alól a posztszinaptikus membránt, szabad folyást
engedve a célsejtben zajló folyamatoknak (ahol az aktiváció hatására még több Ca2+
szabadulhat fel – fenntartva a magas endokannabinoid szintézist). A CB1 aktiváció akár olyan
erős is lehet, hogy képes szinte elhallgattatni a glutamáterg és a GABA-erg terminálisokat
(Ohno-Shosaku, Maejima, és Kano 2001), s mivel e mellett a CB1 és az mGluR5 receptorok
képesek kis G-fehérjékkel aktiválni az ERK–et is, megerősítve az aktivált szinapszisokat.
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2.6 A CB1 receptor szerepe in vivo folyamatokban
In vivo, a kannabinoid agonisták analgézia, hipotermia, bélmotilitás-csökkenés,
poszturális hipotenzió, lokomotoros depresszió, álmosság, katalepszia, memóriazavarok,
hangulat és érzelmi változások, megnövekedett étvágy, neuroprotekció és immun-aktiváció
kiváltására képesek. Az antagonisták (vagy inverz agonisták) amellett, hogy csökkenteni
képesek az agonisták fent leírt hatásait, anorexia, hányinger, hányás, érzelmi és kognitív
hatások, ritkábban pedig lokomotoros serkentés, epilepszia, narkolepszia, sokk indukált
magas vérnyomás kiváltói lehetnek (Howlett és mtsai. 2002). Mivel a CB1 ligandok in vivo
hatásai ilyen sokrétűek, ráadásul a hatások többsége dolgozatunk témáját kevéssé
befolyásolják, itt csupán röviden és csak a releváns in vivo vonatkozásokat ismertetjük.
2.6.1 A CB1 receptor szerepe a táplálkozásban és az energiaháztartásban
Számos bizonyíték támasztja alá, hogy a endokannabinoid rendszer fontos szerepet
játszik a táplálkozás hedonikus és homeosztatikus rendszerének működésében, továbbá a
perifériás energia-homeosztázis szabályzásában (Harrold és mtsai. 2002).
A zsírszövetben az endokannabinoidok szintje az elhízással növekszik, feltehetően
annak köszönhetően, hogy a zsírsejtek maguk is képesek anandamid és 2-AG előállítására, sőt
érésük során egyre többet termelnek belőlük (Dalton és mtsai. 2009). Ugyanakkor azonban
expresszálják a CB1 receptorokat is, melyek aktivációja növeli a glükóz felvételt és a
lipogenezist, de csökkenti a mitokondriális aktivitást (Vettor és Pagano 2009). Mindezen
hatások CB1 antagonista kezeléssel gátolhatók, felvetve a perifériára szelektív CB1
antagonisták testsúlycsökkentő hatásának lehetőségét.
Egészséges májban a CB1 receptor annyira kis mennyiségben van jelen, hogy eleinte
azt hitték, teljesen hiányzik ebből a szervből. A CB1 génkiütött egér immunis a májzsírosodás
kialakulására, ezzel párhuzamban az egészséges egérben a CB1 agonisták de novo
lipogenezist indukálnak, indirekt módon csökkentik az inzulin szenzitivitást (Maccarrone és
mtsai. 2015). A zsírmájban szenvedő állatokban a CB1 receptor szintje megemelkedik, a
rimonabant azonban képes visszafordítani a májkárosodást, függetlenül attól, hogy
alkoholfogyasztás útján, vagy más módon alakult ki a betegség, sőt, ettől függetlenül is képes
a fibrózis gátlására (Maccarrone és mtsai. 2015).
A CB1 receptorok nagy mennyiségben találhatók meg a béltraktus különböző sejtjein,
ahol részt vesznek a bélmotilitás és az étvágy szabályzásáért felelős endokrin és parakrin
szignálok (pl. CCK) kialakításában, befolyásolják az endotél permeabilitását és egyes
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immunológiai folyamatokat (Maccarrone és mtsai. 2015), sőt, egyes genetikai variánsai
összefüggésbe hozhatók az irritábilis bél szindrómával (Sharkey és Wiley 2016).
Az exogén és endogén kannabinoidok hatására kialakuló étvágynövekedés jól ismert
jelenség a humán és az állatkísérletes vizsgálatokból is. Jelentőségét jól mutatja, hogy a
∆9THC-t tartalmazó Marinol® a rákban és AIDS-ben szenvedő betegek étvágytalanságának
csökkentésére használható (Badowski és Perez 2016) egyetlen nem szteroid gyógyszer. Az
anandamid és a 2-AG szintje a limbikus előagyban, a 2-AG szintje pedig a hipotalamuszban is
éhezés hatására emelkedik, táplálékbevitel hatására pedig lecsökken. A CB1 receptorok
expressziós szintje azonban nem változik sem éhezés, sem édességfogyasztás hatására
(Kirkham és mtsai. 2002). Az éhezéshez hasonló folyamatok játszódnak le az elhízás
kialakulása során: a diétával felhizlalt egerek hipotalamuszában az anandamid és a 2-AG
szintek is megnövekednek , a leptin hiányos ob/ob egerek endokannabinoid szintje szintén
emelkedett – ami leptin kezelés hatására azonban vissza is áll (V. Di Marzo, Ligresti, és
Cristino 2009). A hipotalamuszban CB1 receptorok expresszálódnak az anorexigén
kortikotróp és CART/POMC tartalmú, valamint az orexigén melanokortin és orexin tartalmú
sejteken egyaránt, az agytörzs területén pedig megtalálhatók a nucleus tractus solitarii-ban,
ahol feltehetően a teltségérzet kialakításában vesz részt, és az autonóm idegrendszer egyes
sejtjei is kifejezik (Cota et. al., 2003a). A jól ismert étvágyfokozó, a ghrelin, CB1 génkiütött
egerekben teljesen hatástalan volt, vad típusú állatokban pedig in vivo és in vivo hatásai is
csökkenthetők voltak a CB1 antagonista rimonabanttal (Kola és mtsai. 2008). A CB1 receptor
azonban nem csak a homeosztatikus, hanem a hedonikus táplálkozással és a jutalmazással
kapcsolatban hozható agyterületeken, mint például a prefrontális kortex, a mandulamag, és a
nukleusz akkumbensz is megtalálható (Harrold és mtsai. 2002), a hippokampusz területén
például az elhízás ugyanúgy változtatja meg a működését mint a hipotalamuszban (Massa és
mtsai. 2010). Ezzel összhangban in vivo mérésekkel kimutatták, hogy a CB1 receptor
génkiütött egerek rezisztensek a magas zsírtartalmú diétára (Ravinet Trillou és mtsai. 2004) és
éhezést követően kevesebbet is esznek, mint vad típusú társaik (V Di Marzo és mtsai. 2001).
A mechanisztikus tanulmányok mellett számos in vivo farmakológiai teszttel is vizsgálták a
kannabinoidok

táplálkozásra

gyakorolt

hatásait

(Wiley

és

mtsai.

2005),

melyek

egybehangzóan alátámasztották a CB1 antagonisták étvágycsökkentő hatását fiziológiás
körülmények között (Colombo és mtsai. 1998), elhízott (Ravinet Trillou és mtsai. 2003)
egereken is. A kannabinoid antagonisták anorexiás hatása ugyan rendszerint 4 napon belül
lecseng, de testsúlycsökkentő hatásuk rendszerint ez után is fennmarad, viszont ha
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megszakítják a kezelést, gyakran kompenzatórikus túlevés jelentkezik (Hildebrandt, KellySullivan, és Black 2003). Érdekes, hogy egyes szerzők korfüggő hatásokat is megfigyeltek a
CB1 antagonisták által kiváltott hipofágiánál: a fiatalabb egyedeken erősebb volt a hatás mint
idősebbeken (D. Cota és mtsai. 2003), a klinikai vizsgálatokban azonban nem írtak le hasonló
jelenséget (FDA 2007). Ahogy számtalan más idegrendszeri folyamatban, úgy a
táplálkozásszabályzás területén is kimutatták, hogy a rimonabant az opioid antagonistákkal
szinergiában fejti ki az hatását (Rowland, Mukherjee, és Robertson 2001).
2.6.2 A CB1 receptor szerepe a függőségekben
Bár a marihuána a leggyakrabban fogyasztott illegális drog a világon, addiktívitásáról
és veszélyességéről ma is élénk vita folyik – olyannyira, hogy az elmúlt pár évben a világ sok
országban engedélyezték fogyasztását, míg máshol továbbra is szigorú szankcionálás van
érvényben. Tény, hogy metaanalízisek alapján nem elhanyagolható addiktív potenciállal
rendelkezik: átlagosan minden 11-edik marihuána fogyasztó függővé válik. Ami az akut
veszélyességet illeti, kannabisz fogyasztás után gyakran fordul elő elvonási tünetként
érzékenység és megnövekedett testhőmérséklet - a tünetek azonban rendszerint nem súlyosak
(Hoch és mtsai. 2015). Ugyancsak elterjedt vélekedés, hogy a marihuána fokozza más drogok
addiktivitását, ezt azonban egyes újabb kutatások megkérdőjelezik (Degenhardt és mtsai.
2010). A kannabinoid agonisták addiktív hatásának állatkísérletes vizsgálata mégsem
egyszerű, mivel a többi tiltott droggal – például a kokainnal vagy morfinnal – szemben nem
általánosan, hanem csak bizonyos tesztbeállítások mellett ön-adagolják őket az állatok
(Panagis, Vlachou, és Nomikos 2008). Az azonban nem kétséges, hogy úgy állatokban mint
emberekben a endokannabinoid rendszer szerepet játszik a jutalmazási folyamatok
kialakulásában és serkentése (elsősorban teljes agonistákkal – pl. WIN 55-212-2-vel) növeli a
szubjektív örömérzetet (Lefever és mtsai. 2014). A kannabinoid agonisták vagy nem
változtatják, esetenként javítják, néha rontják az agyi öningerlést, ráadásul a kannabinoidok
helypreferenciára gyakorolt hatásai sem árulkodnak egyértelműen pozitív, jutalmazó hatásról
- a drogfogyasztásra történő visszaesést azonban rend szerint fokozzák (Panagis, Mackey, és
Vlachou 2014). Bár e hatás eredete nem pontosan ismert, állatkísérletes eredményekből
tudjuk, hogy szisztémásan adagolt CB1 agonisták a ventrális tegmentumbanban hatva –
jórészt a GABA-erg gátlás csökkentésén keresztül (Barrot és mtsai. 2012) - fokozzák a
dopamin-ürülést az elsődleges jutalmi központnak tekintett nukleusz akkumbensz és a
ventrális stiátum területén, fokozva az élvezetkereső viselkedést és növelve az impulzivitást melynek egy lehetséges oka a fogyasztó szubjektív órájának felgyorsulása (Wenzel és Cheer
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2014). Bár számos állatkísérletes eredmény támasztja alá, hogy a CB1 gátlása csökkentheti
más drogok – pl. a kokain vagy a nikotin – addiktív potenciálját (Panlilio, Goldberg, és
Justinova 2015), a fázis-2 vizsgálatok eddig csak gyenge hatásosságot igazoltak (Cahill és
Ussher 2007).
2.6.3 A CB1 receptor szerepe az epilepsziában
A kannabisz készítmények antiepileptikumként történő alkalmazása az ősidőkig nyúlik
vissza és sok elkeseredett beteg – rendszerint illegális módon – ma is használja, noha újra és
újra bebizonyosodik, hogy egyes esetekben a marihuána akár még súlyosbíthatja is a
görcsöket. Bár ellenőrzött klinikai tanulmányok továbbra sem állnak rendelkezésre, egyrészt a
nagyszámú anekdota és preklinikai vizsgálat, másrészt pedig az endokannabinoid rendszer
működési mechanizmusáról szerzett eddigi ismereteink – itt elsősorban a glutamáterg
terminálisok depolarizáció függő gátlására gondolunk – egyaránt azt valószínűsítik, hogy a
kannabinoid alapú gyógyszereknek akár központi jelentőségük is lehetne az epilepszia
kezelésében. Tudományos ismereteink azonban egyúttal óvatosságra is intenek: a CB1
receptorok legnagyobb mennyiségben GABAerg terminálisokon találhatók (ahol aktivációjuk
egyenesen görcsfokozó lehet), magas endokannabinoid tónus esetén egy parciális agonista
antagonistaként viselkedhet, továbbá a hosszú távú kezelések miatt bekövetkező expressziós
változások ma még nehezen megjósolható módon befolyásolhatnák az aktivációs
mintázatokat a különböző etiológiájú betegekben. Ráadásul amennyiben a CB1 receptor (vagy
az általa kiváltott gátló mechanizmus valamely eleme) sérült, akkor a gyógyszer hatástalan
vagy akár káros hatású is lehet (Katona 2015). Összességében tehát – bár az általános
tudományos konszenzus szerint az agonisták akár antiepileptikusak, az antagonisták pedig
potenciálisan prokonvulzívak lehetnek – a kannabinoid vegyületek görcskészségre gyakorolt
hatását ma elsősorban leginkább ismeretlennek tekintjük.
2.6.4 A CB1 receptor szerepe a memóriában
Kannabisz fogyasztás hatására bár a reakcióidő nem csökken, a memória, a
pszichomotoros funkciók, a figyelem és a tanulásbeli képesességek enyhe, visszafordítható
(felnőtteknél) romlása általánosan megfigyelhető (Hoch és mtsai. 2015). A kannabisz
használók között előforduló motiválatlanság és annak konkrét oka és hatása a kognitív
eredményekre ma még egy meglepően keveset kutatott terület (Hoch és mtsai. 2015). A
∆9THC memóriarontó hatását állatkísérletekben már a 90-es évek elején is vizsgálták
(Nakamura és mtsai. 1991), ahogy később más CB1 agonistáknál is kimutatták (Avdesh és
mtsai. 2013) Bár a hatás nem olyan drasztikus mint az NMDA gátlók vagy a GABA-erg
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serkentők esetében, hosszútávon és fiatalokban akár visszafordíthatatlan is lehet (Rubino és
Parolaro

2016).
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következtethetnénk, hogy az antagonisták kognitív javító hatásúak lehetnek, a preklinikai
tesztek többségében azonban inkább hatástalanságot találtak (Avdesh és mtsai. 2013), bár
néhány esetben valóban sikerült memóriajavítást kimérni (Terranova és mtsai. 1996) (O’Brien
és mtsai. 2014)
2.6.5 A CB1 receptor szerepe a depresszióban
A 70-es években végzett klinikai vizsgálatok a THC antidepresszáns hatásairól
sikertelenül zárultak, s bár úgy tűnik, hogy a marihuána-fogyasztás nem, vagy csak enyhén
növeli a unipoláris depresszió előfordulását, a bipoláris zavar kialakulását fokozhatja, ahogy
enyhén növelheti az öngyilkossági késztetések előfordulását is (Hoch és mtsai. 2015). Ezzel
ellentétben azonban az öngyilkosságban elhunytak prefrontális kortexében megemelkedett a
CB1 expressziót mutattak ki, ami inkább az endokannabinoid rendszer alulműködésére utal
(Wyrofsky, McGonigle, és Van Bockstaele 2015). A CB1 agonistákkal végzett – nem túl
nagyszámú – állatkísérletes eredmény szintén ellentmondásos, az endokannabinoid lebontásgátlók viszont rendszerint csökkentik a depresszív viselkedést (Micale és mtsai. 2015).
Meglepő módon azonban a rimonabanttal kapott állatkísérletes eredmények többsége
antidepresszáns hatást mutatott, amiből egyesek arra következtettek, hogy a CB1 antagonisták
esetleg hatékony antidepresszánsok lehetnek a jövőben (Witkin, Tzavara, és Nomikos 2005).
Klinikai fázis-3 tesztek adatai azonban a rimonabant 20mg-os dózisa esetén a depresszív
mellékhatások egyértelmű, két-háromszoros növekedését mutatták (FDA 2007; L. Van Gaal
és mtsai. 2008), melyek – az öngyilkossági késztetések számának megduplázódásával – végül
a rimonabant amerikai törzskönyvezésének legfőbb akadályává váltak. Noha eleinte akadt
olyan klinikus, aki a rimonabant említett eredményi ellenére is támogtta volna a humán
alkalmazását (Soyka 2008), a későbbi irodalmi elemzések már gyakran a klasszikus centrális
támadáspontú CB1 antagonistákat en bloc depresszogénnek minősítették (Bambico és Gobbi
2008) - , Mindent összevetve azonban a endokannabinoid rendszer depresszióra gyakorolt
hatása mai sem tekinthető tisztázottnak (Micale és mtsai. 2015).
2.6.6 A CB1 receptor szerepe a szorongásban
Bár nem kétséges, hogy a kannabinoidok hatnak a szorongásra, e hatások iránya és
jelentősége azonban rendkívül változatos, ennek oka pedig gyakran a endokannabinoid
rendszer viselkedéstani sokrétűségéből fakad (Aliczki és Haller 2015).
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E változatosság már a rekreációs célú marihuána fogyasztásnál is tetten érhető: az
Ausztrálok ugyan a feszültségoldást jelölik meg a kannabisz–használat legfőbb okaként
(61%), azonban a szorongáskeltés is megjelenik a leggyakoribb mellékhatások között (21%)
(Reilly és mtsai. 1998). Ennek okai minden bizonnyal sokrétűek: kimutatták például, hogy a
fogászati fájdalomcsillapításra szánt intravénás ∆9THC anxiogén hatásai e stressz keltő
közegben megerősödnek (Gregg és mtsai. 1976), sőt, a pánikra hajlamosakban például stressz
keltő közeg nélkül is gyakoribb a szorongásfokozó hatás (Szuster, Pontius, és Campos 1988),
aláhúzva a pszichés státus meghatározó voltát . Teljes értékű magyarázat azonban még ma is
hiányzik.
E különös változatosság a viselkedésfarmakológiai eredményekben is visszaköszön: a
∆9THC hatása kis dózisban szorongásoldó, nagy dózisban anxiogén volt light-dark teszten
(Valjent és mtsai. 2002), s ehhez nagyon hasonló fordított U alakú dózis-hatás görbét találtak
anandamid esetén is (Ribeiro és mtsai. 2009). E két anyag esetében a bifázikus hatás talán
magyarázható volna a parciális agonista mivoltukkal (Chaperon és Thiébot 1999), azonban
áttekintve a szintetikus teljes agonisták (például az amino-alakil indol WIN 55,212-2 vagy a
nem-klasszikus terpenoid CP 55,940) állatkísérletes hatásait, rendszerint ugyanúgy bifázikus
dózis-hatás görbéket kapunk, mint a parciális agonisták esetén. Sőt, még ezek a nehezen
értelmezhető hatások is erősen függenek a kezelés akut vagy krónikus jellegétől, vagy a
vizsgált állatok korától, nemétől, törzsétől és a vizsgálat körülményeitől (Aliczki és Haller
2015). A környezeti körülményeken kívül a genetikai prediszpozíciónak is fontos szerepe
lehet: hasonló körülmények között tesztelve kimutattuk például, hogy a WIN 55,212-2
agonista egéren anxiolítikus, patkányon pedig anxiogén hatású, mely hatások ráadásul eltérő
mértékben érzékenyek az antagonista AM-251 gátló hatására (Haller és mtsai. 2007).
Továbbá Rey és kollégái kimutatták, hogy a CP 55,940 kis dózisban jelentkező szorongásoldó
hatását a glutamáterg, nagy dózisnál talált anxiogén hatását viszont GABA-erg eredetű (Rey
és mtsai. 2012). A dózisok tekintetében fennálló anomáliák hátterében valószínűleg a
hippokampális

endokannabinoid

tónus

fajonként

eltérő

mértéke

állhat.

Bár

az

endokannabinoid lebontás gátlókról szóló publikációk némiképp konzisztensebb anxiolítikus
profilt mutatnak, azért itt is előfordul hatástalanság – ennek egyik oka minden bizonnyal az,
hogy a környezeti stressz jelenléte fontos feltétele a FAAH (Haller és mtsai. 2009), és
valószínűleg az MGL (Aliczki és mtsai. 2013) gátlók hatásának is.
E diverz hatásspektrum másik oka feltehetően a endokannabinoid rendszer anatómiai
széttagoltságában keresendő, azaz abban, hogy a különböző agyterületeken található CB1
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receptorok más és más módon befolyásolják a szorongást. Ennek megfelelően az egyes
agyterületekre specifikus hatások valamivel konzisztensebbek: a bazolaterális amigdalában
például az agonisták rendszerint anxiolítikusak, míg az antagonisták anxiogének, a
prefrontális kortex területén a bifázikus hatások jellemzők, míg a ventrális striátumban a
serkentés inkább anxiogén hatású volt – ez azonban stressz hatására eltűnt. A nagyagy alatti
struktúrákban – például a periaqueduktális szürkeállományban – az agonisták hatása
anxiolítikus, míg az antagonisták semlegesek vagy anxiogének (Aliczki és Haller 2015). Egy
nagyszabású viselkedés-genetikai vizsgálatban, a CB1 gén glutamáterg és GABA-erg
neuronokra specifikus kiütésével előállított egerek krónikus szociális stresszelését követő
szorongástesztekkel bizonyították Dubreucq és munkatársai, hogy a kannabinoid gátlás
szorongáskeltő hatásáért elsősorban a glutamáterg terminálisokon kifejeződő CB1 receptorok
lehetnek felelősek. E mellett azt is kimutatták, hogy a szerotonerg terminálisokról történő
szelektív kiütés hatására a direkt félelem ugyan csökkent de az emelt keresztpalló teszten
mérhető vonásszorongás mégis fokozódott (Dubreucq és mtsai. 2012). Lázáry és munkatársai
szerint pedig (Lazary és mtsai. 2009) a szerotonin transzporter promoter régiójának 5HTTLPR genotípusa interakcióban a CB1 receptor promóterének homozigóta 'GG' rs2180619
haplotípusával emberekben közel 5-szörösére növelte a kóros szorongás kialakulásának
valószínűségét.
Bár a globálisan CB1 génkiütött állatok rendszerint jobban szorongnak (Haller, Varga,
Ledent, és Freund 2004), ezt sem általánosítható minden esetre (Dubreucq és mtsai. 2012),
amiben talán annak is szerepe lehet, hogy a génhiányos genotípus szorongásra gyakorolt
hatásai is kontextus-függőek (Haller, Varga, Ledent, Barna, és mtsai. 2004). A kontextus
kondicionált szorongást vizsgáló saját kísérleteinkben például a CB1 génkiütött állatok az
kontrolokhoz képest alig mutattak dermedési reakciót abban a környezetben, ahol korábban
áramütés érte őket, s ehhez hasonlóan a CB1 antagonista AM 251 is csökkentette, az agonista
WIN 55,212-2 pedig erőteljesen fokozta a szorongást (Mikics és mtsai. 2006). Ezzel szemben
az inkább vonásszorongást mérő emelt keresztpalló tesztben a WIN 55,212-2 szorongásoldó,
az AM 251 pedig szorongáskeltő hatást mutatott. Az CB1 receptor farmakológiai gátlásának
irodalmi példáit áttekintve a még több ellentmondást találhatunk: a prototipikus CB1 gátló
rimonabantot például a patkány emelt keresztpalló teszten még azonos dózisokban hol
szorongáskeltőnek (Navarro és mtsai. 1997) hol szorongásoldónak (Griebel, Stemmelin, és
Scatton 2005) találták. Más CB1 antagonisták esetén sem tisztul a kép: míg a klinikai
fejlesztésbe sosem vont AM-251-et viselkedésteszteken konzekvensen anxiogénnek mérték,
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más antagonistákat (pl. AM4113 vagy AVE1625) viszont hatástalannak találtak (Aliczki és
Haller 2015). Tény az is, hogy a rimonabanton kívül csak az antagonisták elenyésző
kisebbségéről jelentek meg neuropszichiátriai viselkedéstesztekben elért eredmények: a
taranabant, a surinabant, az otenabant és az ibipinabant mind úgy kerültek humán fázis 2-3
vizsgálatokba, hogy a szorongásra vagy depresszióra gyakorolt preklinikai hatásaik
ismeretlenek voltak.
Mindezek fényében nem volt meglepő, hogy a rimonabant első klinikai fázis 3
vizsgálatának kórházi szorongás és depresszió skálákon kimutatott nem szignifikáns
növekményeit (L. F. Van Gaal és mtsai. 2005) a farmakológus társadalom nagyrészt
visszhang nélkül hagyta. Sem ez, sem pedig a szorongásos és depresszogén jellegű
mellékhatásokban tapasztalt 2-4szeres növekedés nem akadályozta meg a rimonabant piaci
bevezetését közel 50 országban (Bifulco és mtsai. 2007) (Scheen és Van Gaal 2008). Az FDA
(Az Egyesült Államok étel és gyógyszer felügyeleti hatósága) endokrinológiai tanácsadó
testületének – részben a szorongáskeltő, depresszogén és öngyilkossági késztetéseket fokozó
hatások miatti - elutasító döntése, majd a rimonabant Európából való kivonása és a többi CB1
gátló gyógyszerjelölt klinikai tesztjeinek leállítása óta azonban a centrális támadáspontú
klasszikus antagonistákat általánosan szorongáskeltőként tartják számon (Moreira és Crippa
2009).
Bár nem kétséges, hogy a rimonabant és a klasszikus CB1 antagonisták növelhetik a
szorongás és depresszió kialakulását, több mint egy tucat ma is forgalomban levő
gyógyszerről ismert hasonló pszichiátriai mellékhatást okozó képesség (Eszter Kirilly és
mtsai. 2013), melyeket mégsem tartanak szorongáskeltőként számon. Ráadásul az azóta
végzett humán tanulmányok alapján sem igazán egyértelmű a rimonabant szorongásfokozó
hatása: egy kis elemszámú, skizofrén betegeken végzett vizsgálatban például nem nőtt, hanem
egyenesen csökkent a „BPRS” teszt szorongás/depresszió pontszáma (Kelly és mtsai. 2011).
Az antidepresszánsok hatásának akut kimutatására kifejlesztett pszichológiai tesztek és a
párhuzamosan végzett MR mérések pedig bár megerősítették, hogy napi 20 mg rimonabanttal
történő szubkrónikus kezelés csökkentheti az élvezetes ízek által kiváltott agyi aktivitást
(Horder és mtsai. 2010) és fokozhatja a negatív emlékek előhívását (Horder és mtsai. 2012),
de a résztvevők hangulata ennek ellenére nem vált negatívabbá. Ezen eredmények arra
utalnak tehát, hogy bár a endokannabinoid rendszer gátlása biztosan befolyásolja az affektív
állapotok szabályozását, ez a hatás valószínűleg nem írható le egyszerű modellekkel.
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2.6.7 A rimonabant jelentősége:
A CB1 antagonista fejlesztés a 21. század első éveinek talán legkompetitívebb
farmakológiai területe volt. A “Big Pharma” cégek szinte mindegyikének volt legalább egy
saját fejlesztésű gyógyszerjelöltje, s ezek közül három is elérte az összességében több ezer
ember bevonásával járó fázis 3 vizsgálatok szintjét (Le Foll, Gorelick, és Goldberg 2009). Az
e vegyületeket bemutató első preklinikai és klinikai riportok alapján úgy tűnt, hogy talán
megtörhet a fogyasztószereket sújtó átok, és az amfetamin származékokkal való 50 éves
küzdelem (G. Simonyi és mtsai. 2012) és a peptid-receptorokon ható elhízás-csökkentő
fejlesztések elveszett évtizede (Boughton és Murphy 2013) után a kannabinoid antagonisták
végre beteljesíthetik a hatékony és biztonságos fogyasztószerekkel kapcsolatos várakozásokat
(Bellocchio és mtsai. 2006). Sőt, a kannabinoid antagonisták nem csupán

