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Bevezetés
Kapszaicin érzékeny afferens nociceptív neuronok. Az afferens nociceptív neuronok
potenciálisan káros ingerekről tájékoztatják a központi idegrendszert.
Régóta ismert, hogy a bőrt, nyálkahártyákat és zsigereket ellátó érző rostok perifériás csonkjainak
ingerlése értágulatot és plazmaextravazációt okoz (Bayliss, 1923; Langley, 1923; Lundberg et al.,
1984; Szolcsányi, 1984). Ez a jelenség a neurogén gyulladás (Jancsó et al., 1967; Jancsó et al.,
1968). A fájdalomérző idegeknek a gyulladásos válaszban résztvevő csoportját szelektíven izgatja,
nagy dózisban pedig deszenzibilizálja a kapszaicin. Ezeket az idegsejteket emiatt „kapszaicin
érzékeny afferenseknek” nevezzük (Szolcsányi, 1982; Szolcsányi, 1996). A neurogén gyulladást a
kapszaicin érzékeny idegrostokból felszabaduló szenzoros neuropeptidek közvetítik. Ugyanezekből
az idegvégződésekből gyulladásgátló hatású neuropeptidek (szomatosztatin, galanin, PACAP-38) is
felszabadulnak.
A neurogén gyulladás számos betegség kialakulásában szerepet játszik: pl. Asthma bronchiale
(Bertrand et al., 1993; Germonpré et al., 1997), allergiás rhinitis (Bertrand et al., 1993; Quartara &
Maggi, 1998), conjunctivitis és dermatitis (Gutwald et al., 1991), ekzema (Naukkarinen et al.,
1996), rheumatoid arthritis (Levine et al., 1985), migrén (Buzzi & Moskowitz, 1990; Williamson &
Hargreaves, 2001) és gyulladásos bélbetegségek (Renzi et al., 2000). Mindezen kórállapotok
neurogén összetevőire a hagyományos nem szteroid gyulladáscsökkentők hatástalanok (JancsóGábor & Szolcsányi, 1972; Helyes et al., 2001).
TRPV1 kapszaicin receptor. Néhány éve megtörtént a kapszaicin receptorának klónozása
(Caterina et al., 1997; Caterina & Julius, 2001; Clapham et al., 2003). Tranziens receptorpotenciál
vanilloid 1 (TRPV1) névre keresztelték, mivel homológiát mutat más tranziens receptorpotenciál
(TRP) családba sorolt ioncsatornákkal (Gunthorpe et al., 2002).
A TRPV1 receptor tulajdonképpen nem szelektív kationcsatorna, amit fájdalmas hőingerek (43 °C
felett), savas pH (Tominaga et al., 1998), exogén vegyületek (kapszaicin, reziniferatoxin, piperin,
zingeron, gingerol, etanol) (Szolcsányi, 1983; Szállási & Blumberg, 1989; Patacchini et al., 1990;
Szállási & Blumberg, 1990; Caterina et al., 1997; Liu et al., 2000; Dedov et al., 2002) és endogén
anyagok (anandamid, lipoxigenáz termékek, N-oleoil-dopamin) (Hwang et al., 2000; Trevisani et
al., 2002; Chu et al., 2003) aktiválnak.
Gyulladáskeltő szenzoros neuropeptidek. A gyulladáskeltő szenzoros neuropeptidek főbb
képviselői a tachikininek (P anyag, neurokinin A, neurokinin B) és a CGRP.
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A tachikininek legfontosab forrásai a kapszaicin érzékeny idegsejtek, de nem idegi struktúrákban is
megtalálhatók. A tachikininek G fehérjéhez kötött receptorokon keresztül fejtik ki hatásukat (NK1,
2, 3). A SP, NKA és NKB az NK1, 2 és 3 receptorok teljes agonistái. A SP legnagyobb affinitással
az NK1, a NKA az NK2, a NKB pedig az NK3 receptorhoz kötődik.
A gerincvelő hátsó gyökerében felszabaduló tachikininek szerepet játszanak a fájdalom
érzékelésében. A kolinerg és adrenerg ingerületátvitelt is befolyásolják (Grant, 2002). Endotélfüggő
értágulatot okoznak. Segítik az endoteliális sejtek szaporodását és vándorlását, valamint az
