Υποδοχείς – ιοντικοί δίαυλοι
Διαμεμβρανικές
υπομονάδες

πρωτεϊνες
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από

• ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα με το ερέθισμα που δέχονται

• εκλεκτικότητα στο μεταφερόμενο ιόν
Σημαντικό είναι το συνολικό μέγεθος του ιόντος (ιόν + δεσμευμένα μόρια νερού)
Αναπτύσσονται χημικοί δεσμοί με αμινοξέα του τοιχώματος του διαύλου

Μεταφορά ιόντων: παθητικά ή ενεργητικά, με μεγάλη ταχύτητα

Το δυναμικό της μεμβράνης δημιουργείται από την άνιση κατανομή Na+ K+
Cl- και οργανικών ανιόντων εκατέρωθεν της μεμβράνης και λόγω της
υψηλής διαπερατότητας της μεμβράνης από K+, αλλά όχι από Na+

Τα διαφορετικά είδη ιόντων κινούνται ανεξάρτητα
Υπολογισμός του δυναμικού της μεμβράνης: εξίσωση Nerst
ΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ
Οι νευροδιαβιβαστές τροποποιούν το δυναμικό της μετασυναπτικής
μεμβράνης και επηρεάζουν τη διαπερατότητα της από ιόντα Na+, Ca2+, K+
και Cl- (κυρίως)

Σε ερεθίσματα μικρότερα του ουδού και στην σχετική ανερέθιστη περίοδο
(επάνοδος στο δυναμικό ηρεμίας) λειτουργεί η ενεργός αντλία Να+/Κ+

εκπόλωση (depolarization):
Na+ , Ca2+ εισέρχονται στο
κύτταρο

Κύτταρο: μια σακούλα
καλίου
σε
αλμυρό
ωκεανό

υπερπόλωση (hyperpolarization)

K+ εξέρχεται του κυττάρου, Clεισέρχεται
Ουδός, Ανερέθιστη περίοδος
(απενεργοποιημένοι δίαυλοι Να)
Αρχή του όλου ή του μηδενός

Χημική νευροδιαβίβαση / ηλεκτρική νευροδιαβίβαση
Ακετυλοχολίνη, Νοραδρεναλίνη. Απομονώνονται από ιστούς και αδένες και
προκαλούν έντονη φυσιολογική απόκριση αν χορηγηθούν κατάλληλα.

Το ΚΝΣ μελετήθηκε αργά, λόγω της πολυπλοκότητας του και της δυσκολίας
παρατήρησης του αποτελέσματος (σύνθετο και σε πολλούς ιστούς)

Στο ΚΝΣ οι αμινοξικοί νευροδιαβιβαστές που προκαλούν εκπόλωση (αύξηση του
δυναμικού της μεμβράνης) αναφέρονται ως διεγερτικά αμινοξέα (ΕΑΑ) ενώ όσοι
προκαλούν υπερπόλωση (μείωση του δυναμικού της μεμβράνης) αναφέρονται
ως ανασταλτικά αμινοξέα (ΙΑΑ)
EAA
-

O

-

O

O

-

O

O

+

+

O

H3N

O

H3N
SH

O-

O

O

+

+

H3N

H3N

-

O

SH

OL glutamate

L Aspartate

L cysteine

-

-

L homocysteine

IAA
-

O

O

O

O

O

O

O
O

S

O-

NH3+
NH3
GABA

NH3+

+

glycine

β alanine

NH3+

taurine

Κριτήρια «νευροδιαβιβαστή»
➢ Βιοσύνθεση και φύλαξη του σε ειδικά προσυναπτικά κυστίδια

➢ Η απελευθέρωση του προκαλείται από εκπόλωση του νεύρου συνήθως εξαρτάται από [Ca2+]
➢ Εξωτερική εφαρμογή του μιμείται τη φυσιολογική μετασυναπτική
του δράση (σύνδεση σε υποδοχέα→ αποτέλεσμα)
➢ Εξωτερική εφαρμογή ανταγωνιστή του εμποδίζει τη φυσιολογική
μετασυναπτική του δράση
➢ Υπάρχει μηχανισμός
απενεργοποίησης

επαναπρόσληψης

ή/και

μεταβολικής

➢ Ορισμένοι νευροδιαβιβαστές (γλουταμινικό οξύ) είναι
πάντοτε διεγερτικοί, ενώ άλλοι (GABA) είναι πάντοτε
ανασταλτικοί
➢ Σε άλλες περιπτώσεις (ντοπαμίνη) ο υποδοχέας καθορίζει
αν η νευροδιαβίβαση είναι ανασταλτική ή διεγερτική

Προσυναπτικοί αυτοϋποδοχείς: ανάδρομη
ρύθμιση
Αναστολή προσυναπτικών αυτο-ϋποδοχέων από
χαμηλή δόση φαρμάκου-ανταγωνιστή μπορεί να
έχει ενισχυτικό αποτέλεσμα, ενώ το ίδιο φάρμακο σε
υψηλή δόση δρα ανταγωνιστικά (αναστολή μετασυναπτικών υποδοχέων).