elhízás-

csökkentőként voltak ígéretesek: olyan betegségek, mint például a dohányzás vagy
alkoholfüggőség, az Alzheimer-kór, a májelzsírosodás, sőt a szeptikus sokk okozta keringés
összeomlás is a potenciális indikációk közé tartoztak (Pacher, Bátkai, és Kunos 2006). Nem
meglepő hát, hogy az ezredfordulón sokan úgy érezték, hogy a CB1 gátlók ugyanolyan fontos
és széles körben használt gyógyszerekké válhatnak, mint amilyenek a kannabisz kivonatok
voltak egykoron (Russo 2005).
E várakozásokat tovább fűtötték a CB1 antagonisták testsúlycsökkentő hatásának
transzlálhatóságát jellemző klinikai eredmények, melyek – különösen mivel közben sorra
buktak meg az állatkísérletekben még ígéretes peptid-receptor ligandok (Fong 2008) –
kivételesen pozitívak voltak: minden olyan CB1 gátló ami állatban testsúlycsökkentő hatású
volt, a klinikai tesztekben is megállta a helyét (Janero és Makriyannis 2009). A Richter
Gedeon gyógyszergyár ebbe a versenybe 2005-ben kapcsolódott be, egy originális CB1
receptor gátló fejlesztés indításával, mely már két év leforgása alatt szabadalomhoz vezetett.
2008-ban azonban az úttörőként számon tartott rimonabant klinikai vizsgálataiból kiderült,
hogy a pszichiátriai mellékhatások komolyan veszélyeztethetik a CB1 gátlók klinikai
alkalmazhatóságát. A farmakológiai világcégek szinte egyik pillanatról a másikra állították le
sok ezer fő bevonásával zajló fejlesztéseiket, és így tett a Richter Gedeon gyógyszergyár is.
Felmerült a kérdés, hogy van-e mód csökkenteni a mellékhatások előfordulását?
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2.7 A CB1-mGluR5 kölcsönhatás in vivo lehetőségei
Bár a kannabinoidok táplálkozással kapcsolatos hatásainak sokáig nem tulajdonítottak túl
nagy jelentőséget (Russo 2007), a rimonabant kiválasztása után pár évvel (Colombo és mtsai.
1998) már az étvágy és testsúly csökkentés lett a CB1 antagonisták farmakológiai
fejlesztésének fő célja. Ezzel szemben az mGluR5 antagonisták étvágycsökkentő hatásaival
ma is csak kevesen foglalkoznak, pedig már az első szelektív ligandok – például az MTEP
(Busse és mtsai. 2004) – leírása idején egyértelművé vált tápfogyasztás és testsúlycsökkentő
potenciáljuk (Bradbury és mtsai. 2005). Az mGluR5 antagonista fejlesztések terén hamar a
szorongásoldás vált a fő indikációvá (A Gravius és mtsai. 2006), miközben a CB1
antagonisták bukását okozó pszichiátriai mellékhatások között pedig a szorongáskeltés
játszott kiemelt szerepet (lásd. rimonabant jellemzés). A két receptor egyidejű gátlásától tehát
ez alapján az elhízás-csökkentő hatások erősödése, míg a pszichiátriai mellékhatások
csökkenése volna várható – azaz kombinációjuk egy jobb kockázat/haszon arányú elhízáscsökkentő kifejlesztéséhez vezethet. Mindkét rendszerről elmondható azonban, hogy – bár e
területen még ma is sok a fehér folt - egyes kognitív folyamatokban is szerepet játszanak, s
noha a CB1 gátlókra inkább a javító hatások a jellemzőek (Terranova és mtsai. 1996;
Zanettini és mtsai. 2011), az mGluR5 antagonisták rendszerint memóriarontóak (A. Simonyi,
Schachtman, és Christoffersen 2010).
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3 Célkitűzések
Doktori témám keretében viselkedésfarmakológiai vizsgálatok segítségével kerestük a
választ arra a kérdésre, hogy vajon lehetséges-e olyan kannabinoid 1-es (CB1) receptor gátló
hatású vegyületet fejleszteni, amely mentes a szorongásos jellegű mellékhatásoktól. A
kísérletes munka az aábbiakban ismeretett három részre tagozódott.
1.) Az első, „A rimonabant jellemzése” nevű kísérletsorozatunkban részletesen
tanulmányoztuk az állatokon és emberen is legjobban ismert, prototipikus CB1 gátló, a diarilpirazol szerkezetű rimonabant testsúlycsökkentő és mellékhatás indukáló hatásait.
Tisztázni akartuk, hogy mely módszerek alkalmasak arra, hogy hatékonyan vizsgálhassuk
a CB1gátlószerek testsúlycsökkentő és mellékhatásait?
2.) A második szakaszban egy – a rimonabant jellemzés alapján összeállított in vivo
tesztsorozat alkalmazásával összehasonlítottuk 8 CB1 gátló vegyület elhízás-csökkentő és
szorongáskeltő hatásait, hogy megválaszoljuk az alábbi kérdéseket:
a.) Tapasztalhatók-e különbségek a diaril-pirazol analógok fő- és mellékhatás-profiljában?
b.) A klasszikus kannabinoid gátlókon belül különböznek-e a nem diaril-pirazol
szerkezetűek hatásai a rimonabant analógokétól?
c.) Lehetséges-e a hatás/mellékhatás arány javítása a nem konvencionális (parciális
agonista, neutrális antagonista, perifériára szelektív CB1 blokkoló) CB1 receptor gátló
mechanizmusok segítségével?
3.) Kutatásaink harmadik szakaszában, a CB1-mGluR5 interakció vizsgálat keretében
azt vizsgáltuk meg, hogy vajon egy metabotróp glutamát receptor 5 (mGluR5) negatív
alloszterikus gátlószer – esetünkben az MTEP - koadminisztrációja
a.) javítja-e a rimonabant táplálékfogyasztás csökkentő hatását?
b.) befolyásolja-e a rimonabant szorongáskeltő hatását?
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4 Anyagok és Módszerek
4.1 A vizsgálat felépítése és indoklása:
Ebben az alfejezetben röviden ismertetni kívánjuk az egyes módszerek alkalmazási
sorrendjét, és kiválasztásuk hátterében álló okokat.
4.1.1 A rimonabant jellemzése
Az első kísérletsorozat sorozat keretében a rimonabant segítségével vizsgáltuk, hogy
mely in vivo tesztekkel (1. ábra) jellemezhető a CB1 gátlás elhízásra és szorongásra gyakorolt
hatása. Saját in vitro méréseinkre (ezeket itt nem ismertetjük) és az irodalmi eredményekre
alapozva tehát a farmakodinámiás dózis-hatás elemzéseket a klasszikus agonista indukált
hipotermia teszttel végeztük. Az elhízással összefüggő élettani változók vizsgálatára egyrészt
a tápfogyasztást és más fiziológiás paramétereket mérő Phenomaster; másrészt a
testsúlyváltozás követésére alkalmas diéta indukálta elhízás teszteket végeztük- az elhízás
tesztek céljára általánosan használt hizlalt C57Bl//6 egereken. Miután e modellekkel
részletesen elemeztük az elhízás-csökkentő hatásokat, a depresszivitást mérő farokfelfüggesztés (TST) és szorongást mérő emelt keresztpalló tesztek elvégezésével próbáltunk
esetleg megjelenő pszichiátriai mellékhatásokat azonosítani.
Hipotermia teszt

Elhízás-ellenes
hatások
Phenomaster
Színkód:
sovány CD1 egerek
elhízott C57/Bl6 egerek
sovány Wistar patkányok

„mellékhatások”

DIO-dose resp.

Lógatás „TST”

DIO jellemzés

Emelt keresztpalló
Irwin
Rotarod
USV

Éhség indukálta
tápfogyasztás
1. ábra. A rimonabant jellemzésének módszerei
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Vogel
Emelt keresztpalló

Ezt követően egy akut egér toxikológiai szűrőteszt, az Irwin teszt segítségével
karakterizáltuk tovább a rimonabant kezelés által okozott neuropszichiátriai tüneteket. Ennek
eredményeiből kiindulva három patkány szorongástesztet végeztünk: a hagyományosan
vonásszorongás mérésére használt Vogel büntetett itatás teszt és az emelt keresztpalló tesztek
mellett egy új, a stressz indukálta szorongást és a pánik-hajlamot talán jobban jellemző
patkány módszert adaptáltunk az ultrahangos vokalizáció tesztet. A patkányokon és egér
eredmények transzlálhatóságát végül (mivel nem találtunk mindkét fajon elvégezhető
szorongástesztet) azonos protokollal végzett éhség indukálta tápfogyasztás teszttel vizsgáltuk.
4.1.2 A CB1 gátlók összehasonlítása
Kutatási programunk második részében az előző szakaszban validált tesztek
felhasználásával hasonlítottunk össze a CB1R gátlószerek hatás és mellékhatás-profilját (2.
ábra). Ezen anyagok farmakológiai potenciáljának meghatározásához olyan preklinikai
tesztrendszert állítottunk fel, melyben azonos körülmények között tudtuk vizsgálni a központi
idegrendszeri eredetű hipotermia gátlását, az étvágycsökkentő és a testsúlycsökkentő
hatásokat, valamint a pszichiátriai mellékhatásokat mérő USV tesztet. A végső protokollok
kialakításánál próbáltuk beépíteni a CB1 farmakológiai kutatás újabb eredményeit is – például
lecseréltük a WIN 55,21-2-t egy, a SAR vizsgálatokban jobban alkalmazható CB1 szelektív
agonistára, a CP-55,940-re (Shim 2010)(Thakur, Nikas, és Makriyannis 2005). Továbbá a
rimonabant karakterizáció eredményeire építve beállítottunk egy új akut hatástani vizsgálatot,
a sovány és elhízott állatokon, parallel módon végzett lakódoboz-tápfogyasztási tesztet.
Az in vivo hatékonyságot elsőként az agonista indukálta hipotermia gátlásával
vizsgáltuk meg, mivel az irodalmi eredmények alapján ezzel a teszttel megfelelően mérhető a
centrális (Pério et al., 1996) (Son és mtsai. 2010) CB1 antagonista potenciál. Itt a korábban
használt WIN 55,212-2 jelű agonistát az in vivo tesztjeinkben általánosan alkalmazott CP
55,940-re cseréltük. Második lépésként az étvágycsökkentő hatékonyságot vizsgáltuk az erre
a célra optimált „éhezés indukálta tápfogyasztás” tesztben, mivel egyrészt ismert, hogy az
endokannabinoid szintek a periférián és egyes agyterületeken is az éhséggel parallel
emelkednek (Gómez és mtsai. 2002; Kirkham és mtsai. 2002), másrészt a nyolc, irodalomban
in vivo vizsgált referensünk mindegyikéről mutattak ki tápfogyasztás-csökkentő hatást.
Azokat az anyagokat azonban, melyek irodalmi eredményeit e két tesztben nem sikerült
reprodukálni, vagy esetleg toxikusnak bizonyulta, kizártuk a későbbi vizsgálatokból.
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Agyi hatékonyság
Hipotermia teszt
Étvágycsökkentés
Éhség indukálta
tápfogyasztás
Dózisok kiválasztása
Elhízáscsökkentő hatás
Diéta indukálta elhízás
Metabolikus szindróma markerei
Vérlipid mérés
Elhízásfüggőség
Lakódoboz tápfogyasztás
Pszichés mellékhatások
Ultrahangos vokalizáció

.
2. ábra. A CB1 gátlókat összehasonlító szűrőrendszer elemei

Mivel a rimonabant (L. Van Gaal és mtsai. 2008), taranabant (L J Aronne és mtsai.
2010) és az otenabant (Louis J Aronne és mtsai. 2011) irodalmi eredményei egyöntetűen azt
mutatták, hogy mindhárom molekula dózisarányosan és azonos farmakodinámiás profillal –
de különböző potenciállal (értsd.: dózisokban) - csökkenti a testsúlyt, úgy döntöttünk, hogy
mi azonos hatáserősség – azaz azonos mértékű fogyasztó hatás – mellett hasonlítjuk össze
vegyületeinket, mivel így az egyes testsúlycsökkenéstől független hatások jobban
kimutathatók. Így tehát a hipotermia és az éhség indukálta tápfogyasztás teszt eredményei
alapján minden anyag esetében kiválasztottuk azt a dózist, melytől azonos fogyasztóhatást
reméltünk. Ezekben az „ekvipotens” dózisokban adagoltuk a molekulákat két héten keresztül
diéta indukálta elhízás (DIO) tesztek keretében zsíros tápon hizlalt egereknek, miközben
naponta mértük a testsúlyukat és tápfogyasztásukat, a vizsgálat végén pedig vérükből
triglicerid (TG), koleszterin (CHOL) és vércukor (GLU) szinteket mértünk - hasonlóan a
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referensek klinikai vizsgálataihoz. A rimonabant esetében alkalmazott teljes karakterizációt itt
az anyagok száma és a tesztek erőforrásigénye miatt nem tudtuk kivitelezni, annak
legfontosabbnak eredményét, a testsúlycsökkentő hatás elhízottság-függését azonban
beemeltük egy speciális teszt, az „lakódoboz-tápfogysztás” teszt keretében. E teszt bár
gyakorlatilag megfeleltethető volt a DIO teszt első napjának, mégis különbözött attól abban az
értelemben, hogy az állatokat előzetesen habituáltuk a gyakori mérésekhez és olyan dobozban
tartottuk őket, ahol a tápfogyasztás könnyen megfigyelhető volt (de itt sem alkalmaztunk
éheztető-rácsot –elkerülendő a természetellenes környezet fogyasztás befolyásoló hatását).
Továbbá, a teszt irodalmi előzményéhez (Jbilo és mtsai. 2005) hasonlóan egy időben, azonos
körülmények között mértük az elhízott állatokat sovány testvéreikkel.
Mellékhatás vizsgálatra viszont egyedül a csak patkányon mérhető USV teszt állt
rendelkezésünkre. Itt azonban, mivel a dózisarány-összefüggések már korántsem voltak
annyira egyértelműek, kénytelenek voltunk minden anyagra külön dózishatás görbét felvenni.
A patkányokon és egereken kapott eredmények fajok közötti transzlálhatóságát végül a
tápfogyasztás teszt dózishatás görbék összehasonlításával igazoltuk.
4.1.3 A CB1-mGluR5 interakció
Harmadik kísérletsorozatunkban azt vizsgáltuk meg, hogy egy prototipikus mGluR5
receptor-gátló koadminisztrációjával javítható-e a rimonabant hatás-mellékhatás aránya.
A CB1 és mGluR5 receptorok kölcsönhatása egy napjainkban is erőteljesen kutatott
terület (Katona 2015), ahol a két rendszer együttműködését számos, néha egymásnak is
ellentmondó teoretikus modell próbálja magyarázni (Ramikie és mtsai. 2014). E dolgozatban
azonban nem szeretnénk lándzsát törni egyik elmélet vagy megközelítés fölött sem, pusztán a
már leírt in vivo hatások, a tápfelvétel és a szorongás területén kialakítható kölcsönhatásokat
vizsgáljuk. E jelenségek méréséhez kiválasztottuk a két rendszer legjobban jellemzett
antagonistáit, a rimonabantot (Rinaldi-Carmona és mtsai. 1994) és az MTEP-et (Cosford és
mtsai. 2003), és megvizsgáltuk hatásaikat külön-külön és kombinálva is wistar patkányokon.
Az itt alkalmazott éhség indukálta tápfogyasztás és USV tesztek alapvetően hasonlóak voltak
a korábbian bemutatottakhoz, néhány paraméteren azonban kénytelenek voltunk módosítani.
A tápfogyasztás vizsgálat ezúttal rövidebb (10 óra) éhezést tartalmazott (hasonlóan (Bradbury
és mtsai. 2005) cikkéhez), míg a szorongástesztet a korábbi szorongáskeltő hatásra optimált
protokoll („anxiogenitás protokoll”) mellett egy erősebb stressz-keltő ingerrel is el kellett
végezzük, hogy az MTEP szorongásoldó hatását megbízhatóan szorongó kontrol mellett
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tudjuk kimutatni (anxiolízis protokoll). Bár e dolgozat céljait és kereteit meghaladja a
kognitív kölcsönhatások tudományos igényességű bemutatása és értelmezése, meg kell
jegyezzük, hogy a vizsgálatsorozat egyenrangú részét képezte egy memóriateszt is – melynek
eredménye a végső fejleszthetőséget alapvetően befolyásolta.

4.2 Állatok
A hipotermia, éhezés indukálta tápfogyasztás, Irwin és rotarod teszteket felnőtt (8-10
hetes) hím CD1 egerekkel végeztük (Harlan Laboratories Inc., EU) minimum 5 nap habituálás
után. A patkány emelt keresztpalló, Vogel és ultrahangos vokalizáció kísérletekhez felnőtt, (810 hetes) hím Wistar patkányokat használtunk (Charles River vagy Toxicoop). A
Phenomaster, diéta indukálta obezitás DIO és a lakódoboz-tápfogyasztás kísérletekhez,
valamint az ezeket követő Lógatás (TST), emelt keresztpalló és vérlipid-profil
meghatározáshoz viszont DIO módszerrel felhizlalt hím C57BL/6J egereket (Harlan
Laboratories Inc., EU) használtunk, amelyek súlya érkezésükkor (8-10 hetes korukban) 2225g volt, és 12-16 hét hízlalás után kerültek kísérletbe – ekkor az elhízott állatok 40-44, a
sovány kontrolok 27-31g közötti súlyban voltak. Az állatok számára általános rágcsáló (ssniff
R/M+H; Spezialdiäten GmbH, Németország) vagy kísérleti tápot (DIO egerek) biztosítottunk
(D12492, D12450B, D12450K; Research Diets Inc., USA; 58Y1, TestDiet, USA) és csapvíz
állt folyamatosan rendelkezésükre (ad libitum etetés és itatás). Az állatokat rendszerint négyes
csoportokban, Macrolon I-es és II-es (egér és patkány rendre) típusú rácsos tetejű műanyag
ketrecekben tartottuk (a tápfogyasztás, phenomaster és DIO tesztek idején természetesen
izolálva voltak). Az állatszoba hőmérséklete 22±2 °C volt, 12 órás világos és sötét ciklusok
váltották egymást. A Richter Gedeon Nyrt. állatvédelmi előírásainak megfelelően, a tesztidőn
kívül fészket vagy papír hengereket alkalmaztunk környezetgazdagításként. Valamennyi
állatkísérletet a helyi etikai bizottság engedélyezett, és megfeleltek az Amerikai Egészségügyi
Hivatal (National Institutes of Health, NIH) és a 2010/63-os EU irányelv előírásainak.

4.3 Vegyszerek
A megvizsgálandó CB1 receptor gátlókat úgy válogattuk ki, hogy lefedjék az összes
általunk farmakológiai fejlesztési szempontból fontosnak tartott irányzatot, azaz választottunk
funkció szerint: inverz és parciális agonistákat továbbá neutrális antagonistákat; struktúra
szerint diaril-pirazol és egyéb szerkezetűeket; kinetika szerint pedig centrális és perifériás
támadáspontú vegyületeket (1. táblázat).
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1. táblázat. A vizsgált anyagok szerkezetei, jellemzői és fő irodalmi adatai referenciákkal

Név

Rimonabant Surinabant

Otenabant

Taranabant

Ibipinabant

rimonabant
analóg
inverz
agonista

rimonabant
analóg
inverz
agonista

független

független

független

inverz
agonista

inverz
agonista

inverz
agonista

centrális

centrális

centrális

centrális

centrális

5,6 ± 0.5

3,5 ± 0,3

0,7 ± 0,1

0,13± 0.0

7,8 ± 1.4

0,38 p.o.
(50%)
2,5 i.p.
(LED)

0,4 p.o.
(LED)

10 s.c. (73%) 3 i.v. (100%) 3 p.o. (LED)

3 p.o. (LED)

10 p.o.
(54%)

1 i.p. (LED)

3 i.p. (LED)

RinaldiCarmona 1994,
Colombo 1998

RinaldiCarmona 2004

Griffith 2009

Fong 2008

Lange 2004;
Need 2005

O-1269

VCHSR

LH-21

JD-5037

SLV 319 (+)

rimonabant
analóg
parciális
agonista

rimonabant
analóg
neutrális
antagonista

rimonabant
analóg
neutrális
antagonista

független

független

inverz
agonista

Nem-CB1
ligand

centrális

centrális

perifériás

perifériás

centrális

32 ± 5

11,2 ± 2

855 ± 296

0,35

894 ± 324

1 i.v. (LED)

N.D.