érújdonképződést (Maggi, 1995). A tachikininek plazmafehérje kiáramlást idéznek elő. Egyéb
anyagok felszabadítása és hízósejtdegranuláció révén simaizomösszehúzódás következhet be.
Ugyanakkor közvetlenül is kiválthatnak simaizomösszehúzódást. A SP fokozza a nyálmirigy,
gasztrointesztinális mirigyek és a hasnyálmirigy elválasztását (Lembeck & Starke, 1968; Konturek
et al., 1981).
A CGRP a kalcitonin/CGRP peptidcsalád tagja. Hatását G fehérjéhez kötött receptorokon keresztül
fejti ki. Leginkább extraneurális hatásokkal rendelkezik. Tengerimalac ileum mienterikus
plexusából fokozza az acetilkolin, de gátolja a noradrenalin és ATP felszabadulását. Intravénásan
alkalmazva hipotenziót, tachikardiát, fokozott koronária és mezenteriális vérátáramlást okoz
értágító hatása miatt. A CGRP értágító hatása független az endotélsejtektől. Számos szerv
simaizomzatát relaxálja (Maggi, 1995). A szívre pozitív kronotrop és inotrop hatást fejt ki (Tippins
et al., 1984). Elősegíti a neutrofil sejteknek az erek endotéljéhez való kapcsolódását (Hartung &
Toyka, 1989). A CGRP gátolja a pre-B limfociták érését, ellenanyagtermelését, valamint a T
limfociták szaporodását. Ugyancsak gátolja gyulladáskeltő citokinek (IL-1, IL-12) felszabadulását
makrofágokból, de serkenti a gyulladásgátló hatású IL-10 termelését. Mindezek alapján főként
limfociták és makrofágok okozta kórképekben a CGRP gyulladásgátló hatású lehet.
PACAP-38 és kapszaicin érzékeny afferens idegsejtek. A PACAP (pituitary adenylate cyclase
activating polypeptide) a VIP (vasoactive intestinal peptide)/szekretin/glükagon peptidcsalád tagja.
Két kötőhelyét azonosították különböző szövetekben. Az I-es típusú kötőhelyek a PAC1
receptoroknak felelnek meg. Ezek specifikusak PACAP-ra (Pisegna & Wank, 1993). A II-es típusú
kötőhelyek a VPAC1 és 2 receptorok megfelelői, amikhez PACAP és VIP is kapcsolódhat (Ishihara
et al., 1992; Vaudry et al., 2000). A PACAP receptorai G fehérjéhez kötöttek. A PAC1 receptor
főként az agyban fordul elő. A VPAC1 receptor mRNS-ét kimutatták az agykéregben és a
hippokampuszban. A VPAC2 receptor mRNS-ét a talamuszban, a nucleus suprachiasmaticusban, az
amigdala központi magjában és a hídban azonosították (Usdin et al., 1994; Sheward et al., 1995). A
különböző PACAP receptorok mRNS-ét a legtöbb endokrin szervben megtalálták (Usdin et al.,
1994; René et al., 1996). A tápcsatornában és annak mirigyeiben, a légzőszervekben, a
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kardiovaszkuláris rendszerben, a vesében, a fehér zsírszövetben és a harántcsíkolt izmokban is
megtalálhatók (Ishihara et al., 1992; Usdin et al., 1994; Wei & Mojsov, 1996; Wong et al., 1998). A
makrofágok és limfociták ugyancsak kifejeznek PACAP receptorokat (Delgado et al., 1996;
Johnson et al., 1996).
A PACAP előfordul a központi és perifériás idegrendszerben, az endokrin mirigyekben, valamint a
keringési-, légző- és emésztőszervekben. Hatásai a központi és környéki idegrendszerben, perifériás
szövetekben szerteágazók (Somogyvári-Vigh & Reglődi, 2004; Zhou et al., 2002).
A PACAP-38 és a CGRP együttes előfordulását igazolták érzőganglionokban, belső szervek
ideghálózataiban (Skakkebaek et al., 1999; Hannibal & Fahrenkrug, 2000), a tobozmirigyben
(Moller et al., 1999), bőrben és fogakban (Ichikawa & Sugimoto, 2003). A SP-vel is leírtak együttes
előfordulást (Strange-Vognsen et al., 1997; Mirabella et al., 2001).