Αυτορρύθμιση της ευαισθησίας των υποδοχέων:
• αυξάνεται παρουσία μακροχρόνιου ερεθίσματος μικρής έντασης
• μειώνεται παρουσία μακροχρόνιου ερεθίσματος μεγάλης έντασης
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ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ:
όξινα αμινοξέα, γλουταμινικό και
ασπαρτικό οξύ

Γλουταμινικό οξύ και GABA εντοπίζονται
κυρίως στον εγκέφαλο
Ασπαρτικό οξύ και γλυκίνη εντοπίζονται
κυρίως στον νωτιαίο μυελό
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ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ: L-ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ
κύριος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλο
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Οι ιοντοτροπικοί υποδοχείς γλουταμινικού οξέος ανταποκρίνονται άμεσα και είναι
δίαυλοι κατιόντων Na+, K+ και Ca2+
Ανάλογα με την εκλεκτική δέσμευση αγωνιστών διακρίνονται 3 υποτύποι:

• Ν-μεθυλο-D-ασπαρτικού οξέος (NMDA)

• 2-αμινο-3-(3-υδροξυ-5-μεθυλο-4ισοξαζολυλο)προπανοϊκού οξέος (AMPA)

• Καϊνικού οξέος (Κ)
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Σημαντικότερος είναι ο NMDA, ο μόνος γνωστός υποδοχέας που ρυθμίζεται
ταυτόχρονα ηλεκτρικά (τασοεξαρτώμενος) και χημικά (εξαρτώμενος από τη
παρουσία 2 προσδεμάτων). Είναι πολύ διαπερατός από Ca2+.
Διαθέτει τουλάχιστον 5 θέσεις δέσμευσης: Glu, Gly (2 αγωνιστές), Mg2+, Zn2+,
φαινκυκλιδίνης (PCP)

Στην κατάσταση ηρεμίας η πύλη του δίαυλου φράζεται (ηλεκτροεξαρτώμενα) από ιόν
Mg2 που εμποδίζει την αθρόα είσοδο Ca2+ εντός του κυττάρου-νευροπροστατευτικός ο
ρόλος του μαγνησίου
Η δέσμευση της Gly δεν επηρεάζεται από τη παρουσία στρυχνίνης (strychnine
insensitive)

Ο δίαυλος είναι τετραμερής: όταν ανοίξει εισέρχεται 1 Na+ και 1
Ca2+ για κάθε εξερχόμενο K+.
Φυσιολογικά ανοίγει μόνο για λίγα msec.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA

Ορθοστερικοί συνδέτες - στη
θέση του Glu ή στη θέση της
Gly
Αλλοστερικοί τροποποιητές
αρνητικοί (αναστέλλουν) ή
θετικοί
(ενισχύουν)
τη
δράση του νευροδιαβιβαστή
Αποκλειστές του διαύλου

Γιατί είναι προτιμότεροι οι αλλοστερικοί τροποποιητές?
Οι ορθοστερικοί συνδέτες συχνά εμφανίζουν τοξικές παρενέργειες
και προκαλούν απευαισθητοποίηση των υποδοχέων.
Αντίθετα, οι αλλοστερικοί τρποποποιητές:
• Είναι πιο εκλεκτικοί για τις διάφορες ισομορφές του υποδοχέα η ορθοστερική θέση διατηρείται ισχυρά.

