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Bevezetés

A COPD (chronic obstructive pulmonary disease) 
prevalenciájának világszerte és hazánkban is történő 
intenzív növekedése miatt, az MGYK és MGYT 
együttműködésében a 2018-as Patikanapon meghirde-
tésre került témához kapcsolódva, azzal azonos soro-
zatcímen, 12 részes cikksorozat jelent meg a Gyógy-
szerészetben 2018 júliusától havonta, 2019 júniusáig 
[1-12]. A közlemények témáját és bibliográfi ai adatait 
az I. táblázat mutatja. A széleskörű szakmai háttér-
anyag nyitó közleménye a COPD kezelésében használt 
hosszú hatású hörgtágítók szerepével foglalkozik, míg 
a záró cikk, a 2018-ban megjelent szakmai irányelvet 
mutatja be röviden. Mindkettőben nagy hangsúlyt 
kapnak a hosszú hatású hörgtágítók két farmakológiai 
csoportjának: a muszkarin antagonistáknak (long 
acting muscarinic antagonists, LAMA) és a szelektív 
β2-agonistáknak (long acting β2-agonists, LABA) köz-
elmúltban bevezetett gyógyszerei. Mivel eddig a fenti 
sorozat keretén belül, ezen szerek kémiai bemutatásá-
ra nem került sor, jelen munkánk célja az új vegyüle-
tek kémiai szerkezetének, fi zikai-kémiai tulajdonsága-
inak és szerkezet-hatás összefüggéseinek áttekintése. 
Meggyőződésünk, hogy a kémiai tudás az alapja a 
gyógyszerészek gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai 
ismereteinek, mert erre tud ráépülni a hatástani és 
technológiai tudásanyag, de még a terápiás alkalma-
zás és a mellékhatások, interakciók jobb megértéséhez 
is hozzájárul. 

A COPD-ben alkalmazott szerek csoportjai

A COPD kezelésének célja a tünetek – elsősorban a 
nehézlégzés, a beteg életminőségének javítása, az akut 
exacerbációk megelőzése, továbbá a betegség súlyos-
bodásának és mortalitásának csökkentése [1]. A 2017-
ben megjelent nemzetközi ajánlás (GOLD, Global 
Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
és az ezzel összhangban lévő magyar irányelv a haté-
kony hörgtágítást és a gyulladás csökkentését tekinti a 
terápia alapjának.  Ennek értelmében a betegség tartós 
kezelésében 3 gyógyszercsoportnak van kiemelt jelen-
tősége: (1) az inhalációs kortikoszteroidoknak (ICS), 
(2) a hosszú hatástartamú muszkarin antagonistáknak 
(LAMA) és (3) a hosszú hatástartamú β2-receptor 

agonistáknak (LABA). Ezen farmakológiai csoportok-
ba tartozó hatóanyagok alkalmazása mind mono-
terápiában, mind kombinációban elterjedt. A ható-
anyagok, Gyógyszerkönyvben hivatalos vegyületek és 
a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkező gyógyszerkészítmények felsorolását a II. 
táblázat tartalmazza. Az új szerek közös jellemzője, 
hogy inhaláció útján, lokális hatás elérése a cél velük. 
Amennyiben porinhaláció formájában kerülnek alkal-
mazásra, a hatóanyagok mikronizált formában vannak 
jelen a készítményekben, így biztosítva a megfelelő 
tüdőrészben történő megtapadásukat. A használatos 
ICS szerek, így a budezonid, fl utikazon és a beklo-
metazon már régóta a terápiában vannak, a velük kap-
csolatos ismeret tankönyvi anyag [13, 14], ezért tár-
gyalásuk nem képezi részét ennek a munkának. 