Célkitűzések
1. Tisztázni, hogy a PACAP-38 felszabadulhat-e kapszaicin érzékeny idegvégződésekből
elektromos és kémiai ingerek hatására in vitro körülmények között.
2. Megvizsgálni, hogy a PACAP-38 felszabadulhat-e kapszaicin érzékeny idegsejtekből in vivo
és bekerülhet-e a szisztémás keringésbe.
3. Tanulmányozni a szisztémásan alkalmazott PACAP-38 hatását különböző gyulladásos
állatmodellekben (mind neurogén, mind kevert típusú gyulladások).
4. Megfigyelni a kapszaicin érzékeny neuronok és TRPV1 receptorok szerepét a PMA által
kiváltott fülgyulladás érzékenyítő hatásában.
5. Értékelni a prosztanoidok és IL-1β hozzájárulását a PMA által kiváltott fülgyulladás
érzékenyítő hatásához.
6. Meghatározni a kapszaicin érzékeny idegek és TRPV1 receptorok funkcióját DSS által
kiváltott bélgyulladásban.

A PACAP-38 hatása a szenzoros neuropeptidek felszabadulására, valamint akut
neurogén és nem neurogén gyulladásos folyamatokra patkányban és egérben
Számos tanulmány rámutat a PACAP gyulladásgátló hatására (Abad et al., 2001; Gomariz et al.,
2006). Ugyanakkor keveset tudunk a gyulladás neurogén összetevőire kifejtett hatásáról. Az
immunrendszerben a PACAP két helyről származhat: a limfoid szöveteket ellátó idegsejtekből és
magukból az immunsejtekből. A PACAP legfontosabb gyulladásgátló hatása, hogy csökkenti a
makrofágok aktivitását (Delgado et al., 1999).
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Módszerek
Izolált patkány tracheából kapszaicin, illetve elektromos ingerlés által kiváltott szenzoros
neuropeptid felszabadulás mérése. Altatott patkányok légcsövét eltávolítottuk, szervfürdőbe
helyeztük (1,8 ml) és pH 7,2-es, oxigenált, 37 °C-os Krebs-oldattal átáramoltattuk (1 ml/min) 60
percig. Ingerlés előtti, alatti és utáni mintákat vettünk 8 perces eltéréssel. Elektromos téringerlést
(EFS; 40 V, 0,1 ms, 10 Hz, 120 másodpercig, 1200 impulzus) végeztünk, vagy kapszaicint (10-6 M)
adtunk az oldathoz. Egyes kísérletekben PACAP-38-at adtunk az oldathoz, hogy megvizsgálhassuk
hatását a szenzoros neuropeptidek felszabadulására.
Az inkubáló oldat PACAP-38, CGRP, P anyag és szomatosztatin tartalmát radioimmunoassay (RIA)
eljárással határoztuk meg. Jelölt anyagnak mono-125I jelzett peptideket alkalmaztunk. Szintetikus
peptideket használtunk stanadardnak. A mérést 1 ml 0,05 mol/l-es, pH 7,4-es, 0,1 mol/l nátrium
kloridot, 0,25% BSA-t és 0,05% nátrium azidot tartalmazó oldatban végeztük. Az antiszérumot
(100 µl, 1:10000), a jelölt peptidet (100 µl, 5000 cpm/cső) és a standardot, vagy mintát (100 µl)
mérőpufferbe pipettáztuk. Inkubáció után (48-72 h, 4 °C) az antitesthez kötött peptidet izoláltuk és
a radioaktivitást megmértük.
PACAP-38 kimutatása plazmából tömegspektrometriával. A PACAP-38 kimutatását plazmából
standardhoz viszonyítva MALDI TOF (matrix–assisted laser desorption ionization time of flight)
tömegspektrometriával végeztük. PACAP-38 standard és patkány szérum 1-1 µl-ét azonos térfogatú
telített mátrixoldattal kevertük össze. A gyorsítást késleltetett extrakciós körülmények között (200
ns) pozitív ion üzemmódban 20 kV feszültséggel végeztük.
A kapszaicin érzékeny idegsejtek szisztémás ingerlése in vivo körülmények között. Altatott
patkányok farokvénájába reziniferatoxint (3 µg/kg, i.v.) adtunk. Az RTX injekció után 5 perccel
vérmintát vettünk az állatokból szívpunkciós módszerrel.
A nervus ischiadicus antidromos ingerlése. Altatott patkányok nervus ischiadicusát átvágtuk és a
perifériás csonkokat elektromosan ingereltük (20 V, 0,5 ms, 5 Hz, 5 min) (Szolcsányi et al., 1998b).
Egy órával az ingerlés előtt guanetidint (8 mg/kg, i.p.) adtunk. Az állatok pipekuroniumot (200
µg/kg, i.v.) kaptak és pozitív nyomással lélegeztettük őket. Öt perccel az ingerlés után vérmintát
vettünk szívpunkciós eljárással.
A plazmaminták előkészítése radioimmunoassay méréshez. A vérmintákhoz (6 ml állatonként)
EDTA-t (12 mg) és aprotinint (1200 U) adtunk. Centrifugálást (2000 rpm, 10 min, 4 °C) követően 3
térfogatnyi abszolút alkohollal kicsaptuk a peptideket. Második centrifugálás után a mintákat
áramló nitrogéngáz alatt beszárítottuk, majd 300 µl mérőpufferben reszuszpendáltuk (Jakab et al.,
2004).
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Mustárolajjal kiváltott fülduzzadás mérése egérben. A fülduzzadást paraffinolajban oldott 1%os mustárolajjal idéztük elő, amiből 10-10 µl-t kentünk a az állatok fülének belső és külső felszínére
a kísérlet kezdetekor és egy órával később. A fülvastagságot mikrométerrel határoztuk meg 0,01