• Έχουν ανώτατο όριο δραστικότητας, ανάλογα με το μέγεθος
αλλαγής διαμόρφωσης που επέρχεται στην ορθοστερική θέση –
μικρή τοξικότητα
• Δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από τον φυσικό συνδέτη – μικρή
τοξικότητα

Αντιεπιληπτικά (Felbamate) και γενικά αναισθητικά φάρμακα δρουν
ως αρνητικοί τροποποιητές του NMDAR.
Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσουν:
➢ Στην θεραπεία χρόνιου πόνου, σχιζοφρένειας, κατάθλιψης
➢ Στην πρόληψη εγκεφαλικής βλάβης που οφείλεται σε υπέρμετρη
απελευθέρωση γλουταμινικού οξέος
➢ ΟΜΩΣ απαιτείται προσοχή: Η ενεργοποίηση του υποδοχέα
NMDA συνδέεται με ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως η
μνήμη και η μάθηση

Συναπτικοί και εξωσυναπτικοί υποδοχείς NMDA – κυτταρικός θάνατος

Φυσιολογικά το γλουταμινικό οξύ αποικοδομείται ή επαναπροσλαμβάνεται τάχιστα από
τις συνάψεις. Στα αστροκύτταρα της γλοίας αποικοδομείται προς γλουταμίνη - διαθέσιμη
για βιοσύνθεση γλουταμινικού οξέος.
Η αυξημένη παρουσία γλουταμινικού οξέος είναι παθολογική => Διεγερτική
νευροτοξικότητα, Excitotoxicity
Η αθρόα εισροή Να+ και (κυρίως) των Ca2+ (δεύτερος αγγελιοφόρος) ενεργοποιεί
μηχανισμούς θανάτου των εγκεφαλικών νευρώνων: οξεία ενεργοποίηση από ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγκεφαλικό τραύμα, σταδιακή σε νευροεκφυλιστικές νόσους =>
απώλεια φυσιολογικής λειτουργικότητας και επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ του υποδοχέα NMDA: memantine

Το memantine (1-αμινο-3,5-διμεθυλοαδαμαντάνιο): στη θεραπεία μέτριας - σοβαρής νόσου
Alzheimer ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (+ σε δισκία βραδείας αποδέσμευσης)
Μη ανταγωνιστικός (uncompetitive) αναστολέας του NMDA. Στο φυσιολογικό pH φέρει
θετικό φορτίο και συνδέεται σε θέση κοντινή με τη θέση δέσμευσης των ιόντων Mg2+
Αναστέλλει την παρατεταμένη είσοδο των Ca2+, που ενοχοποιούνται ως η βασική αιτία
της διεγερτικής νευροτοξικότητας

Ανάπτυξη αμινοαδαμαντανίων ως φαρμάκων του ΚΝΣ
•Τα λιπόφιλα αμινοαδαμαντάνια εισέρχονται στο ΚΝΣ
•Αντιπαρκινσονικές ιδιότητες (μεταβολισμός κατεχολαμινών)
•Ενεργοποιητές ντοπαμινεργικού, σεροτονινεργικού και GABAεργικού συστήματος
•Ανταγωνιστές επί του NMDAR σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου
•Amantadine: θεραπευτικό αποτέλεσμα στη νόσο Parkinson
•Memantine: στατιστικά σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα (βελτίωση της
καθημερινής εκτέλεσης πράξεων) στην άνοια νόσου Alzheimer μέτριας βαρύτητας, ή
αγγειακής αιτιολογίας.

Νόσος Alzheimer- νευροεκφυλιστική νόσος
35.000.000 ασθενείς
Συμπτώματα: amnesia, aphasia (έλλειψη κατανόησης), apraxia,
agnosia (έλλειψη συναίσθησης)

• Απώλεια χολινεργικών νευρώνων
• Εναπόθεση πλακών αμυλοειδούς πεπτιδίου Αβ42 στους
νευρώνες
Θεραπεία: Χολινεργικοί παράγοντες, NMDA αποκλειστές (Επίσης
χορηγούνται
αντιοξειδωτικοί
παράγοντες,
συμπλοκοποιητικοί
παράγοντες, αναστολείς σύνθεσης αμυλοειδούς πεπτιδίου κ.α.)

Open channel blocker: Το memantine εισέρχεται στο εσωτερικό του ανοιχτού
διαύλου (έχουν ήδη προσδεθεί γλυκίνη και γλουταμινικό οξύ) κυρίως όταν
αυτός υπερλειτουργεί (prolonged activation)
Διαθέτει μικρή χημική συγγένεια, δεν συσσωρεύεται και έχει εξαιρετικά
σύντομη διάρκεια δράσης (fast receptor blocking/unblocking) - δεν επηρεάζει
τη φυσιολογική λειτουργία των συνάψεων

…..too little activation is bad, too much is even worse!!