Hosszú hatástartamú muszkarin antagonisták

A vegetatív idegrendszer paraszimpatikus ágán ható 
anti kolinerg szerek, vagy muszkarin receptor anta-
gonisták (paraszimpatolitikumok) a tüdő hörgőizom-
zatának elernyedését okozva fejtik ki broncho litikus 
hatásukat. A csoport első gyógyszere, a már több mint 
180 éve használatos tropánvázas alkaloid, az atropin 

A COPD kezelésében alkalmazott hosszú hatású hörgtágítók 
gyógyszerészi kémiai áttekintése

Takácsné Novák Krisztina, Bárdos Vivien1

A krónikus obstruktív légúti betegség (COPD) keze-
léséről cikksorozat jelent meg a Gyógyszerészet 62. 
és 63. évfolyamaiban. Az összesen 12 közleményből 
álló továbbképző anyag a 2018-as Patikanap kap-
csán meghirdetett „Gyógyszerészek szerepe a légúti 
megbetegedések megelőzésében és kezelésében” 
témához nyújtott sokrétű szakmai ismeretet. Ennek 
kapcsán bemutatásra kerültek a COPD kezelésé-
ben, mono- vagy kombinációs terápiában alkalma-
zott hosszú hatású hörgtágítók két csoportjának: a 
muszkarin-receptor antagonistáknak (LAMA) és a 
β2-receptor agonistáknak (LABA) közelmúltban be-
vezetett gyógyszerei. Mivel meggyőződésünk, hogy a 
gyógyszerészek gyógyszerekkel kapcsolatos ismere-
tei kémiai alapokon nyugszanak, jelen munka célja 
az új hatóanyagok gyógyszerkémiai áttekintése, a 
szerkezet-tulajdonság-hatás összefüggéseinek bemu-
tatása. Szolgálni kívánjuk ezzel a szakmai tovább-
képzést és a Gyógyszerészi Kémia tankönyv átdolgo-
zott, bővített kiadásának előmozdítását.

TOVÁBBKÉPZŐ KÖZLEMÉNYEK
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I. táblázat
„A gyógyszerészek szerepe a légúti megbetegedések megelőzésében és kezelésében” sorozat közleményei

Ref. Szerző Cím Gyógyszerészet
1 Antus Balázs Újdonságok a COPD kezelésében: a hosszú-hatású hörgtágítók 

szerepe
62, 390-396, (2018)

2 Csoma Zsuzsanna, 
Horváth Ildikó

Asthma bronchiale és allergiás rhinitis 62, 456-461, (2018) 

3 Csohán Ágnes A légúti infekciók prevenciója (aktualitások a védőoltásokról) 62, 532-537, (2018)
4 Rónai Zoltán Az eszközválasztás és az inhalációs technika jelentősége a 

krónikus légúti betegségek kezelésében
62, 588-592, (2018)

5 Fényes Márta, 
Cselkó Zsuzsa

A dohányzás leszokás farmakoterápiája 62, 643-649, (2018)

6 Balikó Zoltán, 
Sárosi Veronika

Otthon szerzett pneumónia 62, 715-721, (2018)

7 Szilasi Mária, 
Varga János

A COPD-s betegek rehabilitációja; Innovatív eljárások a 
tüdőgyógyászati légzési rehabilitációban

63, 17-25,  (2019)

8 Somfay Attila COPD és kardiovaszkuláris társbetegségek 63, 75-80,  (2019)
9 Kunos László, 

Bikov András
Az obstruktív alvási apnoe 63, 202-208, (2019)

10 Bogos Krisztina Immuno-onkológiai terápia, új perspektíva a tüdőrák gyógyszeres 
kezelésében

63, 274-277, (2019)

11 Tóth Krisztina Előrehaladott daganatos betegek fájdalomcsillapítása. Óra szerint, 
vagy szükség szerint?

63, 329-336, (2019)

12 Vida Róbert György, 
Somogyi-Végh Anna, 
Miseta Ildikó, Lankó 
Erzsébet, Soós 
Gyönyvér, Télessy István

„A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kezelésére rendelt 
gyógyszerkészítmények hatékony és biztonságos alkalmazására 
irányuló gyógyszerészi tanácsadásról” szóló egészségügyi szakmai 
irányelv rövid bemutatása

63, 337-349, (2019)

II. táblázat
COPD-ben alkalmazott gyógyszerek*

Hatóanyag Gyógyszerkönyvi 
vegyület

Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 
szerek

Muszkarin-antagonisták
Atropin Atropinum

Atropini sulfas
Atropinum sulfuricum inj.