mm-es pontossággal. Mindkét mustárolaj kezelés előtt 15 perccel az álatok PACAP-38-at kaptak
(10, 100 és 1000 µg/kg 200 µl fiziológiás sóoldatban, i.p.).
Mustárolajjal kiváltott akut neurogén gyulladás mérése patkány hátsó lábának bőrén. Altatott
hím Wistar patkányok mindkét hátsó lábát akutan denerváltuk. Az akut neurogén gyulladást 1%-os
paraffinolajban oldott mustárolajjal hoztuk létre. A plazmafehérje kiáramlást Evans-kék módszerrel
mértük. Húsz perccel a mustárolaj kezelés után az állatokat kivéreztettük. A gyulladás kezdete előtt
20 perccel a patkányok PACAP-38-at (100 µg/kg, i.p.) kaptak.
TRPV1 receptor agonistákkal előidézett akut neurogén gyulladás mérése patkány hátsó
lábának talpbőrén. Altatott patkányok mindkét hátsó lábát akutan denerváltuk. Az akut neurogén
gyulladást a bal hátsó lábon intraplantarisan alkalmazott RTX-szel (100 µl, 0,1 µg/ml), vagy
kapszaicinnel (100 µl, 100 µg/ml) hoztuk létre. A plazmafehérje kiáramlást Evans-kék módszerrel
mértük. Az RTX, vagy kapszaicin beadása után 20 perccel kivéreztettük a patkányokat. A gyulladás
kezdete előtt 10 perccel az állatok PACAP-38-at (10 µg/kg), vagy fiziológiás sóoldatot kaptak i.p.
Karrageeninnel kiváltott ödéma mérése patkány hátsó lábán. Altatott patkányok bal hátsó
lábába karrageenint (50 µl, 3%) adtunk intraplantarisan. A karrageenin beadása előtt, majd 60, 120
és 180 perccel utána pletizmometriával meghatároztuk a lábak térfogatát (Helyes et al., 2006). Egy
állatcsoport 10 perccel a gyulladás kezdete előtt i.p. 10 µg/kg PACAP-38-at kapott (Helyes et al.,
2001; Helyes et al., 2006).
Eredmények
Az izolált patkány légcső érző idegvégződéseiből ingerlés hatására PACAP-38 szabadul fel.
Kapszaicin (10-6 M) 27%-kal, elektromos téringerlés pedig több mint kétszeresére fokozta a
PACAP-38 felszabadulását.
PACAP-38 kimutatható a plazmában tömegspektrometriával, PACAP-27 azonban nem. A
PACAP-38 azonosítható volt kezeletlen patkányok plazmájában a 4558,7 Da-os jelnél
tömegspektrometriával, ami a PACAP-38 Na+ kvázimolekuláris ionnak felel meg (MW: 4558,7).
PACAP-27-et (MW: 3147,6), vagy hasonló ionját [M+Na] nem sikerült kimutatni.
A patkány plazma PACAP-szerű immunreaktivitása a kapszaicin érzékeny idegek szisztémás
ingerlésének hatására emelkedik. A kapszaicin érzékeny idegek ingerlése RTX injekcióval (3
µg/kg, i.v.) kétszeresére emelte a plazma PACAP-szerű immunreaktivitását (PACAP-LI). Az
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A PACAP-38 gátolja az izolált patkány tracheából kapszaicinnel és EFS-sel kiváltott P anyag,
CGRP és szomatosztatin felszabadulást. Kapszaicin (10-6 M) 2,5, 11 és 3-szoros emelkedést okozott
a P anyag, CGRP és szomatosztatin felszabadulásában. EFS (1200 impulzus) 3, 3,5 és 2,5-szeres
emelkedést idézett elő ezen peptidek kiáramlásában. PACAP-38 (20-2000 nM) szignifikánsan és
koncentrációfüggően gátolta a szenzoros neuropeptid felszabadulást mindkét esetben.
PACAP-38 hatása az egérfül akut neurogén ödémájára. PACAP-38 (10, 100 és 1000 µg/kg)
szignifikánsan és dózisfüggően csökkentette a mustárolaj által kiváltott fülödémát.
PACAP-38 hatása akut neurogén gyulladásra patkány hátsó lábának bőrén. PACAP-38 (100
µg/kg, i.p.) szignifikánsan, 37,8%-kal gátolta a mustárolaj okozta Evans-kék akkumulációt patkány
akutan denervált hátsó lábának bőrében.
A PACAP-38 csökkenti a kapszaicinnel és reziniferatoxinnal kiváltott akut neurogén
gyulladást patkány hátsó lábának talpbőrében. PACAP-38 (10 µg/kg, i.p.) 10 perccel a
gyulladáskeltő RTX (0,1 µg/ml, 100 µl, intraplantarisan), vagy kapszaicin (100 µg/ml, 100 µl,
intraplantarisan) előtt alkalmazva 45,7%, illetve 46,4%-os gátlást okozott.
PACAP-38 hatása karrageeninnel kiváltott akut lábödémára patkányban. PACAP-38 (10
µg/kg, i.p.) szignifikánsan csökkentette a karrageeninnel kiváltott ödémát.
Összefoglalás
Igazoltuk, hogy a PACAP-38 felszabadul az ingerelt kapszaicin érzékeny idegvégződésekből.
Ezenkívül ismertettünk egy specifikus és érzékeny radioimmunoassay eljárást a PACAP-LI-nek
plazmából történő megbízható kimutatására. Ezen módszer segítségével bizonyítottuk, hogy a
kapszaicin érzékeny idegekből TRPV1 receptoron keresztül felszabaduló PACAP-38 bekerül a
szisztémás keringésbe. Azt találtuk, hogy a PACAP-38 képes gátolni a szenzoros neuropeptidek
felszabadulását az érzőrostokból. Ugyanezzel a hatásmechanizmussal szisztémásan alkalmazva
hatékonyan csökkenti a neurogén gyulladást in vivo. A szisztémásan alkalmazott PACAP-38 a