Το memantine επιδρά κυρίως στους εξωσυναπτικούς υποδοχείς NMDA,
που η ενεργοποίηση τους συνδέεται με μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και
πυροδότηση κυτταρικού θανάτου, χαρακτηριστική της παθογένεσης
νευροεκφυλιστικών νόσων

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ (συνέργεια υπό διερεύνηση)

Ελαττώνει την εναπόθεση αμυλοειδούς
Κάθε άλλη προσπάθεια για ανακάλυψη αναστολέων του NMDA προκάλεσε σοβαρές
νευρολογικές παρενέργειες, κυρίως αλλαγή της συμπεριφοράς.
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Η σύνθεση του memantine μπορεί να γίνει με εφαρμογή της αντίδρασης Ritter:
αντίδραση καρβοκατιόντος με ακετονιτρίλιο / υδρόλυση προς αμίδιο.
Έντονες συνθήκες (διαιθυλενογλυκόλη 2000C/ KOH) για τη λήψη του
αμινοπαραγώγου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ του υποδοχέα NMDA: ketamine

Η phencyclidine, PCP, 1-(1φαινυλοκυκλοεξυλο)πιπεριδίνη
αναπτύχθηκε ως αναισθητικό.
Προκαλεί παραισθήσεις (angel’s
dust), ντελίριο, ψύχωση και
εθισμό

Το
ketamine
(R,S)-2-(2χλωροφαινυλο)-2μεθυλαμινο)κυκλοεξαν-1-όνη
xρησιμοποιείται
ως
γενικό
αναισθητικό.

Και τα δύο προκαλούν νοητική σύγχυση σε υγιείς + επιτείνουν την σύγχυση σχιζοφρενών

→ Συνδέεται η σχιζοφρένεια με υπολειτουργία των υποδοχέων NMDA?

To ketamine (pka: 7.5, cLogP: 2.46) είναι λιπόφιλη αρυλοκυκλοεξυλαμίνη, διαθέτει 2
δέκτες (ΝΗ, C=O) και 1 δότη (ΝΗ) δ. Η.
Ισχυρότατο αναισθητικό μικρής διάρκειας (10-25 min).
Ως ketamine και norketamine (κύριος μεταβολίτης) συνδέεται ισχυρά στον NMDAR και
αναστέλλει τη λειτουργία του διαύλου (channel blocker).
Αναλγητική δράση (σύνδεση και σε υποδοχείς οπιοειδών) Επιθυμητή για την πρόληψη
του μετεγχειρητικού πόνου
Drug repurposing: διαθέτει αντικαταθλιπτική δράση, που εμφανίζεται άμεσα
(2h) και έχει μεγάλη διάρκεια (1 εβδομάδα)
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΥΡΗΜΑ?

Η κατάθλιψη εμφανίζεται όλο και συχνότερα (300.000.000 ασθενείς) και είναι ασθένεια
σύνθετης και όχι αποσαφηνισμένης αιτιολογίας. Υπάρχουν ασθενείς που δεν
ανταποκρίνονται στην κλασσική θεραπεία.
Η θεραπεία πρέπει να αντιστρέφει την παρατηρούμενη νευρωνική ατροφία

Σύνθεση του KETAMINE
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Μεταβολισμός σύνθετος και εξαρτώμενος από στερεο- και regioεκλεκτικότητα: ετερογένεια στο κλινικό αποτέλεσμα.
Οι μεταβολίτες της S-ketamine (κυρίως η 2R,6R-υδροξυνορκεταμίνη)
ενεργοποιούν περισσότερο τον υποδοχέα AMPA

Μηχανισμός δράσης Η αναστολή του NMDAR σε GABAεργικούς ρυθμιστικούς νευρώνες (1)
αυξάνει την απελευθέρωση του γλουταμινικού οξέος στις συνάψεις (2) και ενεργοποιεί τους
μετασυναπτικούς υποδοχείς AMPA (3) => η νευρική εκπόλωση και η εισροή ιόντων
ασβεστίου ενεργοποιεί μέσω κυτταρικής σηματοδότησης την απελευθέρωση του
εγκεφαλικού νευροτροφικού παράγοντα BDNF (4) καταλήγοντας σε αυξημένη
πρωτεϊνοσύνθεση και ενίσχυση των συνάψεων. Η αναστολή του NMDAR συνεπάγεται
αναστολή της ΝΟ συνθετάσης και μείωση της παραγωγής ΝΟ (=αντικαταθλιπτικό
αποτέλεσμα, επίσης).