Metilatropin Methylatropini bromidum
Methylatropini nitras

-

Hioszcin-butilbromid Hyoscini butylbromidum -
Ipratrópium-bromid Ipratropii bromidum Atrovent N inh. old., Berodual inh. old., Iprantra inh. old., 

Ipratropium-bromid˛/szalbutamol CIPLA old., Ipravent inh. old., 
Berodual N inh. old.

Hosszú hatástartamú vegyületek: LAMA
Tiotrópium-bromid Tiotropii bromidum 

monohydricum
Braltus inh. por, Favynd inh. por, Spiolto Respimat inh. old., 
Spiriva inh. por, Spiriva Respimat inh. old., Srivasso inh. por, 
Tiotropium Mylan inh. por, Yanimo Rrespimat inh. old.

Aklidinium-bromid - Bretaris Genuair inh. por, Brimica Genuair inh. por, Duaklir 
Genuair inh. por, Eklira Genuair inh. por

Glikopirrónium-bromid Glycopyrronii bromidum Bevespi Aerosphere inh. szuszp., Enurev Breezhaler inh. por, 
Riarify inh. old., Seebri inh. por, Sialanar old., Tovanor Breezhaler 
inh. por, Trimbow inh. old., Trydonis inh. old., Ultibro Breezhaler 
inh. por, Ulunar Breezhaler inh. por, Xoterna Breezhaler inh. por

Umeklidinium-bromid - Anoro inh. por, Anoro Ellipta inh. por, Elebrato Ellipta inh. por, 
Incruse inh. por, Incruse Ellipta inh. por, Laventair inh. por, Rolufta 
inh. por, Temybric Ellipta inh. por, Trelegy Ellipta inh. por

Szelektív β2-receptor agonisták
Fenoterol Fenoteroli hydrochloridum Berodual inh. old., Berodual N aer.
Formoterol Formoteroli fumaras 

dihydricus
Atimos inh. old., Bevespi Aerosphere inh. szuszp., Chemoterol inh. 
por, DuoResp Spiromax inh. por, Foradil inh. por, Forair inh. old. 
Formodual inh. old., Formoterol Easyhaler inh. por, Foster inh.old., 
Foster Nexthaler inh. por, Oxis Turbuhaler inh. por., Symbicort 
Turbuhaler inh. por, Symbicort Mite Turbuhaler inh. por, Symbicort 
Turbuhaler inh. por, Trimbow inh. por

*Megjegyzés: a forgalombahozatali engedéllyel rendelkező készítmények hatóanyagonkénti felsorolása az OGYÉI honlapján 2019. 
december 15-én elérhető, TK jelzéssel ellátott lista alapján készült.

A táblázat folytatása a következő oldalon
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volt (izolálás 1831, Mein; szerkezet 1903, Willstätter; 
térszerkezet megállapítása 1952, Fodor Gábor). Az at-
ropin hatékonysága kiemelkedő, de mivel lipofi litása 
(logP: 1,83) révén átjut a vér-agy gáton, központi ideg-
rendszeri mellékhatásként nyugtalanságot, izgalmat 
okoz. Szerkezete prototípusként szolgált a szintetikus 
vegyületek előállításához, mely a hatás megtartása 
mellett a CNS mellékhatás kiküszöbölését célozta.  A 
tüdőben lokális alkalmazású muszkarin antagonisták 
szerkezetét az 1. ábra mutatja. 