kevert típusú ödémaképződést is mérsékelte patkány hátsó lábában.
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Nem neurogén gyulladásnak kapszaicin érzékeny idegekre kifejtett szisztémás
érzékenyítő hatása egérfülben
A forbol 12-mirisztát 13-acetát (PMA) kiváltotta egérfül gyulladást régóta használják különböző
anyagok gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálatára (Garrido et al., 2004; Huang et al., 2006).
Vanilloid vegyületekkel kezelt állatok segítségével neurogén összetevőket igazoltak a PMA okozta
egérfül gyulladásban.
Vizsgálatunk célja a kapszaicin érzékeny idegvégződések és TRPV1 receptorok szerepének
tisztázása a PMA okozta egérfül gyulladás idegrostokra kifejtett érzékenyítő hatásában.
Módszerek
PMA és aceton kezelés. Altatott állatok jobb fülét acetonban oldott PMA-val (2,5 µg) kentük be. A
bal füleket acetonnal kezeltük. Külön állatcsoportok mindkét fülét acetonnal kentük be, illetve a
jobb fület PMA-val kezeltük, a bal fül pedig érintetlen maradt.
Szisztémás reziniferatoxin előkezelés. Az RTX törzsoldatot (1 mg/ml) 96%-os etanollal
készítettük, a további hígításokat fiziológiás sóoldattal végeztük. Altatott TRPV1+/+ állatok
nyakába 10, 30 és 100 µg/kg RTX oldatot adtunk s.c. három egymást követő napon. Az egereket 14
nappal a kezelés után vontuk be kísérletbe. A kezelés sikerességét szemtörlési teszttel ellenőriztük.
Lokális kapszaicin kezelés. TRPV1+/+ állatok jobb, vagy bal fülét 70%-os etanolban oldott 0,5%os kapszaicinnel kentük be. Az ellenoldali füleket etanollal kezeltük. A kapszaicin kezelést
kétóránként végeztük ötször, két egymást követő napon. Az állatokat 4 nappal a kezelés után
használtuk kísérlethez (Gábor & Rázga, 1992).
Ibuprofen kezelés. Vad típusú állatok egy csoportja 45 perccel a PMA és aceton kezelés előtt,
illetve 6 és 12 órával utána 70 mg/kg fiziológiás sóban oldott ibuprofent kapott.
Anti-IL-1β antitest kezelés. Egy egércsoport 5 µg poliklonális kecske anti egér IL-1β IgG-t kapott
i.v. Az állatok egy órával az injekció után részesültek PMA és aceton kezelésben, fülvastagságukat
pedig az alább leírtaknak megfelelően mértük.
A fülödéma mérése. A fülvastagságot az acetonnal, illetve PMA-val történő kezelés előtt és adott
időpontokban a kezelés után határoztuk meg mikrométerrel.
Mieloperoxidáz aktivitás mérése. A mintákat 12 órával az aceton és PMA kezelés után vettük,
majd a mérésig -20 °C-on tároltuk. A füleket megmértük, felaprítottuk és homogenizáltuk. A
homogenizátumot lecentrifugáltuk (10000 g, 4 °C, 10 perc) és 500 µl mintát gyűjtöttünk a
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felülúszóból. A mieloperoxidáz aktivitást 96 lyukú lemezen 3, 3’, 5, 5’-tetrametil-benzidin
segítségével határoztuk meg szobahőmérsékleten.
Szövettan. Pontoztuk az ödéma mértékét, a szőrtüszők és faggyúmirigyek nekrózisakor kialakuló
mikroabszcesszusok, valamint az akkumulálódott fehérvérsejtek számát.
Az IL-1β koncentrációjának mérése. A mintákat megmértük, majd fenilmetilszulfonil fluoridot
tartalmazó RPMI oldatba (1 ml) tettük és feldaraboltuk. A füleket homogenizáltuk, lecentrifugáltuk
(10000 g, 4 ºC, 10 perc) és 500 µl mintát gyűjtöttünk a felülúszóból. A minták IL-1β tartalmát BD
OptEIA ELISA set segítségével határoztuk meg.
Eredmények
A TRPV1 receptorgén hiányának, szisztémás RTX előkezelésnek, lokális kapszaicin
deszenzibilizációnak, valamint ibuprofen kezelésnek a PMA és aceton okozta fülödémára
kifejtett hatása. Amennyiben a jobb fület PMA-val kezeltük, az aceton kezelésben részesült bal fül
vastagsága 85%-kal növekedett 12 óra alatt TRPV1+/+ és -/- állatokban egyaránt. Az első 4 órában
az acetonnal kezelt fülek nem vastagodtak meg. A PMA kezelés a jobb fülön 163-196%
fülvastagodást idézett elő TRPV1+/+ és TRPV1-/- egerekben is.
TRPV1+/+ állatok reziniferatoxinnal történő szisztémás előkezelése csökkenti az aceton kiváltotta
fülödémát a bal oldalon. Az előkezelés 30-50%-kal gátolta a jobb oldali PMA okozta fülvastagodást
főként az első 6 órában.
Ha mindkét fület acetonnal kezeltük, csak 12-20%-os vastagodást tapasztaltunk. Ha a bal fület
érintetlenül hagytuk, az ellenoldali PMA kezelés 30%-os fülvastagodást eredményezett a kezeletlen
bal oldalon TRPV1 KO és vad típusú egerekben is.
A kétoldali aceton kezelés okozta fülödémát sem a TRPV1 receptorgén hiánya, sem a szisztémás
RTX előkezelés nem befolyásolta szignifikánsan.
Egy külön állatcsoportban TRPV1+/+ egerek acetonnal kezelt bal fülén helyi kapszaicin
