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Rövidítések jegyzéke 

 

ATP   adenozin-trifoszfát 

CCK   kolecisztokinin 

CCK-8   kolecisztokinin-oktapeptid 

CGRP   kalcitonin gén-rokon peptid 

CRF   kortikotropin releasing faktor 

ET-1   endothelin-1 

5-HT   szerotonin 

NANC   nem-adrenerg, nem-kolinerg 

NKA   neurokinin A 

NO   nitrogén-monoxid 

NOS   nitrogén-monoxid szintáz 

L-NOARG  NG-nitro-L-arginin 

PACAP  pituitaer adenilát ciklázt aktiváló polipeptid 

PPADS  piridoxál-foszfát-6-azofenil 2′,4′-diszulfonsav 

TTX   tetrodotoxin 

VIP   vazoaktív intestinalis polipeptid 
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Általános bevezetés 

 

Az enterális idegrendszer 

Az enterális idegrendszert a gyomor-bélrendszer saját intrinszik idegei és idegdúcai 

alkotják. Az idegrendszer kvázi autonóm részeként írják le, amely szabályozza a motoros 

mőködéseket, a helyi véráramlást (vazomotor reflexek), a mucosalis transzportot és 

szekréciót (szekretomotor reflexek), valamint modulálja az immun- és endokrin funkciókat. 

Már Langley (1921) a vegetatív idegrendszer elkülönült részének tartotta. Az önálló 

egységként történı tárgyalását számos jellegzetessége indokolja. 1. A központi 

idegrendszertıl függetlenül képes reflexek létrehozására. Bayliss és Starling (1899) 

mutattak ki elıször polarizált, intrinszik enterális reflexeket. Denervált kutya vékonybélen 

leírták „a bél törvényét”, azaz hogy izolált bélszegmentumban helyi feszülés hatására a 

feszülés helyétıl orálisan körkörösizom kontrakció, analisan körkörösizom relaxáció jön 

létre. E felismerést késıbb Trendelenburg (1917) megerısítette izolált tengerimalac bélen, 

illetve számos más állatfajban is leírtak ilyen reflexeket (Furness és Costa, 1987). 2. Nagyon 

nagyszámú és sokféle neuront tartalmaz (nagyságrendileg (107-108) a gerincvelı 

neuronállományához hasonlítható). 3. Sok bizonyított és még több feltételezett 

neurotranszmitter van jelen az enterális idegrendszerben. Számos transzmitter a bélben és az 

agyban egyaránt megtalálható. Az egyes enterális neuronokban több anyag együtt 

raktározódik. A módosított Dale elv érvényesül, vagyis egy adott neuron egy adott 

neurotranszmitter-kombinációt szekretál valamennyi szinapszisában/junkciójában.  

 Az emlısök enterális idegrendszerének sejttestjei ganglionokba rendezıdnek és 

nyúlványaikkal ellátják a bélhuzam gyakorlatilag összes rétegét, így kialakítva a bélrendszer 

két fı idegi plexusát, a plexus myentericust (Auerbach plexus) és a plexus submucosust 

(Meissner plexus). A plexus myentericus a hosszanti és körkörös izomréteg között 

helyezkedik el. A plexus submucosus a körkörös izomréteg és a muscularis mucosae között 

található; kevesebb neuront tartalmaz az egyes ganglionokban, mint a plexus 

myentericusban. A plexus submucosust további két plexusra szokták osztani (külsı és belsı 

plexus submucosus). A plexus myentericus simaizmot beidegzı idegsejtjeire jellemzı, hogy 

az axonon szinaptikus vesiculákkal teli varicositasok találhatók. A belılük felszabaduló 

neurotranszmitterek a simaizomhoz diffundálnak. Nagy mennyiségő transzmitterre van 

szükség ahhoz, hogy az a simaizomsejteken lévı receptorokon megfelelı koncentrációt 

érjen el. Az anatómiájából adódóan a plexus myentericus nem képes precízen egyetlen 



Általános bevezetés 

 

 6

simaizomsejtet szabályozni. 

 Az idegsejteken kívül az enterális idegrendszer tartalmaz gliasejteket, valamint nem 

idegi interstitialis ún. Cajal-féle sejteket. Ezek a sejtek gap junkcióval kapcsolódnak a 

simaizomsejtekhez és egymáshoz, a különbözı enterális neuronokkal speciális szinapszis-

szerő kapcsolatot létesítenek. Forrásai a lassú hullámú pacemaker aktivitásnak, a bél 

ritmikus összehúzódásának létrehozásában vesznek részt, továbbá a neurotranszmisszió 

közvetítésében is szerepet játszanak (Ward, 2000). Úgy tőnik, hogy az enterális 

motoneuronokból felszabaduló transzmitterek elsıdlegesen az interstitialis sejteken 

expresszált receptorokhoz kötıdnek. A szomszédos simaizomsejtek aktivációja 

(depolarizáció vagy hiperpolarizáció) pedig úgy jön létre, hogy az izgató vagy gátló 

junkciós potenciálok átvezetıdnek a simaizomsejtek és az interstitialis sejtek közti gap 

junkción keresztül (Ward, 2000). 

 

Az enterális neuronok csoportosítása 

1. Neurotranszmitterek szerinti felosztás 

A faji különbségek miatt nehéz a kémiai osztályozás. Az enterális idegrendszerben a 

legtöbb neuron több transzmittert tartalmaz, melyek egyszerre szabadulnak fel az idegsejtek 

aktivációja során (Furness és mtsai, 1995). Az acetil-kolinon kívül számos ún. nem-

adrenerg, nem-kolinerg (NANC) transzmitter (nitrogén-monoxid (NO), adenozin-trifoszfát 

(ATP), szerotonin (5-HT), neuropeptidek: tachykininek (P-anyag, neurokinin A), vazoaktív 

intestinalis polipeptid (VIP), pituitaer adenilát ciklázt aktiváló polipeptid (PACAP), 

neuropeptid-Y, kalcitonin gén-rokon peptid (CGRP), kolecisztokinin (CCK), endothelinek 

stb.) szerepe is felmerült a bélidegrendszerben. Az 1960-as években írtak le elıször NANC 

idegi válaszokat a gastrointestinalis traktusban (Bennett, 1997). NANC idegi válaszról 

beszélünk, ha a reakció a muszkarin receptor blokkoló atropin és adrenerg neuronblokkolók 

együttes jelenlétében is kialakul. NANC idegeket kimutattak a gyomor-bélrendszeren kívül 

légutakban, erek falában, kismedencei zsigerekben (Burnstock, 1986; Karlsson, 1986; 

Hoyle, 1994; Goyal és Hirano, 1996; Kraneveld és mtsai, 2000).  

 Ahhoz, hogy egy anyagot neurotranszmitternek tekinthessünk számos kritériumnak 

kell megfelelnie. Ezek a következık: 1. az adott anyag jelenléte az idegsejtben, 2. 

bioszintézisének kimutatása a neuronban, 3. idegingerléskor szabaduljon fel a feltételezett 

transzmitter az idegvégzıdésekbıl, 4. az exogén úton beadott anyag hatása utánozza az 

idegingerléskor felszabaduló endogén anyag hatását (“a hatás azonosság elve”), 5. „az 

antagonizálhatóság azonossága” (az ingerléskor létrejövı és az exogén anyag-okozta választ 
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egyaránt gátolja a specifikus antagonista), 6. a transzmitter-inaktiváció mechanizmusa 

kimutatható legyen. 

 Nagyon kevés enterális neurotranszmitter jelölt tesz eleget valamennyi kritériumnak. 

Az elérhetı adatok fıként immunhisztokémiai és radioimmunassay vizsgálatokból 

származnak, melyek az adott anyag jelenlétére utalnak; a fiziológiás szerepük azonban sok 

esetben tisztázatlan. Ennek oka a specifikus receptor antagonisták hiánya. 

 

2. Elektrofiziológiai tulajdonságok szerinti felosztás 

Két fı sejttípust különböztetnek meg: 1-es (vagy S) és 2-es (vagy AH) típust (Hirst 

és mtsai, 1974). Az 1/S típusú sejtnél az akciós potenciál létrehozásában csak Na+ ionok 

vesznek részt, míg a 2/AH sejteknél Na+ és Ca2+ ionok biztosítják az akciós potenciál 

áramát, és ez utóbbi sejttípusra jellemzı az utóhiperpolarizáló potenciál (Makhlouf, 1994). 

 

3. Morfológiai osztályozás 

Dogiel (1899) írta le az enterális neuronok 3 alapvetı morfológiai típusát: Dogiel I., II., 

III. A Dogiel I. típusú sejtek sejttestjei oválisak, 1 hosszú és sok rövid nyúlványuk van. A 

Dogiel II. típusú sejtek gömbölyő sejttesttel és több hosszú nyúlvánnyal rendelkeznek. A III. 

típusúak sejttestjei az oválistól a gömbölyőig különbözı alakúak lehetnek; jellemzı rájuk az 

egyetlen hosszú axon, és sok vékony, hosszú dendrit. Késıbb további típusokat is leírtak, 

melyeknél az I. és II. típusú sejtek tulajdonságai kombinálódnak (Gershon és mtsai, 1994).  

 

4. Funkcionális csoportosítás szerint megkülönböztetünk szenzoros, inter- és 

motoneuronokat az enterális idegsejtek között. Igazolták intrinszik primer afferens neuronok 

jelenlétét az enterális idegrendszerben (Furness és mtsai, 1998). Ezek sejttestjei a 

gastrointestinalis traktus falában helyezkednek el, megtalálhatók mindkét idegi plexusban. 

Elektrofiziológiailag a 2/AH típusú sejtekhez tartoznak, morfológiailag pedig a Dogiel II. 

sejtekhez. Az intrinszik reflexutak elsı idegsejtjei. A primer afferens neuronok izgalmát 

kiváltó ingerek a következık: luminális kémiai ingerek (pH, az egyes tápanyagok 

koncentrációja), a mucosa mechanikai deformációja, sugárirányú nyújtás és izomfeszülés. 

Azonban nem minden esetben aktiválódnak közvetlenül a stimulus által, hanem 

másodlagosan is ingerületbe jöhetnek mechanoszenzitív mucosalis sejtek aktiválódása 

révén. Ilyen sejtek a gastrointestinalis epithelium enterokromaffin sejtjei, melyek nagy 

mennyiségő szerotonint raktároznak. A különbözı ingerekre (noradrenalin, acetil-kolin, 

savas béltartalom, intraluminalis nyomás növekedés) felszabaduló szerotonin az intrinszik 



Általános bevezetés 

 

 8

primer afferenseket aktiválja. Az aktiválódást nem követi érzékelés, a bél állapotának 

tudatosodása (Wood, 1994; Furness és mtsai, 1998).  

 Az interneuronok biztosítják a kapcsolatot a szenzoros és motoneuronok között. 

Megkülönböztetünk felszálló és leszálló interneuronokat (Costa és mtsai, 2000). 

 A motoneuronok az effektor rendszereket idegzik be: a simaizmot, a pacemaker 

sejteket, a vérereket (vazomotor neuronok), a mucosalis mirigyeket (szekretomotor 

neuronok) stb. A motoneuronok lehetnek izgatók és gátlók. Az izgató motoneuronok olyan 

transzmittereket szabadítanak fel, melyek az izmok kontrakcióját és a mucosaból víz és 

elektrolitok szekrécióját váltják ki. Ezek a mediátor anyagok depolarizálják az effektor 

sejteket, vagy a membrán elektromos aktivitásának megváltoztatása nélkül intracelluláris 

Ca2+ felszabadulását okozzák. Izgató transzmitterek az acetil-kolin és a P-anyag, melyek 

simaizomkontrakciót hoznak létre, másrészrıl az acetil-kolin és a VIP az intestinalis kripták 

sejtjeibıl fokozzák a szekréciót (Wood, 1994). A gátló motoneuronok csökkentik a 

simaizom kontraktilis aktivitását és a szekréciót. Transzmittereik az ATP, VIP/PACAP és 

NO. A körkörös izmot beidegzı gátló motoneuronok tónusosan aktívak, a sphinctereket 

beidegzık normálisan kikapcsolt állapotban vannak. A gátló idegsejtek kiesése a bél 

körkörösizom spazmusát és a sphincterek elernyedési képtelenségét okozza. A hosszanti 

izom fıleg izgató beidegzést kap (kivétel pl. a tengerimalac coecum taenia, a NANC gátló 

válaszok „klasszikus” preparátuma). 

 

A gyomor-bélhuzam intrinszik reflexei 

Az elızıekben tárgyalt primer afferens neuronok, interneuronok és motoneuronok 

összehangolt mőködése teszi lehetıvé enterális reflexek kialakulását, melyek befolyásolják 

a simaizom-aktivitást (felszálló enterális reflex, perisztaltikus reflex), a szövetek és a lumen 

közti folyadék- és elektrolitcserét (szekretomotor reflexek), valamint a helyi véráramlást a 

bélben (vazomotor reflexek). A bélmucosa mechanikai ingerlése vazodilatációt okoz, 

melynek kialakulásában valószínőleg az enterokromaffin sejtekbıl felszabaduló szerotonin 

vesz részt. A perisztaltikus mozgást Bayliss és Starling (1988) írta le elıször kutya 

vékonybélen. Késıbb Trendelenburg (1917) in vitro tengerimalac vékonybélen idézett elı 

perisztaltikus mozgást a lumenbe történı folyadékinfundálással. A perisztaltikus reflexet, 

melynek során körkörösizom spazmus halad végig aboralis irányban a bélszakaszon, 3 

különbözı tipusú inger egymástól függetlenül válthatja ki: 1. diffúz intraluminalis 

nyomásinger (distensio), 2. a mucosa mechanikai torzulása, 3. bizonyos kémiai anyagok 
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jelenléte a lumenben. In vivo valamennyi stimulus egyszerre van jelen (Kunze és Furness, 

1999). A reflexben résztvevı idegi utak: felszálló izgató, leszálló gátló és leszálló izgató 

(Costa és mtsai, 2000). A lumenbe való folyadékinfundálás során a folyadék sugárirányban 

feszíti a bélfalat, kezdetben aktiválva egy akkomodációs reflexet, mely során a 

körkörösizom relaxál (Waterman és mtsai, 1994), a hosszanti izom kontrahál. Ezek a 

folyamatok képezik a perisztaltika „preparatív fázisát”. Amikor a teljes bélszakasz feszülése 

elér egy küszöbszintet kiváltódik az „ürítı fázis”: a körkörösizom a béldarab orális végén 

kontrahál, és ez a kontrakciós hullám analis irányba végigfut a szegmentumon (Waterman 

és mtsai, 1994). A perisztaltikus kontrakció mindig a preparátum orális végén kezdıdik, 

feltehetıleg azért, mert ez a terület csökkent számú leszálló gátló bemenetet kap, így az 

izgató és gátló bemenetek közti egyensúly az excitáció felé tolódik (Waterman és mtsai, 

1994). A perisztaltikus reflexben fontos szerepet játszik az acetil-kolin − mint izgató 

mediátor − nikotin és muszkarin receptorokon hatva. Szerepe azonban nem kizárólagos, 

ugyanis atropin és hexamethonium jelenlétében is kiváltható perisztaltikus reflex, melyet 

valószínőleg endogén tachykininek közvetítenek (Barthó és mtsai, 1982a, 1987a, 1989; 

Holzer és mtsai, 1998). A felszálló enterális reflex lokalizált inger hatására, annak helyétıl 

orálisan megjelenı reflexes körkörösizom kontrakció, a leszálló gátló reflex pedig az inger 

helyétıl aboralisan kialakuló körkörösizom relaxáció. A leszálló gátlásban feltehetıleg NO 

és VIP vesz részt (Grider, 1993; Suzuki és mtsai, 1994; Holzer és mtsai, 1997). Az ATP 

szerepet játszik az izgató neuro-neuronalis transzmisszióban mind a felszálló, mind a 

leszálló reflexekben (Spencer és mtsai, 2000). A felszálló enterális reflexben a szenzoros 

neuronoktól kiinduló transzmissziót acetil-kolin (nikotinos és muszkarin receptorokon 

hatva) és tachykininek (NK3 receptoron keresztül) közvetítik (Johnson és mtsai, 1996). A 

felszálló enterális reflex és a leszálló gátló reflex is vizsgálható a lumenbe helyezett ballon 

felfúvásával (Holzer, 1989). Elektromos ingerlés útján is kiválthatók az enterális reflexek. 