Szerkezeti jellemzés

A tropánváz N atomjának kvaternerré alakításával, 
ezáltal permanens pozitív töltés kialakításával a 70-es 
években megjelent származékok (metilatropin, 
ipratrópium-bromid, hioszcin-butilbromid) polaritását 
nagyságrendekkel sikerült megnövelni, így a CNS 
mellékhatást megszüntetni. Az 1989-ben szabadal-
maztatott és 2002-ben forgalomba került tiotrópium-
bromid szerkezetében már markánsabb módosítást ta-

lálunk, ami a farmakokinetikájában is jelentkezik. 
A N atom kvaternerré alakítása mellett, az észter-
csoporthoz kapcsolódó rész is különbözik, azaz tropa-
sav helyett, 2-di-tiofenil-glikolsav az észteresítő sav-
komponens. A molekula lipofi litása a két tiofén 
szubsztituens miatt nagyobb, mint az előd molekulá-
ké. Ez volt az első tartós hatást biztosító muszkarin 
antagonista gyógyszer, mely a tüdőben jól felszívódik, 
de a szisztémás keringésbe minimális mértékben jut 
be. Felezési ideje 64 óra, így napi egyszeri alkalmazá-
sa elegendő. Mind porinhaláció, mint aerosol formá-
ban, forgalomban van. 

A tiotrópiumot eddig három új LAMA követte. 
Ezek bevezetésük sorrendjében: a glikopirrónium-
bromid (2005, Novartis), az aklidinium-bromid (2012, 
AstraZeneca) és az umeklidinium-bromid (2013, 
GSK). Szerkezetükben az egyik lényeges változást a 
tropánváz elhagyása jelenti. A glikopirrónium-
bromidban a permanens pozitív töltést N-metil-
pirrolidin gyűrű tartalmazza, a N-hez meta helyzetben 
pedig észterfunkció kapcsolódik, 2-fenil-2-ciklo-

Hatóanyag Gyógyszerkönyvi 
vegyület

Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 
szerek

Klenbuterol Clenbuteroli 
hydrochloridum

Spiropent old., Spiropent tbl.

Szalbutamol Salbutamoli sulfas
Salbutamolum

Buventol Easyhaler inh. por, Ipratropinium-bromid / Szalbutamol 
old., Salbutamol tbl., Salbutamol Sandoz inh. szuszp., Ventolin 
Evohaler inh. szuszp.

Terbutalin Terbutalini sulfas Bricanyl inj., Bricanyl Turbuhaler inh. por
Hosszú hatástartamú vegyületek: LABA

Szalmeterol Salmeteroli xinofoas Airfl usol Forspiro inh. por, Airfl usol Sprayhaler inh. szuszp., 
Flumetor inh. por, Seretide Diskus inh. por, Seretide Evohaler 
inh. szuszp., Serhalyx inh. szuszp., Sirdupla inh. szuszp., Thoreus 
Diskus inh. por, Thoreus Evohaler inh. szuszp., 

Indacaterol - Onbrez Breezhaler inh. por, Ultibro Breezhaler inh. por
Olodaterol - Spiolto Respimat inh. old., Striverdi Respimat inh. old., Yanimo 

Respimat inh. old.
Vilanterol - Anoro inh. por, Anoro Ellipta inh. por, Elebrato Ellipta inh. por, 

Relvar Ellipta inh. por, Revinity Ellipta inh. por, Temybric Ellipta 
inh. por, Trelegy Ellipta inh. por

Inhalációs kortikoszteroidok
Beklometazon Beclomethasoni 

dipropionas
Beklonasal Aqua spray, Formodual inh. old., Foster inh. old., Foster 
Nexthaler inh. por, Trimbow inh. old.

Budezonid Budesonidum Aerox inh. old., Aerox Jet inh. old., Airbufo Forspiro inh. por, 
BiResp Spiromax inh. por, Budenofalk végbélhab, kapsz., 
granulátum, Budesonid Easyhaler inh.por, Budesonid / Formoterol 
inh. por, Bufar Easyhaler inh. por, Bufomix Easyhaler inh. por, 
Busalair inh. por, Cortiment tbl., DuoResp Spiromax inh. por, 
Entocort végbélszuszp., kapszula, Jorveza tbl., Mifl onide inh. por, 
Mifl onide Breezhaler inh. por, Orest Easyhaler inh. por, Pulmalio 
inh. por, Pulmicort szuszp., Pulmiccort Turbuhaler inh. por, Revix 
Axahaler inh. por, Rhinocort Turbuhaler inh. por, Symbicort 
inh. szuszp., Symbicort forte Turbuhaler inh. por, Symbicort 
Mite Turbuhaler inh. por, Symbicort Turbuhaler inh. por,Vylaer 
Spiromax inh. por, 