deszenzibilizálást végeztünk. Ekkor az aceton kezelés csak kismértékű vastagodáshoz vezetett. Ha a
lokális előkezelést a jobb, PMA-val kezelt fülön végeztük, a PMA kiváltotta fülödéma a korai
időszakban csökkent. Az ellenoldali, nem előkezelt fülön az aceton hatására továbbra is 74-91%-os
vastagodás jelentkezett.
TRPV1+/+ állatokban az ibuprofen kezelés (70 mg/kg) teljesen kivédte a baloldali, aceton okozta
fülvastagodást. Az ibuprofen kezelés nem befolyásolta szignifikánsan a jobb fül PMA kiváltotta
ödémáját.
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A TRPV1 receptorgén hiány és RTX előkezelés hatása a fülminták mieloperoxidáz
aktivitására. A bal oldali aceton kezelés kismértékű, de szignifikáns mieloperoxidáz aktivitás
emelkedést idézett elő TRPV1 KO egerekben.
Nagymértékű mieloperoxidáz aktivitás fokozódást tapasztaltunk a PMA-val kezelt jobb fülekben 12
órával a kezelés után. Ezt sem a szisztémás RTX előkezelés, sem a TRPV1 receptor genetikai
hiánya nem befolyásolta.
Szövettani eredmények. A TRPV1 KO állatok füleiben találtuk a legnagyobb számú
mikroabszcesszust. Ezekben az állatokban a bal oldali aceton kezelés is okozott enyhe
mikroabszcesszus képződést. A jobb fülek PMA kezelése nagyfokó mono- és polimorfonukleáris
sejt akkumulációját idézte elő TRPV1+/+, TRPV1-/- és RTX előkezelt vad típusú egerekben. A
kétoldali aceton kezelés nem vezetett szignifikáns sejtgyülem kialakulásához.
A PMA és aceton kezelés hatása az egérfül IL-1β tartalmára. A PMA kezelt állatok bal oldali,
acetonnal kezelt fülében emelkedett IL-1β szintet mértünk. A kétoldali aceton kezelés sem
TRPV1+/+ sem TRPV1-/- állatokban nem okozott emelkedett IL-1β szintet. A jobb oldali PMA
kezelés megemelte a fülek IL-1β tartalmát TRPV1+/+ és TRPV1-/- egerekben is.
Szisztémás anti-IL-1β antitest kezelés hatása a PMA és aceton okozta fülödémára. Az anti-IL1β antitesttel való előkezelés nem csökkentette a PMA kezelés érzékenyítő hatását az ellenoldali
aceton kiváltotta fülvastagodásra. Az előkezelés a PMA okozta fülödémát sem gátolta a jobb
oldalon.
Összefoglalás
Igazoltuk a PMA érzékenyítő hatását az ellenoldali aceton okozta fülödémára, valamint bemutattuk,
hogy a prosztanoid vegyületek fontos szerepet játszanak ebben a folyamatban. Eredményeink
alapján az IL-1β nem vesz részt az érzékenyítésben. Adataink szerint a potenciáló hatás az
acetonnal kezelt fül kapszaicin érzékeny idegvégződésein keresztül érvényesül, de a TRPV1
receptortól függetlenül.
Továbbá bizonyítékot szolgáltattunk arra, hogy a PMA okozta fülgyulladás neurogén összetevője
független a TRPV1 receptortól és nem IL-1β közvetíti.
Rámutatunk, hogy önkontrollos in vivo gyulladásos kísérletekben az aceton nem használható a
PMA inert oldószereként. Munkánk a helyi sejtes gyulladásos folyamatok során felszabaduló
mediátoroknak arra a tulajdonságára hívja fel a figyelmet, hogy azok a test távoli részében a
neurogén gyulladást fokozhatják.
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A kapszaicin érzékeny afferens idegvégződések szerepe a dextrán szulfát okozta
vastagbélgyulladásban
A kapszaicin érzékeny idegvégződések és a TRPV1 receptor szerepét gyulladásos bélbetegségekben
régóta vizsgálják. A colitis ulcerosa és a Crohn-betegség legelterjedtebb állatmodelljei a dextrán
szulfát nátrium (DSS) és helyileg alkalmazott trinitrobenzol szulfonsav (TNBS) okozta
vastagbélgyulladás (Okayasu et al., 1990; Morris et al., 1989).
TNBS-szel együtt alkalmazott helyi kapszaicin kezelés (640 µmol/l) gátolta a TNBS okozta
gyulladást patkányban (Goso et al., 1993), ezzel alátámasztotta a felaszabadított neuropeptidek
gyulladáscsökkentő hatását. Per os adagolt kapszaicin az orális dextrán szulfát által kiváltott
bélgyulladást is csökkentette patkányban (Okayama et al., 2004). Néhány közlemény szerint
TRPV1 antagonisták védő hatással rendelkeznek TNBS-szel és dextrán szulfáttal kiváltott
vastagbélgyulladás esetén rágcsálókban (Kihara et al., 2003; Fujino et al., 2004; Kimball et al.,
2004). Az érző idegvégződések deszenzibilizálása kapszaicin előkezeléssel fokozta a gyulladásos
elváltozásokat TNBS-szel, DSS-tal kiváltott és egyéb bélgyulladás modellekben (Barada et al.,
2001; Okayama et al., 2004). Arra vonatkozóan is születtek adatok, hogy újszülöttkori kapszaicin
deszenzibilizálás enyhíti a DSS okozta bélgyulladást patkányban (Kihara et al., 2003).
Mivel a kapszaicin érzékeny idegvégződéseknek, különösen pedig a TRPV1 receptornak a
gyulladásos