 

A gyomor-bélhuzam extrinszik beidegzése 

 A tápcsatorna mőködésének idegi szabályozásában külsı (extrinszik) idegek is részt 

vesznek, de ezek kiesése után is még többé-kevésbé normálisak maradhatnak a bélcsatorna 

mozgásai. Ezen külsı idegek háromfélék: paraszimpatikus, szimpatikus és afferens.  

A paraszimpatikus beidegzés a vagus ideg és a sacralis gerincvelıi idegek révén 

valósul meg. A paraszimpatikus praeganglionaris kolinerg neuronok izgató hatást 

közvetítenek az enterális idegsejtek felé, fokozzák a motilitást és szekréciót. A vagusban 
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futó rostok többsége szenzoros, csak kb. 10%-uk visz efferens információt a 

gastrointestinalis traktushoz. A motoros axonok a plexus myentericusban szerteágaznak, egy 

hálózatot képeznek a varicosus végzıdésekbıl, így majdnem az összes myentericus neuront 

körülveszik (Powley, 2000).  

A gastrointestinalis traktus szimpatikus beidegzését a praevertebralis ganglionokból 

kapja (Lundgren, 2000; Miller, 2000). A simaizom adrenerg beidegzése gyér. A legtöbb 

adrenerg rost valamelyik idegi plexussal van kapcsolatban. Adrenerg beidegzést találtak a 

mucosában, szimpatikus rostok ellátják a pre- és posztkapilláris ereket, és a kriptasejteket is. 

A szimpatikus rostok gátló hatásokat közvetítenek a gyomor-bélhuzamban: csökkentik a 

lumenbe való elektrolit- és folyadéktranszportot, a motilitást, szerepet játszhatnak a 

paralitikus ileus létrejöttében. α2 receptorokon keresztül preszinaptikusan gátolják a bél 

izgató transzmittereinek (acetil-kolin, P-anyag) felszabadulását (Vizi, 1979; Barthó és mtsai, 

1983; Barthó és Holzer, 1985), valamint az enterokromaffin sejtekbıl a szerotonin 

felszabadulást (Lundgren, 2000).  

Az extrinszik afferens idegek a gyomor-bélrendszer felsı szakaszaiban a nervus 

vagusban futnak (sejttestjeik a ggl. nodosumban találhatók), lejjebb a hátsó gyöki 

ganglionok érzı rostjai idegzik be a tápcsatorna falát (Wood, 1994). Ezek az idegek 

zsigerekbıl kiinduló reflexek afferens szárát képezik, a visceralis fájdalmat közvetítik. 

Mechanikai, kémiai és hıingerekre is érzékenyek (Wood, 1994; Goyal és Hirano, 1996; 

Gebhart, 2000). A magas küszöbő hıérzékenység élettani relevanciája − a nyelıcsövet és a 

gyomrot kivéve − zsigeri területen természetesen kétséges. A gerincvelıi afferensek egy 

speciális csoportját képezik a kapszaicin-érzékeny neuronok (Szolcsányi, 1982), melyek 

többsége kémiai messengerként neuropeptideket (CGRP, P-anyag, neurokinin A) tartalmaz, 

de szenzoros neurotranszmitterként felmerült már VIP/PACAP, NO, ATP, CCK, 

kortikotropin releasing faktor (CRF) és endothelin szerepe is (Holton, 1959; Skofitsch és 

mtsai, 1984, 1985; Barthó és Holzer, 1985; Holzer, 1988; Franco-Cereceda és mtsai, 1991; 

Holzer, 1991; Sundler és mtsai, 1996; Szikszay és mtsai, 1998; Barthó és mtsai, 1999b; 

Szolcsányi és mtsai, 1999, 2001; Broberger és mtsai, 2001). A kapszaicin-érzékeny primer 

afferensek jellegzetessége, hogy afferens funkciójuk mellett “lokális efferens” (ld. 

Szolcsányi, 1996), illetve szisztémás neurohumorális (Szolcsányi és mtsai, 1998a,b) 

funkciót is ellátnak oly módon, hogy inger hatására különbözı biológiailag aktív anyagokat 

szabadítanak fel a perifériás idegvégzıdéseikbıl, melyek szöveti válaszreakciókat hoznak 

létre (pl. vazodilatáció, érpermeabilitás fokozódás, zsigeri simaizom relaxáció vagy 
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kontrakció). Az aktív anyagok felszabadulásának mechanizmusa a következı: az ún. VR-1 

kapszaicin-érzékeny receptorhoz kötött nem szelektív kationcsatorna kinyílásakor Na+ és 

Ca2+ ionok áramlanak a sejtbe, ami depolarizációhoz vezet. A VR-1 receptort patkány hátsó 

gyöki ganglionjaiból klónozták; 838 aminosavból épül fel, 6 transzmembrán doménnel 

rendelkezik (Caterina és mtsai, 1997). Azóta VR-1 immunreaktivitást kimutattak emberi 

colon plexus submucosusában lévı idegrostokon (Yiangou és mtsai, 2001), illetve 

tengerimalac intrinszik afferens neuronjain a plexus myentericusban (Anavi-Goffer, 2002). 

Ennek ellenére funkcionális adatok amellett szólnak, hogy a perisztaltikus reflexben 

szerepet játszó intrinszik afferensek nem érzékenyek kapszaicinre, legalábbis annak 

neuronkárosító hatására (Barthó és Holzer, 1995). VR-1 receptorizgalmat idézhetnek elı 

kémiai anyagok, erıs hıinger; az alacsony pH pedig fokozza a receptor érzékenységét 

(Caterina és mtsai, 2000; Szolcsányi és Barthó, 2001). A gyomornyálkahártya 

homeostasisának fenntartásában fontos szerepet játszanak a gerincvelıi CGRP-t 

felszabadító afferensek, melyek fokozzák a helyi véráramlást, ezáltal növelve a 

gyomornyálkahártya rezisztenciáját a sav károsító hatásával szemben. A vagalis afferensek 

nem járulnak hozzá a helyi védekezı mechanizmushoz, hanem az információt a 

gyomornyálkahártyából az agytörzsbe szállítják (Holzer, 2000; Szolcsányi és Barthó, 2001). 

 

Célkitőzések 

A jelen munka célkitőzése a kapszaicin-érzékeny afferensek, valamint az enterális 

intrinszik neuronok ingerületátvivı anyagainak azonosítása, élettani jelentıségük és 

farmakológiájuk tisztázása. A transzmitterek azonosítását „a hatás azonossága” (az 

ingerléskor felszabaduló endogén anyag hatásához hasonló hatást váltson ki az exogén 

anyag), ill. „az antagonizálhatóság azonossága” (az ingerléskor létrejövı és az exogén 

anyag-okozta választ egyaránt gátolja a specifikus antagonista) kritériumok alapján 

végeztük.  

Az alábbi témakörökkel foglalkoztunk részletesen: 

1. Vizsgáltuk a kapszaicin-okozta válaszok (kontrakció és relaxáció) transzmitter-

hátterét tengerimalac ileumon. Munkacsoportunk korábbi vizsgálatai fényt derítettek a 

tachykininek szerepére a kapszaicin-okozta ideg-izom aktivációban ileumon (Barthó és 

mtsai, 1999a), illetve azt is kimutatták, hogy a kapszaicin közvetlen simaizomrelaxációt 

kiváltó hatását CGRP közvetíti (Barthó és mtsai, 1991). Azonban ezen transzmitterek 

mellett más, eddig még azonosítatlan mediátorok is szerepet játszhatnak a kapszaicin-
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válaszokban. Kísérleteinkben az ATP, a VIP, a PACAP, a CCK, az NO, az endothelin-1 

(ET-1) és a CRF szerepére kerestük a választ.  

2. A Grazi Egyetem Gyógyszertani Intézetében töltött tanulmányúton vizsgáltuk a 

VIP és a PACAP szerepét tengerimalac ileum perisztaltikus mozgásában. Patkányban a 

VIP-et a propulzív mozgást szabályozó gátló idegi pályák transzmitterének tartják (Grider, 

1993). Azonban az nem tisztázott, hogy tengerimalacban a VIP és PACAP játszik-e 

szerepet, illetve milyen szerepet játszik a perisztaltikus reflexben. Mindkét anyag képes az 

ileumot relaxálni közvetlen miogén hatás útján; a myentericus neuronok izgatása révén 

pedig az ileumot összehúzódásra késztetik. 

3. Célul tőztük ki a tengerimalac proximalis colon NANC relaxációját és 

kontrakcióját közvetítı transzmitterek azonosítását. Ugyanis ezen a területen hiányosak az 

adatok az irodalomban, szemben a distalis colon beidegzésével kapcsolatos ismeretekkel. 
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A kapszaicin izgató és gátló hatása vékonybélen  

ATP, VIP/PACAP, CCK, NO, ET-1 és CRF lehetséges szerepe a 
válaszban 

 

Bevezetés 

A szenzoros izgató kapszaicin kétfajta motoros választ vált ki tengerimalac ileum 

hosszanti izmán: alaptónusú preparátumon tetrodotoxin- és atropin-érzékeny kontrakciót, 

elıkontrahált, atropinnal kezelt preparátumon mérsékelt relaxációt hoz létre. A kontrakció 

mechanizmusát tekintve ismert, hogy a kapszaicin a bélfal primer afferens neuronjainak 

végzıdéseit izgatja, ezekbıl különbözı biológiailag aktív anyagokat szabadít fel, melyek 

aktiválják a plexus myentericus kolinerg neuronjait (Barthó és Szolcsányi, 1978; Szolcsányi 

és Barthó, 1978; Barthó és mtsai, 1982b). A végsı transzmitter az acetil-kolin (ld. 1. ábra), 

kis mértékben a P-anyag (Barthó és Holzer, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A kapszaicin-okozta kontrakció mechanizmusa tengerimalac ileumon. A kapszaicin a 
kapszaicin-érzékeny szenzoros neuronokból tachykinineket (TK) és eddig ismeretlen (?) 
mediátorokat szabadít fel, melyek aktiválva a plexus myentericus neuronjait az ileum 
kontrakcióját váltják ki (CM: körkörösizom, MP: plexus myentericus, LM: hosszanti 
izom). 
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Bizonyíték van az endogén tachykininek szerepére a neuronalis aktivációban (P-

anyag tachyphylaxia csökkentette a kapszaicin-okozta összehúzódást) (Barthó és mtsai, 

1982b; Chahl, 1982; Holzer és Barthó, 1996). A szenzoros idegvégzıdésekbıl felszabaduló, 

a myentericus neuronokat izgató transzmitterek pontos természete azonban még nem 

tisztázott. Patacchini és mtsai (1995) vizsgálataiban a várakozásokkal ellentétben az idegi 

tachykinin NK3 receptorok (melyeket felelısnek tartottak a myentericus neuronok 

izgatásáért) blokkolása nem csökkentette a kapszaicin-okozta kontrakciót. A tachykinin 

NK1 és NK3 receptorok együttes bénítása az antagonista [O- Pro9,(Spiro-γ-

laktám)Leu10,Trp11]physalaemin(1-11) (GR82334; Hagan és mtsai, 1991) és (S)-(N)-(1-(3-

(1-benzoil-3-(3,4-diklorofenil)piperidin-3-il)propil)-4-fenilpiperidin-4-il)-N-metilacetamid 

(SR142801; Emonds-Alt és mtsai, 1995) segítségével azonban szignifikánsan gátolta a 

kapszaicin-kiváltotta kontrakció amplitúdóját (Barthó és mtsai, 1999a,b). Feltételezzük, 

hogy a tachykinin NK3 receptorhoz hasonlóan a válaszban szereplı tachykinin NK1 receptor 

is a myentericus neuronokon helyezkedik el, mivel a kapszaicin kontrakciót a tetrodotoxin 

kivédte (Barthó és Szolcsányi, 1978; Barthó és mtsai, 1982b, 1999a), és a biológiailag aktív 

anyagok felszabadulása kapszaicin hatására tetrodotoxinra érzéketlen (ld. Barthó és Holzer, 

1985); a vanilloid-receptorhoz kapcsolt nem-specifikus kation csatorna megnyílása 

független a tetrodotoxin-érzékeny Na+-csatornáktól (Caterina és mtsai, 1997). Úgy tőnik, 

hogy a kolecisztokinin-szerő peptidek, vagy a CGRP nem vesznek részt a myentericus 

neuronok afferens idegvégzıdések általi izgatásában (Barthó és mtsai, 1987b, 1993), bár a 

CGRP biztosan, a CCK esetleg jelen van a primer afferensekben, és mindkét anyag képes a 

myentericus neuronokat izgatni. A tetrodotoxin gátló hatása és a hexamethonium gátló 

hatásának hiánya szemben áll azzal a feltételezéssel, miszerint magukból a primer 

afferensekbıl felszabaduló acetil-kolin (vö. Sann és mtsai, 1995) venne részt a simaizom 

közvetlen izgatásában vagy a myentericus neuronok aktiválásában. 

Ebben a modellben számunkra a legfontosabb kérdés azon szenzoros 

neurotranszmitterek természete, melyek izgatják a myentericus neuronokat. A folyamat 

felderítése segítséget adhat a szenzoros neurotranszmitterek azonosításához, ezáltal a 

központi idegrendszeri primer afferens idegi funkciók megértéséhez és befolyásolásához.  

 A kapszaicin a hosszanti izom tetrodotoxinra és atropinra érzékeny kontrakcióját 

kiváltó motoros hatásán kívül, az atropinnal kezelt, hisztaminnal elıkontrahált ileum 

preparátumon mérsékelt relaxációt vált ki. A kapszaicinnek ezen specifikus elernyesztı 

hatását CGRP-tachyphylaxia, és a CGRP1 receptor antagonista hCGRP(8-37) gátolja 

(Barthó és mtsai, 1987c, 1991, 1992a). Mivel a kapszaicin relaxáló hatása tetrodotoxinra 
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rezisztens, a CGRP (esetleg más elernyedést okozó mediátorok) az érzı idegekbıl 

felszabadulva valószínőleg közvetlenül a simaizmon hatnak.  