Flutikazon Fluticasoni propionas Flixotide Diskus inh. por, Flixotide Evohaler inh. szuszp., Flumetor 
inh. por, Flutirin szuszp. orrspray, Seretide Diskus inh. por, Seretide 
Evohaler inh. szuszp., Thoreus Diskus inh. por, Thoreus Evohaler 
inh. szuszp.

*Megjegyzés: a forgalombahozatali engedéllyel rendelkező készítmények hatóanyagonkénti felsorolása az OGYÉI honlapján 2019. 
december 15-én elérhető, TK jelzéssel ellátott lista alapján készült.

Folytatás az előző oldalról
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pentil-glikolát. A másik két molekula szerkezetében 
közös, hogy a pozitív töltést a N-en szubsztituált 
kinuklidin gyűrű hordozza. Az aklidiniumban meta 
helyzetben, a tiotrópiumnál megismert észter rész 
kapcsolódik. Lényeges eltérés viszont, hogy az 
umeklidinium szerkezetében nincs észtercsoport. 
Emiatt a korábban érvényben lévő szerkezet-hatás ösz-

szefüggések újragondolása indokolt 
(lásd alább). A hosszú hatástartam-
hoz a N szubsztituensei is hozzájá-
rulnak, mivel alkil láncot és aromás 
gyűrűt tartalmaznak, ami tovább 
növeli a lipofi litásukat. Az akli-
dinium nagy affi nitást mutat az M3 
receptorokhoz, felezési ideje 29 óra.

Tulajdonságok

A három új LAMA vegyület fehér/
csaknem fehér/halványsárga por 
vagy kristály, vízben való oldható-
ságuk eltérő. Míg a glikopirrónium-
bromid jól, a másik kettő, az ionos 
szerkezet ellenére, alig oldódik víz-
ben. Ez az oldhatóság-csökkenés a 
N-en lévő lipofi l szubsztitúció kö-
vetkezménye. A glikopirróniumban 
két aszimmetriás szénatom van, de 
a racém elegy használatos és hiva-
talos a Gyógyszerkönyvben. Az 
aklidinium egy királis szénatomot 
tartalmaz és enantiomer tiszta for-
mában (R izomer) került forgalom-
ba. Az umeklidinium akirális ve-
gyület. Savas vagy bázikus funkci-
ós csoportot nem tartalmaznak. UV 
aktív vegyületek.

Szerkezet-hatás összefüggések

Hatásukat a muszkarin (M) recep-
torokon fejtik ki, ahol a természetes 

mediátor, az acetilkolin (Ach) kompetitív antagonistái. 
Az M receptorok öt altípusa ismert (M1….M5). Vala-
mennyi a G-fehérje kapcsolt, ún. metabotróp recepto-
rok családjába tartozik. Felépítésükre a hét transz-
membrán szerkezet (7TM domain) jellemző és nagy-
fokú homológiát mutatnak. Ismeretes, hogy elméleti 
számítások szerint, az Ach gauche konformere kötő-
dik az M receptorhoz [13]. A kötőzsebet a 3.TM Asp105 
karboxilát csoportja, a 6.TM Tyr381 OH csoportja, va-
lamint az 5.TM Thr189 OH funkciója alkotja. A kötő-
désben egy ionos kötés és két H-híd vesz részt (2. 
ábra). 