N.D.

>30 p.o.
(LED)

N.D.

10 i.p.
(LED)

3 p.o. (DIO
only!)

N.D.

Szerkezet

Szerkezeti
osztály
Mol. Funkció
Vér-agy gát
penetrabilitás
CBR1 kötés
Ki (nM)
Hipotermia
LED (mg/kg)
Tápfogyasztás
LED (mg/kg)
Referenciák
Név

Szerkezet

Szerkezeti
osztály
Mol. Funkció
Vér-agy gát
penetrabilitás
CBR1 kötés
Ki (nM)
Hipotermia
LED (mg/kg)
Tápfogyasztás
LED (mg/kg)

<1 i.p.
(LED)
0,3 i.p.
(LED)

Jagerovich
2004; Pavon
Tam 2012
Lange 2004
2006
A molekulák három (szerkezeti, funkcionális és kinetikai) osztályba sorolása saját megítélésünk alapján – az
irodalmi erdményekre alapozva – történt, a megadott konkrét értékek viszont az alsó sorban megjelölt referencia
cikkekekből származnak- Az in vivo tesztek esetén a legkissebb hatékony dózisok (LED)– vagy ezek megadása
hiányában az itt szerpő dózishoz megadott %-os hatékonyság-értéket adtunk meg. Az orálisan (p.o.),
intraperitoneálisan (i.p.) intravénásan (i.v.) és szubkután (s.c.) adásmódokat lehetőség szerint jelöltük.

Referenciák

Wiley 2001

Manca 2013
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Természetesen nem tudtunk minden elméletileg lehetséges irányzatot letesztelni, de
prototipikus ligandok használatával törekedtünk rá, hogy meggyőző következtetésekre
juthassunk. A „klasszikus” inverz agonista irányzatot nagy gyógyszergyárak által kifejlesztett,
ismert és embereken is tesztelt vegyületekkel jellemeztük (Ward és Raffa 2011): a két
diarylpyrazole struktúrájú analóg, a rimonabant (SR141716A) (Rinaldi-Carmona és mtsai.
1994) és a surinabant (SR147778) (Doggrell 2005) mellett három különböző szerkezetű
molekula, az ibipinabant (SLV-319) (Lange és mtsai. 2005), a taranabant (MK-0364) (Fong
és mtsai. 2007) és az otenabant (CP-945,598) (Griffith és mtsai. 2009) került megvizsgálásra.
A nem konvencionális mechanizmusokat négy, kevésbé ismert vegyülettel teszteltük. Három
volt rimonabant analóg: a neutrális antagonista VCHSR (Manca és mtsai. 2013) a parciális
agonista O-1269 (Wiley és mtsai. 2001) és a perifériás támadáspontú neutrális antagonistának
tekintett LH-21 (Pavon és mtsai. 2006), míg a perifériás inverz-agonista JD-5037 (Chorvat és
mtsai. 2012) ibipinabant analóg volt.
A fent említett kilenc CB1 ligand mellett, két nem kannabinoid jellegű vegyületet, a
(+)SLV-319-et és szibutramint használtuk negatív és pozitív referensekként a CB1 gátlók
összehasonlítása során. A hipotermia tesztben mindkét anyagot negatív, míg az
étvágycsökkentés és az elhízás tesztekben a szibutramint un. „külső” pozitív referensként
alkalmaztuk. Az (+)SLV-319, mely bár az ibipinabant pozitív enantiomerje, nanomoláris
koncentrációban nincs CB1 kötő képessége (Lange és mtsai. 2004), ezáltal ideális negatív
referens volt tesztjeinkhez. A szibutramin pedig az amfetamin egy távoli analógja, amelyet a
Knoll Pharmaceuticals eredetileg depresszióra fejlesztett ki (Buckett, Thomas, és Luscombe
1988). Végül sosem lett antidepresszáns, viszont a 90-es évek végétől az egyetlen hosszú
távon (>2 hónap) felírható elhízás elleni szer lett világszerte – közel tíz éven át (Scheen
2010). A szibutramin, bár in vivo önmagában is gátolja a szerotonin és norepinefrin
újrafelvételt, de in vivo elsősorban a lebomlási termékein keresztül hat – és így
antagonizálhatja például a dopamin újrafelvételt is (Stock 1997). Ugyan a piacról 2009-ben
kardiovaszkuláris mellékhatások miatt kivonták, továbbra is az

egyik legjobban

tanulmányozott étvágycsökkentő maradt, ezért ideális pozitív referens volt a táplálékfelvételt
és a testsúlycsökkentést vizsgáló tesztjeinkhez.
A CB1-mGluR interakció tesztekben a rimonabant partnereként az MTEP-et
(Anderson és mtsai. 2002) használtuk prototipikus mGluR5 antagonistaként. Ez a molekula
ugyan nem ortosztérikus hanem allosztérikus gátlószer, ez a sajátság azonban az mGluR
gátlók között általánosnak mondható, mivel a receptor szerkezete miatt az agonista zsebbe
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kötő antagonisták ritkák és kevéssé specifikusak. Az MTEP tehát egy irodalmilag kiválóan
jellemzett, potens és szelektív mGluR5 antagonista, mely azonban egérben bomlékonysága
miatt tápfogyasztás mérésre nem alkalmas, patkányban pedig gyenge biohasznosulása miatt
nem adható orálisan (Lea és Faden 2006). Intraperitoneális adagolás mellett azonban már a
lokomotor szupresszáns dózisok alatt tápfogyasztás csökkentő (Varty és mtsai. 2005),
anxiolítikus – és egyben memóriarontó – hatásúnak találták (Andreas Gravius és mtsai.
2008).
.A rimonabantot, taranabantot, otenabantot, ibipinabantot, surinabantot, O-1269-et,
VCHSR-t, LH-21-et, Compound 11r-t és az MTEP-et a Richter Gedeon Gyógyszergyárban
állították elő, különböző kutatási projektek keretében. A JD-5037-t a Bioblocks Inc., a
sibutramine-t a Jiangyin Eastern Medical Raw Materials Co., a WIN 55,212-2-t és a CP55940-t a Tocris cégektől szereztük be. A CB1 antagonista anyagokat és a sibutramine-t a
kísérletek előtt közvetlenül tween80-ban oldottuk fel, majd desztillált vízben hígítottuk 1:19
arányban. Szükség esetén az anyagok oldódását szonikálással segítettük elő. A formulációs
különbségek kivédése és a tesztek azonos módon történő kivitelezése érdekében valamennyi
anyagot orálisan adagoltuk, az egerek esetében 5, a patkányok esetében 10 ml/kg térfogatban
maximum 30 mg/kg-ig.. A rimonabanttal és a referens-összehasonlításnál használt kísérleti
szerekkel kapcsolatos részletesebb információkat az 1. táblázatban. Az MTEP-et fiziológiás
sóoldatban oldva, szubkután adtuk, 1 ml/kg térfogatban.

4.4 Kísérleti módszerek
4.4.1 Hipotermia teszt
A CB1 agonista indukált hipotermia vizsgálata az úgynevezett kannabinoid tetrád
analízis része (Martin 1986), amelyet már a CB1 gátlás felfedezése óta használnak az
antagonista potenciál meghatározására (Rinaldi-Carmona és mtsai. 1994). A vizsgálat során a
CD1 egereket legalább három órával a kezelés megkezdése előtt elválasztottuk a többi
egyedtől. Az állatok vagy különböző dózisokban a kísérleti szert (antagonista) vagy
hordozóanyag kezelést kaptak szájon át. A központi idegrendszeri kannabinoid dependens
hipotermia indukálásához, CB1 agonista – kezdetben 3 mg/kg WIN 55,212-2. majd
0.3 mg/kg CP55,940 – anyagot (vagy a kontroll csoportok számára fiziológiás sóoldatot)
adagoltunk intraperitoniálisan 15 perc elteltével. Az állatok testhőmérsékletét a végbélben
mértük 45 perc múlva. A kezelés sorrendje és az állatok testsúlya randomizálva volt.
Valamennyi esetben kétféle kontroll csoportot használtunk. A VEH kontroll esetében az
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egerek mindkét alkalommal hordozóanyag-t kaptak, a HYPO kontroll csoport pedig először
hordozóanyagot majd CB1 agonistát (pl. CP 55,940-et). A csoportok nyolc egérből álltak.
4.4.2 Fenotipizáló „Phenomaster” vizsgálatok
A Phenomaster vizsgálat a TSE Gmbh által gyártott, fiziológiás és viselkedésfenotipizáló PhenoMaster rendszerben történt, ahol a berendezés az állatok lakódobozában
képes mérni a szén-dioxid és az oxigén szinteket, a tápfogyasztást valamint a lokomotoros
aktivitást (Robinson és Riedel 2014). A tesztben a DIO leírásánál (lásd 4.4.3.) olvashat módon
felhizlalt DIO C57Bl/6 egereket használtunk (a hízlalás ideje azonban (technikai okból)
hosszabb - 18 hét - volt). Mérés előtt az állatok egy héten át voltak habituálva a Phenomaster
dobozhoz. Az első aktív kezelés előtt a résztvevőket az előző napi testsúly, tápfogyasztás és
metabolikus paramétereikre kiegyensúlyozva osztottuk be a hordozóanyag és rimonabant
kezelt csoportokba. Az kezelés friss oldatokkal, fél órával a villanyoltás előtt történt (0h adat).
A berendezés a mért paraméterekből fél órás felbontással kalkulálta a kumulatív táp és
lokomotoros aktivitás, valamint indirekt kalorimetriás egyenletek alapján a metabolikus ráta
és a légzési hányados adatokat.
4.4.3 Diéta indukálta elhízás (Diet Induced Obesity, DIO) teszt
A C57Bl/6 egerekkel végzett magas zsírtartalmú diéta indukálta elhízás talán
legelterjedtebben használt elhízás modell. Saját protokollunk kialakítása során Ravinet Trillou
és munkatársai módszerét (Ravinet Trillou és mtsai. 2003) követtük, de azon számos
módosítást végeztünk. Ezeket az állatokat azonos módon hizlaltuk, de gyakran különböző
(DIO, Phenomaster vagy lakódoboz-tápfogyasztás) tesztekben használtuk fel. A hízlaláshoz
minden esetben 22-25 grammos C57Bl/6 egereket rendeltünk be, amelyeket általános (sovány
kontroll) vagy magas zsírtartalmú 58Y1 táppal (a kalóriatartalom 60%-a zsírból származik)
etettünk. Az egyes állatcsoportokat csak az után osztottuk be vizsgálatba, miután a magas
zsírtartalmú táppal etetettek átlagos testtömege legalább 40%-al meghaladta a sovány kontroll
csoport testtömegét. Ez rendszerint 12 hetet vett igénybe (a lakódoboz tápfogyasztásban
felhasznált egerek azonban 16 hét hízlalás után voltak tesztelve – ez azonban korábbi
méréseink és klinikai adatok szerint sem befolyásolta a fenotípust döntően). A JD-5037-et
vizsgáló DIO teszt esetében – híven Tam és munkatársai protokolljához (Tam és mtsai. 2012)
– az egereket a magas zsírtartalmú D12492 táppal (a kalóriatartalom 60%-a zsírból
származik) vagy annak alacsony zsírtartalmú megfelelőjével, a D12450B táppal etettük.
Amint az egerek az irodalomban leírt átlagosan 42g-os testtömeget elérték, a többi egyedtől
különválasztottuk, és nyolc egyedből álló kezelési csoportokba osztottuk őket a testtömegeket
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figyelembe véve. Ezután egy három napos habituáció következett, amely alatt az egereket a
teszthez hasonlóan mértük és orális szondával adott ivóvízzel kezeltük. Ezt követően az
állatokat kísérleti anyaggal vagy hordozóanyaggal kezeltük (elhízott kontroll) szájon át 14
napig. Naponta megmértük az egyedek testtömegét és a tápfogyasztást. A kezelés sorrendje
véletlenszerű volt, az egyes kezelési csoportokba a habituáció alatt mért tápfogyasztás és a
testtömeg adatokra kiegyensúlyozva osztottuk be az állatokat. A Phenomaster mérés
kivételével minden kísérletben szerepelt egy elhízott (magas zsírtartalmú táppal etetett) és egy
sovány (általános táppal etetett) hordozóanyag kontroll csoport.
Az úgynevezett táp-pár (pair feeding) protokoll esetén az (obéz és rimonabant) -pár
csoportba tartozó állatok aktív hatóanyagot nem kaptak, viszont tápjukat naponta cseréltük, es
minden nap csak annyi tápot adtunk nekik kimérve, amennyit a párosított csoportjuk (azaz az
„obéz kontrol” vagy a „Rimo 10 mg/kg” csoportok) előző nap átlagosan fogyasztottak. Mivel
így a táp-pár csoportok kísérleti időrendje mindig egy nap késésben volt. Később a
kiértékelésnél és az eredmények bemutatásánál a görbéket szinkronizáltuk. Az egyes kezelési
csoportok nyolc egérből álltak.
4.4.4 Vér lipid profil meghatározás
E vizsgálatok célja az elhízással kapcsolatos, a metabolikus szindrómával köthető
betegségeket jelző plazma markerek – úgymint a triglicerid és koleszterin (diszlipidémia)
valamint a glükóz szint (diabétesz) – meghatározása volt. E paraméterek elhízáshoz kötött
megemelkedése - a humán klinikai gyakorlathoz hasonlóan – rágcsáló DIO tesztekben is
általánosan jellemző, míg azonban emberekben akár naponta több alkalommal is lehet vért
venni és méréseket végezni, addig egerekben a szükséges mennyiségű vér levétele olyan erős
fiziológiás hatással bír, hogy a vérminták gyűjtése rendszerint csak a tesztek végén lehetséges,
többszöri mintavételre pedig nincs lehetőség. Így tehát csak a végső plazma marker értékeket
lehet meghatározni. A különféle anyagok plazma markerekre gyakorolt hatása azonban ennek
ellenére is összehasonlítható, s így a szérum lipid meghatározás az elhízással kapcsolatos
állatkísérleteknek is fontos eleme.
Az általunk alkalmazott tesztek esetében a vérmintákat a DIO teszt utolsó napja után
vettük. Az utolsó kezelés után 20 órával, a következő reggelen a ketrecekből a tápot
eltávolítottuk (4 órás éhezés) majd az állatoktól mély altatásban a plexus retro orbitalis-on
keresztül vettük le a vért. Közvetlenül ezután az állatokat feláldoztuk. A vérmintákat vákuum
alatt 20 percig 4°C-on 3000U/perccel centrifugáltuk. A szérum triglicerid-, koleszterin- és
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glükóz szintjeit az “Olympus test package for lipid profile measurement” (Olympus America;
USA) teszt segítségével mértük meg. Csoport-elemszám n = 8 volt.
4.4.5 Tápfogyasztást vizsgáló módszerek
Túl azon, hogy a phenomaster berendezésben folyamatosan, a DIO teszt keretei között
pedig naponta vizsgáltuk a kísérleti állatok táplálkozását, két specifikus eljárást is
alkalmaztunk a CB1 antagonisták étkezésre gyakorolt hatásainak megfigyelésére. Az
úgynevezett lakódoboz tápfogyasztás tesztben a tesztprotokoll célja a körülmények minél
természetesebbé tétele volt. Az éhség indukálta tápfogysztás tesztben viszont a cél az egy óra
alatt történő tápfogyasztás maximálása volt. Ez utóbbi tesztet azonos protokollal elvégeztük
egéren és patkányon is – a CB1-mGluR interakció vizsgálatához viszont módosítanunk kellett
a futtatási feltételeken – mint ezt lejjebb részletesen ismertetjük.
4.4.5.1
Lakódoboz (Home-cage) tápfogyasztás kísérlet
A DIO teszt elsődleges végpontja a szubkrónikus testsúlyvesztés, és a kísérleti
anyagok hatékonyságának meghatározása tekintetében a tápfogyasztásnak nincs közvetlen
szerepe. Mindazonáltal, korábbi vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy az elhízott egerek
esetében a rimonabantnak erőteljesebb hatása van a tápfogyasztásra, mint a sovány kontrollok
esetében (Jbilo és mtsai. 2005). Annak vizsgálatára, hogy ez a jelenség vajon más CB1 gátló
anyagok esetében is megfigyelhető-e, vagy csak a rimonabantra jellemző (például a
szerkezetéből adódóan), egyszerű lakódoboz “home-cage” tápfogyasztás tesztet végeztünk.
Ennek során elhízott DIO és sovány kontroll egereket használtunk. A tesztet megelőző DIO
kísérlet után az egereket speciális dobozokba tettük át, ahol tápfogyasztásukat könnyen és
gyorsan meg tudtuk mérni. Az elhízott (több mint 40 g-os) egereket a magas zsírtartalmú
D12492 táppal (a kalóriatartalom 60%-a zsírból származik) etetettük, míg a sovány egerek a
kontroll D12450K tápot (a kalóriatartalomnak csak 10%-a származik zsírból, a cukortartalom
teljes mértékben keményítővel van helyettesítve) kapták a tesztet megelőzően. A kísérlet
időtartama két nap volt. Az első napon (Alapszint) az etetőket eltávolítottuk a ketrecekből. A
villanyoltás előtt egy órával az állatok csapvizet kaptak, majd az etetőket visszaraktuk, és a
következő napon 22 óra elteltével meghatároztuk a napi tápfogyasztást. Az Alapszintban mért
tápfogyasztás és testsúly alapján az egereket beosztottuk a kezelési csoportokba
(randomizáció), és a teljes kezelést megismételtük, de ezúttal a kísérleti anyagokkal (aktív
szakasz). Az elhízott és a sovány egereket egymással párhuzamosan kezeltük. A kezelés
sorrendje véletlenszerű volt. Az aktív szakaszban VEH kontroll csoportot (az egerek csak
hordozóanyagot kaptak) is használtunk.
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4.4.5.2
Éhezés indukált (Fasting induced) tápfogyasztás
A CB1 antagonisták étvágycsökkentő hatása az elhízás-csökkentő képesség egyik
legfontosabb és legmélyrehatóbban kutatott indikátora (Colombo és mtsai. 1998). A
rimonabant karakterizációban és a referensvizsgálatban alkalmazott verzió protokolljának
kialakításához Wiley és munkatársainak (Wiley és mtsai. 2005) módszerét használtuk,
jelentős módosításokkal.
Az egér kísérletekben >25g súlyú (9-12 hetes)

hím CD1 egerekkel,

a patkány

mérésekben 250-300g közötti hím Wistar patkányokkal dolgoztunk. Az állatokat a teszt előtt
három nappal külön választottuk és habituáltuk a protokollhoz. A mérések előtt 16 órával a
ketrecekből eltávolítottuk a tápot (aktív napszaki éheztetés), majd másnap, a világos
szakaszban (passzív napszak) az állatokat per os a tesztanyaggal vagy hordozóval kezeltük.
A CB1 és mGluR5 antagonisták koadminisztrációjához a Bradbury protokollt
használtuk (Bradbury és mtsai. 2005) – a rimonabant hozzáadása miatt kisebb
módosításokkal. Itt 250-300g közötti hím Wistar patkányokkal dolgoztunk, melyeket szintén
habituáltunk a protokollhoz. A világos (passzív) napszak kezdete után két órával elvettük a
tápjukat (passzív napszaki éheztetés), majd másnap, a világos szakasz (passzív napszak)
kezdete előtt 4 órával szubkután MTEP vagy hordozóanyag, villanyoltás előtt egy órával
pedig orális rimonabant vagy hordozóanyag kezeléseket végeztünk minden állaton.
A két protokoll ezután már megegyezett: egy órával a per os kezelés után
meghatározott súlyú D12451 tápot adtunk az etetőkbe. Újabb egy óra elteltével a táp
maradékát és az esetleges kihullást összegyűjtöttük és lemértük, és a kapott adatokból
meghatároztuk a tápfogyasztás nagyságát. A kezelések sorrendje véletlenszerű volt, az egyes
kezelési csoportokba a habituáció alatt mért tápfogyasztás alapján osztottuk be az állatokat. A
kezelési csoportok nyolc állatból álltak.
4.4.6 Irwin teszt
Az Irwin teszt (Irwin 1968) egy, a toxikológiai vizsgálatokban általánosan elterjedt,
szisztematikusan

felépített,

standardizált

viselkedés-pontozó

eljárás,

mely

a

gyógyszerfejlesztés korai szakaszában alkalmas lehet: a.) nemkívánatos CNS mellékhatások
felismerésére; b.) az ezek mögött meghúzódó mechanizmusok kutatására c.) segíthet a hatásszerkezet összefüggések meghatározásában és d.) akár új terápiás lehetőségek feltárását
kezdeményezheti. A Richter Gedeon Gyógyszergyár Toxikológia osztályán rutinszerűen
használt, központi idegrendszeri mellékhatások kimutatására optimált, modifikált Irwin teszt
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keretében csoportonként 6 egér kapott orális rimonabant vagy hordozóanyag kontrol kezelést.
Az állatok fél, másfél és három óra múltán egyenként, egy egyszerű elemekből álló, 27 pontos
viselkedésvizsgáló tesztrendszeren lettek pontozva. A teszt eredményei a szakterület szabályai
szerinti értékelés után, a kontroll csoporttól való eltérések formájában lettek táblázatosan
összesítve (esetszámok, súlyosságok összegzése – az értékelést az adott paraméter historikus
szórása is befolyásolta). A teszten állatonként és időpontonként a következő viselkedési és
fiziológiás paramétereket vizsgáltuk: légzés típusa, légzés gyakorisága, összerezzenési reflex,
mydriasis, exophthalmus, ptózis, könnyezés, nyáladzás, szemkidülledés, szőrmeredezés,
viselkedés (10 féle sztereotíp viselkedés, mint pl. mosakodás vagy alomfúrás), bőrszín,
remegés (tremor), görcs, motor koordináció, élénkség, motoros aktivitás, Straub-farok,
fájdalomreakció, fülkagyló-reflex, szaruhártya-reflex, hasmenés, testhőmérséklet, agresszív
magatartás, izomtónus, szaltó. A rutinszerűen alkalmazott csoport-elemszám n=6 volt.
4.4.7 Emelt keresztpalló
Az emelt keresztpalló (elevated plus maze) teszt a farmakológiai tesztekben
legszélesebb körben alkalmazott általános szorongásteszt (Pellow és mtsai. 1985), melynek
lényege, hogy az állatok a két biztonságos, zárt karból kibújva, egy centrális zónán keresztül
felfedezhetik a rágcsálók által öröklötten félelemkeltőnek számító nyílt karokat. Világos
napszakban, de tompított fényviszonyok között kiviteleztük, egy sötét falú, zárt helységben,
ahol a fekete, plexiből készült maze a szoba közepén, a föld felett egy méterrel volt
elhelyezve. A keresztpalló két egymással szembeni pallója 30 cm magas oldalfalakkal volt
határolva, ezek voltak az úgynevezett zárt (biztonságos) karok, rájuk merőlegesen két
falnélküli palló, ún. nyílt (kockázatos) kar volt. A négy palló találkozásánál egy központi,
négyzet alakú zóna, az úgynevezett centrum helyezkedett el (minden állat innét indult a
későbbiekben). Az egér maze esetén a pallófelületek 5 cm szélesek, a karok pedig 30 cm
hosszúak voltak, míg patkánynál a felület 10 cm széles, a karhosszúság 45 cm volt. Mindkét
faj esetében az állatok egymás után kerültek a letisztított maze-be, az előző napi kezelés
sorrendjében. Öt percig szabadon kutattak, miközben a kamerához csatolt szoftver követte az
állatok mozgását (a test vizuális középpontjának tizedmásodperces felbontású követésével) a
zónák között. Az egyes zónák (karok) közötti átlépéshez legalább egy másodperc tartózkodás
kellett. A teszt végén egyedenként meghatározásra kerültek a következő változók. Nyílt
tartózkodás (Ny (%)): az 5 perc hány %-át töltötte a két nyílt karok bármelyikében. Nyílt
belépésszám(Ny (N)): összes átlépés a centrumból bármelyik nyílt karba. Zárt belépésszám (Z
(N)): összes átlépés a centrumból bármelyik zárt karba. Nyílt belépés aránya (N%): Nyílt
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belépésszám / (Nyílt belépésszám + Zárt belépésszám) A mérés során szorongáskeltő
hatásoknak a Ny(%), Ny (N) és aNyb(%) bármelyikének szignifikáns csökkenését értékeltük,
míg a Z(N) érték változásait a mozgékonysággal hoztuk összefüggésbe. A csoportok
elemszáma N= 8-10 volt.
4.4.8 Rotarod
A rotarod teszt az izomtónust és a mozgáskoordinációt vizsgáló módszer, melyet
rutinszerűen használnak akut és krónikus gyógyszerbiztonsági fejlesztések során. Lényege,
hogy a méréshez habituált és szűrt (kezeletlen állapotban a tesztet teljesítő) egereket orálisan
kezeltünk a rimonabanttal (1-30 mg/kg). Fél óra elteltével egy lassan forgó rúdra kerültek,
ahol két percig kellett fent maradniuk. A vizsgálat eredményei arányszámok, melyek
megmutatják, hogy 10-ből hány állat végezte el sikerrel a feladatot. A forgó rúd esetén az
átlagos leesési látencia időt is megadjuk. A csoport-elemszám n=10 volt.
4.4.9 Lógatás (Tail suspension) teszt
A „Farok-felfüggesztés” – más néven „Lógatás” (Tail suspension test; TST) teszt egy
klasszikus depresszióteszt, mely az immobilitás-fokozódás kimutatásán alapul (Steru és mtsai.
1985) és rutintesztként több mint tíz éve van használatban a Richter Gedeon
gyógyszergyárban. A vizsgálat keretében DIO teszten már átesett elhízott (és sovány kontrol)
C57Bl/6 egerek 6 percen át lógtak fejjel lefelé a farkuknál rögzítve a Bioseb által gyártott
TST mérő berendezésben. A software folyamatosan monitorozta a mozgás idejét és
intenzitását, és mérte a mozdulatlanságot. A csoport-elemszám n=8 volt.
4.4.10 Ultrahangos vokalizáció
Az irodalomban található ellentmondásos beszámolók, (Viveros, Marco, és File 2005), saját
korábbi eredményeink és az egér Irwin tesztünkből levont következtetések arra utaltak, hogy a
hagyományos, generalizált szorongást mérő módszerek helyett más, stressz-érzékenyebb
metodika szükséges a rimonabant mellékhatásainak releváns vizsgálatához. Ezért munkánk
során egy speciális stressz alapú patkány tesztet állítottunk be a CB1 inhibitorok
neuropszichiátriai

hatásainak

humán-releváns

elemzésére.