 Vizsgálat alá vettük azokat az anyagokat, melyek jelenlétét és/vagy felszabadulását 

kimutatták a primer afferensekbıl, ill. amelyek valamilyen módon utánozzák a kapszaicin 

intestinalis hatásait. Ugyanis így fennáll annak a lehetısége, hogy részt vesznek a 

kapszaicin motoros válaszaiban.  

 

ATP szerepe a kapszaicin-okozta kolinerg kontrakcióban tengerimalac ileumon 

Burnstock munkájában (1972) találjuk az elsı utalást arra, hogy az 

emésztırendszerben az adenin nukleotidok neurotranszmitterként és/vagy modulátorként 

mőködhetnek. A különbözı fajok emésztırendszereinek különbözı részeiben sokféle 

purinoceptor található. A P2Y receptorok túlsúlyban vannak a simaizomsejteken (Lambrecht, 

1996). A neuronalis purinoceptorok valószínőleg fıleg a P2X típusúak közé tartoznak; ezek 

elhelyezkedhetnek az izgató, a gátló motoneuronokon és az interneuronokon egyaránt. P2X3 

receptorok jelen vannak mind az extrinszik, mind az intrinszik szenzoros idegvégzıdéseken 

(Burnstock, 2001).  

 Tengerimalac ileumon az ATP és rokon vegyületeinek sokféle hatása van. Az ATP, 

adenozin-difoszfát (ADP), β,γ-metilén ATP és az α,β-metilén ATP hosszanti izom 

kontrakciót okoz (Kamikawa és mtsai, 1977; Moody és Burnstock, 1982; Wiklund és mtsai, 

1985), azonban míg az ATP hatása rezisztens atropinra és tetrodotoxinra, addig az α,β-

metilén ATP hatását a plexus myentericus kolinerg neuronjai közvetítik (Kennedy és 

Humphrey, 1994). Ugyanakkor azt találták, hogy az ATP, a β,γ-metilén ATP és az adenozin 

gátolja az elektromos téringerléssel kiváltott twitch választ. Specifikus antagonisták 

segítségével Barthó és mtsai (1997) megvizsgálták a tengerimalac ileum hosszanti izom 

elektromosan kiváltott kolinerg kontrakcióját. Megerısítették, hogy az α,β-metilén ATP (10 

µM) kolinerg kontrakciót okoz, amit a P2 purinoceptor antagonista piridoxál-foszfát-6-

azofenil 2′,4′-diszulfonsav (PPADS) (30 µM) és suramin (100 µM) erısen gátolt. E két szer 

nem befolyásolta viszont az exogén acetil-kolin hatását. A PPADS gátolja az ATP komplex 

motoros hatásait is tengerimalac ileum hosszanti izmán (adatok feldolgozás alatt). 

Elektrofiziológiai tanulmányokban praeganglionaris elektromos ingerléssel kiváltott P2 

purinoceptor-közvetítette gyors depolarizációt írtak le tengerimalac myentericus plexusában 

(LePard és mtsai, 1997). Mindazonáltal a „hexamethonium-rezisztens perisztaltikus 

reflexet” PPADS nem gátolta (Heinemann és mtsai, 1999). A tengerimalac myentericus 
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neuronjainak exogén nukleotidokra adott membrán válaszainak farmakológiai vizsgálata 

(Zhou és Galligan, 1996) azt mutatja, hogy ezen agonisták által kiváltott gyors 

depolarizációt és intracelluláris szabad Ca+ akkumulációt több receptortípus (P1-szerő, P2X-

szerő, P2Y-szerő) mediálja. Úgy tőnik az elektrofiziológiai tanulmányokból, hogy a PPADS 

specifikusabb antagonista, mint a suramin a P2X-szerő receptorokon az ATP izgató 

hatásaival szemben (Humphrey és mtsai, 1995). 

 Régóta ismert, hogy a spinalis afferens neuronokban ATP található, és onnan fel is 

szabadul (Holton és Holton, 1954; Holton, 1959). A primer afferensekbıl való ATP-

felszabadulásra utalnak a következık is: a P2 purinoceptorok eloszlása a gerincvelı hátsó 

szarvában (Burnstock, 1997), az ATP hatékony izgató hatása a hátsó szarvi neuronokra 

(Jahr és Jessell, 1983; Salter és Henry, 1985), valamint a trigeminalis szenzoros mag 

neuronjaira (Salt és Hill, 1983). Meg kell azonban jegyezni, hogy több adat utal a purinerg 

transzmisszió lehetséges szerepére a nem-nociceptiv ingerek feldolgozásában is (Fyffe és 

Perl, 1984). Eddig kimutatták a P2 purinoceptor antagonista suramin, Evans-kék, reactive 

blue 2 antinociceptiv hatását intrathecalis alkalmazás esetén (Driessen és mtsai, 1994). 

PPADS (intraarterialisan adva) gátolta az ATP és α,β-metilén ATP nociceptiv afferens 

neuronokra gyakorolt izgató hatását patkány térdizületében (Dowd és mtsai, 1998), valamint 

kimutatták enyhe gátló hatását intrathecalis adás esetén perifériás gyulladásban (Stanfa és 

mtsai, 2000). 

 Kevés közvetlen bizonyíték van az ATP szerepére a primer afferensek lokális 

efferens mőködésében. Ha megfelelı mennyiségben szabadul fel ATP a primer 

afferensekbıl, a P2 purinoceptorok izgatása szerepet játszhat a myentericus ganglion sejtek 

aktiválásában a kapszaicin válasz során. 

 

VIP, PACAP, NO és CCK esetleges részvétele a kapszaicin-kontrakcióban 

Számos adat utal arra, hogy a VIP és a PACAP szenzoros neuropeptidek, ill. hogy 

NO szabadulhat fel kapszaicin-érzékeny idegekbıl (Holzer, 1991; Sundler és mtsai, 1996; 

Szikszay és mtsai, 1998). A VIP és a PACAP a legtöbb gastrointestinalis preparátumot 

relaxálja (Dockray, 1994), de képesek izgatni a plexus myentericus neuronjait is (Williams 

és North, 1979; Cohen és Landry, 1980; Heinemann és Holzer, 1999). Ugyanúgy, mint a  

nitrogén-monoxid (Barthó és Lefebvre, 1994, 1995; Hebeiss és Kilbinger, 1996). Mindezek 

alapján felmerülhet PACAP, VIP és/vagy NO részvétele a plexus myentericus idegsejtjeinek 

izgatásában a kapszaicin-okozta kontrakció során.  

Szóba jöhet kolecisztokinin-szerő anyag szerepe is a kapszaicin-kiváltotta 
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kontrakcióban, ugyanis a CCK tengerimalac ileumon ideg-közvetítette kolinerg izgató 

választ hoz létre (Vizi és mtsai, 1973; Barthó és mtsai, 1987b) és kimutatták jelenlétét érzı 

neuronokban (Hökfelt és mtsai, 1988; Broberger és mtsai, 2001). Ugyanakkor a CCK 

receptor antagonista lorglumid nem befolyásolta a kapszaicin izgató hatását (Barthó és 

mtsai, 1987b). Mivel azonban nem-additív kölcsönhatások is fennállhatnak az egyes 

transzmitterek között (vö. Barthó és mtsai, 1999a,b), célszerőnek láttuk megvizsgálni a 

lorglumid hatását tachykinin receptor antagonisták jelenlétében is. 

 

Endothelin és CRF szerepének felvetése a kapszaicin-válaszokban 

Vizsgálatainkat kiterjesztettük az endothelin-1 (ET-1) és a CRF peptidekre. Az ET-1 

21 aminosavból álló peptid, erıs vasoconstrictor; eredetileg endothel sejtkultúra 

felülúszójából izolálták (Yanagisawa és mtsai, 1988). Az endothel sejteken kívül 

megtalálható idegsejtekben és epithel sejtekben egyaránt (Ghatei és mtsai, 1994). Az 

endothelin-1 és rokon vegyületei az endothelin-2 és endothelin-3, valamint a sarafotoxinok 

specifikus receptorokon hatnak. Az ETA receptor érzékeny endothelin-1-re és endothelin-2-

re, míg az ETB receptor mindhárom endothelint köti (Arai és mtsai, 1990; Sakurai és mtsai, 

1990). Az ETB receptor altípusai eltérı hatásokat közvetítenek az érfal simaizmán (az 

endotheliumon jelen lévı ETB1 receptorok izgalma NO-mediált relaxációt eredményez; a 

simaizomsejteken található ETB2 receptorokon keresztül kontrakció jön létre) (Ortega-

Mateo és de-Artinano, 1997). A bélben az endothelin mindhárom izoformája megtalálható. 

Endothelin jelenlétét kimutatták a plexus myentericus és plexus submucosus 

ganglionsejtjeiben és idegrostjaiban emberi vastagbélben (Inagaki és mtsai, 1991) és 

patkány emésztıtraktusában (Takahashi és mtsai, 1990). Endothelin-kötı helyeket találtak a 

bél plexusaiban, a mucosában és a simaizomsejteken (Inagaki és mtsai, 1991). Tengerimalac 

ileumban ETA és ETB receptorok is jelen vannak a simaizomsejteken (Yoshinaga és mtsai, 

1992; Okabe és mtsai, 1995); a kolinerg neuronok somaján és dendritjein pedig ETB 

receptorok jelenlétét bizonyították (Yoshimura és mtsai, 1996). 

Az endothelinek tengerimalac izolált ileumon bifázisos választ hoznak létre 

(relaxációt, majd kontrakciót). A válasz mindkét része tetrodotoxinra rezisztens (Lin és Lee, 

1990; Miasiro és Paiva, 1990; Guimaraes és Rae, 1992). Továbbá az ET-1 fokozza az 

exogén acetil-kolin hatását, de ugyanezen amin stimulált felszabadulását gátolja (Wiklund 

és mtsai, 1989). Másrészrıl az endothelinek fokozhatják a nyugalmi acetil-kolin 

felszabadulást, valószínőleg a kolinerg myentericus neuronok sejttestjén elhelyezkedı ETB 
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receptorokon keresztül (Kan és mtsai, 1994; Yoshimura és mtsai, 1996). 

Az endothelinek szerepet játszhatnak a kapszaicin-érzékeny érzı 

mechanizmusokban. ET-1 jelenlétét kimutatták a gerincvelıben, a hátsó gyöki 

ganglionokban és a primer afferens neuronokban számos fajban, köztük az emberben is 

(Giaid és mtsai, 1989; Yoshizawa és mtsai, 1989; Franco-Cereceda és mtsai, 1991; Milner 

és mtsai, 2000). Bizonyíték van arra nézve, hogy az endothelinek részt vehetnek a 

kapszaicin izolált, mőködı patkányszívre gyakorolt hatásaiban (Szolcsányi és mtsai, 1999, 

2001). Az endothelinek modulálhatják a primer afferens idegsejtekbıl való neuropeptid-

felszabadulást (Dymshitz és Vasko, 1994; Filippelli és mtsai, 1999). 

A 41 aminosavból felépülı CRF extrahypothalamicus szövetekben, köztük a 

gastrointestinalis traktusban is megtalálható (Nieuwenhuijzen-Kruseman és mtsai, 1982; 

Wolter, 1984, 1985). A CRF amellett, hogy részt vesz a hypothalamus-hypophysis tengely 

szabályozásában, modulálja a cardiovascularis (Saitoh és mtsai, 1990) és a gastrointestinalis 

rendszer (ld. késıbb) mőködését is emlısökben. A CRF G-proteinhez kapcsolt specifikus 

receptorokon (CRF-R1, CRF-R2) hat. 

A CRF szerepet játszik a stressz-indukálta gyomor-bélrendszeri változások 

közvetítésében (Williams és mtsai, 1987; Taché és mtsai, 1993; Barquist és mtsai, 1996; 

Bonaz és Taché, 1997; Coskun és mtsai, 1997). A perifériásan adott CRF gátolja a 

gyomorürülést, lassítja a vékonybéltranzitot, stimulálja a vastagbélmotilitást patkányban. A 

CRF-okozta késleltetett gyomorürülést valószínőleg CRF-R2 receptorok közvetítik 

(Martinez és mtsai, 1999; Nozu és mtsai, 1999). Ugyanakkor tengerimalac ileum hosszanti 

izom-plexus myentericus preparátumán a CRF atropinra érzékeny kontrakciót vált ki (Höllt 

és mtsai, 1984; Garzon és mtsai, 1985). Patkány izolált distalis colonjában tónusos, endogén 

CRF-közvetítette kontrollt mutattak ki; a CRF receptor antagonista α-hCRF(9-41) 

megszüntette a mechanikai és elektromos aktivitást. Exogén CRF fokozza a colon 

perisztaltikus aktivitását (Mancinelli és mtsai, 1998). 

 CRF jelenlétét kimutatták kapszaicin-érzékeny neuronokban patkányban (Skofitsch 

és mtsai, 1984, 1985). Exogén CRF gátolja a primer afferens neuronokból történı 

tachykinin felszabadulást, ezáltal gátolja az antigén-kiváltotta plazma-extravasatiot 

tengerimalac légútjaiban (Yoshihara és mtsai, 1995). 

 

 Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy az érzı idegi eredető ATP, PACAP/VIP, 

NO, CCK és/vagy CRF részt vesz a myentericus neuronok izgatásában a kapszaicin-
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kiváltotta összehúzódás során, valamint felmerülhet az endothelin szerepe a kapszaicin 

mindkét típusú (gátló és izgató) hatásában tengerimalac ileumon. 

Vizsgálatainkban célul tőztük ki, hogy tisztázzuk az ATP, PACAP/VIP, NO, CCK, 

ET-1 és CRF esetleges részvételét a kapszaicin motoros válaszaiban tengerimalac ileumon 

specifikus receptor antagonisták: a P2 purinoceptor antagonista suramin és PPADS, a 

PACAP/VIP receptor antagonista PACAP(6-38), a CCK receptor antagonista lorglumid, az 

ETA receptor antagonista cyclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu) (BQ123), az ETB receptor 

antagonista cis-2,6-dimethylpiperidinocarbonyl-γMeLeu-D-Trp(1-CO2CH3)-D-Nle (BQ788) 

segítségével, valamint a nitrogén-monoxid szintáz (NOS)-gátló NG-nitro-L-arginin (L-

NOARG) és CRF-tachyphylaxia alkalmazásával.  

Vizsgáltuk a ET-1 és a CRF in vitro farmakológiáját; további törekvésünk volt fényt 

deríteni arra, hogy a kapszaicin-érzékeny neuronok részt vesznek-e az ET-1 és a CRF 

hatásaiban ileumon. 

 

Módszerek 

 350-460 g súlyú, mindkét nemő tengerimalacokat használtunk. Az izolált ileum 

teljes (kb. 2 cm hosszú) bél készítményeit 5 ml-es szervfürdıben 37 °C-os, oxigenizált (95% 

O2, 5% CO2) Krebs oldatban függesztettük fel. A hosszanti irányú elmozdulásokat izotóniás 

körülmények között regisztráltuk 6 mN elıfeszítettség mellett. A kísérleteket 60 percnyi 

ekvilibrációs idı után kezdtük. 

 

A PACAP és a VIP kontrakciós hatásának vizsgálata 

A PACAP és a VIP is ismételhetı választ eredményezett, ezért két egyforma kontroll 

válasz után alkalmaztuk az antagonistát. Az agonisták adásai között 50 perces mosási 

periódus volt. 