A gátlószerek ugyanazt a kötőzsebet foglalják el, 
mint az Ach, így szerkezetükben jelen kell lenni ha-
sonló kölcsönhatások kialakítására alkalmas szerkeze-
ti elemeknek, azaz, egy ionos kötés létesítésére szol-
gáló kationfejnek, ami a LAMA-k esetében a 
kvaterner N atom. Ettől kb. 5Ǻ távolságra pedig, 
H-híd képzésére alkalmas, elektronban gazdag funk-
ció (jellemzően, de nem kizárólagosan észtercsoport) 
megléte szükséges. Az antagonisták nem váltanak ki 

1. ábra: Muszkarin antagonisták szerkezeti képletei

2. ábra: Az acetilkolin feltételezett kötődési módja a M 
receptorhoz [13]
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konformáció változást a receptoron, 
amit nagyobb méretüknek és egy 
további (addicionális) aromás-aro-
más kölcsönhatás létrejöttének tu-
lajdonítunk. Ezért az észterfunk-
cióhoz térben közel egy aromás 
gyűrű megléte szükséges. Ennek 
alapján: 
1. a korábban felállított farmakofór 

(azaz a hatáshoz nélkülözhetet-
len) szerkezet: kationfej-össze-
kötő lánc-észterfunkció-aromás-
mag érvényes az új vegyületekre 
is. 

2. Az umeklidinium esetében nincs 
észterfunkció, de a megfelelő tér-
távolságban lévő, H-híd képzésé-
re alkalmas, tercier OH csoport 
betöltheti ugyanazt a szerepet. 

3. A fenilcsoport bioizosztér helyet-
tesíthetősége tiofén gyűrűvel itt is 
igazolást nyert. 

4. Az a korábbi elképzelés, hogy a N 
alkil szubsztituense – a receptor-
hoz való illeszkedés miatt – csak 
kisebb térkitöltésű (metil, i-propil, 
butil) csoport lehet, megdőlt az új 
vegyületek bevezetésével. A N-en 
lévő hosszú és lipofi l szubsztituens 
az illeszkedést nem rontja, ugyan-
akkor a farmakokinetikát (hatás-
tartamot) jelentősen és kedvezően 
befolyásolja. 

Érdekes kérdés még a receptoriális 
profi l és a szerkezet kapcsolata. Az 
egyes M receptor altípusok szerve-
zetbeli lokalizációja eltérő. Az M1 altípus a 
ganglionokban és az agyban, az M2 a szívben, az M3 
számos helyen a szervezetben, így a tüdőben, szem-
ben, az erek simaizomzatában, a vázizomzatban, az 
M4 és M5 pedig az agyban fordul elő dominánsan. 
Bronchustágítás szempontjából a M3 szelektivitás len-
ne kívánatos. Míg az ipratrópium és a glikopirrónium 
nem szelektív szerek, egyaránt hatnak az M1, M2, M3 
receptor altípusokon, addig az aklidinium, bár kötődik 
az M2 és M3 receptorokhoz, de az előbbiről gyorsan 
disszociál, így kinetikai szelektivitást mutat az M3 re-
ceptorhoz. A tiotrópium szelektivitása az M1 és M3 re-
ceptorokhoz kifejezett, ami a lassúbb disszociációval 
magyarázható. Fentiek alapján egyértelmű szerkezeti 
okokra nem lehet következtetni, ehhez további dokko-
lási vizsgálatok lennének szükségesek.

Hosszú hatástartamú β2 agonisták

A kardiális hatásoktól mentes bronchustágítók, azaz a 

szelektív, β2 adrenerg agonisták iránti kutatás az 
izoprenalin szerkezetéből indult ki az 1960-as évek-
ben és vezetett számos, hatékony, ám rövid hatástarta-
mú gyógyszerhez. A ma is forgalomban lévőket a II. 
táblázatban tüntettük fel, szerkezetüket a 3. ábra mu-
tatja. A szimpatomimetikumok fenil-alkilamin osztá-
lyának nem-pirokatechin szerkezetű vegyületeiről van 
szó. Az első megnövelt hatástartamú gyógyszer a 
szalmeterol (1991, Glaxo) volt, amely egyben átvezet a 
hosszú hatástartamú, közelmúltban bevezetett, új sze-
rekhez (LABA). Elsőként jelent meg az indakaterol 
(2009, Novartis) [15], majd egymás után két további 
gyógyszer, a vilanterol (2013, GSK) [16] és az 
olodaterol (2014, Boehringer) [17] (3. ábra).