bélbetegségekben

betöltött

szerepére

vonatkozó

kísérleti

eredmények

ellentmondásosak, jelen vizsgálatunkban a szenzoros neurogén összetevők részvételét a DSS okozta
bélgyulladásban TRPV1 receptorgén hiányos állatok és szisztémás RTX előkezelés segítségével
tanulmányoztuk.
Módszerek
A vastagbélgyulladás létrehozása. Az egerknek szabad hozzáférést biztosítottunk bidesztillált
vízben oldott DSS-hez (2%) 5, vagy 6 napig. A kontroll állatok bidesztillált vizet kaptak. Az állatok
súlyát naponta lemértük, székletük konzisztenciáját, vértartalmát pontoztuk. Hat nap után az
állatokat éterrel elkábítottuk és dekapitáció segítségével leöltük. A vastagbelüket eltávolítottuk,
majd a széklet eltávolítása érdekében Krebs-Henseleit oldattal óvatosan átöblítettük. A bélmintákat
három egyenlő részre osztottuk (proximális, középső és disztális). Mindhárom szakaszból 4 mm
széles gyűrűket vágtunk szövettani vizsgálatra.
Szisztémás reziniferatoxin előkezelés. A szisztémás RTX előkezelést a korábban leírtaknak
megfelelően végeztük és ellenőriztük.
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A

betegség

súlyosságát

jellemző

klinikai

pontszám

(Disease

Activity

Index).

A

testsúlyveszteséget, széklet halmazállapotot és vértartalmat naponta pontoztuk (Stevceva et al.,
2001). Mindhárom jellemzőt 0-tól 4-ig terjedő skálán jellemeztük. A klinikai pontszám a
súlyvesztés, széklet halmazállapot és széklet vértartalom pontszámok számtani átlaga. A DSS
kezelésben részesült TRPV1+/+, TRPV1-/- és TRPV1+/+ RTX előkezelt állatok esetében túlélési
statisztikát is készítettünk.
Mieloperoxidáz aktivitás mérése. A bélminták súlyát megmértük, felaprítottuk őket és 1 ml 50
mM-os 0,5% hexadeciltrimetilammonium bromidot tartalmazó káliumfoszfát pufferben (pH 6)
homogenizáltuk. A homogenátumot 10000 g-vel, 4 °C-on, 10 percig centrifugáltuk. A felülúszóból
400 µl-t leszívtunk. A mieloperixidáz aktivitást a korábban leírtaknak megfeleően határoztuk meg.
Szövettan. A nyálkahártyában a kripták magasságát, valamint a gyulladás súlyosságát és
kiterjedését pontoztuk (Kihara et al., 2003).
Eredmények
Klinikai pontszám (Disease Activity Index). TRPV1+/+ állatokban a 2%-os DSS kezelés 57,14%os elhullást eredményezett. A TRPV1 receptor genetikai hiánya nem befolyásolta a klinikai
pontszámot. A TRPV1-/- egerek esetében 38,46%-os veszteséget tapasztaltunk 6 nap alatt. Az RTX
előkezelt TRPV1+/+ állatoknál különösen nagymértékű elhullás jelentkezett (91,67%). A
szisztémás RTX előkezelés nem módosította a klinikai pontszámot. A TRPV1+/+ RTX előkezelt
állatok túlélési valószínűsége szignifikánsan kisebb volt, mint a TRPV1+/+ egereké.
A bélminták mieloperoxidáz aktivitása. A DSS kezelés az összes állatcsoportban az MPO
aktivitás szignifikáns emelkedéséhez vezetett. A TRPV1 KO állatok több, mint kétszeres MPO
aktivitás emelkedést mutattak a középső bélszakaszon a vad törzshöz képest. A kapszaicin érzékeny
idegrostok funkciójának RTX előkezeléssel történő blokkolása a középső és disztális
bélszakaszokon szignifikánsan magasabb MPO értékeket eredményezett a TRPV1+/+ egerekhez
képest.
Szövettan. A dextrán szulfát kezelésben részesült állatok összetett szövettani pontszáma minden
bélszakaszon és minden állatcsoportban magasabb volt a vízzel kezeltekénél. A TRPV1 receptor
genetikai hiánya a középső és disztális bélszakaszon vezetett nagyobb fokú szövettani eltérésekhez.
Az RTX előkezelés TRPV1+/+ állatokhoz hasonlítva szignifikánsan nagyobb mértékű gyulladásos
folyamatot eredményezett.
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Összefoglalás
A colitis ulcerosa állatmodelljei értékes eszközök a betegség patomechanizmusának vizsgálatában.
A dextrán szulfát kiváltotta bélgyulladás a colitis ulcerosa jellegzetes tüneteit mutaja: krónikus
visszatérő hasmenést, véres székletet, a végbél gyulladását, nyálkahártyájának kifekélyződését,
kripta abszcesszusok képződését. A fekélyes területeken fokozott a hámsejtek apoptózisa és
nekrózisa (Boismenu et al., 2002; Vetuschi et al., 2002).
A TRPV1 receptornak és a szenzoros neuropeptideknek a DSS okozta vastagbélgyulladásban
betöltött szerepéről napvilágot látott adatok ellentmondásosak. Kihara és Kimball szerint a
kapszaicin érzékeny idegvégződésekből felszabaduló neuropeptidek összességében gyulladáskeltő
hatásúak. Ezel szemben Okayama és munkatársai azt tapasztalták, hogy az orálisan alkalmazott
szelektív TRPV1 receptor agonista kapszaicin által felszabadított neuropeptidek gátolták a DSS
indukálta bélgyulladást patkányban. Azt is megfigyelték, hogy kapszaicin előkezelés fokozza a
gyulladásos választ (Okayama et al., 2004). Eredményeik a szenzoros neuropeptidek gyulladásgátló
szerepére utalnak ebben a modellben. Saját eredményeink Okayama közleményét erősítik meg:
kísérleteinkben a kapszaicin érzékeny idegvégződések RTX-szel történő deszenzibilizálása,
valamint a TRPV1 receptor genetikai hiánya súlyosbította a kórszövettani elváltozásokat és rontotta
a túlélés valószínűségét DSS indukálta vastagbélgyulladásban.
A TRPV1 receptor és a kapszaicin érzékeny idegvégződések moduláló hatásának mélyebb
megismerése a colitis ulcerosa kezelésében alkalmazható új támadáspontú gyulladáscsökkentő
gyógyszerek kifejlesztéséhez nyújthat segítséget.