 

Az ET-1 hatásainak vizsgálata 

 Kontrakció: az észlelt jelentıs tachyphylaxia miatt minden egyes (alaptónusú) 

preparátumnak csak egyszer adtuk az ET-1-et. A kontaktusidı 5 perc volt. 

 Relaxáció: a relaxációs hatást atropinnal (1 µM) és guanethidinnel (3 µM) elıkezelt, 

hisztaminnal (100 nM) szubmaximálisan elıkontrahált preparátumokon vizsgáltuk. Az ET-1 

kontaktusideje 3 perc volt, ami után az ET-1-et és a hisztamint is kimostuk a fürdıbıl. 50 

perc múlva megismételtük ezen anyagok adását. A relaxációs válasz ismételhetınek 
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bizonyult. 

 

CRF hatásainak vizsgálata 

A CRF csak kontrakciót okozott tengerimalac ileumon. Egy preparátumon kétszer 

alkalmaztuk a CRF-et 75 perc különbséggel (ugyanis elızetes kísérleteinkben a harmadik 

beadásra kapott válasz változónak bizonyult). Azon anyagokat ill. oldószereiket, melyeknek 

vizsgáltuk a CRF-okozta kontrakcióra kifejtett hatását, a második CRF alkalmazás elıtt 

adtuk a fürdıhöz. 

 

Kapszaicin motoros hatásainak vizsgálata 

A kapszaicin kontrakciót kiváltó hatását kezeletlen preparátumokon, a relaxáló 

hatását pedig atropinnal kezelt, hisztaminnal elıkontrahált preparátumokon vizsgáltuk. Az 

elernyesztı hatás vizsgálata során tetrodotoxin (1 µM) is jelen volt a fürdıben az axonalis 

idegvezetés gátlása céljából. Gyors deszenzibilizációt okozó hatása miatt (ld. 2. ábra) a 

kapszaicint vizsgálatainkban minden preparátumon csak egyszer alkalmaztuk. 

Erıteljes kapszaicin kezelést (10 µM 15 percre) használtunk a bélben lévı 

kapszaicin-érzékeny neuronok funkcionális gátlására. A kezelést 50 perces mosási periódus 

követte, ami alatt a kapszaicin nem-specifikus simaizom-gátló hatása eltőnt (Barthó és 

mtsai, 1987c). 

 

Elektromos téringerlés 

Elektromos téringerlést a szervfürdıben a preparátum alatt és felett elhelyezett 

platina elektródpár segítségével hoztunk létre. A két elektród közti távolság 4 cm volt. Az 

ingerlést nagy teljesítményő ingerlıvel végeztük. Az ingerlési paraméterek a következık 

voltak: atropin hiányában egyes impulzusok és 5 Hz 10 s-es ingerlés; atropin és guanethidin 

jelenlétében 5 Hz 30 s-es ingerlés. Valamennyi ingerlésnél 80 V feszültséget és 0,1 ms 

impulzusszélességet alkalmaztunk. 

 

Statisztikai módszerek 

Az ileum kontrakciókat hisztaminnal (10 µM) vagy acetil-kolinnal (10 µM) 

(chloropiraminnal-kezelt preparátumokon) kiváltott maximális hosszanti összehúzódás %-

ában fejeztük ki. (Elızetes kísérletekben megállapítottuk, hogy a hisztamin és acetil-kolin a 

jelzett koncentrációkban ugyanakkora kontrakciót okoz.) A relaxációs válaszokat az 

izoprenalinnal (8 µM) létrehozott maximális elernyedés %-ában fejeztük ki. Az adatainkat 
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átlag ± SEM formában adtuk meg. A statisztikai összehasonlításokhoz két független minta 

esetén Mann-Whitney tesztet, több független minta esetén Kruskal-Wallis tesztet, két 

kapcsolódó minta esetén Wilcoxon féle elıjeles rangpróbát, több függı mintánál pedig 

Quade tesztet alkalmaztunk. p<0,05 (vagy kisebb) valószínőséget tekintettünk statisztikailag 

szignifikánsnak. 

 

Eredmények 

 A kapszaicin (2 µM) félmaximális hosszanti összehúzódást okozott ileumon (2. ábra, 

5A. ábra), amit a tachykinin NK1 (GR82334; 3 µM) és NK3 (SR142801; 100 nM) receptor 

antagonisták együttes adása szignifikánsan csökkentett (3., 4., 8., 9. ábra). 

 

 

 

2. ábra. (A) Kapszaicin (2 µM) izgató hatása tengerimalac ileumon. (B) A második kapszaicin-
adás 60 perccel az elsı adás után hatástalan volt. Függıleges kalibráció: acetil-kolinnal (10 
µM) kiváltott maximális kontrakció 50%-a. 

 

Az ATP szerepének vizsgálata a kapszaicin-kontrakcióban 

  A suramin (100 µM) önmaga nem befolyásolta a kapszaicin-okozta kontrakciót 

(n=8, adatok nincsenek feltüntetve, azonban a tachykinin NK1 receptor antagonista 

GR82334 és a tachykinin NK3 receptor antagonista SR142801 jelenlétében suramin (100 

µM) hozzáadása a fürdıhöz szignifikánsan kisebb kapszaicin választ eredményezett, mint 

amikor csak a tachykinin antagonisták voltak jelen: 

Kapszaicinnel kiváltott összehúzódás  n 
GR82334 + SR142801   44,6 ± 2,2% 9 
Suramin + GR82334 + SR142801  34,4 ± 3%* 9 

 
A kontrakciókat a maximális összehúzódás %-ában fejeztük ki. Átlag ± SEM. 
Koncentrációk: GR82334−3 µM; SR142801−100 nM; suramin−100 µM; kapszaicin−2 
µM. Kontaktusidık: GR82334,  suramin−20 perc; SR142801−40 perc; kapszaicin−2 
perc. *p<0,05 (Mann-Whitney teszt). n − a preparátumok száma. 

Kapszaicin 
Kapszaicin 

 1 min  A        B 
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PPADS-sel (30 µM) hasonló eredményeket kaptunk: nem volt hatása a kapszaicin (2 

µM)-kontrakcióra tachykinin antagonistákkal nem kezelt készítményeken, tachykinin 

antagonisták jelenlétében azonban további válaszcsökkenést okozott (3. ábra). 

 

 

0

10

20

30

40

50

Kapszaicin
   (2 µµµµM)

+

*
*
*

*
*
*

+ GR82334 (3 µM
)

  SR142801 (100 nM
)

  PPADS (30 µM
)

+ GR82334 (3 µM
)

  SR142801 (100 nM
)

+ PPADS (30 µM
)

Kontroll

 

K
on

tr
ak

ci
ó 

(%
)

 
 
3. ábra. PPADS és a tachykinin NK1 és NK3 receptor antagonisták (GR82334, SR142801) hatása a 

kapszaicin-okozta kontrakcióra tengerimalac ileumon. Szignifikáns eltérések: ***p<0,001 
a kontrollhoz képest; +p<0,001 a tachykinin-antagonistákkal kezelt preparátumokon kapott 
adatokkal összehasonlítva (Kruskal-Wallis teszt). Kontaktusidık: GR82334−20 perc; 
PPADS−30 perc; SR142801−40 perc. 

 

 

 A PPADS 30, sıt 300 µM-os koncentrációban sem befolyásolta a kolecisztokinin-

oktapeptid (CCK-8) (2-3 nM) által kiváltott szubmaximális kolinerg kontrakciót (1. 

táblázat). Hasonlóképpen a tachykinin receptor antagonisták (GR82334, SR142801) 

jelenlétében sem volt hatással a PPADS (30 µM) a CCK-8 okozta összehúzódásra (n=4). A 

szintén kolinerg kontrakciót okozó senktid (NK3 receptor izgató) (2-3 nM) hatása, valamint 

a hisztaminnal (100-200 nM) kiváltott fél-maximális kontrakció is változatlan maradt 

PPADS (30 µM) jelenlétében (1. táblázat). 
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1. táblázat. PPADS hatása a kolecisztokinin-oktapeptid (CCK-8) és a senktid által kiváltott 
kolinerg kontrakcióra, valamint a hisztamin-okozta összehúzódásra 

 
Elıkezelés   Kontrakció (%)   n 
 

CCK-8 (2-3 nM) 
    35,0 ± 4,7 
PPADS (30 µM)  34,4 ± 4,5    5 
 32,4 ± 2,3 
PPADS (300 µM)  31,2 ± 0,7    5 
 

Senktid (2-3 nM) 
    46,7 ± 4,6 
PPADS (30 µM)  46,2 ± 4,2    6 
 

Hisztamin (100-200 nM) 
    50,3 ± 3,4 
PPADS (30 µM)  50,9 ± 3,4    9 
 

Az összehúzódásokat az acetil-kolinnal (10 µM) kiváltott maximális hosszanti kontrakció %-ában 
fejeztük ki. Átlag ± SEM-et adtuk meg. Nem volt statisztikailag szignifikáns különbség a kontroll 
() csoporthoz viszonyítva (Wilcoxon féle elıjeles rangpróba). n − a preparátumok száma. 
 

 

A PACAP, VIP, NO és CCK szerepének vizsgálata 

A PACAP/VIP-antagonista PACAP(6-38) 3 µM-os koncentrációban (20 perces 

kontaktusidıvel) szignifikánsan gátolta a PACAP(1-38) (10 nM) kontrakciós hatását, bár a 

csökkenés mindössze 35% volt. A VIP (10 nM) izgató hatását a PACAP(6-38) teljesen 

kivédte (2. táblázat).  

A PACAP(6-38) (3 µM) nem befolyásolta a kapszaicin-okozta motoros választ sem 

önmagában, sem tachykinin receptor antagonistákkal együtt adva (4. ábra). Hasonlóképpen 

a NOS gátló L-NOARG (100 µM; kontaktusidı: 20 perc) sem változtatta meg 

szignifikánsan a kapszaicin választ (4. ábra).  
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2. táblázat. PACAP(6-38) gátló hatása a PACAP(1-38)- és a VIP-okozta tengerimalac 
ileum kontrakcióra 
 
Elıkezelés    Kontrakció (%)   n 
 
    PACAP(1-38) (10 nM) 
     26,3 ± 2,4 
PACAP(6-38) (3 µM)   16,0 ± 3,5*    6 
 

VIP (10 nM) 
     24,1 ± 5,8 
PACAP(6-38) (3 µM)            0 ± 0*    5 
 

A PACAP(1-38)- vagy a VIP-kiváltotta ileum kontrakció a PACAP/VIP receptor antagonista 
PACAP(6-38) beadása elıtt és annak jelenlétében. A válaszokat a hisztaminnal (10 µM) kiváltott 
maximális hosszanti összehúzódás %-ában fejeztük ki. Átlag ± SEM-et adtuk meg. n − a kísérleti 
állatok száma. *p<0,05 (Wilcoxon féle elıjeles rangpróba). 
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4. ábra. A PACAP(6-38), az L-NOARG, a GR 82334, az SR 142801 és ezek kombinációinak 
hatása a kapszaicin-kiváltotta ileum kontrakcióra. Szignifikáns eltérések: *p<0,05, 
**p<0,01 a kontrollhoz (kapszaicin önmagában) viszonyítva (Kruskal-Wallis teszt). 
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A CCK-antagonista lorglumid (200 nM; kontaktusidı: 30 perc) nem gátolta a 

kapszaicin-okozta izgató választ a tachykinin receptor antagonisták jelenlétében. A 

kapszaicin kontraháló hatása a tachykinin antagonisták jelenlétében 40,7±4,6% (n=9), 

tachykinin antagonisták plusz lorglumid jelenlétében 38,5±7,5% volt (n=7) (a maximális 

hosszanti spazmus %-ában kifejezve, független csoportok). 

 

Az ET-1 és antagonistái hatásainak vizsgálata 

Az ET-1 (1-100 nM) kezeletlen tengerimalac ileumon bifázisos választ hozott létre.  

 

Az ET-1 relaxációs hatása  

Az ET-1 relaxációs hatásának (5B. ábra) elkülönítésére a preparátumokon az ET-1 

adása elıtt szubmaximális kontrakciót váltottunk ki. Az atropinnal (1 µM) kezelt, 

hisztaminnal elıkontrahált preparátumon az ET-1 (0,3 nM - 5 nM) reprodukálható 

elernyedést okozott (a 3 egymást követı válasz: 26,9±3,8%; 31,2±7,9%; 30,1±6,4% volt; 

n=5, a válaszok között 50 perc telt el).  

 

Az ETA receptor antagonista BQ123 gátolta az ET-1 relaxációs hatását; 3 µM-os 

koncentrációban 56%-os, míg 10 µM-os koncentrációban teljes gátlást okozott 

(kontaktusidı: 30 perc) (3. táblázat). Az ETB receptor antagonista BQ788 (3 µM; 

kontaktusidı: 30 perc) szintén kivédte az ET-1 (0,5-1 nM) relaxációt (3. táblázat). A 

tetrodotoxin (1 µM) (adatok nincsenek feltüntetve, n=3) és a kapszaicin-érzékeny neuronok 

funkcionális károsítása (3. táblázat) nem befolyásolta az ET-1 relaxációs hatását. 

 



A kapszaicin izgató és gátló hatása vékonybélen 

 

 26

 

 
5. ábra. Eredeti regisztrátumok, melyek a kapszaicin (Cap) (A), a humán endothelin-1 (ET-1) (B) 

és a kortikotropin releasing faktor (CRF) (C) kontroll izgató és gátló hatásait mutatják 
tengerimalac ileumon. Függıleges kalibráció: a hisztaminnal (10 µM) kiváltott maximális 
kontrakció (bal oldali regisztrátumok), ill. az izoprenalinnal (8 µM) létrehozott maximális 
relaxáció (jobb oldali regisztrátumok) 50%-a. Vízszintes kalibráció: 1 perc. 
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3. táblázat. Az ET-1 relaxáló hatása tengerimalac ileumon 
 
Elıkezelés        ET-1 (0,3-5 nM) relaxáció (%)  n  
 
    29,2 ± 5,9 
BQ123 (3 µM)  12,8 ± 4,6*   6  
 
    27,6 ± 5,9 
BQ123 (10 µM)    0,7 ± 0,7*   5  
 
    30,5 ± 3,8 
BQ788 (3 µM)       0 ± 0*   5  
 
    32,3 ± 6,0 
Kapszaicin (10 µM)  26,9 ± 3,4   5  
 

A következı anyagokkal történtek az elıkezelések: BQ123, BQ788, kapszaicin tachyphylaxia (10 
µM 15 percre, amit 50 perces mosási periódus követett). A relaxációkat az izoprenalinnal (8 µM) 
kiváltott maximális elernyedés %-ában fejeztük ki. Átlag ± SEM. n − a preparátumok száma. A 
statisztikai különbségeket a kontroll válaszokhoz () viszonyítva Wilcoxon féle elıjeles 
rangpróbával határoztuk meg, *p<0,05. n.s.−nem volt szignifikáns eltérés.  
 

Az ET-1 kontrakciós hatása 

Az ET-1 kontrakciós hatását (5B. ábra) független preparátumokon vizsgáltuk (a 

válasz 0,5-100 nM-os koncentrációtartományban nıtt: 

ET-1-okozta összehúzódás  n 

0,5 nM ET-1   0 %  4 
1 nM          9,2 ± 2,9%  6 
10 nM        31,9 ± 5,6%             11 
100 nM        44,6 ± 2,0%  4 
A kontrakciót a maximális összehúzódás %-ában fejeztük ki. 
Átlag ± SEM. n − a preparátumok száma. 