A

patkányokkal

végzett

ultrahangos vokalizáció (ultrasonic vocalization, USV) egy szorongás teszt (Sánchez 2003),
amely akut stressz indukálta félelmen alapszik: stressz hatása alatt a kifejlett patkányok 22-24
kHz-es ultrahang tartományba eső hangot adnak ki, amelynek időtartama szorongásoldó
anyagokkal csökkenthető (Jelen, Soltysik, és Zagrodzka 2003), szorongáskeltő anyagokkal
pedig növelhető (Roche és mtsai. 2007). E teszt méri az irritabilitást (De Ross és mtsai. 2008),
de a pánikbetegség (Molewijk és mtsai. 1995) egyik lehetséges vizsgálómódszereként is
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számon tartják (Haller, Aliczki, és Gyimesine Pelczer 2013). Az USV vizsgálat során a
patkányokat egy 30 × 30 × 20 cm-es hangszigetelt sokkoló kamrába helyeztük. Az
anxiogenitás protokoll szerint a kísérleti anyagok beadása után egy órával, 30 másodperces
habituációt követően egy másodperces 0.4 mA erősségű elektrosokkot idéztünk elő. Ennek a
viszonylag gyenge sokkhatásnak következtében a patkányok ultrahangot bocsájtanak ki,
amely szorongáskeltő anyagok hatására fokozódik. Az anxiolízis protokollban (ezt csak a
CB1-mGluR kombinációs fejezetben használtuk) ezzel szemben erőteljes szorongás kiváltása
a cél, melyet 6db, egyenként egy másodperces, 0.1sec-onként felosztott 0.6 mA-es erősségű
áramütéssel érünk el. Az ultrahang kibocsátás teljes időtartamát Ultravox™ berendezéssel
határoztuk meg (Noldus Information Technology, Hollandia) a sokkhatást követő 10 perc
alatt. A kezelési csoportok 6-patkányból egérből álltak, attól függően, hogy hány mérést
végeztünk, változtak a csoport-elemszámok (lásd az ábrákon)
4.4.11 Vogel teszt
A Vogel-féle itatásos konfliktusteszt egy klasszikus, a gyógyszergyárak által szűrőtesztként is gyakran alkalmazott szorongásmérő metodika (Millan és Brocco 2003). Lényege,
hogy szomjaztatott patkányoknak áramütést kell elviselniük, hogy inni tudjanak, és a kapott
áramütések száma fordítottan korrelál a szorongás mértékével. A Richter Gedeon
gyógyszergyárban alkalmazott protokoll szerint 6 napon át akklimatizált és 24 órán át
szomjaztatott Wistar patkányok 5 perc habituáció után 10 percig ihatnak Lickosys
(Experimetria, Magyoarország) dobozokban, azonban minden 10. nyalás közben 1mA
erősségű, 1ms-ig tartó áramütést kell elszenvedniük. Az állatok 30 perccel az i.p. kezelést
követően izolálva kerülnek a berendezésbe, amely rögzíti a kapott sokkok számát, az így
kapott eredményeket pedig egy mintás ANOVA teszttel vizsgáljuk. Szignifikáns hatás esetén
Dunett post hoc teszttel történik a kontroltól való különbség meghatározása. n=8

4.5 Adatelemzés
Az Irwin tesztben, a módszer konvencióihoz igazodva nem készítettünk statisztikai
elemzést, a kiértékelést egy képzett szakértő végezte.
Leíró statisztikaként a dolgozatban rend szerint az átlag ± átlag szórása (SEM)
használatos, ahol ettől eltérés van, ott külön megadjuk az adattípust.
Az emelt keresztpalló, Lógatás és Vérmarker mérések eredményeit egy utas ANOVA
és Tukey post hoc tesztek felhasználásával végeztük, Statsoft Statistica software segítségével.
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A Phenomaster teszten az eredmények szignifikanciáját ismétléses ANOVA tesztekkel
vizsgáltuk.
A hipotermia teszt során a következő formula alapján határoztuk meg az antagonista
hatékonyságot: 1-( Dózis(X)- HYPO)/( VEH - HYPO) , ahol: (HYPO) a csak CP 55,940-el
kezelt csoport átlaga, (VEH) a csak hordozóanyaggal kezelt csoport átlaga. Az agonista hatás
50%-os gátlását okozó dózisok (ID50) számértékét az Origin 7.5 programban végzett lineáris
illesztés és Log(x) transzformálás segítségével határoztuk meg.
Az éhezés indukált tápfogyasztás vizsgálatban az étvágycsökkentés hatékonyságát a
következő képletettel számítottuk ki: (Dózis (X)/(VEH); ahol (Dózis (X) az X dózissal kezelt
csoport átlaga. Az 50%-os tápfogyasztás csökkentést okozó dózisok (ED50) számértékét az
Origin 7.5 programban végzett lineáris illesztés és Log(x) transzformálás segítségével kaptuk.
A diéta indukálta elhízás és a vér lipid profil vizsgálatok során a D0 és D14
testtömegeket, a koleszterin, glükóz és triglicerid koncentráció adatokat közvetlenül
használtuk fel. A teljes tápfogyasztást a kezelés teljes időtartama alatt mért napi fogyasztások
összegeként határoztuk meg. A testsúly változását a következő képlettel adtuk meg: (BWd14BWd0)/ BWd0, ahol a BWd0 az első kezelés előtt közvetlenül mért testsúly adat, míg a
BWd14 a 14 napos kezelés után kapott testsúly. A kezelési csoportok statisztikai
összehasonlítására egy utas ANOVA – és annak szignifikanciája esetén – Tukey post hoc
tesztet használtunk.
A lakódoboz-tápfogyasztás kísérletben, az adott anyagokat kapó elhízott és sovány
egereket együtt statisztikai tesztben elemeztük. Valamennyi fogyasztást kalória-felvétellé
alakítottunk és az eredményeket faktoriális ANOVA – és annak szignifikanciája esetén –
Tukey post hoc teszttel elemeztük.
Az ultrahangos vokalizáció tesztben a hangadás teljes idejét egy utas ANOVA és
Duncan post hoc teszttel hasonlítottuk össze. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében
azoknak a napoknak az adatait amikor a kontroll csoportban a vokalizáció hossza meghaladta
a 150 másodpercet nem vettük figyelembe, ezért a mintaszámok különbözőek (5-24) voltak.
A statisztikai elemzéseket minden esetben a Statsoft’s Statistica programmal végeztük,
és a három valószínűségi szintet jelöltünk meg: P < 0.05, **P < 0.01, és ***P < 0.001.
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5 Eredmények és Megvitatás
5.1 I rész.: A rimonabant jellemzése
5.1.1 A rimonabant farmakodinámiás profilja hipotermia gátlásával
. Az 2. ábrán a rimonabant feltételezett CB1 specifikus hatásait egy ismert és gyakorta
használt CB1 teljes agonista, a WIN 55,212-2 által indukált testhőmérséklet-csökkenés
gátlásával jellemeztük. A testhőmérséklet csökkenés a CB1 serkentés egyik jellegzetes hatása,
a kannabinoid agonizmus jellemzésére használt kannabinoid tetrád teszt (hipotermia,
fájdalomcsillapítás, szedáció és katatónia) általunk legmegbízhatóbban mérhető tagja.
A

B

38

Rimonabant hatása a CB1 agonista
WIN 55,212-2 indukálta hipotermiára

WIN hipotermia gátlása

**
37
+

o

Testhõmérséklet C ± SEM

***

36
+++

35

34

kontrol

WIN/3

Rim/0,3
+WIN

Rim/1
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75%
50%
25%
0% ---------------------------------------------------------------ED50=0,41 mg/kg
0,1

Rim/3
+WIN

1

10

dózisok (logaritmikus skálán)

D
WIN 55,212-2 hypothermia gátlaása (%)

C
37

35

34

33

A rimonabant indukálta
hypotermia gátlás idõfüggése

100%

36

o

Testhõmérséklet C ± SEM

100%

control

WIN/3

Rim 1

Rim 3

Rim 10

75%
50%
25%
0% ---------------------------------------------------------------0

6
12
18
24
kezelés óta eltelt idõ (órák)

3. ábra. A rimonabant hatása a 3 mg/kg WIN 55,212-2 (WIN/3) által indukált testhőmérsékelt-csökkenésre. A.)
Rektális testhőmérséklet adatok csoportonként (átlag±SEM; n=8; a vehikulum kontroltól: +++: p<0,001 +:
p<0,05; a WIN kezelt kontrolhoz képest: **: p<0,01; ***: p<0,001) B.) Gátlási százalékok és az ezekre illesztett
egyenes C.) A rimonabant hatása önmagában, agonista nélkül D.) A 3 mg/kg-os dózis gátló hatásának lecsengése
az idő függvényében (gátlási százalékok)

Az WIN 55,212-2 által kiváltott 2-3°C-os testhőmérséklet csökkenést a rimonabant
dózisfüggő módon gátolta (F=6.53, p=0.0005), a minimálisan hatékony dózisa 1mg/kg volt
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(p<0.01) (A részábra). Az átlagos gátlási százalékértékekre egyenest illesztve az 50%-os
hatást kiváltó dózist 0,41 mg/kg-ra becsültük, a 3 mg/kg-os dózis 100%-os hatékonyságú (B
részábra) volt. A rimonabant önmagában nem befolyásolta a testhőmérsékletet (C részábra). A
3 mg/kg rimonabant hipotermia gátló hatása bár időfüggően csökkent, de 24 óráig fennállt (D.
részábra). A rimonabant in vivo CB1 antagonista hatása dózis és kezelési idő-függő, a
3 mg/kg-os dózis az elhízás-csökkentő hatások karakterizációjára alkalmas.
5.1.2 A rimonabant akut elhízás-csökkentő hatásai phenomasterrel vizsgálva
Az elhízáscsökkentéssel asszociált akut hatásokat Phenomaster berendezés
segítségével vizsgáltuk.

Tápfogyasztás***
Vehiculum (p.o.)
Rimonabant 3mg/kg

Légzési hányados***

Metabolikus Ráta N.S.

Megtett Út N.S.

-2h
-1h
0h
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h

Aktivitás (m)

Kcal/Kg*0.75/h

RER (VCO2/VO2)

Tápsúly (g)

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0,81
0,79
0,77
0,75
0,73
0,71
0,69
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
15
12
9
6
3
0
-3

4. ábra. Rimonabant 3 mg/kg-os orális dózisának farmakológiai jellemzése a Phenomaster teszten C57Bl/6J
DIO egéren (átlag±SEM; n=8; ismétléses ANOVA; ***: p<0,001).
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Ebben az indirekt kalorimetriás berendezésben az elhízott (DIO) C57/Bl6 egereket saját
dobozukban tartva mértük a táp, oxigén és széndioxid fogyasztást és az aktivitást – félórás
felbontással. A Rimonabant 3 mg/kg-os dózisa szignifikánsan (p<0.001) csökkentette a
tápfogyasztást, amivel párhuzamosan a légzési hányados a fiziológiás minimum (0.7)
közelébe süllyedt (p<0.001) (4. ábra). Érdekes módon a drasztikus tápfogyasztás-csökkenést
nem követte a metabolikus ráta kompenzatórikus süllyedése (sőt enyhe, nem szignifikáns
(p>0.05) emelkedés volt megfigyelhető a kezelés után és a passzív napszakban), a
lokomotoros aktivitás emelkedése sem volt jelentős.
5.1.3 A rimonabant dózis-hatás görbéje DIO teszten
Az akut hatások vizsgálata után felmértük

a

rimonabant

szubkrónikus

testsúlycsökkentő potenciálját a DIO tesztben, elhízott C57Bl/6 egerek két héten át történő
kezelésével. A rimonabant dózisfüggően és szignifikánsan (F=37, p<0.001; 10 és 30 mg/kg
kezelt csoportokban: p<0.001) csökkentette a testsúlyt (5./A ábra). A testsúlycsökkenés
szorosan kapcsolódott a tápfogyasztás visszaeséséhez (5/B. ábra). A kontrolhoz képesti
fogyasztás-csökkenés a legnagyobb mértékű az első két napon volt, majd naponta
mérséklődött az első hét végéig, ezt követően a fogyasztás a kontrol szint közelében – azt el
nem érve – stabilizálódott.

B

40

Testsúly (g)

38
36

+

34

***

32
30
28
26
24

DIO-vehiculum
DIO-RIM 3
DIO-RIM 10
DIO-RIM 30
Sovány-vehiculum

4,0

Napi tápfogyasztás (g)

A

Rimonabant hatása a testsúlyra diétával meghízlalt (DIO) egéren
42

***

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

***

Rimonabant hatása a napi tápfogyasztásra
diétával meghízlalt (DIO) egéren

DIO-vehiculum
DIO-RIM 3
DIO-RIM 10
DIO-RIM 30
Sovány-vehiculum

0,0
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10D11D12D13
Kezelési napok

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
Kezelési napok

5. ábra. Rimonabant 3, 10 és 30 mg/kg dózisainak hatása a testsúlyra (A) és a tápfogyasztásra (B) 14 napos DIO
tesztben (átlag és SEM, n=8/csoport; egyutas ANOVA ***: p<0.001, +: p<0.1 vs. elhízott DIO vehikulum kezelt
csoportban az utolsó napon)

5.1.4 Szubkrónikus rimonabant hatása a lógatás (TST) teszten
A DIO teszt utolsó kezelése után egy nappal, a „lógatás” (tail suspension) vizsgálat
eredményei szerint a rimonabant nem fokozta (sőt, a 10 mg/kg kissé - de nem szignifikánsan
(p>0.05) – csökkentette) a depresszió jellemzésére használt immobilizációt (6. ábra).
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Immobilitás

300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

SoványDIO

3

10
30
Rimonabant

6. ábra. 2 héten át Rimonabanttal kezelt DIO egerek eredményei (F=1,5; p=0.22) a “Lógatás” (TST) teszten, az
utoló kezelés után 24 órával (átalg±SEM), egyutas ANOVA (p>0.05).

5.1.5 A rimonabant elhízás-csökkentő profilja DIO teszten
A rimonabant 10 mg/kg-os dózisát, mely a korábbi DIO dózishatás-görbe tesztben
hatékonynak bizonyult, részletesebb karakterizációnak is alávetettük.
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Rimonabant testsúlycsökkentõ hatásának
karakterizálása
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4
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3
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**
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(Rimonabat 10)
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9

Triglicerid
(-3)
10 mol/ml

koleszterin
(-3)
10 mol/ml

éhgyomri cukor
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7. ábra. Az elhízott és sovány kontrol és rimonabant 10 mg/kg kezelt csoportok, valamint az elhízott csoportok
táp-pár (azonos tápmennyiséggel ellátott) kontrol csoportjainak testsúlya (A) (F=38,8; p<0.001) és a
tápfogyasztása (B) 14 napos DIO tesztben, valamint a teszt befejeztével végzett vérparaméter-mérések (C)
(F=50.7; p<0.001; F=2.5; p<0.042; F=16.14; p<0.001; F=15.05; p<0.001) (átlag±SEM, n=8); egyutas ANOVA,
Tukey post hoc ***: p<0,001, **:p<0.01, *: p<0,05 vs. obéz kontrol az utolsó napon).
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A korábbi eredmény reprodukciója mellett táp-pár (lásd tesztleírás) protokollal
vizsgáltuk a testsúlycsökkenés függését a tápfogyasztás-változástól, és sovány állatokon
végzett vizsgálatokkal a hatások elhízás-specifikusságát tanulmányoztuk. Az utolsó kezelés
után egy nappal pedig megmértük néhány kiemelt fontosságú metabolikus szindróma
asszociált vérparaméter, a leptin, a trigliceridek, a koleszterin és a glükóz szintjeit.
A rimonabant 10 mg/kg-os dózisa által a 14. napra kialakított testsúlycsökkenés
szignifikáns volt az elhízott (Δbw=-6,0g; p=0,0012), de nem a sovány (Δbw=-1.0g; p=0,5)
csoportok esetén. Az elhízott csoportok táp-pár kontroljai esetén (tehát azoknál az állatoknál,
akik nem kaptak aktív kezelést, de csak annyi tápot ehettek naponta, mint a korábban
rimonabanttal (vagy kontrollal) kezelt társaik) a mért testsúlycsökkenés nem bizonyult
szignifikánsnak (Δbw.= 2.4g; p=0,15). Tény azonban, hogy az aktív rimonabant kezelést
kapott csoport és táp-csatolt párjának végső testsúlya között ugyancsak nem volt szignifikáns
a különbség (Δbw.= 2.6g; p=0,14). A tápfogyasztási görbék kvalitatív elemzése alapján úgy
tűnik, hogy a rimonabant kezdeti testsúlycsökkentő hatása valóban a tápfogyasztás-csökkenés
számlájára írható elsősorban, a későbbiekben viszont, bár a tápfogyasztás csökkentő hatás
stabilizálódik, a csak táp-csatolt csoport és az aktív kezelést kapó csoport súlya között
kialakuló különbség nem.
A vérparaméterek elemzése alapján látszik, hogy az elhízás együtt járt a leptin,
koleszterin és vércukorszintek növekedésével (p<0.001), a triglicerid szintével azonban nem
(p>0.01). Ezt a növekményt a rimonabant kezelés csökkenteni tudta a leptin (p<0.001) és a
vércukorszint (p<0.01) esetén, a koleszterinnél nem. A triglicerid szintek elhízott és sovány
állatokban egyaránt kis mértékben csökkentek. A rimonabant táp-pár csoportjánál a leptin
szint ugyan csökkent (p<0.001), a vércukorszint változatlan maradt.
5.1.6 Szubkrónikus rimonabant hatása emelt keresztpalló teszten
Még a vérvétel előtt, de a DIO teszt utolsó kezelése után egy nappal végzett emelt
keresztpalló teszt eredményei szerint a rimonabant nem fokozta a szorongással összefüggésbe
hozható nyílt kari aktivitásokat (8. ábra), viszont kismértékben növelte (p<0.05) a
mozgékonysággal kapcsolatos zárt kari belépések számát.
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8. ábra. A DIO tesztben kezelt egerek eredményei a plus maze (emlet keresztpalló) teszten, az utolsó kezelés
után 24 órával (átalg±SEM), egyutas ANOVA (*: p<0.05). Egyik, szorongással összefüggésbe hozható
paraméter sem változott (Ny%: F=0,155 p=0,699; Ny (N): F=0,02 p=0,889; Ny(N%): F=0,116 p=0,738; az
mozgási aktivitás viszont kis mértékben nőtt: Z(N): F=7,79 p=0,014.

5.1.7 Akut rimonabant hatása Irwin teszten
Mivel a hatástani tesztek mellé nem sikerült releváns – adott esetben dózis-limitáló –
mellékhatást találni, úgy döntöttünk, végzünk egy teljes neuropszichológiai karakterizálást a
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házon belül rutinszerűen toxikológiai mérésekre használt, modifikált egér Irwin teszttel.

2. táblázat. Az Irwin tesztben tapsztalt legfontosabb eltérések a kontroltól (n=6 állat, 0,5, 1,5 és 3 és órás
mérések eredményeinek átlagából). A + erősödést jelent, míg a számskálánál a 3-as extrém, a 2-es erőteljes, míg
az 1-es közepes mértékű eltérést (+ vagy -) jelent.

A teszten 5, - a 30 mg/kg feletti toxikus tartományokig (max. 300 mg/kg) emeltorális rimonabant dózis és egy kontrol kezelt csoportot vizsgáltunk 3 időpontban (fél, másfél
és három óránál). Mint a 2. táblázatból kiderül, 10 paraméter esetén találtunk jelentős
változást a kontrolhoz képest. Az ágaskodások száma, az éberség és az érintés-érzékenység
már a legalacsonyabb, 3 mg/kg-os dózisban is megemelkedett, ahogy az egyensúlyzavar, a
hipotón és lapos testtartás és a gyakori vizelés is megjelent. E profil a dózisok emelésével
csak kevéssé változott: a 10 mg/kg-os csoportban megjelent a spontán lokomotoros
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aktivitásnövekedés, tovább fokozódott az irritabilitás, és nyughatatlanság és rendellenes
mennyiségű mosakodás jelentkezett. A 30 mg/kg-os csoportban csak a mozgékonyság
fokozódott. 100 mg/kg-tól eltűnt a gyakori vizelés. 300 mg/kg-ban pedig bár a testtartászavarok eltűntek, a lokomotoros aktivitás állatok között és állatonként az időpontok között is
furcsa változásokat kezdett mutatni.
Az Irwin teszt eredményei arra utaltak, hogy a rimonabant kezelés elsősorban az
egyensúlyérzékkel-mozgáskoordinációval
érintésérzékenységgel-reaktivitással-

kapcsolatos

kapcsolatos

funkciókat,

funkciókat

valamint

befolyásolhatja,

így

az
a

későbbiekben két ezekkel összefüggésbe hozható tesztet, az egér rotarod (koordináció) és a
patkány ultrahangos vokalizáció (USV) mérést végeztük el.
5.1.8 Rimonabant hatása a mozgáskoordinációra rotarodon
Az egér rotarod teszten a rimonabant 30 mg/kg-ig nem befolyásolta a leesési
latenciával jellemzett mozgáskoordinációt (9. ábra).