ΔΥΟ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: memantine και ketamine

memantine
Αναστολέας του διαύλου νατρίου, η δέσμευση του στον NMDA εξαρτάται από το
δυναμικό της μεμβράνης
Συνδέεται χαλαρά (low affinity)
Πολύ καλά ανεκτό – τοξικότητα μόνο σε μεγάλη δοσολογία

ketamine
Αναστολέας του διαύλου νατρίου, η δέσμευση του στον NMDA εξαρτάται από το
δυναμικό της μεμβράνης
Ισχυρότερη σύνδεση από το memantine (IC50ketamine = IC50memantine/2)
Ψυχομιμητικά συμπτώματα σε μεγάλη δοσολογία (αναισθητικού)
Η αντικαταθλιπτική δράση σχετίζεται με την πυροδοτούμενη από τον υποδοχέα
AMPA κυτταρική σηματοδότηση
Βοήθησε στην κατανόηση της παθογένειας της κατάθλιψης, αποδεικνύοντας
πρακτικά τον σημαντικό ρόλο της γλουταμινεργικής νευροδιαβίβασης και των
υποδοχέων AMPA

→ AMPA modulators σε ανάπτυξη ως νέου τύπου αντικαταθλιπτικά φάρμακα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ AMPA

.

Ο ΑΜΡΑ είναι κυρίως μετασυναπτικός υποδοχέας και ρυθμίζει την ταχεία εκπόλωση των
γλουταμινικών συνάψεων – μελετάται η εμπλοκή του σε πλήθος νευρολογικών και
ψυχιατρικών διαταραχών και ο ρόλος του στην συναπτική πλαστικότητα (μάθηση +
μνήμη): οι μετασυναπτικοί NMDAR (μικρός αριθμός) είναι σημαντικοί για την ενίσχυση
των συνάψεων (μέσω Ca2+σηματοδότησης αυξάνουν τον αριθμό και την σταθερότητα των
AMPA υποδοχέων) → Long Term Potentiation, LTP. Όμως οι AMPA υποδοχείς είναι
σημαντικοί για τη διατήρηση του LTP

ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΟΣΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ AMPA (ΑΜΡΑκίνες).

.

Παράγωγα πυρρολιδόνης, τα piracetam και aniracetam, επιβραδύνουν την
απευαισθητοποίηση του υποδοχέα στη παρουσία γλουταμινικού οξέος και
δρουν ως νευροπροστατευτικά σε ηλικιωμένους => ενίσχυση γλουταμινεργικής
και χολινεργικής νευροδιαβίβασης, βελτίωση μνήμης και συμπτωμάτων νόσου
Parkinson
Προβλήματα: εμπλοκή κ.α. υποδοχέων, excitotoxicity

Θετικός τροποποιητής
AMPAR: Aniracetam

1-(4-μεθοξυβενζοϋλο)-2-πυρρολιδόνη
N-ανισουλο-2-πυρρολιδόνη

Αρνητικός τροποποιητής AMPAR: Perampanel
(ΝΕΟ ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ)

Αλλοστερικός τροποποιητής, μειώνει την μετασυναπτική νευρωνική
υπερδιέγερση

2-(2-οξο-1-φαινυλο-5-πυριδιν-2-υλο-1,2-διυδροπυριδιν-3-υλο)βενζονιτρίλιο

Φαρμακευτική παρέμβαση στη GABAεργική σύναψη

Καταλυτικός μηχανισμός αποκαρβοξυλίωσης στο ενεργό κέντρο της GABA-T

Ενίσχυση της βιοσύνθεσης του GABA:
Βαλπροϊκό νάτριο, 2-προπυλοπεντανοϊκό νάτριο
H
O

OH
COOH

SSAD dehydrogenase

O

COOH

CH3CH2CH2
CHCOO-, Na+
CH3CH2CH 2
Sodium valproate (Divalproex sodium)

Αναστολή του ενζύμου αποικοδόμησης: ενεργοποίηση του ανάδρομου ελέγχου =
αντιεπιληπτική δράση + ενίσχυση κατασταλτικών ΚΝΣ (BAR, BENZ)
Παρενέργειες – υπνηλία, αύξηση σωμ. βάρους- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Ανακαλύφθηκε τυχαία

To
Gabaculine (5-αμινοκυκλοεξαδιεν-1,3-υλο-1-καρβοξυλικό οξύ) φυσικό προϊόν
(Streptomyces toyocaensis), είναι ο ισχυρότερος γνωστός αναστολέας της GABA-T:
συνδέεται ομοιοπολικά με την πυριδοξάλη
σχηματίζοντας παράγωγο του 3αμινοβενζοϊκού οξέος
Αποτελεσματικό ως αντισπασμωδικό
φαρμακολογικό αντιδραστήριο