 

A farmakológiai vizsgálatokat 10 nM koncentrációjú ET-1-gyel végeztük. Az ET-1-

okozta kontrakciót nem befolyásolta atropin (1 µM), methysergid (100 nM), chloropyramin 

(100 nM), SR140333 (100 nM) (kontaktusidık: 30 perc, SR140333 esetén 40 perc) (6A. 

ábra). A tetrodotoxin (kontaktusidı: 20 perc) és a kapszaicin tachyphylaxia nem volt 

hatással a válaszra (6B. ábra). Mindkét endothelin receptor antagonista (BQ123 (3 µM), 

BQ788 (3 µM)) szignifikánsan csökkentette a kontrakciót (6B. ábra). A BQ123 majdnem 

teljes gátlást okozott. 6 preparátum közül 3-nál a BQ788 is teljesen kivédte a választ; 2-nél 

az ET-1 hatására fázisos kontrakció, 1-nél kis tónusos kontrakció alakult ki BQ788 

jelenlétében.  
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6. ábra. (A) Atropin, methysergid, chloropyramin, SR140333; (B) tetrodotoxin (TTX), BQ123, 
BQ788, valamint kapszaicin tachyphylaxia (10 µM 15 percre) hatása az ET-1-kiváltotta 
kontrakcióra tengerimalac ileumon. A hosszanti összehúzódásokat a hisztaminnal (10 µM) 
vagy acetil-kolinnal (10 µM) létrehozott maximális kontrakció %-ában fejeztük ki. 5 (A), 
ill. 6 (B) kísérlet átlaga ± SEM látható. (A) Nem volt statisztikailag szignifikáns eltérés a 
kontroll és az elıkezelt csoportok között (Kruskal-Wallis teszt). (B) ***p<0,001 a kontroll 
csoporthoz viszonyítva (Kruskal-Wallis teszt). 
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Az endothelin receptor antagonisták hatásai a kapszaicin-okozta válaszokra 

Atropinnal kezelt, hisztaminnal elıkontrahált ileumon tetrodotoxin jelenlétében a 

kapszaicin (2 µM) mérsékelt relaxációt okozott (5A. ábra). Hasonló nagyságú elernyedés 

jött létre BQ788 (3 µM), BQ788 (3 µM) plusz BQ123 (3 µM) vagy apamin (0,3 µM; 

kontaktusidı: 30 perc) jelenlétében (7. ábra). 
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7. ábra. BQ788, BQ788 plusz BQ123 és apamin hatása a kapszaicin-okozta relaxációra 
tengerimalac ileumon. A relaxációkat az izoprenalinnal (8 µM) kiváltott maximális 
elernyedés %-ában adtuk meg. 5-6 kísérlet átlaga ± SEM látható. Nem volt statisztikailag 
szignifikáns különbség a kontroll és az elıkezelt csoportok között (Kruskal-Wallis teszt). 

 

 A kapszaicin (2 µM)-okozta kontrakciót (5A. ábra) BQ123 (3 µM) nem befolyásolta 

(8. ábra). Míg a tachykinin receptor antagonisták (GR82334 (3 µM) plusz SR142801 (100 

nM)) gátolták a kapszaicin-választ, BQ123 (3 µM) nem okozott további csökkenést (8. 

ábra). BQ123 (3 µM) és BQ788 (3 µM) együttes adása sem gátolta a kapszaicin izgató 

hatását tengerimalac ileumon (n=5, az adatok nincsenek feltüntetve). 
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8. ábra. A kapszaicin-kontrakció tengerimalac ileumon a hisztaminnal kiváltott maximális 
összehúzódás %-ában kifejezve. 5 kísérlet átlaga ± SEM. Statisztikailag szignifikáns 
eltérések: ***p<0,001 a kontroll csoporthoz viszonyítva; +++p<0,001 a BQ123-mal 
kezelt csoporthoz viszonyítva (Kruskal-Wallis teszt). 

 

Az endothelin receptor antagonisták specifikussága 

Amellett, hogy az antagonisták nem gátolták a kapszaicin motoros válaszait, BQ123 

(3 µM), BQ788 (3 µM) vagy BQ123 (3 µM) plusz BQ788 (3 µM) a hisztamin (100 nM)-

okozta szubmaximális összehúzódást sem befolyásolta (n=4). Teszteltük az antagonistákat 

elektromos téringerléssel (80 V, 0,1 ms impulzusszélesség) létrehozott ileum válaszokon is. 

Atropin hiányában egyes impulzusokat és 5 Hz 10 s-es ingerlést (elsısorban kolinerg 

kontrakciók); atropin és guanethidin jelenlétében 5 Hz 30 s-es ingerlést (fıleg P-anyag 

közvetítette összehúzódás; Barthó és Holzer, 1985) alkalmaztunk. Az elektromos 

téringerléssel kiváltott kontrakciók (kolinerg „twitch” vagy tónusos kontrakciók, n=3; 

tachykininerg kontrakciók, n=2) egyik fajtáját sem befolyásolta a két antagonista. Ezen 

adatok amellett, hogy igazolják a BQ123 és BQ788 specifikus antagonizáló hatását az ET-1-

gyel szemben, arra is utalhatnak, hogy az endogén endothelin nem játszik fontos szerepet az 

ileum elektromos ingerlésre adott válaszaiban. 

 

A CRF hatásainak vizsgálata 

A CRF nem okozott relaxációt atropinnal kezelt, hisztaminnal elıkontrahált 

preparátumokon (n=3) (5C. ábra), ill. hatástalan volt abban az esetben is, mikor a tachykinin 
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NK1 receptor antagonista SR140333 (200 nM) is jelen volt a fürdıben (n=2), az esetleges 

tachykininerg izgató hatás kiküszöbölésére. 

 

CRF kontrakciós hatása 

A CRF koncentráció-függı kontrakciót okozott tengerimalac ileumon 3-100 nM-os 

koncentrációtartományban (5C. ábra, 30 nM-os CRF); 3 nM CRF átlagosan 6,8%, 10 nM 

27,6%, 30 nM 42,8%, 100 nM pedig 51,1% kontrakciót okozott a hisztaminnal kiváltott 

maximális összehúzódás %-ában kifejezve (n=4). A farmakológiai analízist 30 nM 

koncentrációjú CRF-fel végeztük. A CRF-et ismételten adva nem csökkent a válasz 

(valójában a 2. alkalmazás kb. 30%-kal nagyobb kontrakciót eredményezett, mint az 1 (4. 

táblázat)).  

 

4. táblázat. Kortikotropin releasing faktor (CRF) kontrakciós hatása tengerimalac ileumon 
 
Elıkezelés         CRF (30 nM) kontrakció (%)  n  
 
    33,4 ± 2,0 
    44,9 ± 3,0*   7  
 
    40,5 ± 6,3 
TTX (1 µM)        0 ± 0*   5  
 
    29,6 ± 4,4 
Atropin (1 µM)  31,7 ± 6,7   6  
 
    34,3 ± 8,4 
SR140333 (200 nM)  44,6 ± 10,9   5  
 
    43,1 ± 7,7 
Atropin (1 µM)  
+ SR140333 (200 nM)       0 ± 0*   6  
 
    23,0 ± 2,6 
Kapszaicin (10 µM)  33,8 ± 5,1*   6  
 

Két egymást követı CRF alkalmazás (75 perc különbséggel) eredményei. Elıkezelések (a második 
alkalmazás elıtt): tetrodotoxin (TTX), atropin, SR140333, atropin plusz SR140333, kapszaicin 
tachyphylaxia (10 µM 15 percre), ill. a legfelsı adatpárnál nem volt elıkezelés. A kontrakciókat a 
hisztaminnal (10 µM) kiváltott maximális spazmus %-ában fejeztük ki. Átlagot ± SEM adtuk meg. n 
− a preparátumok száma. A statisztikailag szignifikáns eltéréseket a kontroll válaszhoz () 
viszonyítva a Wilcoxon féle elıjeles rangpróbával határoztuk meg, *p<0,05. 
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Ezen spontán növekedés ellenére a tetrodotoxin (1 µM) vagy az atropin (1 µM) és az 

SR140333 (200 nM) keveréke megszüntette a másodszori CRF-adás hatását (4. táblázat). 

Az extrinszik afferens neuronok kapszaicin-kiváltotta funkcionális bénítása és az SR140333 

nem volt hatással a CRF-kontrakcióra (enyhe növekedést figyeltünk meg a 2. válasznál, 

hasonlóan a kontroll preparátumokhoz) (4. táblázat). Atropin jelenlétében a CRF-válaszok 

amplitúdója nem változott (4. táblázat), habár a csúcskontrakció kifejlıdéséhez szükséges 

idı nıtt (47 ± 7 s-ról 67 ± 9 s-ra, p<0,05). 

 

CRF tachyphylaxia hatása a kapszaicin-okozta kontrakcióra 

A CRF tachyphylaxia (100-200 nM CRF 20 percre) a CRF válasz eltőnését okozta 

(további 30 nM CRF hozzáadása a fürdıhöz hatástalan volt), azonban nem csökkentette a 

kapszaicin-kiváltotta ileum kontrakciót önmagában és a tachykinin receptor antagonisták 

jelenlétében sem (9. ábra). 
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9. ábra. CRF tachyphylaxia, valamint a tachykinin NK1 és NK3 receptor antagonisták, a GR82334 
és az SR142801, hatása a kapszaicin izgató válaszára tengerimalac ileumon. A 
kontrakciókat a hisztaminnal (10 µM) létrehozott maximális spazmus %-ában fejeztük ki. 
Az elıkezelésnél használt anyagokat az oszlopok fölött tüntettük fel. 6-9 kísérlet átlaga ± 
SEM. A statisztikailag szignifikáns eltéréseket csillaggal jelöltük: *p<0,05, ***p<0,001 a 
kontrollhoz viszonyítva (Kruskal-Wallis teszt). 
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Megbeszélés 

A primer afferenseken lévı P2 purinoceptorok részt vehetnek a nociceptioban 

fiziológiás és patológiás körülmények között is, azonban erre vonatkozóan csak közvetett 

bizonyítékokat találunk az irodalomban. A P2 purinoceptorok pontos szerepének 

tisztázásához a ma rendelkezésre álló P2 purinoceptor antagonistáknál sokkal 

specifikusabbakra lenne szükség. Kevés közvetlen bizonyíték van arra, hogy az ATP P2 

purinoceptorokon hatva szerepet játszana a kapszaicin-érzékeny primer afferensek által 

közvetített lokális efferens válaszokban. A suramin és a PPADS gátló hatása a tachykinin 

antagonisták jelenlétében rámutat a P2 purinoceptorok részvételére a kapszaicin-okozta 

kontrakció nem-tachykininerg komponensében ileumon, valószínőleg a myentericus idegek 

aktivátoraként.  

Primer afferens neuronokban VIP (Jancsó és mtsai, 1981; Holzer, 1991), PACAP 

(Moller és mtsai, 1993; Sundler és mtsai, 1996) és NOS (vagy NADPH-diaforáz aktivitás) 

(Aimi és mtsai, 1991; Bscheidl és mtsai, 1994; Papka és mtsai, 1995; Zheng és mtsai, 1997) 

immunreaktivitás jelenlétét mutatták ki. A várakozással ellentétben ezen 

immunreaktivitások növekedhetnek perifériás idegkárosítás (McGregor és mtsai, 1984; 

Sundler és mtsai, 1996), ill. a kapszaicin-szerő anyag, a resiniferatoxin hatására is (Farkas-

Szállási és mtsai, 1995; Vizzard és mtsai, 1995). Másrészrıl a kapszaicin elıkezelés 

csökkentheti az idegi NOS (Ren és Ruda, 1995; Zheng és mtsai, 1999), VIP (Holzer, 1991) 

vagy PACAP (Moller és mtsai, 1993) immunreaktivitást a primer afferensekben. Számos 

immunokémiai (Maggi és mtsai, 1989; Wang és mtsai, 1995; Zhang és mtsai, 1997) és 

funkcionális adat (Merhi és mtsai, 1998; Szikszay és mtsai, 1998; Towler és mtsai, 1998) is 

támogatja azt a lehetıséget, miszerint VIP, PACAP vagy NO szabadulna fel a primer 

afferensekbıl és hozzájárulna ezen idegek hatásaihoz a periférián, és a központi 

idegrendszerben. A PACAP a neuropeptid felszabadulás pozitív modulátoraként is 

mőködhet az érzı idegekben (Wang és mtsai, 1995).  

A VIP/PACAP receptor antagonista PACAP(6-38) és a NOS gátló L-NOARG 

hatástalansága a kapszaicin-okozta kontrakcióra ileumon azonban ellene szól a VIP és NO 

részvételének a válaszban. A PACAP szerepére vonatkozó bizonyíték gyengébb, mivel a 

PACAP(6-38) csak mérsékelten csökkentette az exogén PACAP-kiváltotta kontrakciót (míg 

a VIP-okozta kontrakciót teljesen kivédte). 

A tengerimalac ileumon ideg-közvetítette kolinerg izgató választ létrehozó CCK 

(Vizi és mtsai, 1973; Barthó és mtsai, 1987b) jelenlétét is kimutatták érzı neuronokban 
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(Hökfelt és mtsai, 1988; Broberger és mtsai, 2001). Mivel azonban a lorglumid nem volt 

képes gátolni a kapszaicin hatására létrejövı motoros választ a tachykinin receptor 

antagonisták jelenlétében sem, ezért úgy tőnik, hogy a CCK sem vesz részt a kapszaicin-

okozta kontrakcióban. 

 Adataink arra utalnak, hogy az endothelin-szerő peptidek vagy a CRF szintén nem 

játszanak szerepet a kapszaicin kontrakciós vagy relaxációs hatásában tengerimalac 

ileumon. A BQ788, egy ETB receptor antagonista, 3 µM-os koncentrációban kivédte az ET-

1 relaxációs hatását atropinnal kezelt, hisztaminnal elıkontrahált ileumon. A részleges 

elıkontrakció alkalmazásával az ET-1 relaxációt kiváltó hatása került elıtérbe, szemben a 

számos szerzı (Lin és Lee, 1990; Miasiro és Paiva, 1990; Miasiro és mtsai, 1995, 1999) 

által kezeletlen preparátumokon leírt bifázisos válasszal. Azonos kísérleti feltételek mellett 

mind az antagonista (ugyanolyan koncentrációban), mind az apamin, mely kivédi az ET-1-

okozta relaxációt (Lin és Lee, 1992; Miasiro és mtsai, 1995; Shan és mtsai, 1996), 

hatástalan volt a kapszaicin-indukálta relaxációval szemben. A vizsgálatainkban alkalmazott 

2 µM koncentrációjú kapszaicin által létrehozott relaxációról kimutatták, hogy nagy dózisú 

kapszaicin elıkezelés megszünteti (Barthó és mtsai, 1987c). Habár úgy tőnik, hogy a 

CGRP-nek fontos közvetítı szerepe van a kapszaicin relaxáló hatásában tengerimalac 

ileumon (Barthó és mtsai, 1991) és epevezetékben (Patacchini és mtsai, 1999), valószínőleg 

nem ez az egyedüli anyag, mely részt vesz ezekben a válaszokban. ET-1-szerő peptid 

szerepére a kapszaicin gátló hatásában azonban nem találtunk bizonyítékot. Azt is érdemes 

megjegyezni, hogy a ET-1-indukálta relaxációt nemcsak a BQ788 (3 µM), hanem a BQ123 

(10 µM) is kivédte; 3 µM BQ123 pedig jelentıs mértékben csökkentette. Bár a jelen munka 

célja nem az ET-1-relaxációban résztvevı endothelin receptorok altípusainak felderítése 

volt, eredményeink azt mutatják, hogy az ETA és ETB receptorok egyaránt részt vesznek a 

válaszban. 