Szerkezeti jellemzés

A rövid hatástartamú β2 agonisták szerkezete leírható 
általános képlettel (3. ábra), melynek fő jellegzetessé-
ge a feniletil-amin alapváz, a C1 szénatomon alkoholos 

3 . ábra: Szelektív β2 agonisták szerkezeti képletei
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OH és az alifás szekunder amin funkció. Az aromás 
gyűrű 3, 4 és 5-ös pozíciójában lehetnek kis térkitölté-
sű, elektronban gazdag, poláris helyettesítők (OH, 
CH2OH, NHCHO, Cl, NH2). Nagyobb változatosság 
fi gyelhető meg a N szubsztituenseiben, ami a β recep-
torok iránti szelektivitás meghatározó eleme. Itt na-
gyobb térkitöltésű alkil (t-butil), vagy alkiloxi-aril 
csoport megléte a jellemző. Az új LABA-k közül a 
vilanterol nagyfokú szerkezeti hasonlóságot mutat a 
szalmeterollal, csak az oldalláncaikban van némi kü-
lönbség, továbbá az utóbbiban az aromás gyűrű két 
klóratommal szubsztituált. Az indakaterol és 
olodaterol szerkezeti sajátossága, hogy fenilcsoport 
helyett heterociklust (8-OH-kinolinont, ill. 6-OH-
benzo[1,4]oxazinont) tartalmaznak. A N szubsztitu-
ense mindkét vegyületben nagy térkitöltésű, lipofi l 
szerkezeti elem, az elsőben etilcsoportokkal szub-
sztituált 2-indanil, a másodikban alkil-aril csoport.  
Királis vegyületek, az aszimmetria centrum az oldal-
lánc C1 szénatomja. Az új LABA-k enantiomer tiszta 
(R izomer) formában kerültek törzskönyvezésre.

Tulajdonságok

A LABA vegyületek fehér, mikrokristályos anyagok. 
Vízben rosszul oldódnak. Amfoter molekulák, alifás 
szekunder amincsoportjuk révén középerős bázisok 
(pKa 8-9), míg a fenolos OH csoport a feniletil-amin 
szerkezetűekben (szalmeterol, vilanterol) gyengén sa-
vas (pKa ~10). Így ezek a vegyületek szöveti pH érté-
ken, döntően kationos formában vannak jelen. A hete-
rociklusos szerkezetű indakaterolban a fenol funkció 
savi karaktere nagyságrendekkel erősebb (pKa: 6,7) 
[15], ezért szöveti pH-n dominánsan ikerionos formá-
ban fordul elő. Ennek jelentőséget tulajdonítanak a 
membránokkal való kölcsönhatásban [18]. A lipofi litás 
és általa a hatástartam növelése a gyógyszerkutatás-
ban már korábban fejlesztési cél volt [19]. Ezt jól 
szemlélteti a szalbutamol, a szalmeterol és az 
indakaterol logP értékének, valamit hatástartamának 
összehasonlítása (III. táblázat). 

Szerkezet-hatás összefüggések

A β2 adrenerg receptorok szintén metabotróp recepto-
rok, szerkezetük ismert, a természetes neurotransz-
mitter R-noradrenalin kötődését az aktív zsebbe [13] a 
4. ábra mutatja. A noradrenalin azonban nem szelek-

tív ligandum, kötődik valamennyi adrenerg (α és β) re-
ceptorhoz. Ezért fontos kérdés, hogy mi lehet a 
hörgtágítóként használt gyógyszerek β2 szelektivitásá-
nak szerkezeti oka. Az új vegyületek megjelenésével a 
korábban felállított szerkezet-hatás összefüggések 
alapvetően érvényben maradnak, de néhány új elem-
mel kiegészíthetők.
1. A hatásért felelős farmakofórt a 3. ábrán feltüntetett 

általános képlet írja le. Szükséges a feniletil-amin 
váz, a C1 atomon OH csoport, a N-en és az aromás 
gyűrűn helyettesítők megléte. Az aromás gyűrű lehet 
heterociklus része is.