ΑΛΛΑ

ΜΟΝΟ

ΜΕ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΔΙΑΙΤΑ

–

(R,S)-4-αμινοεξεν-5-οϊκό οξύ, γ-βινυλο-GABA
Vigabatrin: ένα ορθολογικά σχεδιασμένο φάρμακο

O
OH
Cl
H3 N

Διέρχεται ικανοποιητικά τον αιματεγκεφαλικό φραγμό: αύξηση λιποφιλίας +
μείωση βασικότητας της αμινομάδας (στο φυσιολογικό pH υπερισχύει η αδιάστατη
μορφή του φαρμάκου – αναγνωρίζεται από τον μεταφορέα των L-αμινοξέων.

gaba pka: 4 / 9.7 (→ 4.3)
vigabatrin pka: 4.23 /10.43 (→ 3.57)

Το Vigabatrin συνδέεται ομοιοπολικά με την Β6 και με το ένζυμο (υπόστρωμα
αυτοκτονίας, suicide substrate): μη αντιστρεπτή αναστολή → αντισπασμωδική δράση
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΙΑΙΤΑΣ Ο σχηματισμός α,β-ακόρεστης κετόνης, συσχετίζεται με σοβαρές
πιθανές παρενέργειες του φαρμάκου (βλάβες αμφιβληστροειδούς)

Θεραπεία μερικών
σπασμών σε βρέφη και παιδιά
Απαγορεύεται στην εγκυμοσύνη
(νευροϊστοπαθαλογικές ανωμαλίες)
Μη αντιστρεπτή απώλεια οπτικού πεδίου (30-40% των ασθενών)
Γλαύκωμα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Συσσώρευση GABA στον αμφιβληστροειδή,
υπερενεργοποίηση του υποδοχέα GABAc
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ο καταλύτης Pd σχηματίζει σύμπλοκο π-αλλυλοπαλλαδίου και διευκολύνει
την στερεοσκλεκτική διάνοιξη του εποξειδίου

Gabapentin 2-[1-(αμινομεθυλο)
κυκλοεξυλ]οξικό οξύ

Pregabalin: γ-ισοβουτυλο-GABA

Τα Gabapentin και Pregabalin (gabapentinoids), λιπόφιλα παράγωγα GABA
σχεδιάσθηκαν ως αναστολείς της GABA-T. Δεν αναστέλλουν το ένζυμο και δεν
συνδέονται – (στερεοχημική παρεμπόδιση) - στον υποδοχέα GABAΑ
Δρουν ως αρνητικοί αλλοστερικοί τροποποιητές προσυναπτικών τασοεξαρτώμενων
διαύλων ασβεστίου και μειώνουν την απελευθέρωση γλουταμινικού οξέος
•Συνταγογραφούνται ως:
•Αντιεπιληπτικά (συμπληρωματική θεραπεία μερικών σπασμών,
•ενίσχυση απελευθέρωσης + επιβράδυνση μεταβολισμού του GABA)
•Αναλγητικά (με σημαντική δράση σε ημικρανίες, νευροπαθή πόνο)
•Για τη μείωση της εμβοής
Το Pregabalin είναι 2-4 φορές ισχυρότερο αναλγητικό από το Gabapentin και διαθέτει
σημαντική αγχολυτική δράση
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Gabapentine

Gabapentine 2-[1-(αμινομεθυλο) κυκλοεξυλ]οξικό οξύ
Σε χαμηλή δοσολογία παρουσιάζει μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα, που μειώνεται σημαντικά
με κορεσμό του μεταφορέα των L-αμινοξέων. Αντίθετα το pregabalin έχει απλούστερη
φ/κ, χωρίς φαινόμενα κορεσμού
Η δομή καθορίζει την σύνδεση στον υποδοχέα, αλλά και την αναγνώριση από τον
μεταφορέα των L-αμινοξέων

λιπόφιλη άγκυρα
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Tiagabin

Η επαναπρόσληψη του GABA πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών
διαμεμβρανικών μεταφορέων που εντοπίζονται στα προσυναπτικά άκρα των
νευρώνων (GAT-1) και στα αστροκύτταρα (GAT 2/3)
Από τους 4 μεταφορείς, GAT-1, GAT-2, GAT-3 και BGT-1, σημαντικότερος είναι ο GAT-1
Το νιπεκοτικό οξύ και το Tiagabine αναστέλλουν σχετικώς εκλεκτικά τον GAT-1

(3S)-1-[4,4-δις(3-μεθυλο-2-θειενυλο)-3-βουτενυλο]-3-πιπεριδινοκαρβοξυλικό οξύ
Ισχυρό αντισπασμωδικό φάρμακο, συμπληρωματική θεραπεία σε ενήλικες (>12 ετών).
Θεραπεία δεύτερης γραμμής, μπορεί να προκαλέσει ζάλη, πονοκέφαλο, κατάθλιψη,
ψύχωση.