A ET-1 kontrakciós hatását kivédte az ETA receptor antagonista BQ123. Ezt az 

antagonistát használtuk fel arra, hogy felderítsük az ET-1-szerő peptidek esetleges 

részvételét a kapszaicin izgató motoros hatásában. Kapszaicin-kiváltotta ileum kontrakció 

során a kapszaicin-érzékeny neuronokból kiszabaduló anyagok valószínőleg acetil-kolin és 

tachykininek felszabadulását idézik elı az intrinszik myentericus idegekbıl (Barthó és 

Szolcsányi, 1978; Szolcsányi és Barthó, 1978; Barthó és mtsai, 1982, 1994, 1999a; Barthó 

és Vizi, 1985). A myentericus ganglion sejtek aktiválásában érzı idegi eredető tachykininek 

is részt vehetnek (Barthó és mtsai, 1999a). A tachykinin NK1 and NK3 receptorok gátlása 

esetén a P2 purinoceptorok közvetítı szerepére is fény derült. Azonban a BQ123 hatástalan 
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volt a kapszaicinnel szemben a jelen munkában a tachykinin antagonisták hiányában és 

jelenlétében egyaránt; BQ123 plusz BQ788 nem csökkentette a kapszaicin-kiváltotta 

kontrakciót. Habár az ET-1-okozta kontrakció érzéketlen tetrodotoxinra (Lin és Lee, 1990; 

Miasiro és Paiva, 1990; Guimaraes és Rae, 1992 és a jelen munka), az ET-1 képes acetil-

kolin felszabadítására a plexus myentericusból (Kan és mtsai, 1994; Yoshimura és mtsai, 

1996); ezáltal bizonyos fokig utánozza a kapszaicin hatását. A mechanikai válaszban a 

kontrakció acetil-kolin-közvetítette részét valószínőleg elfedi a direkt kontrakciós hatás. 

 Hasonlóan Höllt és mtsai (1984), valamint Garzon és mtsai (1985) munkájához, azt 

találtuk, hogy a CRF ideg-mediálta izgató választ hoz létre tengerimalac ileumon. Míg Höllt 

és mtsai (1984) az atropin szignifikáns gátló hatását mutatták ki a CRF-kontrakcióra, addig 

a mi kísérleteinkben ez a hatás feltehetıen csak a CRF-kontrakció maximumának 

késleltetésében nyilvánul meg. A CRF válasz teljes gátlása az atropin és a tachykinin NK1 

receptor antagonista együttes alkalmazásával, valamint a gátlás hiánya a tachykinin NK1 

receptor antagonista egyedüli használatával utalhat a következıkre: (a) CRF izgatja a 

myentericus neuronokat és belılük acetil-kolint és tachykinineket (feltehetıen elsısorban P 

anyagot) szabadít fel. (b) Atropin hiányában a válasz acetil-kolin-közvetítette része elfedi a 

tachykinin-mediálta részt. (c) Ez utóbbi rész azonban elég erıs ahhoz, hogy nagy 

amplitúdójú választ hozzon létre, legalábbis a jelen kísérleti körülmények között (izotóniás 

regisztrálás). (d) Összegezve úgy tőnik, hogy a CRF-válasz acetil-kolin- és tachykinin-

közvetítette komponense között nem-additív viszony van. 

 A bélben a CRF hatására kialakuló ideg-közvetítette kontrakció felveti a lehetıségét 

a kapszaicin-érzékeny idegvégzıdések esetleges részvételének a CRF válaszban. Eszerint a 

CRF izgatná a kapszaicin-érzékeny idegvégzıdéseken elhelyezkedı receptorokat, ezen 

idegvégzıdésekbıl felszabaduló mediátor anyagok pedig aktiválnák a plexus myentericus 

neuronjait (Barthó és Holzer, 1985; Holzer és Barthó, 1996; Barthó és mtsai, 1999a). Habár 

a kapszaicin valamennyire utánozza a CRF hatását tengerimalac ileumon (neurogén 

kontrakciót hoz létre a myentericus neuronok részvételével), úgy tőnik, hogy a CRF 

kontrakcióban (ezen a preparátumon) az extrinszik szenzoros neuronok nem játszanak 

szerepet, mivel ezek funkcionális károsítása nem gátolta a CRF hatását jelen 

kísérleteinkben. A CRF-érzékeny receptorok tehát valószínőleg az intrinszik izgató 

neuronokon helyezkednek el. 

 A kapszaicin-CRF közti kölcsönhatás egy másik lehetséges módja, hogy az endogén 

CRF esetleg részt vesz a kapszaicin-okozta izgató válaszban tengerimalac ileumon. CRF-

szerő immunoreaktivitást kimutattak hátsó gyöki ganglionokban (Skofitsch és mtsai, 1985). 
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Höllt és mtsai (1984), valamint a mi eredményeink is arra utalnak, hogy a CRF utánozza a 

kapszaicin hatását (ideg-közvetítette kontrakció). Adataink azonban nem támasztják alá a 

CRF részvételét a kapszaicin válaszban. A CRF tachyphylaxia (ami teljesen kivédte a CRF 

izgató hatását) nem csökkentette a kapszaicin választ. A P2 purinoceptorok részvétele a 

kapszaicin hatásában csak akkor vált nyilvánvalóvá, mikor a tachykinin NK1 és NK3 

receptorokat is blokkoltuk (nem-additív kölcsönhatás). A CRF tachyphylaxia azonban 

hatástalan volt a kapszaicin-kiváltotta kontrakcióval szemben a tachykinin NK1 és NK3 

receptor antagonisták jelenlétében is. 

 Érdemes megjegyezni, hogy bár az elektromos téringerlés képes a NANC gátló 

idegeket aktiválni, melyek a hosszanti izom elernyedését közvetítik (Osthaus és Galligan, 

1992; Williams és Parsons, 1995; Ivancheva és mtsai, 2000), a CRF nem hozott létre 

relaxációt az atropinnal kezelt, hisztaminnal elıkontrahált ileumon. Ez a CRF-nek a 

myentericus izgató neuronokra gyakorolt szelektív hatására utal. 

 

Következtetések 

Tengerimalac vékonybélben kimutattuk az ATP mediáló szerepét a kapszaicin-

okozta izgató válasz nem-tachykininerg komponensében. Mivel a P2 purinoceptor 

antagonisták a kapszaicin-indukálta kontrakciónak csak a tachykinin antagonistákra 

rezisztens összetevıjét csökkentették, feltételezzük, hogy a purinoceptor-közvetítette 

kolinerg választ a tachykinin-mediálta rész elfedi, illetve köztük nem-additív viszony van.  

Nem találtunk bizonyítékot arra, hogy NO, PACAP/VIP-szerő peptid, CCK-szerő 

peptid, endothelin-szerő peptid vagy CRF szerepet játszana a kapszaicin-okozta ideg-izom 

aktivációban, ill. hogy ET-1 részt venne a kapszaicin gátló hatásában vékonybélen. 

Kimutattuk, hogy az ET-1 ileumon izgató és gátló hatást is kivált, valószínőleg ETA és ETB 

receptorokon keresztül. A CRF egyedüli hatása az ideg-közvetítette kontrakció. A 

kapszaicin-érzékeny idegek aktivációja valószínőleg nem játszik fontos szerepet az ET-1 és 

a CRF tengerimalac ileumon kifejtett válaszaiban. 

Az eredmények egyben azt is bizonyítják, hogy a PACAP(6-38) hatásos VIP 

antagonista a plexus myentericus idegsejtjein. 
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Szerepet játszik-e a VIP a perisztaltikus reflexben? 

A PACAP(6-38) VIP- és PACAP-antagonista hatásának vizsgálata 
tengerimalac ileum körkörös izomzatán és a perisztaltikus reflexen 

 

Bevezetés 

A vazoaktív intestinalis polipeptid (VIP) 28 aminosavból álló neuropeptid, 

valószínőleg az enterális idegrendszer egyik fontos transzmittere. Immunhisztokémiai 

vizsgálatokban VIP-immunoreaktív idegsejteket és rostokat találtak a bél mindkét idegi 

plexusában számos állatfajban (Dockray, 1994). Tengerimalac ileum plexus 

myentericusának VIP-immunoreaktív idegrostjai analis irányba projiciálnak és más 

idegeket, valamint a körkörösizom-sejteket idegzik be (Costa és Furness, 1983). 

Funkcionális vizsgálatok a VIP szerepére utalnak a bélszekréció, a gastrointestinalis 

motilitás és véráramlás NANC idegi szabályozásában (Dockray, 1994). 

 A VIP a legtöbb gastrointestinalis simaizom-preparátumon relaxációt hoz létre 

közvetlenül a simaizomsejteken hatva. Tengerimalac ileumon további hatása, hogy képes 

izgatni a plexus myentericus neuronjait, belılük acetil-kolint és P-anyagot felszabadítva 

kontrakciót hoz létre (Williams és North, 1979; Cohen és Landry 1980; Katsoulis és mtsai, 

1992). Míg patkány colonban a VIP-et a propulziós mozgást szabályozó enterális idegi 

pályák gátló transzmitterének tartják (Grider, 1993), addig tengerimalac bélben még nem 

ismert, hogy van-e összefüggés a VIP myentericus neuronokat izgató hatása és a 

perisztaltikus motoros reguláció között. Ezen összefüggés lehetıségét vizsgáltuk a pituitaer 

adenilát ciklázt aktiváló polipeptid (PACAP) egy fragmense, a PACAP(6-38) segítségével. 

 Habár a PACAP(6-38) bizonyos szövetekben PACAP antagonistaként viselkedik 

(Robberecht és mtsai, 1992), tengerimalac bélben elsısorban VIP-antagonistának látszik: 

gátolja az exogén VIP hatásait ileum plexus myentericuson mint azt már korábban 

említettük, valamint a taenia caeci (Lénárd és mtsai, 2000) és a colon ascendens simaizmán 

(ld. 50. oldal). Vizsgálták a PACAP(6-38) hatását a perisztaltikus motoros aktivitásra 

tengerimalac ileumon; az anyag 3 µM-os koncentrációban nem befolyásolta a distensio-

kiváltotta propulzív mozgást, ill. az exogén PACAP properisztaltikus hatását sem védte ki 

(Heinemann és Holzer, 1999). A jelen munkában megvizsgáltuk, hogy a PACAP(6-38) 

gátolja-e az exogén VIP bélperisztaltikára kifejtett stimuláló hatását, és kivédi-e a VIP gátló 

hatását a körkörös izmon; amibıl az endogén VIP-nek a körkörösizom motilitás 

szabályozásában betöltött lehetséges szerepére következtethetünk a perisztaltikus mozgás 

alatt. 
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Módszerek 

A perisztaltika regisztrálása 

Felnıtt, különbözı nemő 350-450 g súlyú tengerimalacokat leöltünk, a distalis 

vékonybelet (ileum) kimetszettük, átmostuk és szobahımérséklető, oxigenizált (95% O2, 

5% CO2) Tyrode oldatba helyeztük (Heinemann és Holzer, 1999). 

 A perisztaltikus mozgás vizsgálatához az ileumot kb. 10 cm hosszú szegmentumokra 

vágtuk szét. A szegmentumokat 30 ml 37 °C-os Tyrode oldatot tartalmazó fürdıkben 

vízszintesen rögzítettük (4 preparátumot tudtunk egyidıben vizsgálni). A propulzív 

perisztaltika kiváltása és regisztrálása: 0,5 ml/perc sebességgel elımelegített Tyrode oldatot 

infundáltunk folyamatosan a béllumenbe és az intraluminalis nyomást a szegmentum 

aboralis végén nyomásmérı jelátalakítóval mértük; a jelátalakítóban keletkezett jel egy 

analóg/digitális konvertáló mőszeren keresztül személyi számítógépbe került, ahol a 

„Peristal 1,0” (Heinemann Scientific Software, Graz, Ausztria) programmal rögzítettük és 

analizáltuk. 

 A béllumenen átáramló folyadékot függılegesen elhelyezett, U alakú kivezetıcsıbe 

vezettük, melynek vége 4,1 cm-rel (egyenértékő 400 Pa hidrosztatikai nyomással) a 

fürdıben lévı folyadékszint felett volt (10. ábra).  

 

10. ábra. A perisztaltikus reflex in vitro vizsgálatára szolgáló készülék sémás vázlata. A reflex 
kiváltása Tyrode oldatnak a lumenbe áramoltatásával (az intraluminalis nyomás 
emelésével) történik. Az aboralis kanülrendszeren át a folyadék 400 Pa nyomás ellenében 
tud távozni. 
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A folyadék infundálása során az intraluminalis nyomás lassan nıtt egy bizonyos 

értékig, ahol kiváltódott a perisztaltikus hullám. Az aboralis irányba haladó perisztaltikus 

kontrakciós hullám az intraluminalis nyomás tüskeszerő emelkedését és a szegmentum 

kiürülését eredményezte, abban az esetben, ha a perisztaltikus hullám maximális nyomása 

meghaladta a 400 Pa-t. Azt a nyomásértéket, az ún. perisztaltikus nyomásküszöböt, melynél 

kialakult a propulzív mozgás, használtuk a különbözı anyagok perisztaltikára kifejtett 

hatásainak mennyiségi meghatározására. A perisztaltikus nyomásküszöb csökkenése a 

perisztaltikus mozgás serkentését jelzi, ami gyakran a perisztaltikus hullámok 

frekvenciájának növekedésével jár; a perisztaltikus nyomásküszöb növekedése pedig a 

perisztaltika gátlására utal.  

 30 percnyi ekvilibrációs idı után (nyugalmi állapot, perfúzió 0 Pa hidrosztatikai 

nyomás mellett) a fürdıkben levı folyadékot kicseréltük és beindítottuk a perisztaltikus 

mőködést a kivezetıcsı felemelésével. Az alapmozgás 30 percig tartó regisztrálása után a 

vizsgálni kívánt anyagot a fürdıbe adtuk a szegmentum serosalis felszínéhez a fürdı 

térfogatának 1%-át meg nem haladó mennyiségben. Az oldószereknek semmilyen hatása 

nem volt a preparátumok mozgástevékenységére. 

 A PACAP(6-38) hatását a PACAP és a VIP properisztaltikus aktivitására kétfajta 

kísérleti protokollban vizsgáltuk különbözı preparátumokon: 

 

1. „Preventív módszer”: a PACAP(6-38) fürdıbe adása után 5 perccel adtuk az agonistákat 

(VIP, PACAP). A perisztaltikus hullámok nyomásküszöb értékeit a PACAP(6-38) beadása 

elıtti 5 percen át regisztráltuk és átlagoltuk, így kaptuk meg a 100% kontroll értéket. Az 

antagonista beadása utáni 5 perces intervallumban fellépı perisztaltikus hullámok 

nyomásküszöbeit hasonlóképpen átlagoltuk, majd a kontroll érték %-ában fejeztük ki. Végül 

a VIP vagy a PACAP beadása utáni elsı 3 perisztaltikus hullámot külün-külön értékeltük és 

szintén a kontroll %-ában fejeztük ki. 