Új eredmények
1. Eredményeink igazolják, hogy a patkány légcső érző idegeiből kapszaicin, vagy elektromos
téringerlés hatására PACAP-38 szabadul fel. PACAP-38 szerű immunreaktivitást mutattunk
ki kezeletlen patkányok plazmájában, amit tömegspektrometriával is megerősítettünk.
Reziniferatoxin kezelés hatására a plazma PACAP-38 tartalma kétszeresére emelkedett.
2. Kísérleteinkben a PACAP-38 gyulladáscsökkentő hatását tapasztaltuk mind neurogén, mind
kevert típusú folyamatokban. A PACAP-38 dózisfüggő módon gátolta a patkány légcsőből
kapszaicinnel, vagy elektromos téringerléssel előidézett neuropeptid felszabadulást.
Szisztémásan alkalmazott PACAP-38 szignifikánsan gátolta a mustárolaj okozta neurogén
egérfül ödémát, patkány hátsó lábán mustárolajjal létrehozott gyulladást és patkány hátsó
lábán intraplantárisan beadott reziniferatoxinnal, vagy kapszaicinnel előidézett gyulladást.
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Intravénásan alkalmazott PACAP-38 sikeresen csökkentette patkány hátsó lábán a
karrageeninnel kiváltott gyulladást.
3. Megfigyeltük a PMA okozta gyulladás érzékenyítő hatását aceton kiváltotta egérfül
ödémára. A kapszaicin érzékeny idegvégződések meghatározó szerepet játszanak az
érzékenyítésben, mivel szisztémás reziniferatoxin előkezelés kivédte azt. Genetikailag
módosított állatok segítségével bizonyítotuk, hogy a TRPV1 receptor nem lényeges eleme a
jelenségnek. Azt találtuk, hogy a prosztanoidok fontos közvetítői az érzékenyítésnek, az IL1β viszont nem rendelkezik érdemi hatással.
4. Vizsgálataink fényt derítettek a PMA okozta gyulladás pathomechanizmusának néhány
kevéssé tisztázott részletére. Eredményeink alapján a TRPV1 receptor genetikai hiánya nem
befolyásolja az folyamatot. Adataink szerint az IL1-β nem nélkülözhetetlen a PMA okozta
fülgyulladás közvetítésében.
5. Vizsgálataink szerint a kapszaicin érzékeny idegvégződések funkcionális gátlása és a
TRPV1 receptor hiánya fokozzák a gyulladásos sejtakkumulációt, valamint egyéb szövettani
eltéréseket C57BL/6 egerekben DSS-szel létrehozott vastagbélgyulladásban.
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