Leesési latencia (mp.)

Rimonabant hatása a rotarod teszten cd1 egéren
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9. ábra. A rimonabant hatása a leesési latenciára az egér rotarod teszten (fehér oszlopok: átlag+-SEM; n=10).

5.1.9 Rimonabant hatása az USV teszten
A rotarod teszten látottakkal ellentétben a patkány anxiogenitás USV tesztben a
rimonabant már az 1,25 mg/kg-os dózisban szignifikánsan (p<0.01) növelte a vokalizációval
töltött időt. A dózisok között nem volt szignifikáns különbség, sőt, nagy dózisoknál mintha
csökkent volna a hatás (10. ábra).
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10. ábra. A rimonabant hatása (F=5,4 p<0,001) az ultrahangos vokalizációra (átlag+-SEM; n=6 (VEH(n)=12))
egyutas ANOVA, Tukey post hoc teszt, **:p<0.01, *: p<0,05.

5.1.10 Rimonabant hatása a patkányok szorongásra Vogel teszten
Megvizsgálandó, hogy az USV teszten tapasztalt, szorongáskeltő-jellegű hatások más,
szorongás kimutatására használt módszerekkel is kimutathatók-e patkányon, Vogel (11. ábra)
és emelt keresztpalló (12. ábra) teszteket végeztünk. Egyik alkalommal sem sikerült azonban
hatást kimutatnunk abban a dózis tartományban, ahol az USV teszten a rimonabant hatása
szignifikáns volt.

Kapott áramütések száma

Rimonabant a Vogel büntetett ivás tesztben
40
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11. ábra. Rimonabant (0.3-10 mg/kg) hatása a büntetett ivásra, Vogel teszten (F=0,29 p=0,88) (átlag ±szórás;
n=8). One-way ANOVA vizsgálat nem mutatott szignifikáns különbséget a csoportok között.
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5.1.11 Rimonabant hatása a melt keresztpalló teszten patkányon
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12. ábra. Rimonabant (0.3-3 mg/kg) hatásai a emelt keresztpalló teszten, Wistar patkányon. átlag ±szórás; n=8).
Az egy utas ANOVA vizsgálat nem mutatott szignifikáns különbséget sem a lokomotoros aktivitás jellemzésére
szolgáló zárt kari belépésszámban (A) sem a szorongást jellemzőnyílt kari aktivitást mérő adatokban (B-D).
(F=0,34 p=0,79; F=0,23 p=0,87; F=0,53 p=0,66; F=0,41 p=0,74)

5.1.12 Rimonabant tápfogyasztás-csökkentő hatása rágcsáló fajok között
Végül megvizsgáltuk, hogy a főhatásnak tekintett étvágycsökkenésben tapasztalható-e
eltérés. Ennek érdekében megegyező protokollal éhezés indukálta tápfogyasztás tesztet
végeztünk cd1 egerek és Wistar patkányok felhasználásával. Mint az a 12. ábrán látható, a két
faj között nem tapasztaltunk eltérést sem a hatékonyság, sem a dózisarányosság kérdésében.

Rimonbant tápfogyasztás-csökkentõ hatása
CD1 egéren és Wistar patkányon
120%
Tápfogysztás gátlása
kontroll (%)

100%
80%
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cd1 egér

60%
40%
20%
0%
-20%
0,1

1
10
Rimonabant dózis (mg/kg)

13. ábra. Azonos protokollal kivitelezett éhezés indukálta tápfogyasztás tesztekkel mért rimonabant dózis-hatás
görbék CD1 egéren és Wistar patkányon, 1 óraval a táp visszaadása után. (Tápfogyasztás-csökkenések az adott
faj kontrol-átlagának %-ában, n=7-8; lineáris-illesztés: Microcal Origin 7.5)
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5.1.13 Megvitatás I.: A rimonabant jellemzése
Vizsgálatsorozatunk célja az volt, hogy a CB1 gátlás in vivo hatásait minél
pontosabban és humán-relevánsabban tudjuk jellemezni; az elhízás-csökkentő hatások és a
neuropszichiátriai mellékhatások rágcsálókban mérhető megfelelőit feltárni. Ehhez a
munkához a rimonabantot választottuk referensnek, mivel több száz publikáció alanya, így
hatásai széles körben ismertek.
Martin 1986-ban vezette be az úgynevezett kannabinoid tetrádot (Martin 1986),
melyben a lokomotor-szupresszáns, katatónia-keltő, fájdalomcsillapító és testhőmérsékletcsökkentő hatások egyidejű jelenléte igazolta a kannabinoid hatás jelenlétét. Míg az első CB1
antagonista jellemzések rendszerint részletesen bemutatták, hogy a kiemelt molekula képes az
agonista hatások eltörlésére a tetrád mind a négy tesztjében (Rinaldi-Carmona és mtsai.
1994), mi itt (2. ábra) megelégedtünk csupán a hipotermia gátlásával. A hipotermia teszt
ugyanis egy olyan megbízható, gyors és kevéssé erőforrás igényes vizsgálat, melynek
eredménye egyértelműen szükséges feltétele a centrális (de nem a perifériás) CB1 agonista
hatásnak (Pério és mtsai. 1996). Talán nem véletlen, hogy már a rimonabant első irodalmi
jellemzésében is a legfontosabb szerepet játszotta a tetrád tesztjei között: (Rinaldi-Carmona és
mtsai. 1994), ezzel mutatták ki ugyanis a rimonabant ip/po hatékonyság arányát (0.28 /
0.38mg/kg rendre), a 3 mg/kg-os dózis 100%-os hatékonyságát és 24 órás hatásidejét. Ezeket
az eredményeket a mi vizsgálataink rendre, meglepő pontossággal igazolták (per os ED50:
0.41 mg/kg, ED100: 3 mg/kg;). Így tehát mi is megerősítettük, hogy a rimonabant a hatástani
tesztek elvégzésére alkalmas.
Ez után úgy döntöttünk, hogy a 100%-os hatékonyságot mutató 3 mg/kg-os dózist
teljes akut karakterizációnak vetjük alá phenomaster teszttel (3. ábra), mely képes mérni a
lakódobozok oxigen és széndioxid szintjét, az állatok tápfogyasztást és az aktivitást – félórás
felbontással (Robinson és Riedel 2014). Bár a rimonabant hatását már több alkalommal
vizsgálták, indirekt kalorimetriát is mérő készülékekkel is, de ezek gyakran patkányokat
(Kunz és mtsai. 2008), vagy sovány egereket (Robinson és Riedel 2014) monitorozó tesztek
voltak. Mi viszont – hasonlóan a humán célcsoporthoz - diétával meghizlalt egyedeket (DIO
egereket) használtunk. Ettől függetlenül azonban eredményeink nagyon hasonlóak voltak az
irodalomban látottakhoz – azaz elsősorban étvágycsökkenést – és ezzel párhuzamosan
légzési-hányados (RER) csökkenést tapasztaltunk, ami a zsírbontás fokozódására utalt. Az
irodalommal szemben azonban (Zhang és mtsai. 2012); (Herling és mtsai. 2008) a nálunk
mért kismértékű növekmények a lokomotoros aktivitásban és a metabolikus rátában itt nem
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voltak szignifikánsak. Tény viszont, hogy később, az erre a célra optimált mérésünkben ez a
hatás optimált tesztkörnyezetben – a megfelelő pár-táp design mellett – már szignifikánsnak
adódott (Kitka és mtsai. 2015). A fenti eredmények részletesebb vizsgálatai alátámasztották,
hogy míg a RER hatásokat elsősorban a tápfogyasztás-csökkenés, addig a metabolikus ráta
változását inkább a droghatás (esetleg: „szubjektív éhségérzet”) befolyásolja (Kitka és mtsai.
2015), végső soron azonban mindkettő a testsúlycsökkenésben összegződik.
Az ez után elvégzett, a rimonabant testsúlycsökkentő hatását vizsgáló 14 napos DIO
tesztünk ugyancsak megerősítette azokat az irodalmi eredményeket (Ravinet Trillou és mtsai.
2003; Zhang és mtsai. 2012), melyek szerint a rimonabant dózisfüggően, 10%-ot meghaladó
mértékben képes csökkenteni a testsúlyt, és a tápfogyasztást (Thornton-Jones és mtsai. 2006;
Jbilo és mtsai. 2005). Az ezt követő farmakológiai karakterizációban a fent említett cikkek
elvei alapján párosított etetés protokollal vizsgáltuk a testsúlycsökkenés függését a
tápfogyasztás-változástól, sovány állatokkal az elhízás-specifikusságát tanulmányoztuk, majd
az utolsó kezelés után egy nappal pedig megmértük néhány kiemelt fontosságú metabolikus
szindróma asszociált vérparaméter, a leptin, a trigliceridek, a koleszterin és a glükóz szintjeit.
Karakterizációnk eredményei szinte minden pontban (és arányaiban is) egyezést mutattak a
korábbi irodalmi eredményekkel. A kezelés végén a rimonabantot kapott csoportban csökkent
a leptin, triglicerid és a glükóz szint, míg a teljes koleszterin szint változatlan maradt,
hasonlóan az irodalmi mérések eredményeihez (Daniela Cota és mtsai. 2009). Érdekes módon
a 20 mg rimonabanttal történő egy éves kezelés ugyanilyen hatásokat indukált emberekben is
(FDA backgrounder 2007), alátámasztva ezzel a CB1 antagonisták metabolikus hatásainak jó
transzlálhatóságát.
Fenti eredményeink tehát azt mutatták, hogy a rimonabant által kiváltott
testsúlycsökkenés dózisarányos, elhízásfüggő és kezdetben erősen korrelál a tápfogyasztás
csökkenésével, bár később más – ismeretlen – faktorok is szerepet kaphatnak. Az elhízás és
metabolikus szindróma asszociált vérmarkerek szintjei közül a koleszterint nem befolyásolta,
a trigliceridet elhízásfüggetlenül csökkentette, a vércukrot droghatás-vezérelten, a leptint
pedig fogyás-függően csökkentette a rimonabant. Ennek alapján azt feltételeztük, hogy: az
éhség indukálta tápfogyasztás teszttel mérhető étvágy csökkenés előre jelezheti a
testsúlycsökkentő hatás mértékét, a DIO teszten azonos hatékonyság mellett mért metabolikus
szindróma asszociált vérmarker változások vegyületenként eltérhetnek, az elhízás-függőséget
mérő lakódoboz tápfogyasztás teszt pedig új, egyedi CB1 specifikus hatékonyságmérő lehet.
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Míg a főhatások terén a nagyszámú irodalmi preklinikai és klinikai adat – a saját
eredményeinkkel egyetemben – erős egyezést mutat, addig a rimonabant mellékhatási
tekintetében jóval nagyobb a bizonytalanság (Erkekoglu, Giray, és Şahín 2008; E Kirilly,
Gonda, és Bagdy 2012). A rimonabant első klinikai eredményeiről szóló publikációk szerint a
betegek jól tolerálták az egyéves kezelést. Bár a mellékhatások miatt kilépők közül a
legtöbben pszichiátriai jellegű tünetekre hivatkozva hagytak fel a kezeléssel, a placebóhoz
képest számítható relatív emelkedés azonban a gasztrointesztinális mellékhatások miatt

Súlyos mellékhatások miatt
kilépők százalékos aránya

kilépők számának növekedéséhez hasonlítva nem volt kimagasló (14. ábra).
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Placebo kont.
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14. ábra A vizsgálatot mellékhatások miatt megszakítók aránya az adott terápiát megkezdő teljes népesség
százalékában, tünettípusonként csoportosítva (az egyes tünetcsoportokat – mint például az összes pszichiátriai
probléma miatt kilépők – szürke háttér jelöli), az elsőként publikált RIO-Europe study (Van Gaal et al., 2005)
alapján

Fontos azonban hozzátenni, hogy a vizsgálatban eleve nem engedték részt venni a
pszichiátriai betegségben szenvedő vagy korábban depresszión átesett pácienseket, a 20 mg
rimonabanttal kezelt csoportban pedig trendszerű – bár nem szignifikáns - romlást mutattak ki
a kórházi szorongás és depresszió skálán (L. F. Van Gaal és mtsai. 2005). A pszichiátriai
mellékhatások preklinikai háttere szintén nem volt egyértelmű: bár több szerző
állatkísérletekben is szorongáskeltőnek (Navarro és mtsai. 1997) (Arévalo, de Miguel, és
Hernández-Tristán 2001) és depresszogénnek (Deroche-Gamonet és mtsai. 2001) találta a
rimonabantot, mások azonban ezzel ellentétes hatásokról számoltak be (Akinshola,
Chakrabarti, és Onaivi 1999), sőt Guy Griebel és munkatárasai 2006-os tanulmányában a
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rimonabant depresszió teszteken enyhe antidepresszánsként viselkedett (Witkin, Tzavara, és
Nomikos 2005) (Griebel, Stemmelin, és Scatton 2005).
A rimonabant esetleges depresszogén hatásainak vizsgálatára mi a házon belüli
tapasztalatainkra alapozva a „lógatás” (tail-suspension) tesztet alkalmaztuk és annak
érdekében, hogy ne az akut, hanem a krónikus droghatás domináljon, a DIO teszt utolsó
kezelését követően 24 órával mértük le az állatokat.. Dacára azonban a széles
dózisspektrumnak (3; 10 és 30 mg/kg-os csoportokat is vizsgálatuk), a rimonabant hatása nem
volt szignifikáns (6. ábra). Sőt, bár az egy utas ANOVA vizsgálat nem mutatatott szignifikáns
eltérést, a 10 mg/kg-os dózis közel felére csökkentette az immobilitással töltött időt. E
hatástalanság egyezett az irodalomban fellelhető akut TST tesztek többségéről közöltekkel
(Gobbi és mtsai. 2005) (Gamble-George és mtsai. 2013).
A szorongásra gyakorolt hatások vizsgálatára a hagyományos emelt keresztpalló
tesztet használtuk, annak népszerűsége (Haller és Alicki 2012), pozitív és negatív irányú
elmozdulások kimérésére való képesessége (Patel és Hillard 2006) és a DIO teszttel való
kombinálhatósága miatt. A mérésre ezúttal is DIO egereken, 2 hetes rimonabant kezelést
követően, az utolsó kezelést követő napon került sor, s bár itt csak a 10 mg/kg-os dózist
tudtunk megvizsgálni, a teszt egyetlen szorongással összefüggésbe hozható paraméterében
(nyílt kari tartózkodás, belépésszám vagy belépés-százalék) nem találtunk még trendszerű
eltérést sem a kontrolhoz képest (8. ábra), Eközben viszont a lokomotoros aktivitás (zárt kari
belépésszám) szignifikánsan nőtt – bizonyítva, hogy a kezelés képes volt megváltoztatni a
csoportok viselkedését.
Ezután a toxikológiai vizsgálatainkban rutinszerűen használt neuropszichiátriai
karakterizáló vizsgálattal, az Irwin teszttel jellemeztük a rimonabantot a 3-300mg/kg-os
(toxikológiai magasságba nyúló) dózistartományban. A kapott eredmények alapján (2.
táblázat) egy általános aktivitás-fokozódással, nyugtalansággal és egyensúlyzavarral
jellemezhető hatásprofil rajzolódott ki. Bár hasonló karakterizációt más szerzőktől nem
ismerünk, általánosságban elmondható, hogy e jelek az irodalmi tesztekben nem, vagy csak
részben voltak megtalálhatóak (Viveros, Marco, és File 2005), viszont meglehetősen jól
összeilleszkedtek a CB1 receptor agyi eloszlása (Herkenham és mtsai. 1990) alapján várható
viselkedésprofilhoz (kisagy > bazális ganglionok > hippokampusz > kortex). Ezek alapján
úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk a rimonabant hatását specifikus, az egyensúlyérzéket-
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mozgáskoordinációt és az szorongást / stressz-reaktivitást mérő teszteken, az egér rotarodon
(Curzon és mtsai. 2009) és a patkány ultrahangos vokalizáción (Sánchez 2003).
Míg a rimonabant a rotarod teszten (9. ábra) – az irodalmi eredményekhez hasonlóan
(Schlosburg és mtsai. 2009) - hatástalannak bizonyult, addig az USV speciális, szorongáskeltő
hatást mérő változatán már 1.25 mg/kg-os dózisban fokozta a vokalizációt (9. teszt) –
megerősítve ezzel azt a még a CB1 antagonisták kutatásának korai szakaszában tett
megfigyelést, hogy izolált növendék patkányokon a rimonabant 20 mg/kg-os dózisa fokozta
az ultrahangos vokalizációt (McGregor és mtsai. 1996). Mivel egereken az ultrahangos
vokalizáció teszt nem volt kivitelezhető, így még két „hagyományos” (Haller és Alicki 2012)
szorongástesztben, a Vogel (Millan és Brocco 2003) és az emelt keresztpalló (Pellow és
mtsai. 1985) tesztekben vizsgáltuk meg a rimonabant szorongáskeltő hatását patkányon.
Bár irodalmi adatok alapján mindkét modell alkalmas a rimonabant szorongásra
gyakorolt hatásának kimutatására patkányokon – igaz, az egyetlen publikált Vogel tesztben a
rimonabant anxiolítikus (Griebel, Stemmelin, és Scatton 2005), a számtalan plus maze teszt
nagy részében viszont anxiogén volt (Navarro és mtsai. 1997) (Arévalo, de Miguel, és
Hernández-Tristán 2001) (Haller és mtsai. 2007) – a mi körülményeink között nem sikerült
anyaghatást kimutatni egyik teszten sem (11-12. ábra). Bár e hatástalanság meglepő volt,
mivel korábban egy másik laboratóriumban sikerült rimonabant által kiváltott anxiogenitást
kimérnünk Wistar patkányokkal (Haller és mtsai. 2007), kénytelenek voltunk elfogadni, hogy
a rendelkezésre álló szorongás tesztjeinkkel nem tudjuk összehasonlítani a rimonabant
hatékonyságát rágcsálófajok között. Annak érdekében, hogy mégis lehetőségünk legyen
megvizsgálni a transzlálhatóságot, éhezés indukálta tápfogyasztás tesztet végeztünk azonos
protokollal, CD1 egéren és Wistar patkányon (13. ábra). Ennek eredménye alapján
egyértelmű volt, hogy – legalábbis tápfogyasztás-csökkentés tekintetében – a rimonabant
rágcsálók között azonos hatékonyságú.
Rimonabant karakterizáló vizsgálataink során, 6 módszer kipróbálása után tehát arra a
következtetésre jutottunk, hogy a pszichiátriai mellékhatások vizsgálatára csak egy akut
stressz indukálta szorongásmérő módszerünk, az ultrahangos vokalizáció teszt alkalmas,
patkányon. Az ultrahangos vokalizáció fokozódását más szerzők korábban összefüggésbe
hozták a depresszió (Kroes és mtsai. 2007), sőt a szorongás és érzékenység (De Ross és mtsai.
2008) növekedésével vagy a rimonabant preklinikai mellékhatásaival is (McGregor és mtsai.
1996). Feltételezhető továbbá, hogy a CB1 antagonista kezelés ronthatja a stressz-keltő
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ingerek helyes percepcióját – így akadályozva a helyes megküzdési stratégia kiválasztását és
fokozva a pszichiátriai mellékhatások előfordulását (Aliczki és Haller 2015). Ennek első jele
lehet a stressz-érzékenység USV teszttel mérhető fokozódása. E teória mechanisztikus
vizsgálata azonban sajnos túlmutat alapvetően leíró farmakológiai dolgozatunk határain - az
USV teszt szűrő-módszerként való felhasználása azonban (akár, csupán mint az egyetlen CB1
gátló hatást megbízhatóan mérő szorongásteszt) ettől függetlenül lehetséges.
Konklúzióként elmondhatjuk, hogy sikerült a CB1 agonista indukálta hipotermia teszt
segítségével igazolni a rimonabant kedvező farmakodinámiás profilját, elhízott állatok
használatával karakterizálni az akut (Phenomaster) és a krónikus (DIO) hatásprofil sajátságait
– ide értve a vérlipid-profil jellemzését, az elhízás-függő hatékonyság megállapítását és a
tápfogyasztás csökkenés jelentőségének tisztázását az akut és krónikus hatásokban.
Eredményeink az irodalmi rágcsáló – és sok esetben a klinikai – vizsgálatok adataival igen jó
egyezést mutattak. A pszichiátriai mellékhatások preklinikai jellemzése közben azonban több,
relevánsnak ítélt tesztben (emelt keresztpalló, Vogel, TST, rotarod tesztek) mutattunk ki
hatástalanságot. Az Irwin test eredményeire alapozva kiválasztott USV anxiogenitás
módszerrel viszont sikerült erőtejes szorongáskeltő hatást kimérni, így az USV teszt alkalmas
lehet a CB1 antagonisták által kiváltott pszichiátriai mellékhatások szűrésére. A vizsgálat
eredményei alapján kiválasztott módszereket (hipotermia, DIO, lakódoboz és éhség indukálta
tápfogyasztás-tesztek, USV) alkalmassá tettük a későbbiekben nagyszámú molekula
tesztelésére, megnyitva ezáltal az utat a különböző hatásmódú CB1 antagonisták
hatékonyságának összevetése – és egyúttal a rimonabant analógokkal történő saját (originális)
molekulák farmakológiai szűrése előtt.
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5.2 II.rész: CB1 gátló vegyületek összehasonlítása
A vizsgálatra kiválasztott CB1 gátlók irodalmi hátterének jellemzése (1. táblázat)
valamint az egyes tesztek indoklása az anyagok és módszerek fejezetben található. Mivel az
itt bemutatandó összehasonlítás is az ott vázolt vizsgálati kaszkádot (2-es ábra) követve
történt, így a teszteket a szűrési kaszkád sorrendjében egyenként, csak minimális összekötő
szöveggel ismertetjük.
5.2.1 CB1 agonista által kiváltott hipotermia gátlása
A hipotermia vizsgálatban a CB1 agonista által indukált testhőmérséklet csökkenést
3 mg/kg CP-55,212-2-vel váltottuk ki, mely átlagosan 3°C-al vitte lejjebb az állatok
maghőmérsékletét, amit a rimonabant szignifikánsan, dózisfüggően csökkentett (15/A. ábra).
Az agonista hatás százalékos gátlását anyagonként, azon belül pedig dózisonként ábrázoltuk,
az így kapott görbékre egyenest fektetve pedig megbecsültük az 50%-os gátlás eléréséhez
szükséges koncentrációt (ID50-et) (15/B-L. ábrák). Ez alapján az anyagok hatékonysági
sorrendje a következőnek adódott: taranabant (0.22 mg/kg) > surinabant (0.42 mg/kg) ≥
rimonabant (0.72 mg/kg) = ibipinabant (0.72 mg/kg) > otenabant (5.2 mg/kg) . A klasszikus
CB1 antagonistákkal szemben semelyik nem-konvencionális CB1 gátlószer nem csökkentette
a CP55-212-2 hipotermiát szignifikánsan. A VCHSR, az LH-21 és a JD-5037 teljesen
hatástalannak bizonyultak, azonban az O-1269 érdekes módon bifázikus hatékonyságot
mutatott: bár 10mg/kg-ban majdnem 30%-al csökkentette a hipotermiát, a 30 mg/kg-os
dózisban ez a jelenség eltűnt. Később beadtuk az anyagot önmagában, agonista nélkül is, és itt
azt tapasztaltuk, hogy a 30 mg/kg-os dózis képes volt a 0,3 mg/kg CP55,212-2-höz hasonló
mértékű testhőmérséklet-csökkenést indukálni, érthetőbbé téve a korábban kapott furcsa
bifázikus hatást. A két, CB1 receptorhoz nem kötő molekula, a szibutramin és az (+)SLV-319
a hipotermia tesztben inaktív volt.
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15. ábra A CB1 agonista CP 55,940 által kiváltott hypotermia gátlása CD1 egéren. Az „A” részábra hivatott
reprezentálni a teszt nyers eredményeit, azaz a csak hordozóanyag kezelt kontrol, az agonista kezelt kontrol és az
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átlagától számított %-os eltérések láthatók, az alklamazott dózisok logaritmusán ábrázolva. Ahol az
adatszerkezet lehetővé tette, az eredményekre egyenest fektettünk, és annek egyeneséből ID50 értéket számoltunk
Origin 7.5. programmal
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5.2.2 Éhség indukálta tápfogyasztásra gyakorolt hatás
A tápfogyasztási tesztben (16. ábra) a monoaminerg visszavétel gátló szibutramin volt
a legpotensebb és a legnagyobb hatáserősségű, 1,75 mg/kg-os ED50-értékkel és közel 100%os étvágycsökkentő hatással a legnagyobb (30 mg/kg) dózisban. Emellett azonban az összes
klasszikus