2. A β receptorok iránti szelektivitás feltétele a N ato-
mon lévő nagy térkitöltésű alkil, vagy alkil-aril cso-
port, amiből arra következtethetünk, hogy ezeken a 
receptorokon a protonált N atommal ionos kölcsön-
hatást létesítő Asp113 karboxil (3.TM) környezetében 
nagyméretű és lipofi l csoportot befogadni képes üreg 
van, ami az α receptorokban hiányzik. Ez önmagá-
ban azonban még nem okoz altípus (β2) szelektivi-
tást.

3. Ennek meghatározója az aromás gyűrűn lévő, elekt-
ronban gazdag csoportok jelenléte, de egy vegyület 
esetében sem pirokatechin (két fenolos OH egymás 
mellett) szerkezettel. A heterociklusos alapvázú, új 
vegyületekben egy fenolos OH csoport van, és to-
vábbi, kölcsönhatásra alkalmas (N, O) heteroatomok. 

4. A hatásbeállás és a hatástartam ideje a molekulák fi -
zikai-kémiai paramétereivel jól értelmezhetők. A 
logP érték növelésével nő a hatástartam, míg a gyors 
hatásbeállás a jobb permeábilitással értelmezhető. A 
szöveti pH értéken döntően ikerionos szerkezetű 
indakaterol nem okoz membrán-perturbációt, a kat-
ionos formában előforduló szalmeterol hosszú lánca 

III. táblázat
A fi zikai-kémiai paraméterek és a farmakokinetika összefüggése a β2 agonistáknál

Gyógyszer pKa

amin     fenol
logP Hatásbeállás 

(perc)
Hatástartam (óra) Adagolás naponta

szalbutamol 8,6         9,9 0,66 ~ 5 4 3x
szalmeterol 8,8         9,8 3,22 ~15 12 2x
indakaterol 8,3         6,7 3,88 ~ 5 24 1x

4. ábra: A noradrenalin feltételezett kötődési módja a β2 
receptorhoz [13]
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igen, és ez egyben növeli a membrán fl uiditását is, 
ami befolyásolja a permeábilitást [18]. Speciális 
(magic-angle spinning) NMR technikával igazolták 
az indakaterol és szalmeterol eltérő lokalizációját 
modell-membránban. Míg a hidrofi l régió mindkét 
vegyületnél a membrán poláris fejcsoportjánál he-
lyezkedik el, a hidrofób rész (dietil-indanil) az 
indakaterol esetében mélyebben hatol a membrán 
zsírsavláncai közé, mint a szalmeterol fl exibilis 
alkiloxi-aril csoportja [20].
 

Összegzés

Jelen közleményben, kapcsolódva a korábbam megje-
lent COPD cikksorozathoz, áttekintettük a hörg-
tágítóként használatos új LAMA és LABA gyógysze-
rek kémiai szerkezetét és fi zikai-kémiai tulajdonsága-
it. Kitértünk arra, hogy a korábban felállított szerke-
zet-hatás összefüggéseket mennyiben módosítja az új 
vegyületek megjelenése. Mind a hosszú hatástartamú 
muszkarin antagonisták, mind a β2 szelektív agonisták 
esetében, az elért kedvezőbb farmako kinetika jól ér-
telmezhető a megváltozott fi zikai-kémiai tulajdonsá-
gokkal. Cikkünkkel erősíteni kívántuk a gyógyszeré-
szek gyógyszerekkel kapcsolatos ismereteinek kémiai 
alapjait.
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of long-acting bronchodilators used in the treatment of 
COPD

In this paper we overviewed the chemical structure and 
physico-chemical properties of novel LAMA and LABA drugs 
used in COPD. We discussed how the new structures modify 
the previously established structure-activity-relationships. 
In both pharmacological classes the achieved better 
pharmacokinetics of new drugs can be well explained with 
their different physico-chemical properties (ionization, 
lipophilicity and permeability). With this article we would like 
to strengthen the chemical fundaments of the pharmacist’s 
knowledge about drugs.  
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