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Malária 

 A leggyakoribb fertőző betegség (250 M eset/év) 

 ~1 M haláleset/év, legtöbbjük 5 év alatti gyermek, illetve terhes nő 

 A világ 40%-a él veszélyeztetett övezetben 

 Kórokozó: Plasmodium falciparum (~60%), P. vivax, P. ovale, P. malariae 

 Vektor: nőstény Anopheles szúnyog 
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Kihívások 

 Csak kemoprofilaxis 

 A tünetek jelentkezésétől  

számítva 24 órán belül  

hatásos kezelésre lenne szükség  

a halálesetek kivédéséhez. 

 A P. falciparum az esetek 30-60 %-ában rezisztens az első 

vonalbeli hatóanyagokkal szemben, s csökken  

az artemizinin-alapú kombinált gyógyszerek hatékonysága is. 

 
Új malária ellenes hatóanyagok, új támadáspontok 
felfedezése 
Gyógyszer rezisztencia mechanizmusainak tisztázása 
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Célkitűzések 
 A nagy áteresztőképességű (HTS) membrán-alapú in vitro esszék 

alkalmazási lehetőségének vizsgálata malária-ellenes 

gyógyszerjelöltek transzporter kölcsönhatásainak jellemzésére 

Távlati céljaink: 

 Új gyógyszerjelöltek tesztelése 

– transzporterfüggő ADME jellemzők, lehetséges 

gyógyszerinterakciók előrejelzése  

– vezérmolekulák továbbfejlesztése 

 Maláriaellenes hatóanyagok és gyógyszerjelöltek 

kölcsönhatásának vizsgálata a Pgh-1 transzporter variánsaival 



6 

Transzporterek szerepe a malária 

kezelésében 

 A gyógyszerrezisztencia legfontosabb meghatározói: 

 egy P-glikoprotein homológ (Pgh-1/Pfmdr1) 

 klorokin rezisztencia transzporter (PfCRT) 

 egy SERCA-típusú Ca2+-ATPáz (PfATP6) 

 Humán transzporterek:  

ADME jellemzők  

(gyógyszerjelöltek!) 

 MDR1 (pl. bélfal, BBB),  

 MRP1 (pl. vvt),  

 BCRP (pl. bélfal, BBB, vvt) 
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Anyagok és módszerek 

 Antimaláriás hatóanyagok:  

Sigma-Aldrich (Artemisinin, Artesunate, Dihydroartemisinin, Chloroquine, 

Halofantrine, Quinine-sulfate, Mefloquine)  

USP Pharmacopeia (Amodiaquine, Proguanil, Lumefantrine, Atovaquone) – 

tesztelve a terápiás koncentráció tartományban. 

 Efflux transzporter kölcsönhatások:  

az ATPáz esszéket a Solvo PredEasy kitekkel a gyártói utasítást követve végeztük 

el. Ezek a kitek rekombináns baculovírussal fertőzött Sf9 rovarsejtekből izolált 

transzporterekben gazdag membránokat tartalmaznak.  

Transzporter-gyógyszer kölcsönhatások membrán 

alapú in vitro vizsgáló módszerei 

 ATPáz esszé: az ATP hidrolízisének mérésén alapul, nem direkt módszer. 

 Vezikuláris transzport esszé: a transzportált szubsztrát mennyiségének mérésén 
alapul. 



8 

ATPáz esszé 
 A szubsztrát transzportja ATP hidrolízishez kapcsolt folyamat: 

ATP=ADP+Pi 

 Az ATPáz aktivitás meghatározható a keletkezett inorganikus foszfát 

mennyiségének mérésével  

 Aktiváló és gátló kölcsönhatás  

 Kinetikai modellek és paraméterek meghatározása (EC50, IC50) 
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Eredmények 

Cinchona succirubra 

 Humán MDR1-szubsztrát 

 

 Nincs kölcsönhatás a humán MRP1 

és BCRP transzporterekkel 

 Gyógyszerinterakció  MDR1 

szubsztrátokkal, pl. digoxinnal 
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Eredmények 

 Magasabb 

koncentrációban gátolja 

a humán MDR1 

transzportert 

 

 Fokozza a kemoterápia 

iránti érzékenységet 
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Eredmények 

 Mindhárom transzporter esetében gátlás magasabb koncentrációknál  

 A növekvő tesztdrog koncentrációknál az aktivációs görbe 

csökkenése  
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Eredmények 

Sesow - „Mefloquine” 

 Humán MDR1 szubsztrát. 

 

 Magas terápiás koncentrációknál mind az  

 MDR1-et, mind a BCRP-t gátolja. 

 

 Magasabb koncentrációknál nem specifikus 

hatása van a membránra! 

 

 Mellékhatások: 

 Depresszió, szorongás, paranoia, rémálmok, 

insomnia, rohamok, vestibuláris tünetek, más 

KIR problémák, stb. 
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Eredmények 

Artemisia annua 

Jellemzők: 

 Artemizinin BA 

- alacsony 

 Artezunat BA     

- ~80% 
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Megbeszélés és következtetések 

 Előzetes adatok lehetséges transzporter kölcsönhatásokra 

(gyógyszerfejlesztés megkönnyítése, kombinációk optimalizálása) 

 ADME: eredmény ~ klinikai megfigyelések 

 Membrán alapú HTS tesztek: 

 Költséghatékony 

 Transzporter jellemzése 

 Hatóanyag bizonyos tulajdonságai előre jelezhetők 

(keresztrezisztencia, interakció, mellékhatás, ADME profil) 
 

Glavinas H, et al. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 4:721-32. (2008) 

von Richter O, et al. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 379:11-26. (2009)  

 



15 

Köszönetnyilvánítás 
Témavezetők: 

 Szakonyi Gerda 

   

 

     Márki-Zay János 

  

Továbbá:   

 

Szegedi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar, 

Gyógyszeranalitikai Intézet 

Solvo Biotechnológiai ZRt. 

Kecskemétiné Boros Szilvia, Gedey Szilvia és 

Szerémy Péter a Solvo Biotechnológiai ZRt.-től 

A TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító 

számú, „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a 

Szegedi Tudományegyetemen” című projekt az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 



16 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt 

Köszönöm a figyelmet! 



17 

Függelék dia a hallgatói hozzájárulásról 

 Hatóanyagok feloldása és adott koncentrációjú hígítási sorok 

elkészítése 

 ATPáz esszék elvégzése 