kannabinoid

antagonista

szignifikánsan,

dózisfüggően

csökkentette

a

tápfogyasztást: az ibipinabant volt a legpotensebb, 5.1 mg/kg-os ED50 értékkel, de a
surinabant, a taranabant és a rimonabant is ehhez közeli értékeket mutatott. Az otenabant
azonban ismét közel egy nagyságrenddel gyengébbnek bizonyult, ED50 értékét is csak
extrapolálva tudtuk becsülni (62.8 mg/kg-ra)
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lehetővé tette, az eredményekre egyenest fektettünk, és ennek egyeneséből számoltunk ED50 értéket Origin 7.5-el
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A nem-konvencionális CB1 gátlószerek közül a VCHSR és a JD-5037 teljesen
hatástalannak bizonyultak, nem így az LH-21 és az O-1269, melyeknél bár a kisebb dózisok
nem befolyásolták a tápfogyasztást szignifikánsan, 30 mg/kg-ban sikerült jelentős, 50% fölötti
fogyasztáscsökkenést tudtunk kimutatni mindkét anyagnál. Sajnos azonban mérés közben
súlyos mellékhatásokat is tapasztaltunk e dózisoknál. A 30 mg/kg LH-21-el kezelt 8 állatból 3
esetén epileptiform görcsrohamok jelentkeztek és a többi állatnál is megmutatkoztak a
görcskészség fokozódásának tünetei, a megnövekedett ágaskodások és a mellső lábak
klónusos rángása. Az O-1269 esetében ugyan epileptiform roham nem jelentkezett, de ataxia
és klónusos rángások igen. A negatív referens (+)SLV-319 esetében sem tápfogyasztáscsökkenést sem pedig mellékhatásokat nem tapasztaltunk.
5.2.3 DIO elhízás teszt
A korábbi módszerek eredményei nyomán a VCHSR-t hatástalanság, míg az O-1269et és az LH-21-et a mellékhatások miatt nem vizsgálhattuk tovább, így a DIO teszten már
csak a klasszikus CB1 antagonistákat, a referenseket és a JD-5037-et vizsgáltuk. A dózis
arányokat a hipotermia és a tápfogyasztás tesztek eredményei alapján becsültük meg, még
pedig úgy, hogy az egyes anyagok azonos testsúlycsökkentő hatás-erősséggel bírjanak – hogy
testsúlycsökkentés-független vér lipid profil befolyásoló hatásukat becsülni tudjuk. A
rimonabantot, surinabantot, és az ibipinabantot 10 mg/kg, míg a taranabantot 3 mg/kg, az
otenabantot pedig 30 mg/kg-os dózisokban vizsgáltuk. Az 5 klasszikus CB1 antagonista
testsúly és tápfogyasztás csökkentő hatását 2 külön DIO tesztben vizsgáltuk, a szibutramint és
a (+)SLV-319-et két másikban - e tesztek protokolljai azonban megegyeztek. A JD-5037
esetén viszont kisebb változtatásokat voltunk kénytelenek tenni a protokollban, hogy a lehető
legjobban reprodukálhassuk az irodalmat.
Az 5 klasszikus CB1 antagonista eredményeit statisztikailag összevetve (3. táblázat)
megállapíthatjuk, hogy a 14 napos teszt végén mért abszolút testsúlyok a csoportok között
megegyeztek. Az egyes anyagok által kiváltott relatív, százalékos testsúlycsökkenést vizsgálva
azonban már felfedezhetők különbségek: a dozírozási különbségek kiegyenlítő hatása ellenére
a legerősebbnek a taranabant, leggyengébbnek pedig az otenabant mutatkozott, míg az
ibipinabant, surinabant, és a rimonabant hatékonysága e kettő között helyezkedett el .
Hatásprofil (17. ábra) és napi tápfogyasztás (18. ábra) tekintetében azonban nem tapasztaltunk
kvalitatív különbségeket: a testsúlycsökkenés közel kilencven százaléka az első 4-5 napban
történt. A napi tápfogyasztás csökkenésének maximuma ugyanide esett.
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17. ábra Testsúlyváltozás a DIO tesztben (átlag ± SEM; n=8).
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18. ábra. Napi táplálékfogyasztás a DIO tesztben (átlag ± SEM; n=7-8).
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Sovány kontrol
ibipinabant_3

A, 30 mg/kg (+)SLV319, a 10 mg/kg szibutramin és a 3mg/kg JD 5037 a fentiektől
független DIO tesztekben voltak vizsgálva. A két előbbi tesztben a Szibutramin képes volt
szignifikánsan csökkenteni a testsúlyt (F=13.2, p<0.001) és a tápfogyasztást (17/D ábra) míg
az (+)SLV-319 - híven negatív referens mivoltához – hatástalan (F=2.6, n.s.) volt (17/C ábra).
Az ötödik, JD-5037-et vizsgáló DIO tesztben (17 és 18. ábra, E részábrák)), a 3 mg/kg
ibipinabant hatékonynak bizonyult, a JD-5037 azonban nem (17/E ábra) (F=75.4, p<0.001).

Teszt-5

Teszt-4

Teszt-3

Teszt-2

Teszt-1

3. táblázat A DIO tesztek fontosabb eredményei számszerűsítve, tesztenként.
Csoportok

D0 testsúly
(g)

D14 testsúly
(g)

Testsúly
változás (%)

Elhízott kontrol

41.0 ±

1.12

41.9 ±

1.33

2.2% ±

1.47%

35.1 ±

0.95

Sovány kontrol

25.4* ±

0.76

26.1* ±

0.85

2.9% ±

1.10%

49.3* ±

1.35

rimonabant

41.4 ±

0.86

35.6* ±

1.06

-14.1%* ±

0.01

24.0* ±

1.09

taranabant

40.8 ±

1.00

33.7* ±

0.68

-17.4%* ±

0.01

23.1* ±

0.84

otenabant

41.1 ±

1.03

36.6* ±

1.13

-11.0%* ±

0.01

26.5* ±

0.73

Elhízott kontrol

40.1 ±

1.08

39.8 ±

1.30

-0.7% ±

1.37%

30.5 ±

1.14

Sovány kontrol

26.9* ±

0.56

26.6* ±

0.48

-1.1% ±

0.64%

41.6* ±

1.54

surinabant

40.0 ±

1.01

33.4* ±

0.70

-16.5%* ±

0.01

20.3* ±

0.91

ibipinabant

40.0 ±

1.03

33.1* ±

0.71

-17.2%* ±

0.01

20.3* ±

0.60

Elhízott kontrol

42.0 ±

1.04

43.5 ±

0.91

3.7% ±

1.00%

37.8 ±

1.06

Sovány kontrol

26.2* ±

0.61

26.3* ±

0.51

0.2% ±

0.88%

48.4* ±

1.18

(+)SLV-319

42.0 ±

1.21

42.4 ±

1.60

0.7% ±

1.50%

38.5 ±

2.65

Elhízott kontrol

41.9 ±

0.96

41.9 ±

0.87

0.2% ±

1.12%

34.0 ±

0.90

Sovány kontrol

30.1* ±

0.53

30.0*±

0.89

-0.5% ±

1.81%

42.5* ±

1.80

sibutramine

41.9 ±

1.07

38.0* ±

1.01

-9.3%* ±

0.01

29.3 ±

1.60

Elhízott kontrol

47.1 ±

0.62

47.8 ±

0.81

1.4% ±

0.83%

37.3 ±

0.96

Sovány kontrol

29.9* ±

0.35

29.9* ±

0.32

-0.1% ±

0.60%

40.0 ±

0.58

JD-5037_3

47.1 ±

0.65

47.2 ±

0.56

0.3% ±

0.57%

37.8 ±

0.74

ibipinabant_3

47.1 ±

0.73

41.2* ±

0.79

-12.5%* ±

29.1* ±

0.90

0.01

Kumulált táp
fogyasztás (g)

Az egyes oszlopok a fejlécben megjelölt adattípusokat mutatják átlag ±SEM formában (n=7-8). Az egyes sorok
tesztenként vannak rendezve, és az egyes drogkezelt csoportok mellett mindig tartalmazzák az aktuális elhízott
és sovány kontrolcsoportok értékeit is. A statisztikai kiértékelés egy utas ANOVA-val történt (tesztenként:
F=79.6, p<0.001; F=75.8, p<0.001 F=2.6, ns; F=13.2, p<0.001; F=75.4, p<0.001) és Tukey post hoc teszttel
történt, * jelöli az aktuális elhízott kontrolcsoport vonatkozó értékeitől való szignifikáns eltérést a p<0.05
valószínűség mellett.
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5.2.4 Vér lipid profil vizsgálat
A klasszikus CB1 antagonisták esetében, a DIO teszt végén meghatároztuk a
metabolikus szindróma asszociált szérum biomarkereket. A 2-es típusú diabétesz (éhgyomri
glükóz) és a diszlipidémia (koleszterin és triglicerid) markerei egyaránt mindkét tesztben
magasabbnak bizonyultak az elhízott kontrol csoportban, mint a soványakban (4. táblázat),
bár az emelkedés nem mindig volt szignifikáns. A klasszikus CB1 antagonisták azonban hiába
csökkentették e paramétereket szinte minden esetben, statisztikailag csak a rimonabant hatása
volt jelentős, a triglicerid szint esetében.
4. táblázat. Főbb elhízással asszociált vér lipid markerek

Teszt-2

Teszt-1

Csoportok

Koleszterin
(mmol/l)

Vércukor
(mmol/l)

Triglicerid
(mmol/l)

Elhízott kontrol

5.4 ±

0.12

9.5 ±

0.38

1.4 ±

0.04

Sovány kontrol

2.7* ±

0.08

6.1* ±

0.42

1.0* ±

0.07

rimonabant

5.3 ±

0.32

8.8 ±

0.65

1.2* ±

0.06

taranabant

5.0 ±

0.13

9.1 ±

0.49

1.4 ±

0.05

otenabant

5.3 ±

0.13

9.4 ±

0.71

1.3 ±

0.04

Elhízott kontrol

5.7 ±

0.47

9.0 ±

0.74

1.4 ±

0.06

Sovány kontrol

3.0* ±

0.11

5.2* ±

0.30

1.2 ±

0.12

surinabant

5.7 ±

0.24

8.1 ±

0.57

1.5 ±

0.07

ibipinabant

5.1 ±

0.25

7.7 ±

0.53

1.3 ±

0.06

Az egyes oszlopok a fejlécben megjelölt adattípusokat mutatják átlag ±SEM formában (n=8). Az egyes sorok
tesztenként vannak rendezve, és az egyes drogkezelt csoportok mellett mindig tartalmazzák az aktuális elhízott
és sovány kontrolcsoportok értékeit is. A statisztikai kiértékelés egyutas ANOVA-val, és Tukey post hoc teszttel
történt; (Tesztenként: F=41.8 p<0.001; F=6.9, p<;0.001; F35=9.6, p<0.001 és ; F=18.8 p<0.001; F=8.5, p=0.001;
F=1.8, p=0.17 vércukor, koleszterin és trogliserid tesztekre), * jelöli az aktuális elhízott kontrolcsoport
vonatkozó értékeitől való szignifikáns eltérést a p<0.05 valószínűség mellett.

5.2.5 Lakódoboz-tápfogyasztás teszt
Általánosan elmondható, hogy a lakódoboz-tápfogyasztás tesztben az elhízott állatok
kalória bevitele ha kis mértékben is, de meghaladta a soványakét (19. ábra). Az „A” részábra
eredménye alapján kijelenthető, hogy a hordozóanyaggal történő kezelés önmagában nem
változtatta meg a napi kalória bevitelt. A klasszikus CB1 antagonisták (B-F részábrák) mind
szignifikáns étvágycsökkentőknek bizonyultak, és hatásukra általánosan jellemző volt az
obezitással való interakció, azaz hogy a sovány állatokban mért étvágycsökkenés sokkal
kisebb mértékű volt az elhízottakban találtnál. Elhízott és sovány állatoknál egyaránt a
következő hatékonysági sort kaptuk: taranabant > ibipinabant > surinabant > rimonabant >
otenabant. A tesztben egyedüliként vizsgált nem-konvencionális CB1 gátló, a JD-5037 a
30 mg/kg-os dózis ellenére sem váltott ki szignifikáns hatást („G” részábra). A negatív
referens (+)SLV-319 (H részábra) ugyanezen dózisa ugyan általánosan nem csökkentette a
tápfogyasztást, érdekes módon interakciót viszont okozott, még ha csekély mértékben is.
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Ezzel szemben a szibutramin (I részábra) masszív tápfogyasztás csökkentő hatása teljesen
független volt attól, hogy az állat elhízott volt-e vagy sovány.
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19. ábra Napi tápfogyasztás (kcal) adatok sovány és elhízott egereknél a lakódoboz-tápfogyasztás tesztben
(átlag ±SEM; n=6). Az „Alapvonal” jelöli az aktív kezelést megelőző napot, míg a „drog neve” az aktív kezelés
egy napos hatását jelöli. A sovány „lean” állatok eredményeit szürke szagatott, az elhízott „obese” egerekét
fekete folyamatos vonal köti össze. A szignifikáns interakciót a címsor mutatja. Az eredményeket faktoriális
ANOVA és Tukey post hoc teszt használatával értékeltük, a szignifikanciákat a meg*:p < 0.05, **p < 0.01, ***p
< 0.001. (Az ANOVA tesztek F és p értékei rimonabant, surinabant, taranabant, otenabant, ibipinabant,
sibutramine, JD-5037 és (+)SLV-319 esetén - elhízott és sovány kondíció különbségére: F=4,3; p=0,05; F=7,1;
p=0,015; F=4,5; p=0,046; F=9,0; p=0,007; F=7,0; p=0,015; F=1,9; p=0,183; F=4,3; p=0,051; and F=0,00;
p=0,938; droghatásra: F=51,8; p<0,001; F=41,4; p<0,001; F=94,2; p<0,001; F=52,5; p<0,001; F=77,9; p<0,001;
F=31,3; p<0,001; F=0,00; p=0,96 and F=0,00; p=0,973; kondíció és droghatás interakciójára: F=28,5; p<0,001;
F=18,4; p<0,001; F=22,2; p<0,001; F=31,6; p<0,001 and F=27,3; p<0,001 F=1,1; p=0,305; F=0,1; p=0,785
ésF=4,9; p=0,039)

78

5.2.6 USV anxiogenitás teszt
A Rimonabant, surinabant és az ibipinabant szignifikánsan növelték (F=5,4 p<0,001;
F=2,7 p<0,05; F=4,2 p<0,01) az enyhe sokkolás utáni ultrahangos vokalizációt,
hatásspektrumuk azonban nem volt dózisarányos (20. ábra). A taranabant (F=2.67 p<0.05)
esetében csak a 20 mg/kg-os dózis hatása bizonyult szignifikánsnak. A klasszikus CB1
antagonisták közül egyedül az otenabant hatása nem volt szignifikáns (F=1.6 p=0.17), bár
összevetve az eredményeit a negatív referens (+)SLV-319-el (F=0.1 ns) azért az USV fokozó
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tendencia jelei itt is észlelhetőek (10 mg/kg-os dózisban a vokalizáció ideje megduplázódott).

F
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

0
N 22

5
12

10 20 mg/kg
12 6 p.o.

(+)SLV-319

3
10

10
10

30 mg/kg
10 p.o.

20. ábra. A vokalizációval töltött idő anyagonként az USV tesztben (átlag±SEM; a csoport-elemszámok az
ábrák egyes oszlopai alatt olvashatók). A statisztikai analízist one way ANOVA-val, és Duncan post hoc teszttel
végeztük, a szignifikáns eltéréseket (*:p<0.05; **:p<0.001) jelöli a kontroltól.
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5.2.7 A tápfogyasztás tesztek eredményeinek összevetése egéren és patkányon

21. ábra Éhség indukálta tápfogyasztás teszt eredményeinek összevetése wistar patkányon (fekete) és CD1
egéren (piros), a kontrol csoportok átlagától számított %-os eltérések formájában, logaritmikus dózissorokon
ábrázolva, n=8-10. (Statisztikai elemzést nem tudtunk végezni, mivel az egerek és a patkányok más más
mennyiségeket fogyasztottak, a szalékos adatok pedig – mivel az aktuális kontrol csoportok eredményéből
képezzük őket – korrekt módon nem voltak felhasználhatók).

Bár a nyers adatok eredetének különbségei miatt direkt statisztikai összehasonlítás
nem tudtunk végezni, az ábrák alapján egyértelmű, hogy az USV teszten vizsgált
dózistartományokban nincs nagyságrendi különbség a tápfogyasztás-gátló hatásban egér és
patkány között egyik anyag esetében sem (21. ábra). Bár a rimonabant a 30 mg/kg-os
dózisában ebben a tesztben kivételesen hatékony volt (főként a patkány-eredményekkel
összehasonlítva), ezt a dózist sem a főhatás, sem pedig a mellékhatás tesztekben nem
alkalmaztuk – az alacsonyabb dózisoknál pedig nem tapasztalható számottevő eltérés. Két
anyag, az otenabant és az ibipinabant esetén merülhet még fel a faji különbség eshetősége,
előbbi esetben a patkány, utóbbiban az egér dózishatás görbék lehetnek balra tolódva,
azonban a lehetséges különbség egyik esetben sem haladhatja meg a fél nagyságrendet.
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5.2.8 A szűrőrendszer gyógyszer kutatás-fejlesztési felhasználásának eredménye:
compound 11r
Bár a Richter Gedeon gyógyszergyárban végzett originális CB1 antagonista fejlesztés
bemutatása nem sorolható a szigorú értelemben vett CB1 gátló irányzatok összehasonlító
vizsgálataihoz, mégis lényegesnek tartjuk röviden megemlékezni e munka egyik fő
eredményéről, az irodalomban compound 11r (Szabó és mtsai. 2009) néven publikált
originális molekulánkról. E diaril-pirazol analóg gyakorlatilag minden paraméter terén elérte
kémiai vezérmolekulája, a rimonabant eredményeit, hipotermia ID50-e 0,74 volt tápfogyasztás
ED50-e pedig 6,7. Sőt, egy klinikai szempontból jelentős változó, a koleszterin szint
befolyásolása területén meg is haladta azt. A diéta által patológiásan magasra növekedett LDL
szint csökkentésével olyan általános antikoleszterinémiás profil tapasztaltunk, amely – néhány
közeli analóg kivételével – eltért minden más CB1 gátló in vivo hatásától.

22. ábra. A compound 11r eredményei a CB1 antagonista összehasonlításban bemutatott főbb hatástani
teszteken. A. részábra: hipotermia teszt; B részábra: éhség indukálta tápfogyasztás teszt; C részábra: sajátdoboztápfogyasztás teszt; D részábra: testsúly és lipidprofil eredmények a DIO teszt 14 napos kezelése,
összehasonlítva a rimonabanttal (az eredmények részletek Szabó et. al., 2007-ből a mérés menete és a kiértékelés
pontos leírása is ott található. A statisztika One-way ANOVA volt, Tukey post hoc teszttel).
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5.2.9 Megvitatás II.: CB1 gátló vegyületek összehasonlítása
Kísérletsorozatunk második részében tíz CB1R gátló elhízás-csökkentő hatását és
mellékhatásait hasonlítottuk össze humán releváns dózisokban. Legfontosabb eredményünk,
hogy a klasszikus CB1R gátlók - szerkezetüktől függetlenül - hasonló in vivo hatással
rendelkeznek, azonban az alternatív CB1 ligandok - legalábbis az adott kísérleti körülmények
között - nem voltak alkalmasak in vivo fő és mellékhatás vizsgálatokra. Mindazonáltal, a
kísérleti körülmények nagyban befolyásolják a következtetéseinket, hiszen valamennyi
anyagot ugyanazon protokoll szerint, szájon át, - a központi hipotermia és éhezés indukált
tápfelvétel tesztek során megállapított dózishatás görbék szerint- azonos hatáserősségű
dózisban adagoltunk. Így a CB1R gátlók farmakológiai potenciáljáról, és az eredményeink
biológiai hátteréről csak az eredményeinket az irodalmi adatokkal összevetve kaphatunk
teljesebb képet.
A teszt során 0,3mg/kg CP 55,940-t (i.p.) adagoltunk, mely hozzávetőleg 3°C-os
testhőmérséklet csökkenést okozott, ezt próbáltuk gátolni az antagonistákkal. Ez a
hatékonyság gyakorlatilag megegyezett az rimonabant jellemzésnél használt WIN 55,212-2
3 mg/kg-os dózisával elért testhőmérséklet csökkenésnek. A WIN 55,212-2 leváltására csupán
technikai okból került sor, az agonista cseréje véleményünk szerint nem befolyásolta
jelentősen az antagonista ID50-ek eredményeit – a rimonabant esetében pl a WIN 55,212-2 vel
kapott 0,41 mg/kg helyett 0,72 mg/kg lett az új érték). A két diaril-pirazol szerkezetű anyag, a
rimonabant és a surinabant esetében a dózishatás görbék alapján 0.72, és 0.42 mg/kg ID50
értékeket kaptunk, míg az irodalmi értékek D0.30 mg/kg (Rinaldi-Carmona és mtsai. 1994)
and 0.38 mg/kg (Rinaldi-Carmona és mtsai. 2004) voltak, az eltérés tehát nem volt jelentős. A
nem diaril-pirazol szerkezetű klasszikus CB1 antagonisták, az ibipinabant, taranabant és
otenabant esetében a kapott hipotermia-gátlás értékeket azonban meglehetősen nehéz az
irodalmi adatokkal összevetni. Lange és munkatársai az ibipinabant hatását egereken végzett
CB1 agonista indukált hipotermia tesztben hasonlították össze, 5 mg/kg WIN-55,212-2 (s.c.)
adagolásával, azonban ID50 értékeket nem, csak a legkisebb hatásos dózist (LED) határozták
meg (Lange és mtsai. 2004). Az általuk kapott 3 mg/kg LED érték azonban legalább a mi
vizsgálatunk során kapott 0.72 mg/kg ID50 érték ötödének feleltethető meg, hiszen
kísérleteink során már a 0.6 mg/kg-os kezdő dózis is hatásosnak bizonyult. Taranabanttal
Fong és munkatársai (Fong és mtsai. 2007) Sprague Dawley patkányon végeztek hipotermia
tesztet 1 mg/kg CP 55,940-t adagolva (i.p.). Sajnos sem ID50 sem LED adatokat nem
közöltek, csak annyit, hogy a 3 mg/kg-os dózisban intravénásan adagolt taranabant már
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teljesen antagonizálta az agonista indukált hipotermiát. Mindazonáltal, a közölt tápfogyasztás,
testsúly és receptor lefedettség eredmények alapján, a taranabant 0.3 mg/kg (p.o.) dózisban
már csökkenti a tápfogyasztást és visszafogja a testsúlygyarapodást, míg 3 mg/kg dózisban
már csökkenti a testsúlyt és 50%-os a receptor lefedettséget mutat DIO patkányok esetén
(Fong és mtsai. 2007). Ezek alapján a taranabant in vivo legalább háromszor hatásosabb a
rimonabantnál, ami összevág az általunk kapott 0.22 és 0.72 mg/kg hipotermia ID50
eredmények közötti különbséggel. Az előző két anyaghoz hasonlóan az otenabant esetében
sem állnak rendelkezésre irodalmi adatok, amelyekkel az általunk - szájon át történő adagolás
során kapott - ID50 értékeket közvetlenül össze tudnánk hasonlítani. Griffith és munkatársai
(Griffith és mtsai. 2009) az otenabantot szubkután adták, és így 10 mg/kg dózisban 73%-al
csökkentette a CP 55,940 indukálta hipotermiát. Ez az adat szinte megfelel a mi
eredményeinknek, amelyeket orális adagolás során kaptunk.
A nem-klasszikus CB1 gátlók esetén az irodalmi adatok, ha lehet, még a fentieknél is
változatosabbak: Wiley és munkatársai a feltételezett parciális agonista O-1269-et
intravénásan adagolták (Wiley és mtsai. 2001), és ebben a formában 4.9 mg/kg-os ED50
értékkel csökkentette a testhőmérsékletet (azaz agonistaként viselkedett). Kisebb dózisokban
azonban mégis antagonizálta a ∆9-THC (3 mg/kg i.v.) indukálta hipotermiát egészen az
1 mg/kg-os dózisig, ahol 43%-os visszaesést idézett elő (Wiley és mtsai. 2001). A VCHSR
hatását nem vizsgálták hipotermia teszt során, de mivel az irodalmi tápfogyasztás-teszten 10
mg/kg-os (i.p.) dózisban hatásos volt, valószínűsíthető, hogy hipotermia mérséklő hatása is
kellene legyen (Manca és mtsai. 2013). Az LH-21 intraperitoniálisan adagolva 1 mg/kg-os
dózisban gátolta a WIN 55,212-2 indukálta hipotermiát (Jagerovic és mtsai. 2004), de újabb
vizsgálatok kétségbe vonták, hogy ilyen alacsony dózisban centrális hatása lenne (Pavón és
mtsai. 2008). A JD-5037 esetében sajnos nem állnak rendelkezésre hipotermia teszt adatok,
azonban az anyagot számos in vivo modell során alkalmazták, így jól ismerjük in vivo hatásait
a 3 mg/kg-os dózisban, és közismert, hogy az anyag nem képes átlépni a vér-agy gátat, ezáltal
csak gyenge centrális hatással bír (Tam és mtsai. 2012). Ezen anyagokkal végzett saját
vizsgálataink során a mind VCHSR, mind az LH-21 és a JD-5037 hatástalanok voltak,
egészen a 30 mg/kg dózisig. Az O-1269 viszont a CP 55,940 indukálta hipotermiát legalább
részlegesen (legfeljebb 38%-al) tudta gátolni 10 mg/kg dózis adagolása esetén. Egymagában
adva viszont az O-1269 a maghőmérsékletet szignifikánsan csökkentette, és 30 mg/kg-os
dózisban már a 0.3 mg/kg CP 55940-el egyenértékű hatást ért el. Mindezek alapján
eredményeink az O-1269 esetében alátámasztják az irodalmi adatokat, és megerősítik az LH83