 

2. „Visszaállításos módszer”: elıször az agonistákat adtuk a fürdıbe, majd miután 

perisztaltikus motoros hatásuk teljesen kifejlıdött (kb. 3 perc) hozzáadtuk a PACAP(6-38)-

at. Ennél a kísérleti elrendezésnél a 100% kontroll értéket a VIP vagy PACAP beadása elıtti 

5 perces idıintervallumban kialakuló perisztaltikus hullámok nyomásküszöbeinek 

átlagolásával nyertük. Ezután a VIP és PACAP hatásának kialakulása után rögzített 

perisztaltikus hullám nyomásküszöbét mértük és a kontroll %-ában adtuk meg. Végül az 

antagonista beadása utáni elsı 3 perisztaltikus hullámot egyenként értékeltük és kifejeztük a 
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kontroll %-ában. 

 A PACAP(6-38) oldószerét különálló kísérletekben teszteltük mindkét kísérleti 

elrendezésben. 

 

Körkörösizom aktivitás regisztrálása 

Teljes vastagságú ileum körkörösizom-csík preparátumokat készítettünk 1,5-2 mm 

széles győrőkbıl Barthó és mtsai (1992b) szerint (a győrőt a mesenterialis oldalán 

szétnyitottuk és a két végét rögzítettük). Indomethacinnal (3 µM) szabályos, spontán 

mozgástevékenységet váltottunk ki a preparátumokon (Maggi és mtsai, 1994a). A fázikus 

motoros aktivitás mennyiségi értékelését Barthó és mtsai (1994) által leírtak szerint 

végeztük. Röviden: a fázikus kontrakciók amplitúdóit a megfigyelés minden egyes percében 

külön-külön összegeztük, majd a kísérlet végén KCl-dal (80 mM) kiváltott maximális 

kontrakció hányadaként fejeztük ki. A fürdı minden kísérletben tartalmazott terodotoxint (1 

µM). 

 

Statisztikai módszerek 

A nyomásküszöb értékeket a kontroll nyomásküszöb %-ában fejeztük ki, amit 

bármelyik anyag beadása elıtti 5 perces idıintervallumban mértünk, és átlag ± SEM 

formában adtunk meg. Az egymás utáni perisztaltikus nyomásküszöbértékek statisztikai 

összehasonlításánál összefüggı minták esetén az egyutas varianciaanalízist, majd Dunnett’s 

tesztet használtunk; független minták esetén a Student féle t-tesztet alkalmaztuk. A 

körkörösizom mozgásoknál két, összefüggı mintánál a t-tesztet használtuk. A p<0,05 

valószínőséget tekintettük szignifikánsnak. 

 

Eredmények 

A VIP (100 nM) és a PACAP (30 nM) facilitálta a perisztaltikus mozgást, azaz 

csökkentette a perisztaltikus nyomásküszöböt és növelte a perisztaltikus hullámok 

frekvenciáját (11. ábra). A VIP kevésbé hatékony a perisztaltika stimulálásában, mint a 

PACAP és hatása rövidebb ideig tart (vö. Heinemann és Holzer, 1999). 
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11. ábra. VIP serkentı hatása a perisztaltikus mozgásra: a perisztaltikus nyomásküszöböt jelzik a 
vízszintes vonalak. 

 

 A PACAP(6-38) (3 µM) vagy az oldószere nem volt hatással a perisztaltikus 

nyomásküszöbre. A PACAP(6-38) befolyását a VIP és a PACAP perisztaltikus motoros 

hatására oldószeres kontroll kísérletek segítségével vizsgáltuk. Az agonisták elıtt adva a 

PACAP(6-38) (3 µM) kivédte a VIP (100 nM) properisztaltikus hatását (12A. ábra), de a 

PACAP-ét nem (13A. ábra). Amikor az agonista hatásának teljes kifejlıdése után adtuk a 

PACAP(6-38)-at a fürdıbe, az a VIP perisztaltikus mozgásra kifejtett izgató hatását gyorsan 

visszafordította (12B. ábra), de a PACAP hatását nem tudta megállítani (13B. ábra). 
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12. ábra. PACAP(6-38) hatása a VIP perisztaltikus nyomásküszöböt (PNYK) csökkentı 
aktivitására. A PACAP(6-38) a VIP elıtt adva, kivédte annak properisztaltikus hatását (A); a 
properisztaltikus hatás kifejlıdése után adva a fürdıhöz visszafordította a VIP izgató hatását (B). 
Kontroll (100%): bármely anyag beadása elıtti 5 perc alatt regisztrált perisztaltikus hullámok 
PNYK-einek átlaga. Oldószer, ill. PACAP(6-38) önmagában (A): a beadásuk utáni 5 perc alatt 
létrejött perisztaltikus hullámok PNYK-einek átlaga a kontrollhoz viszonyítva %-ban kifejezve. VIP 
önmagában (B): izgató hatásának kialakulása után regisztrált perisztaltikus hullám PNYK-e. I,II,III: 
a VIP (A) vagy az oldószer, ill. PACAP(6-38) (B) beadása utáni elsı 3 perisztaltikus hullám PNYK-
e a kontrollhoz viszonyítva %-ban kifejezve. 6 kísérlet átlaga ± SEM. *p<0,05 a kontrollhoz 
viszonyítva, +p<0,05 az „oldószer önmagában”-hoz (A), ill. a „VIP önmagában”-hoz (B) 
viszonyítva, #p<0,05 az ábrák (A, B) felsı részének megfelelı oszlopaihoz viszonyítva. 
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13. ábra. PACAP(6-38) hatása a PACAP perisztaltikus nyomásküszöböt (PNYK) csökkentı 
aktivitására. A PACAP(6-38) nem befolyásolta a PACAP hatását a PACAP elıtt adva (A), ill. a 
PACAP hatásának kifejlıdése után adva (B). Kontroll (100%): bármely anyag beadása elıtti 5 perc 
alatt regisztrált perisztaltikus hullámok PNYK-einek átlaga. Oldószer, ill. PACAP(6-38) önmagában 
(A): ld. 12. ábra. PACAP önmagában (B): izgató hatásának kialakulása után regisztrált perisztaltikus 
hullám PNYK-e. I,II,III: a PACAP (A) vagy az oldószer, ill. PACAP(6-38) (B) beadása utáni elsı 3 
perisztaltikus hullám PNYK-e a kontrollhoz viszonyítva %-ban kifejezve. 6 kísérlet átlaga ± SEM. 
*p<0,05 a kontrollhoz viszonyítva, +p<0,05 az „oldószer önmagában”, vagy a „PACAP(6-38) 
önmagában” (A), ill. a „PACAP önmagában”-hoz (B) viszonyítva. Nem volt statisztikailag 
szignifikáns eltérés az ábrák (A,B) felsı és alsó részének megfelelı oszlopai között. 
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 A körkörösizom-csík preparátumokban indomethacin kezelés után 1-3 órával 

ritmikus spontán aktivitás alakul ki, valószínőleg tónusos prosztaglandin-befolyás 

megszüntetése révén. Tetrodotoxin (1 µM) nem gátolta ezeket a mozgásokat. A VIP és a 

PACAP(1-38) hatását tetrodotoxin jelenlétében teszteltük, hogy a neuronalis befolyásokat 

kikapcsoljuk. A VIP a körkörösizom kontrakciók gátlását eredményezte 3 nM-os 

küszöbkoncentrációval a legtöbb preparátumon. Minden egyes preparátumnál azt a VIP 

koncentrációt választottuk (5-30 nM között), ami ismételhetı és szubmaximális gátlást 

okozott. Az antagonista PACAP(6-38) (3 µM, kontaktusidı: 15 perc) szignifikánsan 

csökkentette a VIP (5-30 nM) gátló hatását (14. ábra, 5. táblázat), a PACAP(1-38) hasonló 

gátló hatását azonban nem befolyásolta (6. táblázat). 

5. táblázat. A VIP (5-30 nM) gátló hatása a körkörösizom-csík preparátum kontrakcióira 
tetrodotoxin (1 µM) és indomethacin (3 µM ) jelenlétében, PACAP(6-38) (3 
µM; kontaktusidı: 15 min) adása elıtt és után 

 
     Kontroll PACAP(6-38)    p< 

 
 A VIP beadása elıtt 5,41 ± 0,66   5,61 ± 0,69    n.s. 
         min 1  4,84 ± 0,77   5,15 ± 0,68    n.s. 
         min 2  3,06 ± 0,58   3,87 ± 0,43   0,05 
         min 3  2,02 ± 0,46   2,80 ± 0,35   0,05 
         min 4  1,31 ± 0,47   2,32 ± 0,41   0,05 
         min 5  1,14 ± 0,41   2,19 ± 0,44   0,01 
 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

A kumulatív kontrakciós aktivitást a VIP beadása utáni 5 perc minden egyes percében külön-külön 
kiszámoltuk (ld.: módszerek). Az adatpárok összehasonlítására t-tesztet alkalmaztunk. 7 kísérlet 
átlagát ± SEM adtuk meg; n.s. − nem szignifikáns. 
 

6. táblázat. A PACAP(1-38) (PACAP; 10-500 nM) gátló hatása a körkörösizom-csík 
preparátum kontrakcióira tetrodotoxin (1 µM) és indomethacin (3 µM ) 
jelenlétében; PACAP(6-38) (3 µM; kontaktusidı: 15 min) adása elıtt és után 

 
      Kontroll PACAP(6-38)  p< 
  
 A PACAP beadása elıtt 3,07 ± 0,47   2,82 ± 0,48  n.s. 
             min 1 2,76 ± 0,36   2,56 ± 0,53  n.s. 
                 min 2 1,40 ± 0,27   1,35 ± 0,33  n.s. 
                 min 3 0,87 ± 0,29   0,61 ± 0,30  n.s. 
                 min 4 0,47 ± 0,29   0,43 ± 0,30  n.s. 
                 min 5 0,46 ± 0,46   0,31 ± 0,31  n.s. 
 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

A kumulatív kontrakciós aktivitást a PACAP beadása utáni 5 perc minden egyes percében külön-
külön kiszámoltuk. Az adatpárok összehasonlítására t-tesztet alkalmaztunk. 6 kísérlet átlagát ± SEM 
adtuk meg, kivéve az 5. percnél, ahol 5 kísérlet átlaga látható. n.s. − nem szignifikáns. 
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14. ábra. A PACAP(6-38) befolyása a VIP tengerimalac ileum körkörösizom-csík preparátum 
spontán kontrakcióit gátló hatására tetrodotoxin (1 µM) és indomethacin (3 µM) 
jelenlétében. Függıleges kalibráció: a KCl-dal (80 mM) elıidézett maximális kontrakció 
50%-a. 

 

Megbeszélés 

 Jelen munkánkban kimutattuk, hogy az antagonista peptid fragmens PACAP(6-38) 

gátolja a VIP bélperisztaltikára kifejtett izgató hatását, a PACAP properisztaltikus 

aktivitására azonban nincs hatással. Ezen eredmények összhangban vannak a korábbi 

megfigyelésünkkel, miszerint a PACAP(6-38) sokkal inkább kivédi a VIP-okozta neurogén 

kontrakciót tengerimalac ileum hosszanti izomzatán, mint a PACAP-okozta kontrakciót (ld. 

korábban). Mivel a PACAP(6-38) a VPAC2 és PAC1 receptorokon hat (Harmar és mtsai, 

1998) úgy tőnik, hogy a VIP properisztaltikus hatását VPAC2 receptorok közvetítik, míg a 

PACAP ezt a hatását, legalábbis részben, a VPAC1 receptorokon keresztül hozza létre, 
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feltéve ha a myentericus VIP/PACAP receptorok teljes mértékben illeszkednek ezekbe a 

receptor osztályokba.  

 A VIP-rıl és a PACAP-ról is azt találták, hogy a simaizom szintjén gátolja a 

gastrointestinalis preparátumok motilitását (Dockray, 1994). A VIP a tengerimalac ileumból 

származó körkörösizom-csík preparátumot relaxálja (Katsoulis és mtsai, 1992), ugyanakkor 

képes izgatni a myentericus plexus neuronjait is. A VIP ezen hatása és az a képessége, hogy 

elısegíti az akciós potenciál propagációját a kolinerg motoneuronokban (Kadlec és mtsai, 

1990) összhangban van a jelen megfigyeléssel, hogy a VIP serkenti a distensio-kiváltotta 

perisztaltikus mozgást tengerimalac vékonybélben. Mivel VIP-tartalmú enterális idegrostok 

megtalálhatók mind a myentericus plexusban, mind a bél simaizom rétegeiben, a VIP 

feltehetıen kettıs szerepet játszik a perisztaltikus mozgás szabályozásában, egyrészt mint 

neuro-neuronalis izgató transzmitter és/vagy modulátor, másrészt mint a descendáló 

motoros idegpályák gátló neuro-muscularis messengere. 

 A tetrodotoxinnal kezelt körkörösizom-csíkokon a VIP gátolta a spontán 

kontrakciókat; a PACAP(6-38) ezt a hatást is csökkentette, azonban a PACAP-okozta 

simaizom kontrakció gátlást nem. Ez arra utalhat, hogy a VIP legalábbis részben a 

simaizmon elhelyezkedı VPAC2 receptorokon hat. 

 Azt találtuk, hogy az antagonista peptid fragmens PACAP(6-38) önmaga nem 

befolyásolja a propulzív motilitást, amivel megerısítettük Heinemann és Holzer (1999) 

munkáját.  

 

Következtetések 

 A plexus myentericus neuronjain tehát a PACAP(6-38) VIP receptor antagonistának 

tekinthetı. Az eredményekbıl arra következtethetünk, hogy az endogén VIP neuronalis 

izgató hatása nem játszik fontos szerepet a perisztaltikus mozgás enterális szabályozásában, 

mivel a PACAP(6-38) nem befolyásolta magát a perisztaltikus reflexet. Figyelembe véve az 

elızıek mellett a PACAP(6-38) VIP-antagonista hatását az ileum körkörös izomzatán, az 

endogén VIP direkt simaizom-gátló hatása sem tőnik döntı jelentıségőnek a 

perisztaltikában ezen kísérleti modellben. 
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Tengerimalac colon hosszanti izomzatának NANC 

mozgásválaszai 

 

Bevezetés 

Az irodalomban számos adatot találunk a tengerimalac taenia caeci, distalis, ill. 

proximalis colon körkörösizmának beidegzésérıl és mőködésérıl. Azonban a tengerimalac 

proximalis colon hosszanti izomzatának funkcionális NANC beidegzése még nem teljesen 

tisztázott. 