Χορηγείται επίσης σε κρίσεις πανικού + σε νευροπαθή πόνο
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To GABA λειτουργεί στο 1/3 των εγκεφαλικών συνάψεων. Η νευρική εκπόλωση
προκαλεί απελευθέρωση GABA - εξαρτώμενη από Ca2+- που συνδέεται σε
μετασυναπτικούς και εξωσυναπτικούς υποδοχείς:
➢ μεταβοτροπικούς GABAB (GPCR), σε ΚΝΣ και στο αυτόνομο ΝΣ.
➢ ιοντοτροπικούς GABAΑ
➢ ιοντοτροπικούς GABAC (αμφιβληστροειδής) υποκατηγορία των υποδοχέων
GABAΑ

Σύνδεση στον GABAΒ
(προσυναπτικοί,

μετασυναπτικοί
εξωσυναπτικοί υποδοχείς)

H2 N

COOH

Cl
Baclofen

και

Η σύνδεση του GABA στην Β1 υπομονάδα
αποσυνδέει το ετεροδιμερές από τη
συζευμένη G-πρωτεϊνη και πυροδοτεί
σηματοδοτικά μονοπάτια για διάνοιξη
διαύλων Κ+ και αναστολή διάνοιξης
τασοεξαρτώμενων διαύλων Ca2+ →
υπερπόλωση του νευρώνα, έλεγχος
απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών (και
του ίδιου του GABA, ως feedback ρύθμιση)

Το Baclofen διαπερνά τον BBB και δρα ως ορθοστερικός αγωνιστής στον GABAΒ
Ενδείξεις
•Σπασμολυτικό σκελετικών μυών: θεραπεία σπαστικότητας – μετά από εγκεφαλικό
επεισόδιο, στο χρόνιο άσθμα, στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
•Απεξάρτηση αλκοολικών βελτίωση νοητικής λειτουργίας, αύξηση όρεξης

Δεν χρησιμοποιείται ευρέως (σοβαρές παρενέργειες: παραισθήσεις, ζάλη, ναυτία,
σύγχυση, εθισμός)

Σύνδεση στον υποδοχέα GABAΑ
•(προσυναπτικοί,
μετασυναπτικοί
εξωσυναπτικοί υποδοχείς)

και

Ορθοστερικοί και αλλοστερικοί συνδέτες
του GABAA τροποποιούν την φυσιολογική
λειτουργία του διαύλου χλωρίου

Με τη διάνοιξη του διαύλου εισέρχονται
ιόντα Cl- στο κύτταρο
• Μετασυναπτικοί
νευρώνες:
υπερπόλωση και σταθεροποίηση του
αρνητικού δυναμικού της μεμβράνης.

• Προσυναπτικοί νευρώνες: Η εισροή Να+
εξισορροπείται από ισοδύναμη εισροή
Cl- => αναστέλλεται η διάνοιξη των
τασοεξαρτώμενων διαύλων Ca2+ και η
απελευθέρωση
διεγερτικού
νευροδιαβιβαστή.
16 υπομονάδες

Ορθοστερικοί και αλλοστερικοί συνδέτες του υποδοχέα
τροποποιούν την φυσιολογική λειτουργία του διαύλου

GABAA

Nature 2020, 5
85, 303– 308

Σχηματική
GABAA :

αναπαράσταση

του

Οι 5 υπομονάδες του κυκλικά
τοποθετημένες σχηματίζουν δίαυλο
ιόντων Cl- διαμέτρου ~8nm
Διακρίνονται οι 2 θέσεις σύνδεσης
των 2 μορίων GABA (α/β) και η
αλλοστερική θέση σύνδεσης των
βενζοδιαζεπινών (α/γ)

Ορθοστερικοί συνδέτες στον υποδοχέα GABAA
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Δομικές απαιτήσεις για αγωνιστική GABAμιμιτική
δράση: άκαμπτα δομικά ανάλογα
4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol

Διαπερνούν τον αιματεγκεφαλικό φραγμό και ασκούν GABAμιμητική δράση
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• Το muscimol δρα ως ισχυρός GABAA αγωνιστής σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου:
παραισθησιογόνο.
• Το THIP (gavoxadol) αναπτύχθηκε ως υπνωτικό, αλλά αποσύρθηκε λόγω ισχυρής
καταστολής, παραισθήσεων και απώλειας του προσανατολισμού.
Κανένα δεν χρησιμοποιείται ως φάρμακο
Είναι καλύτερα ανεκτή η ενίσχυση της δράσης του νευροδιαβιβαστή (αφού αυτός
απελευθερωθεί), από την (ανεξέλεγκτη) μίμηση της δράσης του