21 és a JD-5037 perifériás hatásmechanizmusát. Azonban az irodalmi adatok ismeretében
meglepő, hogy kísérleteink során a VCHSR nem mérsékelte a hipotermiát. Az alkalmazott
nem CB1 kötő referens vegyületek, a szibutramin és az SLV-319/+ 30 mg/kg dózisig
hatástalanok voltak a hipotermia vizsgálatokban.
Az agonista indukálta hipotermia teszt mellett, az éhezés indukálta tápfogyasztás az
egyik legszélesebb körben alkalmazott kísérleti modell a kannabinoid kutatásban (Wiley és
mtsai. 2005), s ez nem meglepő annak ismeretében, hogy az endokannabinoidok centrális és
periférikus szintje is összefüggést mutat az éhezéssel (Gómez és mtsai. 2002; Kirkham és
mtsai. 2002). Ennek megfelelően, az általunk alkalmazott 12 anyagból 10 vegyületről tudjuk,
hogy étvágycsökkentő hatással bír, és a legtöbb esetében ezt a hatást éhezés indukálta
tápfogyasztás vizsgálat igazolta (1. Táblázat). Sajnos azonban eredményeinket a legtöbb
esetben itt sem tudtuk közvetlenül összehasonlítani az irodalmi adatokkal, mert vagy az
alkalmazott kísérleti protokoll különbözött nagymértékben, vagy a referencia vizsgálatokban
nem álltak rendelkezésre dózis-hatás adatok.
Mindazonáltal, a klasszikus CB1R inhibitorok esetében az összehasonlítható adataink
az irodalmiakhoz nagyon hasonlók voltak mind az öt anyagnál (lásd 1. Táblázat). A két
legfőbb különbség az volt, hogy a taranabant és otenabant legkisebb hatásos dózisai a mi
tesztjeink során 3 és 30 mg/kg voltak, míg az irodalomban 1 mg/kg (Fong és mtsai. 2007) és
10 mg/kg-os dózisokat találtunk (Griffith és mtsai. 2009). Ez persze annak fényében kevésé
meglepő, hogy ezek az irodalmi eredmények az originátorok demonstratív publikációiból
származnak. Érdemes még megemlíteni, hogy az éhezés indukálta tápfogyasztás vizsgálatok
során a CB1R inhibitorok ED50 értékei általánosan is a hipotermia teszt során kapott adatoknál
egy nagyságrenddel gyengébbek, ami arra utalhat, hogy éhezés során a hipotermiában
adottnál jóval erősebb endokannabinoid serkentés jelentkezik, és egyben megalapozta, hogy a
DIO tesztekben is nagyobb kezelési dózisokat alkalmazzunk.
A klasszikus CB1 blokkolókkal ellentétben a VCHSR esetében nem tudtuk
alátámasztani az irodalmi adatokat (Manca és mtsai. 2013), hiszen ez az anyag a kísérleteink
során nem volt hatásos még a maximumként meghatározott 30 mg/kg dózisban sem. Ennek
okát kinetikai és mechanisztikus vizsgálatok hiányában nagyon nehéz megmagyarázni. A
legvalószínűbb ok talán a kezelési módok különbsége lehet, itt ugyanis a VCHSR-t – a többi
anyaghoz hasonlóan – orálisan és nem intraperitoneálisan (Manca és mtsai. 2013) adtuk. A
hatástalanság miatt azonban nem tudtunk a DIO tesztben beadható dózist meghatározni, s így
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a VCHSR-t kénytelenek voltunk kivenni a későbbi tesztekből. Ezzel szemben az LH-21 és az
O-1269 egyaránt csökkentették a tápfogyasztást, meglepő módon azonban mindkét anyag
epileptiform aktivitást idézett elő. A teszt alatt a nagy dózisokkal kezelt egerek többségénél a
mellső lábak spontán rángása volt megfigyelhető, az LH-21 esetében végül több állatnál teljes
tónusos-klónusos görcsroham alakult ki. Bár az epileptogén mellékhatás – részben a THC
görcsoldó hatásával kapcsolatos (jobbára alaptalan) anekdoták, részben a endokannabinoid
rendszer szinaptikus hatásai miatt (Katona 2015) – a CB1 gátlók fejlesztésének állandó
rizikófaktora, sem a humán praxisban (FDA 2007), sem a klinikailag releváns CB1 gátlókkal
végzett viselkedés tesztekben nem jelentkezett. Felbukkanásának tehát korántsem biztos hogy
köze van a CB1 receptorhoz: az LH-21 esetén nemrég kimutatták, hogy étvágycsökkentő
hatásai CB1 knockout állatokon is fenntartottak (Chen és mtsai. 2008). Az O-1269 pedig
strukturálisan rokonítható egyrészt az LH-21-el, másrészt a szintén epileptogén potenciált
hordozó szintetikus kannabinoid JWH-018-al (Lapoint és mtsai. 2011). E mellékhatások miatt
az LH-21 és az O-1269-es vegyületeket a további tesztek során nem alkalmazhattuk. Bár a
perifériás támadáspontú inverz agonista JD-5037 sem bizonyult hatékonynak még a
30 mg/kg-os dózisban sem, ez az irodalom alapján nem volt váratlan. Ezzel az anyaggal eddig
egyedül DIO egéren sikerült tápfogyasztás-csökkenést kimutatni (Tam és mtsai. 2010). Így
tehát ahelyett, hogy leálltunk volna, úgy döntöttünk, az irodalmi 3 mg/kg-os dózisban fogjuk
megvizsgálni a JD-5037-et a DIO tesztben. Végül pedig kijelenthető, hogy az sem (+)SLV319 a szibutramin, sem más negatív referens esetén nem volt hatástalan, míg az amphetaminszármazék erőteljes tápfogyasztás-csökkentő hatást mutatott.
A fent részletezett eredményekre alapozva úgy döntöttünk tehát, hogy legnagyobb
valószínűséggel akkor fogunk azonos hatáserősségeket látni a DIO teszten, ha a rimonabant,
surinabant, ibipinabant 10 mg/kg, a taranabant 3 mg/kg, az otenabant pedig 30 mg/kg-os
dózisokban kerülnek megvizsgálásra. A JD-5037 esetében a már említett okokból Tam és
munkatársai korábbi kísérletét ismételtük meg (Tam és mtsai. 2010), s így 3 mg/kg-os
dózisban adtuk. A feltehetően CB1-hez nem kötődő referenciákat, vagyis a szibutramint és az
(+)-SLV-319-et 10 és 30 mg/kg dózisban vizsgáltuk. Technikai okokból sajnos öt külön DIO
tesztben kellett megvizsgálni a vegyületeket. Ebből az első kettőben a klasszikus CB1 gátlók,
majd pedig sorban az (+)SLV-319, a szibutramin és a JD-5037 következett.
Az irodalmi adatoknak (Janero és Makriyannis 2009) megfelelően valamennyi
klasszikus CB1R gátló csökkentette a tápfelvételt és a testsúlyt. S bár az abszolút testsúlyok a
klasszikus CB1 gátlókkal kezelt csoportokban megegyeztek, azonban a testsúlyok relatív
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csökkenése – mely sokkal érzékenyebb paraméter – kissé eltért az egyes drogok között. A
testsúlycsökkentő hatások nominálisan megfelelnek az irodalmi adatoknak a rimonabant,
taranabant és otenabant esetében is. Ravinet és munkatársai (Ravinet Trillou és mtsai. 2003)
és Jbilo és munkatársai (Jbilo és mtsai. 2005) 40 napos kezelés után 18%-os testsúlyvesztést
tapasztaltak egerekkel végzett DIO tesztekben 10mg/kg dózisú rimonabant kezelés során,
melytől a mi két hét után mért 14%-unk nem tért el lényegesen. Bár a taranabant hatásairól
egér DIO tesztet nem találtunk, egy patkány DIO mérés szerint szublinguálisan adva a két
anyag potenciálja között egy fél nagyságrend különbség van (Martín-García és mtsai. 2010).
Egy másik tesztben szájon át adagolva a taranabant 0.3, 1 és 3mg/kg-es dózisokban a
hordozóanyag-el kezelt kontrollokhoz képest 4, 5 és 7%-os testsúlycsökkenést idézett elő két
hetes kezelés után (Fong és mtsai. 2007). A Rimonabant hasonló körülmények között, 3 és
10mg/kg-es dózisokban adagolva 4 és 7%-kal csökkentette a testsúlyt (Thornton-Jones és
mtsai. 2006). Az otenabant 10mg/kg dózisban adva kevesebb mint 10%-kal csökkentette a
testsúlyt egérrel végzett DIO tesztben (Hadcock és mtsai. 2010). Így az általunk kapott
taranabant > rimonabant > otenabant hatásosság sorrend jól korrelál az irodalmi adatokkal.
Érdekes módon ugyanezt a hatásossági sorrendet tapasztalták fazis III vizsgálatokban is: A
taranabant volt a legerősebb, míg az otenabant jelentősen kisebb mértékben fogyasztott..
Sajnos a surinabant testsúlycsökkentő hatásáról nem találtunk adatot.

Az első in vivo

vizsgálatok az ibipinabant és a rimonabant esetében hasonló étvágycsökkentő hatásról
számoltak be (Need és mtsai. 2006), majd egy krónikus, elhízott Zucker patkányokkal végzett
vizsgálat – a mi eredményeikhez hasonlóan - azt mutatta, hogy a rimonabant hatása kissé
elmarad az ibipinabant-étól (Rohrbach és mtsai. 2012).
Utolsó kísérletünkben a JD-5037 teljesen hatástalan volt, míg az ibipinabant 3mg/kges dózisban 14%-kal csökkentette a testsúlyt. Eredményeinknek azonban ellentmond Tam és
munkatársai vizsgálata (Tam és mtsai. 2012), amelyben 14 napos kezelés után 3mg/kg-es
dózisú kezeléssel az ibipinabant és a JD-5037 is mintegy 28%-kal csökkentette a testsúlyt
egér DIO tesztben, és ezzel az állatok súlya elérte a sovány kontrollok testsúlyát. Bár a mi
tesztünk nem mindenben egyezett meg Tam és munkatársai protokolljával, a JD-5037 antiobezitás hatását mindenképpen érdemes lenne az eredeti teszt megismétlésével megvizsgálni.
A szibutramin esetében, két hetes 10 mg/kg-es dózisú kezelés során 9.4%-os
testsúlycsökkenést tapasztaltunk, ami megegyezik az irodalomban szereplő 8.4%-os adattal
(Mashiko és mtsai. 2008), míg az (+)SLV-319 az elvárásoknak megfelelően hatástalan volt.
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A DIO tesztben az azonos hatáserősségű dózisok használatának a legfontosabb célja a
vérlipid-szintek összehasonlítása volt, azonos testsúlycsökkentő hatékonyság mellett. A
klasszikus kannabionid antagonista DIO tesztek után, a kivéreztetést követően meghatároztuk
a vérben a plazma glükóz, triglicerid, teljes koleszterin, nagy és kis sűrűségű koleszterin
(HDL és LDL) szinteket. A krónikus hízlalás hatására megemelkedett valamennyi marker
szintje, kivéve a trigliceridét, melynek csupán kis mértékben volt magasabb a koncentrációja
az elhízott csoportban a sovány kontrollhoz képest. Meglepő módon, annak ellenére, hogy
valamennyi kísérleti szerrel kezelt csoportban a végső testsúly hasonló volt és szignifikánsan
kisebb, mint az elhízott kontroll esetében, csak a rimonabant és az 11r anyag csökkentette
számottevően az obezitással összefüggő szérum markerek szintjét. A rimonabant kezelés
hatására a glükóz szint az első, a triglicerid szint pedig a második szakaszban csökkent. A 11r
kezelés során pedig a teljes koleszterin, a HDL és LDL szint is lecsökkent.
A plazmamarker adatokat a korábbi eredményekhez hasonlóan nehéz összevetni az
irodalmi adatokkal, egyrészt mivel kevés adat áll rendelkezésre másrészt azokat is jórészt a
miénktől eltérő protokollú vizsgálatok során határozták meg. Ravinet-Trillou és munkatársai
például 40 napos 10mg/kg-os dózisú kezelés során, azt tapasztalták, hogy a rimonabant
csökkentette a NEFA és a vércukorszintet, de nem mérsékelte a triglicerid és teljes koleszterin
szintet DIO egerekben (Ravinet Trillou és mtsai. 2003). 3-as fázisú klinikai vizsgálatokban
azonban a rimonabant a legmagasabb dózisnál csökkentette a triglicerid és HbA1c szintet és
növelte a HDL koleszterint, de a teljes koleszterin és LDL szintet nem tudta csökkenteni
(FDA 2007). A taranabant preklinikai jellemzésében nem vizsgálták sem a vércukor, sem a
triglicerid szintekre gyakorolt hatását, a koleszterint viszont igen, és ebben 1mg/kg-os
dózisban szignifikáns csökkenést mutattak ki a kontrolhoz képest (Fong és mtsai. 2007).
Ezzel szemben az eddig publikált három fázis-3 vizsgálatában csak a triglicerid szintek
csökkenése és a HDL növekedés volt konzisztens a 2 mg-os (vagy nagyobb) dózisok esetén,
bár akadtak pozitív tendenciák az éhgyomri glükóz és az LDL szintek terén is (Kipnes és
mtsai. 2010), (L J Aronne és mtsai. 2010), (Wadden és mtsai. 2010). Az otenabant első
preklinikai (rágcsálókon történt) jellemzése nem tartalmazott vérlipid adatokat (Hadcock és
mtsai. 2010), az elhízott majmokon végzett 8 hetes DIO tesztben azonban a klasszikus vérlipid paraméterekben semmilyen eltérést nem észleltek (Wagner és mtsai. 2010). A három
klinikai vizsgálat (Louis J Aronne és mtsai. 2011) meglehetősen szegényes vérkémiai
eredményeiből szintén a rimonabanthoz és a taranabanthoz hasonló hatásprofil rajzolódott ki.
A fent említett klinikai vizsgálatok eredményei alapján tehát elmondható volt, hogy a CB1
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antagonisták elhízott emberekben hajlamosak csökkenteni a triglicerid és növelni a HDL
szinteket, miközben némi pozitív hatást gyakorolhatnak a vércukor homeosztázisra is.
Összességében sokkal inkább az alkalmazott dózis mértéke, mint a CB1 antagonista
szerkezete játszott szerepet a lipidprofilra gyakorolt hatások tekintetében. Saját egér DIO
tesztjeinkben – hasonlóan a klinikai tanulmányok hatásaihoz – a klasszikus CB1 antagonisták
hatása gyenge és inkonklúzív volt. Bár itt is a triglicerid és (kisebb mértékben) a vércukor
szintek csökkentek legerősebben, ezek a hatások – a rimonabant kivételével – nem érték el a
szignifikáns szintet. E hatástalanság oka azonban – legalább részben – az lehet, hogy az egér
DIO teszt esetében nem a kezelés előtti alapszinthez képesti eltérés, hanem a csoport abszolút
vérlipid-szint értékei jelentették a kiértékelendő adattömeget, így egyrészt kénytelenek
voltunk lemondani az ismétléses vizsgálatok előnyeiről, másrészt a populáció alapszórása is
rontotta az összevethetőséget és természetesen az sem mellékes, hogy a mi rendelkezésünkre
álló elemszám n=8 volt, míg ez már egy fázis 2 teszt esetén is száz felett van. Mindezek
ellenére preklinikai adataink láthatóan még mindig jobban közelítik a humán tesztek
eredményét, mint a fent említett irodalmi preklinikai tesztek – s amennyiben ez így van, akkor
kijelenthető, hogy – még kissé gyengébb testsúlycsökkentő hatás mellett is – a rimonabant
komorbiditásokra gyakorolt hatása a legkedvezőbb a CB1 antagonisták között.
Míg az eddig elemzett tesztek irodalmi verzióin többé-kevésbé az összes klasszikus
CB1 antagonistát megvizsgálták már, addig az étvágycsökkentő hatás elhízás-függő
természetéről csak a rimonabant esetében álltak rendelkezésünkre részletes irodalmi adatok
(Jbilo és mtsai. 2005), így a szó szoros értelmében itt számíthattunk először „originális”
felfedezésre. Maga a tesztprotokoll nem tartalmazott semmi forradalmian új eljárást, igazából
az tette különlegessé, hogy elhízott és sovány állatokat azonos körülmények között, erre
dedikált lakódobozokban mértünk le, s így a kapott eredményeket faktoriális ANOVA
vizsgálattal analizálhattuk. Várakozásaink ellenére azonban az összes klasszikus CB1
antagonista hasonlóan viselkedett, gyakorlatilag a rimonabant profilját láthattuk viszont
súlyozva a DIO teszten tapasztalt potenciál-erősségekkel: az elhízott állatok kissé nagyobb
napi kalória bevitellel rendelkeztek, a droghatások szignifikánsak voltak és minden esetben
masszív interakciót mutattak az elhízottsággal. Ezzel szemben a szibutraminnál a droghatás
masszívan szignifikáns volt, azonban ez nem volt interakcióban az elhízottsággal. A JD-5037
esetében, dacára a magas, 30 mg/kg-os dózisnak, megint csak nem tudtunk semmilyen hatást
kimutatni. A negatív referens (+)SLV-319-nél ezzel szemben megjelent egy gyengén
szignifikáns interakció (bár a droghatás általában véve nem volt szignifikáns), melynek
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eredete teljesen ismeretlen. Összességében elmondható tehát, hogy a klasszikus CB1 gátlókra
– szerkezettől függetlenül –jellemző az elhízás-specifikus tápfogyasztás-csökkentő hatás – s
ebben egyben markánsan el is térnek az amfetamin-jellegű szibutramin profiljától.
Az szorongáskeltő mellékhatást vizsgáló ultrahangos vokalizáció tesztben részben
etikai, részben erőforrás gazdálkodási okokból már csak azokat az anyagokat mértük le,
amelyektől valós farmakológiai előny származhatott – így a szibutramint és a JD-5037-et nem
szerepeltettük. A rimonabant, hasonlóan a korábbi mérési eredményhez, már alacsony
dózisokban, de nem dózisarányos módon növelte az ultrahangos vokalizációt. Hozzá hasonló,
bár kevésbé kifejezett volt a surinabant és hatása is. Miközben az ibipinabant közel harang
alakú dózishatás-görbével növelte a vokalizációt, a taranabant esetében csak a legnagyobb,
20 mg/kg-os dózis volt szignifikáns, az otenabantnál pedig nem találtunk szignifikáns USV
növelő dózist. Bár tény, hogy ránézésre itt is kirajzolódni látszott egy rimonabanthoz hasonló
görbe: az ultrahangos vokalizáció fokozódása a 10mg/kg-os dózisnál kétszerese volt a kontrol
csoportnál mértnek, míg a negatív referens (+)SLV-319 esetén a maximális növekmény sem
érte el a 30%-ot. Mindazonáltal kijelenthető, hogy eltérően a diaril-pirazoloktól, az aciklikus
taranabant csak a terápiás dózisa felett, az otenabant pedig egyik dózisában sem fokozta az
szignifikánsan a vokalizációt – s ezek a terápiás index javulására utalnak. Eredményeink
hasonlóak voltak a rimonabant, taranabant és otenabant klinikai fázis 3 vizsgálatainak
nemkívánatos mellékhatásainál tapasztalt növekményekhez. Míg a rimonabant RIO
vizsgálataiban a szorongás előfordulása 2,6 szoros növekményt mutatott (2,5%-ról 6,5%-ra)
(FDA 2007), addig az otenabant esetén még a legtöbb mellékhatást mutató NA-1025
vizsgálatban is csak 1.8-szoros volt az emelkedés (5,6%-ról 10,1%-ra) (Louis J Aronne és
mtsai. 2011). A taranabant (NCT00131404) esetén azt láthatjuk, hogy a rimonabanthoz
hasonlóan 4 kg körüli testsúlycsökkenést okozó 2 mg-os dózisnál a csak is mértékben
emelkedett a szorongásos esetek száma (3,4%-ról 3,9%-ra) addig a 7,1 kg-os hatékonyságú
6 mg-os dózis vizsgálatát egy év után leállították a mellékhatások magas száma miatt (itt a
szorongásos esetek száma 3.4%-hoz képest 8,4% volt) (L J Aronne és mtsai. 2010). A
klasszikus CB1 antagonisták mellékhatásaiban mutatkozó különbségek eredete ma is jobbára
ismeretlen, s mivel mindhárom fent említett vegyület fejlesztését leállították1, a további
farmakológiai vizsgálatok elvégzése számunkra sem volt többé támogatott.