Αλλοστερικοί τροποποιητές του υποδοχέα GABAA

Η πολυπλοκότητα της αλλοστερικής τροποποίησης δεν μπορεί να μελετηθεί εύκολα,
ακόμη και αν επιτευχθεί η κρυσταλλογραφική απεικόνιση του υποδοχέα: οι
κρυσταλλογραφικές δομές είναι στατικές και μπορεί να μην αντιστοιχούν στη λειτουργική
διαμόρφωση του υποδοχέα.

Μηχανισμός δράσης των αλλοστερικών τροποποιητών (A) δέσμευση σε τοπογραφικά
διακριτή θέση και τροποποίηση της δραστικότητας του ορθοστερικού αγωνιστή:
αλλαγή της συγγένειας (affinity modulation, AM) ή της αποτελεσματικότητας (efficacy
modulation, EM), που μπορεί να είναι θετική (positive allosteric modulators, PAM,
αρνητική (negative allosteric modulators, NAM), ή ουδέτερη (silent allosteric
modulators, SAM). Ο αλλοστερικός αγωνιστής (ΑΑ) προσφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα.
(B) Ένα “ενεργειακό σύρμα” συνδέει την ορθοστερική (μπεζ) και την αλλοστερική
(πράσινη) θέση σύνδεσης, ή συμβαίνει ολική αλλαγή διαμόρφωσης του υποδοχέα (C)
Journal of Medicinal Chemistry 2012, 55, 1445−1464

Βενζοδιαζεπίνες / βαρβιτουρικά
➢ Ασφάλεια: δεν προκαλούν θανάτους σε υπέρβαση δοσολογίας
➢ Αλληλεπιδράσεις: δεν είναι ενζυμικοί επαγωγείς
➢ Απομάκρυνση: πιο αργή, μεγαλύτερος χρόνος δράσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
και οι δύο κατηγορίες προκαλούν

σε μακροχρόνια χορήγηση:
➢ εθισμό

(Rebound effect)
➢ διασταυρούμενη ανοχή
(cross tolerence)

ΑΛΛΟΣΤΕΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ
Οι βενζοδιαζεπίνες θεωρούνται πολύ
ασφαλή φάρμακα: θετικοί αλλοστερικοί
τροποποιητές του GABAΑ, αυξάνουν τη
συχνότητα διάνοιξης και σταθεροποιούν
την ανοιχτή διαμόρφωση των διαύλων
Cl-, ενώ είναι ανενεργές απουσία
GABA
Τα βαρβιτουρικά ενεργοποιούν ισχυρά
τον GABAΑ, αυξάνοντας τη διάρκεια
διάνοιξης του διαύλου. Σε μεγάλη δόση
τον διατηρούν ανοιχτό ανεξάρτητα
από τη παρουσία νευροδιαβιβαστή
=>
επικίνδυνη
καταστολή
αναπνευστικής
/
καρδιαγγειακής
λειτουργίας μικρό θεραπευτικό
εύρος

Οι αρνητικοί τροποποιητές του
υποδοχέα προκαλούν αντίθετη αλλαγή
διαμόρφωσης: εμποδίζουν τη δέσμευση
του GABA και αφήνουν κλειστούς τους
διαύλους Cl- => προκαλούν σπασμούς
(picrotoxin)
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Προκαλεί άγχος, σπασμούς

Οι βενζοδιαζεπίνες ενισχύουν τη
GABAεργική διαβίβαση: αυξάνουν
την εισροή Cl- και την υπερπόλωση
του νευρώνα.

Κλινικά αποτελεσματικές ως:
αγχολυτικά
κατασταλτικά ΚΝΣ
υπνωτικά

αντισπασμωδικά
μυοχαλαρωτικά

Είναι δυνατός ο διαχωρισμός
των δράσεων?

Οι βενζοδιαζεπίνες δεσμεύονται
ισχυρά στην α/γ μεσεπιφάνεια
και αυξάνουν τη συνάφεια του
υποδοχέα για το GABA

Τα βαρβιτουρικά συνδέονται,
όπως και το GABA, στην α/β
μεσεπιφάνεια και επιβραδύνουν
την αποδέσμευση του GABA.