1

Az otenabant originátora, a Pfizer a fejlesztés leállítása idején hangoztatta, hogy nem mellékhatás problémák,
hanem a megváltozott szabályzási környezet miatt kényszerültek leállásra.
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A referens összehasonlítás konklúziójaként, a célkitűzésekben feltett kérdésekre a
következő válaszokat adhatjuk: A rimonabant és surinabant, azonos hatáserősségű dózisokban
adva azonos hatásprofillal csökkentik az elhízott állatok testsúlyát és tápfogyasztását, de az
USV teszttel meghatározható szorongáskeltő hatásuk is hasonló. A nem diaril-pirazol
szerkezetű, CB1 antagonisták hatásai között viszont találhatók különbségek, mint a taranabant
nagyobb potenciálja vagy az otenabant kedvezőbb ultrahangos vokalizáció fokozó profilja.
Sajnos a nem konvencionális CB1 gátlók egyike sem volt alkalmas a hatás/mellékhatás arány
becslésre, az O-1269 és az LH-21 toxikus, a VCHSR és a JD-5037 hatástalan volt.
Végezetül pedig röviden bemutattuk a referens-összehasonlítással párhuzamosan
zajlott analóg-kémiai típusú originális gyógyszerfejlesztési program eredményét. A
„compound 11r” megtalálásában az itt bemutatott farmakológiai szűrőrendszer alapvető
szerepet játszott. A molekula kiemelésére közel háromszáz diaril-pirazol analóg szintézise és
(elsősorban in vivo) vizsgálata után került sor – hivatalosan azonban a rimonabant bukása
miatt sosem kerülhetett fejlesztésbe. Bár hatékonysága az anti-hipotermiás, tápfogyasztás és
elhízás csökkentő hatások esetén megegyezett a kémiai vezérmolekulájával, a rimonabantéval
(még pontosabban annak az általunk szabadalmaztatott analógjával, a ciklopropilrimonabanttal), a DIO teszt végén váratlan és meglepően erőteljes koleszterinszint-csökkentő
hatást tapasztaltunk nála (Szabó és mtsai. 2009). Ugyan legjelentősebb az LDL-szint
csökkentése volt, a megemelkedett HDL és teljes koleszterin értékeket szintén mérsékelte. E
meglepő hatás ráadásul nem csak ezt a molekulát, hanem a compound 11r legközelebbi
analógjait is jellemezte, így igen valószínű, hogy ez a felfedezés, farmakológiai fejlesztési
szempontból kihasználható lett volna. Mivel azonban a program – a mellékhatás problémák
miatti - leállítása után sem a pontos biológiai mechanizmus, sem pedig annak toxiokológai
vonatkozásai nem lettek tisztázva, a valós farmakológiai értéke is meghatározhatatlan maradt.
Tekintve azonban, hogy a klasszikus CB1 antagonisták egyike sem okozott említésre méltó
koleszterinszint csökkentő hatást, igen valószínű, hogy a „compund 11r” esetén egy nem
CB1-receptor mediált – offtarget – hatásról lehet szó. Ugyan e jellegzetesség igen kedvező
módon egészíthette volna ki a CB1 függő testsúlycsökkentő hatást, a pszichiátriai
mellékhatás-problémák felbukkanása miatt ez a lehetőség kiaknázatlan maradt.
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5.3 III. rész: A CB1-mGluR5 interakció
5.3.1 A rimonabant és az MTEP hatása a tápfogyasztásra
A CB1 és mGluR5 kölcsönhatás vizsgálata keretében alkalmazott éhség indukálta
tápfogyasztás és

USV tesztek alapvetően

hasonlóak voltak

a

CB1

antagonista

összehasonlításban bemutatottakhoz, néhány paraméteren azonban kénytelenek voltunk
módosítani. A tápfogyasztás vizsgálat (hasonlóan (Bradbury és mtsai. 2005) cikkéhez)
rövidebb (10 óra) éhezéssel futott), míg a szorongástesztet a korábbi szorongáskeltő hatásra
optimált protokoll („anxiogenitás protokoll”) mellett egy erősebb stressz-keltő ingerrel is el
kellett végezzük, hogy az MTEP szorongásoldó hatását ki tudjuk mutatni (anxiolízis
protokoll).
Mivel az MTEP tápfogyasztás-csökkentő hatását leíró cikkben alkalmazott előkezelési
idő (4.5 óra (Bradbury és mtsai. 2005)) meglehetősen szokatlannak számít, csökkentett
állatszámon (n=6) végeztünk egy időgörbe vizsgálatot, a Bradbury módszere szerint
modifikált tápfogyasztás tesztünkkel, melyben két MTEP dózis, 3 és 10 mg/kg fogyasztáscsökkentő potenciálját tanulmányoztuk 8, 4, és 1 órás előkezelés mellett (23. ábra). Bár kis
elemszám, és az önmagában szerény (maximum 30%-os) hatékonyság miatt a statisztikai
vizsgálat nem lett szignifikáns,, általános mintázat tekintetében mi is azt kaptuk, hogy a
legmegfelelőbb előkezelési idő nem az 1 hanem a 4 óra, így a későbbi tápfogyasztási tesztben
is ezt alkalmaztuk.

7

Az MTEP tápfogyasztás csökkentõ hatásának
függése az elõkezelési idõtõl

tápfogyasztás (g)

6
5
4
3
2
1
0
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3 és 10mg/kg MTEP 8; 4 és 1 óra elõkezelési idõvel

23. ábra. Az MTEP 3 és 10 mg/kg-os dózisainak hatása az éhség indukálta tápfogyasztásra 8, 4 és 1 óra
előkezelési idővel (átlag + SEM, n=6-7)
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A rimonabant és az MTEP koadminisztrációjának tápfogyasztásra gyakorolt hatását
egy nagyszabású, 18 csoportot magában foglaló modifikált tápfogyasztási teszten vizsgáltuk
(24. ábra). Az egy utas ANOVA vizsgálat eredménye magasan szignifikáns volt (F=8.59,
p<0.001). Míg a 4 óra előkezelési idővel alkalmazott MTEP esetében csak a 10 mg/kg-os
dózis hatása volt szignifikáns, addig a rimonabantnál a 3 és a 10 mg/kg-os csoport fogyasztása
is jelentősen alacsonyabb volt a kontrol csoporténál. Érdekes azonban, hogy a rimonabant
hatása 3 mg/kg-os dózis környékén elérte a maximumát – kb. 65%-ot. Ez a mintázat később
sem az MTEP 3-as, sem pedig a 10-es dózisának koadminisztációjára nem változott, így az
mGluR5 antagonista csak a rimonabant alacsonyabb dózisainak hatását volt képes
szignifikánsan fokozni. Általánosan elmondható, hogy a 3 és 10 mg/kg MTEP hozzáadása
kismértékben ugyan, de bal oldalra tolta el a dózis-hatás görbét.
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24.ábra. A rimonabant és az MTEP tápfogysztás-csökkentő hatásai külön és együtt adva, Wistar patkányon (A
részábra: nyers adatok; átlag +szórás; B részábra: kontrolhoz viszonyított százalékos fogyasztáscsökkenés és
ezekre illesztett szigmoid görbék. Csoport-elemszám általánosan n=8; az MTEP 10-es és a hordozóanyag
kontrol csoport esetében n=16 és n=24). A statisztikai értékelés egy utas ANOVA-val és Duncan post hoc
teszttel történt, a szignifikáns különbségeket a következő módon jelöltük: kontrol csoporttól: * p<0.05,
**p<0.01, ***p<0.001; MTEP-kezelt kontroltól: +p<0.05, +++p<0.001; rimonabant kezelt kontroltól: #p<0.05.
A teszt során minden állat megkapta mindkét kezelést (ahol nem volt aktív hatóanyag, ott annak hordozóanyagát
adtuk)

5.3.2 A rimonabant és az MTEP hatása a szorongásra.
A rimonabant és az MTEP Ultrahangos vokalizációra gyakorolt hatását két különböző
protokollú teszten vizsgáltuk. Az „anxiogenitás tparadigma”-ban a korábban bemutatotthoz
hasonló módon gyenge sokkal alakítottunk ki kismértékű szorongást (25. ábra), mely – ahogy
ezt a korábbi fejezetben láthattuk – anxiogén ágensekkel hatékonyan fokozható volt. Az
MTEP szorongásoldó profiljnak tesztelésére egy másik, erősebb stresszkeltéssel jellemezhető
protokollt, az „anxiolízis paradigmat”-t alkalmaztunk. Az anxiogenitás tesztben a rimonabant
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a már korábban is látott módon vokalizáció fokozást indukált (F=2.75, p<0.01) (ábra 25. A
részábra). ezt a hatást azonban az MTEP teljes mértékben eltörölte (F=33.5, p<0.001) (ábra
25. B részábra). Az MTEP által az USV Anxiogenitás tesztben indukált szignifikáns
szorongásoldó hatást (F=8.26, p<0.001) (ábra 25. C részábra) azonaban a rimonabant nem
volt képes befolyásolni (F=90.03, p<0.001) (ábra 25. D részábra), így végig kizárólag az
mGluR5 antagonista anxiolítikus hatása érvényesült, teljesen eliminálva ezzel a rimonabant
mellékhatását.
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25. ábra. Rimonabant és MTEP egymagukban (A és C) ábrák és koadminisztrálva (B és D ábrák) az USV
anxiogenitás (A-B) és anxiolízis (C-D) paradigmájában (Átlagok + SEM. ** Egy és kétutas ANOVA-k, Duncan
post hoc teszttel.*: p<0.05.**: p<0.001.***: p<0.0001
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5.3.3 Megvitatás III.: CB1-mGluR5 interakció
Dolgozatunk utolsó fejezetének célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a CB1
antagonisták gyenge kockázat/haszon aránya javítható volna-e mGluR5 gátlószerrel való
kombinációval. Ezen elképzelés vizsgálatára mindkét terület legjobban karakterizált
molekuláit, a CB1 antagonista / inverz agonista rimonabantot (Rinaldi-Carmona és mtsai.
1994), és a mGluR5 negatív alloszterikus modulátor MTEP-et (Busse és mtsai. 2004)
választottuk. E molekulák kölcsönhatásait az általunk központi fontosságúnak tartott
tesztekben, az éhség indukálta tápfogyasztásban és az ultrahangos vokalizációban terveztük
összevetni – ehhez azonban mindkét módszer esetén szükség volt módosításokra.
Az MTEP étvágycsökkentő hatásával kapcsolatos irodalmi eredményeket (Bradbury
és mtsai. 2005) a módosított éhezés indukálta tápfogyasztás tesztünkben (16 órás, aktív
napszakban történt éheztetés helyett 12 óra passzív napszakos éheztetés; MTEP s.c.
adminisztrációja) alapvetően sikerült megerősítenünk. A Bradbury és munkatársai által
alkalmazott szokatlan előkezelési protokoll jogosságát – azaz, hogy az amúgy két órás
(Anderson és mtsai. 2003) félélet idejű MTEP-et négy és fél órás előkezelési idővel
alkalmazták – azonban nem sikerült megváltoztatnunk, sőt: a saját (alapvetően alacsony
állatszámmal operáló, s így statisztikailag nem szignifikáns) elő-kísérletünkben a
farmakokinetikailag releváns egy órás előkezelési idő még tendencia szinten sem különbözött
a kontroltól. E tapasztalatunk különösen indokolttá tette, hogy a későbbiekben is négy órás
előkezelési időt alkalmazzunk. Az anomália magyarázata azonban, ahogy Bradburynek, úgy
nekünk sem teljesen egyértelmű:egyik lehetőség, hogy az MTEP lassabban szívódott fel és
tovább hatott – ezt a hatást azonban DIO patkányokon tapasztalták (Bradbury és mtsai. 2005),
sovány állatokon már 5 perc múltán már magas agyszinteket mértek. Egy másik alternatíva,
hogy nem az MTEP, hanem esetleg annak egyik bomlásterméke (mely pont 4 óra elteltével éri
el hatása maximumát) fejti ki az étvágycsökkentő hatást. Bár e magyarázatot kizárni nem
lehet, csökkenti ennek jelentőségét, hogy más I-es típusú mGluR gátlószerekkel (Charles és
mtsai. 2014; Montana és mtsai. 2011) és mGluR5 génkiütött állatokkal (Eiler és mtsai. 2011)
is sikerült tápfogyasztás-csökkenést kimutatni. Egy harmadik magyarázat szerint lehetséges,
hogy nem maga az MTEP van jelen ilyen hosszú időn át, hanem az általa indukált
downstream mechanizmusoknak van egy elhúzódó jellege: ilyen lehet például, ha az mGluR5
receptor gátlása hosszabb időre megakadályozza az endokannabinoidok felszabadulását
(Ohno-Shosaku és mtsai. 2002), melynek szintjei is az éhezés között korábban korrelációt
találtak (Kirkham és mtsai. 2002).
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Bármi is a mechanizmusa az MTEP által kiváltott tápfogyasztás csökkenésnek, a hatás
dinamikájában közel lineáris volt az általunk vizsgált 1-10 mg/kg-os dózistartományban, és –
az irodalmi eredményeknek megfelelően (Bradbury és mtsai. 2005) – a 10 mg/kg-os dózisnál
érte el a szignifikáns (30% körüli) szintet. A Rimonabant étvágycsökkentő hatása itt sem a 3as, sem a 10-es dózisban nem haladta meg a 70%-ot. Mivel azonban az önmagában 30%
körüli gátlást létrehozó MTEP 10 mg/kg koadminisztrációjának hatására sem emelkedett a
tápfogyasztás-gátlás 70% fölé, azaz a nagy dózisoknál infra-additív interakciót látunk, felveti,
hogy itt esetleg valós biológiai jelenséggel találkoztunk. Megerősíti ezt az is, hogy a kisebb,
1mg/kg-os Rimonabant dózis esetén még szignifikáns additív kölcsönhatást tapasztaltunk.
Összességében elmondhatjuk, hogy a rimonabantnál kimért szigmoid dózis-hatás görbe az
emelkedő MTEP dózisok hatására balra tolódott (azaz van terápiásan kihasználható
additivitás), de a maximuma látszólag állandó maradt (tehát a maximális hatékonyság nem
növelhető). A kis dózisokban igazolt additivitás azonban elégséges alap volt számunkra a
szorongástesztek elvégzésére.
A CB1 antagonisták pszichiátriai mellékhatások monitorozására használt ultrahangos
vokalizáció tesztet itt kénytelenek voltunk két eltérő beállítással elvégezni, hogy az MTEP
szorongáscsökkentő hatása kimutatható legyen. Hiszen az előző fejezetekben alkalmazott – itt
most “USV anxiogenitás teszt” néven nevezett – protokollnál fontos cél volt a
hordozóanyagos csoport szorongásának alacsonyan tartása, míg az MTEP szorongásoldó
hatásának vizsgálatára szolgáló “USV anxiolízis teszt” esetén erősebben szorongó
kontrolcsoportra volt szükségünk. A két anyag kombinációjának hatását reprezentatív dózisok
koadminisztációjával teszteltük. Az MTEP, híven az mGluR5 antagonisták irodalomból
ismert erőteljes és számos állatmodellben kimért (Busse és mtsai. 2004; Klodzinska és mtsai.
2004)(Klodzinska és mtsai. 2004), sőt, a nyolcvanas években a Fenobam nevű – akkor még
ismeretlen hatásmechanizmusú – vegyülettel humán klinikai vizsgálatban (Porter és mtsai.
2005) is igazolt, szorongásoldó hatásának, nálunk is markánsan csökkentette az ultrahangos
vokalizációt. A rimonabant ezzel szemben – hasonlóan a növendék patkányokon kapott
irodalmi eredményekhez (McGregor és mtsai. 1996) és az előző fejezetben bemutatott saját
mérésekhez – mindkét teszttípusban növelte az ultrahangos vokalizációt. A két anyag együttes
adásakor viszont minden esetben érvényesülni tudott az MTEP anxiolítikus profilja.
Elmondhatjuk tehát, hogy a CB1-mGluR5 antagonista kombináció formájában sikerült
olyan farmakológiai eljárást azonosítani, melynek segítségével a CB1 antagonisták nem
kívánatos pszichiátriai mellékhatásai mérsékelhetők lehetnek.
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Bár e dolgozat céljait és kereteit is meghaladná a kombináció kognitív hatásainak
jellemzése, fontos azonban megjegyezni, hogy a kísérletsorozat legutolsó – kontextuális
félelmi memóiát vizsgáló - tesztjén az MTEP és a rimonabant külön-külön és együt is
memóriarontónak bizonyultak (Varga, Kassai, és Gyertyán 2012), s ez végül elvágta
kombináció farmakológiai fejlesztésének esélyeit.
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6 Konklúzió
Kísérletsorozatunk végső konklúziójaként tehát kijelenthetjük, hogy a rimonabant
jellemzésével elmélyítettük a endokannabinoid rendszer működéséről szerzett korábbi
ismereteinket és a humán-rágcsáló transzlációt kiterjesztettük a pszichiátriai mellékhatások
területére. Azonosítottuk a hipotermiát és tápfogyasztást, mint gyors farmakodinámiás
előszűrő módszereket, a DIO tesztet mint főhatás, az USV tesztet mint

humán-relváns

mellékhatás tesztet. Az kapott eredmények több tudományos poszter anyagát adták, forrási
lettek egy akadémiai publikációnak, megalapozták a Richter CB1 antagonista programjának
szűrő-rendszerét és a később megalakuló obezitás kutatócsoport tesztparkját.
A CB1 gátló irányzatok farmakodinámiás profiljának összehasonlításával kiderítettük,
hogy a diaril-pirazol farmakológiai potenciáljában nincs különbség, míg a taranabant kissé, az
otenabant pedig sokkal jobb mellékhatás profillal rendelkeznek. A választott vegyületek
elégtelen in vivo hatékonysága miatt azonban nem tudtuk felmérni sem a parciális agonisták,
sem a neutrális antagonisták elhízás-csökkentő képességeit – észleltünk azonban egy új,
ismeretlen eredetű epileptogén aktivitásfokozó hatást, melynél felmerült a szerkezetfüggés
lehetősége. A perifériás támadáspontú inverz agonista JD-5037 hatástalansága a DIO teszten
kétséget ébresztett a perifériás támadáspontú CB1 gátlás elhízás-csökkentő potenciáljával
kapcsolatban. A CB1 gátlók összehasonlítására használt szűrőrendszer segítségével
felfedezett új, originális molekula, a „compound 11r” koleszterinszint csökkentő
tulajdonságával emelkedett ki a klasszikus CB1 inverz agonisták közül – gyógyszerré
fejlesztésére azonban a rimonabant bukása után már nem kerülhetett sor. A fent említett
eredmények egy szabadalom és két publikáció törzsanyagát adták, több Richteres belső
előadás és poszter mellett hozzájárultak egy befejezett biológiai és egy folyamatban lévő
kémiai doktori disszertáció elkészítéséhez.
Utolsó vizsgálatsorozatunkban kimutattuk, hogy nem lehetetlen a rimonabant pszichés
mellékhatásainak eliminálása, azonban az mGluR5 antagonista MTEP kognitív mellékhatásai
a kombinációban is fent maradtak, ami meghiúsította a további fejlesztés lehetőségét. E
koncepció-vizsgálatból egy tudományos közleményen túl nagy sikerű belső előadás is
született, s az itt szerzett tapasztalatok megalapozták a Richter Gedeon gyógyszergyár első
elhízás-csökkentő kombinációjának fejlesztését, mely mindössze két évvel a publikáció
megszületése után klinikai fázisba lépett.
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7 Összefoglalás
A marihuána hatásaiért felelős kannabinoid egyes (CB1) receptor gátlása 2008-ig a
fogyasztószer-farmakológia talán legígéretesebb fejlesztési céljának számított, megbízható
testsúlycsökkentő hatásai, anti-addiktív potenciálja és látszólagos biztonságossága miatt.
Ekkor azonban a prototipikus CB1 inverz agonista rimonabant – mely akkor már szerte
Európában és a világ számos országában piacon volt – amerikai bevezetését a helyi
gyógyszer-felügyeleti ügynökség, az FDA elutasította a pszichés mellékhatások emelkedése
miatt. Fontos kérdéssé vált tehát, hogy hogyan lehet a rimonabantnál jobb hatás/mellékhatás
arányú CB1 gátlót fejleszteni?
Ehhez

elsőként

farmakológiai

szűrésre

is

alkalmas

viselkedésmodellekkel

karakterizáltuk a rimonabantot. A CB1 agonista által kiváltott hipotermia gátlásával sikerült
igazolni a rimonabant kedvező farmakodinámiás profilját. Diétával meghizlalt (DIO) egerek
használatával karakterizáltuk az akut és a krónikus elhízás csökkentés sajátságait (a
tápfogyasztás és az elhízás-függő hatékonyság jelentőségét és a vérlipid-profilt) A
pszichiátriai mellékhatásokat vizsgálva több, relevánsnak ítélt klasszikus viselkedés tesztben
(pl. farok-lógatás (TST), emelt keresztpalló, Vogel, rotarod) mutattunk ki hatástalanságot, míg
a toxikológiai jellegű Irwin teszt eredményeire alapozva kiválasztott ultrahangos vokalizáció
(USV) módszerrel sikerült humán-releváns szorongáskeltő hatást kimutatni.
Ez után a fenti módszerekre alapozott in vivo szűrőrendszerrel kimutattuk, hogy a
diaril-pirazol farmakológiai potenciáljában nincs különbség, míg a taranabant kissé, az
otenabant pedig sokkal jobb mellékhatás profillal rendelkezik. Sajnos a nem konvencionális
CB1 gátlók egyike sem volt alkalmas a hatás/mellékhatás arány meghatározására: az O-1269
és az LH-21 toxikus, a VCHSR és a JD-5037 hatástalan volt. Az ugyanezen szűrőrendszer
segítségével felfedezett új, Richteres fejlesztésű „compound 11r” nevű molekula, bár
koleszterin csökkentő hatásával kiemelkedett a CB1 gátlók közül – fejlesztésére már nem
kerülhetett sor.
Végül kimutattuk, hogy a rimonabant USV fokozó hatását az mGluR5 antagonista
MTEP képes eliminálni. A kombinációnak azonban a kis dózisban mért tápfogyasztáscsökkentést fokozó hatása mellett kognitív mellékhatásai is voltak, s ez meghiúsította a
fejlesztését.
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8 Summary
Until 2008, antagonism of the cannabinoid 1 (CB1) receptor – the so-called marijuana
receptor – seemed to be a highly promising strategy in anti-obesity drug developments as it
had significant weight loss effects, safe anti-addiction potential and apparently minor side
effects. The prototypic CB1 inverse agonist rimonabant had already been on market in Europe
and in several countries throughout the world, when the FDA unexpectedly rejected its
authorization in the United States referring to the elevated levels of psychiatric side effects.
By this, it became an important question whether an alternative CB1 blocker can have better a
risk/benefit ratio than rimonabant or not.
In order to answer this question, first we characterized rimonabant using
pharmacological behavioral tests. Beneficial pharmacodynamics profile of rimonabant has
been confirmed by the antagonism of CB1 agonist induced hypothermia. Peculiarities of its
weight loss effects (such as its obesity dependence, food intake suppression and influence on
blood lipid profiles) have been studied by acute and chronic treatment of dietary obese mice.
Psychiatric side effects have been evaluated in rodents, but rimonabant was inefficacious in
several classical emotional assays. Finally – based on the results of the acute toxicological
Irwin test – ultrasonic vocalization (USV) has been identified as a suitable method for
measuring the anxiogenic effects of rimonabant in a human-relevant manner.
Subsequently, we have developed an in vivo screening cascade using the abovementioned

methods,

and

demonstrated

that

all

diaryl-pyrrazoles

have

similar

pharmacodynamics profiles, while taranabant has slightly, otenabant significantly better
anxiogenic efficacy. Regretfully, none of the non-conventional CB1 inhibitors were eligible
for risk/benefit determination: while O-1269 and LH-21 proved to be toxic, VCHSR and JD5037 were ineffective. Using the same screening cascade, we have also identified a novel,
original molecule in the Richter Gedeon Ltd., “compound 11r”, which distinguished itself
from the classical CB1 antagonists by its cholesterol-level suppressing efficacy. However, due
to strategic negotiations its development has not been started.
In addition, we have demonstrated that the USV increasing anxiogenic effects of
rimonabant can be eliminated by the co-administration of the mGluR5 antagonist MTEP.
Although this combination showed additive food intake decreasing effects at low doses, it
induced cognitive side effects, thus a drug-development program could not be initiated.
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