Nitrerg és purinerg mechanizmusok vesznek részt mind a tengerimalac taenia caeci 

(Barthó és mtsai, 1998), mind a proximalis colon körkörös izomzata NANC relaxációjában 

(Maggi és Giuliani, 1993; Zagorodnyuk és mtsai, 1996). A taenia caeci esetén ezen két 

komponens gátlása után csak nagyon kis NANC gátló válasz marad meg. Vastagbél 

körkörös izmában ugyanakkor a NANC gátló válasznak egy jelentıs része rezisztens a NOS 

gátlására plusz P2 purinoceptor antagonistára vagy a K+-csatorna blokkoló apaminra. Az 

apamin valószínőleg szintén a purinerg mechanizmusokat gátolja, bár bizonyos 

készítményeken a PACAP relaxáló hatása is apamin-érzékeny (Schwörer és mtsai, 1992; 

Kishi és mtsai, 1996). Tengerimalac distalis vastagbelében a hosszanti izom-mozgások 

reflexes szabályozásáért részben az NO felelıs (Smith és McCarron, 1998). 

A tengerimalac proximalis colon hosszanti izomzatára vonatkozóan úgy tőnik, hogy 

az ideg-mediált, szerotonin-indukálta, valamint az elektromos idegingerléssel kiváltott 

relaxáció is gátolható a NOS bénításával (Briejer és mtsai, 1992; Kojima és Shimo, 1992), 

valamint a szolubilis guanilát-cikláz gátló 1H-[1,2,4]-oxadiazolo[4,3-a]-quinoxalin-1 

(ODQ) is csökkenti a vastagbél NANC relaxációt. Az ATP és a VIP is elernyeszti a 

vastagbél hosszanti izmát; az ATP és a szerotonin relaxáló hatása apamin-érzékeny, a VIP-é 

nem az. Ezek alapján feltételezték, hogy a VIP nem vesz részt a szerotonin által kiváltott 

relaxációban (Briejer és mtsai, 1995). 

Tengerimalac colon NANC izgató válaszaiban elsısorban tachykininek vesznek 

részt; proximalis colon körkörös izmában izgató P2 purinoceptorok jelenlétét is igazolták 

(Zagorodnyuk és Maggi, 1998). A tachykininek közül az emlısök enterális 

idegrendszerében P-anyag és neurokinin A (NKA) található (neurokinin B nem), 

nagyobbrészt az intrinszik neuronokban (Holzer és mtsai, 1981; Holzer-Petsche, 1995). 

Depolarizáló inger hatására a tengerimalac proximalis colonból NKA és P-anyag egyenlı 

mennyiségben szabadul fel (Lippi és mtsai, 1998). Általánosságban a P-anyag és az NKA is 
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közvetlenül összehúzza a simaizmot (Holzer és mtsai, 1981; Barthó és Holzer, 1985; 

Holzer-Petsche, 1995). 

Funkcionális és autoradiográfiás munkák igazolták tachykinin NK1 és NK2 

receptorok jelenlétét tengerimalac colon körkörös izomban (Burcher és mtsai, 1986; Maggi 

és mtsai, 1994b), míg a hosszanti izmon az eddigi adatok szerint csak NK1 receptorok 

vannak jelen (Briejer és mtsai, 1993). 

A tachykininek részt vesznek a szerotonin ideg-közvetítette kontrakciós hatásában 

tengerimalac colonban (Kojima és Shimo, 1996; Yamano és Miyata, 1996); distalis 

colonban NK1 és NK2 receptorokon hatva szerepet játszanak az atropin-rezisztens 

perisztaltikus mozgás kiváltásában (Lecci és mtsai, 1998). 

Tengerimalac proximalis colon körkörös izomban tachykinin NK1 receptor-

közvetítette atropin-rezisztens excitatórikus junkciós potenciált mutattak ki rövid ideig tartó 

elektromos ingerlés során; az ingerlési idı megnyújtásával az NK2 recetorok szerepe került 

elıtérbe (Maggi és mtsai, 1994b; Santicioli és mtsai, 1997). A proximalis colon hosszanti 

izmának elektromos téringerléssel kiváltott kontrakcióit a nem-specifikus tachykinin 

receptor antagonista spantid szignifikánsan csökkentette (Kojima és Shimo, 1995); a P-

anyag által okozott közvetlen összehúzódást egy specifikus NK1 receptor antagonista gátolta 

(Briejer és mtsai, 1993). 

Megvizsgáltuk a purinerg, nitrerg, valamint a kapszaicin-érzékeny idegek lehetséges 

részvételét a tengerimalac proximalis vastagbelének elektromos téringerlés által kiváltott 

NANC hosszanti elernyedésében a következı anyagok alkalmazásával: a nitrogén-monoxid 

szintáz gátló L-NOARG, a P2 purinoceptor antagonista PPADS, az alacsony konduktanciájú 

K+-csatorna blokkoló apamin, valamint a szenzoros neuron gátló kapszaicin. Néhány 

kísérletsorozatban vizsgáltuk az antagonista PACAP fragmentum, a PACAP(6-38) hatását 

is. A PACAP(6-38) tengerimalac taenia caecin gátolta a PACAP(1-38), a PACAP(1-27) és a 

VIP relaxáló hatását is (Lénárd és mtsai, 2000). Ezenkívül célul tőztük ki a tachykininek, ill. 

az egyes tachykinin receptorok (NK1, NK2, NK3) szerepének tisztázását a proximalis colon 

NANC hosszanti összehúzódásában specifikus tachykinin receptor antagonisták 

segítségével. 

 

Módszerek 

 Különbözı nemő 350-500 g-os tengerimalacokat használtunk. Az állatokat leöltük, 

majd közvetlenül a vastagbél megvastagodása utáni proximalis colon szakaszt kimetszettük. 
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A 2 cm hosszú teljes bél preparátumokat 5 ml 37 °C-os, atropint (1 µM) és guanethidint (3 

µM) is tartalmazó, oxigenizált Krebs oldatban függesztettük fel 10 mN feszülés mellett. A 

hosszanti izommozgásokat izotóniás jelátalakítók segítségével kompenzográfon 

regisztráltuk. A kísérleteket 60 percnyi inkubációs idı után kezdtük. Valamennyi relaxáló 

inger alkalmazása elıtt a preparátumokat hisztaminnal (100 nM) szubmaximálisan 

elıkontraháltuk. A NANC kontrakciót alaptónusú preparátumokon vizsgáltuk, melyeket 

apaminnal (0,1 µM) és L-NOARG-gal (100 µM) elıkezeltünk. (Így a téringerlésre létrejövı 

bifázisos válasz – relaxáció, utókontrakció – helyett primer összehúzódás jött létre.) 

 

Elektromos téringerlés 

 Az elektromos téringerlést (80 V, 0,1 ms impulzusszélesség, 1 és 10 Hz, 20 s-os 

ingersorozatok) nagy teljesítményő ingerlıvel (Experimetria, Budapest), a szervfürdıkben a 

preparátumok felett és alatt elhelyezett platina elektródpár segítségével kiviteleztük. A két 

elektród közti távolság 4 cm volt.  

 

Statisztikai módszerek 

 A relaxációs válaszokat a kísérlet végén izoprenalinnal (8 µM) kiváltott maximális 

elernyedés, a kontrakciós válaszokat pedig a hisztaminnal (10 µM) kiváltott maximális 

összehúzódás %-ában fejeztük ki. Az adatokat átlag ± SEM formában adtuk meg. A 

statisztikai összehasonlításokra két összefüggı minta esetén Wilcoxon féle elıjeles 

rangpróbát, több összefüggı minta esetén Quade tesztet alkalmaztunk. 

 

Eredmények 

 Tengerimalac proximalis colonon az elektromos téringerlés relaxációt és azt követı 

kontrakciót okozott alaptónusú és hisztaminnal (100 nM) szubmaximálisan elıkontrahált 

preparátumon egyaránt. A relaxációs választ elıkontrahált készítményeken vizsgáltuk: 

mindkét alkalmazott ingerlési frekvencián (1 és 10 Hz) ismételhetı (3 egymást követı 

ingerlésnél 1 Hz esetén: 39,8±5,6%; 40,6±2,6%; 42,0±2,6%; 10 Hz-nél: 42,2±4,3%; 

49,0±4,5%; 47,9±4,0% elernyedés a maximális relaxáció %-ában kifejezve) és 

tetrodotoxinra érzékeny választ kaptunk (7. táblázat, 15. ábra). 
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15. ábra. Tengerimalac proximalis colon 1 (A), ill. 10 Hz (B) frekvenciájú elektromos téringerlésre 
adott NANC válasza. A tetrodotoxin (TTX; 0,5 µM; kontaktusidı: 30 perc) hatása. 
Függıleges kalibrációk: maximális kontrakció (10 µM hisztamin) és maximális relaxáció 
(8 µM izoprenalin).  

 

 Az L-NOARG (100 µM; kontaktusidı 20 perc) szignifikánsan csökkentette az 

elektromos ingerlés hatására létrejött relaxációt (7. táblázat). Az L-NOARG gátló hatását az 

L-arginin (1 mM) részlegesen visszafordította. A PPADS (50 µM; kontaktusidı: 30 perc) L-

NOARG jelenlétében és hiányában is csak mérsékelten gátolta az idegingerlés-okozta 

relaxációs választ, míg az alacsony konduktanciájú K+-csatorna blokkoló apamin (100 nM; 

kontaktusidı: 30 perc) L-NOARG jelenlétében erısen gátló hatású volt (7. táblázat). A 

PACAP antagonista PACAP(6-38) (3 µM; kontaktusidı: 30 perc) nem befolyásolta az 

elektromos téringerlés relaxáló hatását. A kapszaicin-érzékeny szenzoros neuronok gátlása 

in vitro kapszaicin kezeléssel (10 µM 15 percre, amit 40 perces mosási periódus követett) 

kis mértékben ugyan, de szignifikánsan növelte a NANC relaxációt 10 Hz-es ingerlésnél, de 

1 Hz-es ingerlésnél nem volt hatása (7. táblázat). 

 Exogén PACAP(1-27)-tel (10 nM) kiváltott szubmaximális relaxációt a PACAP(6-

38) (3 µM) teljesen kivédte; a válasz a PACAP(6-38) beadása elıtt 56,9±8,3%, annak 

jelenlétében 0% volt (n=4). A VIP (30-100 nM) relaxációs hatását 3 µM PACAP(6-38) 

szignifikánsan csökkentette (49,3±9,2%-ról 20,7±3,9%-ra, p<0,05, n=5). Az exogén ATP (1 

és 10 µM) a vastagbél hosszanti izomzat elernyedését váltotta ki, amit a PPADS (50 µM) 

szignifikánsan gátolt. A PPADS az 1 µM ATP-okozta relaxációt 70%-kal csökkentette 

(25,5±6,8%-ról 7,5±2,1%-ra, p<0,001, n=8), a 10 µM ATP-nél 43%-os gátlás alakult ki 

(40,7±5,1%-ról 23,4±4,9%-ra csökkent a válasz, p<0,001, n=5). (Azon kísérletekben, ahol 

nagyobb koncentrációjú ATP-t alkalmaztunk, a Krebs oldat 100 µM teofillint tartalmazott a 
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P1 receptorok blokkolására.) 

 

7. táblázat. Tengerimalac proximalis colon NANC relaxációja 1 és 10 Hz frekvenciájú 
ingerlésnél 

             
              1 Hz-es ingerlés           10 Hz-es ingerlés 
             
Elıkezelés   Relaxáció %%%%  n Relaxáció %%%%  n 
             
    36,2 ± 4,5   48,3 ± 4,4   
TTX               0 *  5         0 *  6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  43,3 ± 3,8   48,4 ± 4,4   
L-NOARG  19,5 ± 3,0 ***   33,6 ± 4,1 ***   
L-NOARG + L-Arg  25,9 ± 2,9  xxx   9 41,2 ± 3,7 xxx   9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  39,6 ± 5,4   47,3 ± 4,1 
PPADS  30,5 ± 4,9 **  9 31,1 ± 4,5 **  9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L-NOARG  23,6 ± 5,0   29,3 ± 3,8 
L-NOARG + PPADS 15,8 ± 4,1 *  7 17,6 ± 3,2 *  5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L-NOARG  17,2 ± 5,3   27,2 ± 6,8 
L-NOARG + apamin   6,4 ± 3,6 *  6   5,1 ± 2,3 *  5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  41,0 ± 3,7   48,1 ± 5,3   
PACAP(6-38)  39,6 ± 3,5  6 46,2 ± 5,8  4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  43,1 ± 3,5   43,4 ± 4,7 
Kapszaicin   40,8 ± 3,0  5 50,2 ± 6,2 *  5 
 

A preparátumokat a következı anyagokkal kezeltük elı: tetrodotoxin (TTX; 0.5 µM), NG-nitro-L-
arginin (L-NOARG; 100 µM), L-arginin (L-Arg; 1 mM), PPADS (50 µM), apamin (100 nM), 
PACAP(6-38) (3 µM), kapszaicin (10 µM 15 percre, amit 40 perces mosási periódus követett). Az 
elernyedést az izoprenalinnal (8 µM) kiváltott maximális relaxáció %-ában fejeztük ki. Átlag ± 
SEM; n − a kísérletek száma. Statisztikailag szignifikáns eltérések: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
a kontrollhoz (elsı adat minden egyes táblázati sorban) viszonyítva, xxxp<0,001 az elızı 
megfigyeléshez viszonyítva (két összefüggı minta esetén Wilcoxon féle elıjeles rangpróba, több 
összefüggı mintánál Quade teszt). 
 

 A proximalis colon NANC hosszanti összehúzódásait alaptónusú preparátumokon 

vizsgáltuk L-NOARG és apamin jelenlétében. Ezen anyagok hatására az elektromos 

téringerlésre kialakuló két fázisú válasz (relaxációt követı utókontrakció) 1 fázisúvá alakult, 

a relaxáció eltőnt és az ingerlés hatására primer kontrakció jött létre (8. táblázat, 16. ábra). 
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16. ábra. Eredeti regisztrátumok, melyek alaptónusú colon elektromos téringerlésre adott válaszát 
mutatják: (A) 1 Hz-es ingerlésre, (B) 10 Hz-es ingerlésre kapott válaszok. A második 
sorban L-NOARG (100 µM), a harmadikban L-NOARG (100 µM) és apamin (100 nM) 
hatása látható. Függıleges kalibrációk: a hisztaminnal (10 µM) kiváltott maximális 
kontrakció 50%-a, az izoprenalinnal (8 µM) létrehozott maximális elernyedés 50%-a.  
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8. táblázat. Tengerimalac alaptónusú proximalis colonjának elektromos téringerlésre adott, 
bifázisos NANC válasza 

             
            1 Hz-es ingerlés       10 Hz-es ingerlés 
             
Elıkezelés   Relaxáció %%%%  n          Relaxáció %%%%  n  
             
     52,5 ± 6,2    60,5 ± 8,7    
L-NOARG    18,9 ± 1,6*    32,6 ± 7,0*   
L-NOARG + apamin           0*** x  5    3,3 ± 3,3*** x 5 
             
Elıkezelés         (Utó)kontrakció %%%% n        (Utó)kontrakció %%%% n  
             
     24,6 ± 3,9      33,7 ± 4,6    
L-NOARG    31,5 ± 3,2      48,3 ± 5,4    
L-NOARG + apamin   13,8 ± 2,1** xxx 5    40,4 ± 4,8  5 

 
Az elıkezelésre használt anyagok: L-NOARG (100 µM), apamin (100 nM). Ezen két anyag 
jelenlétében az idegingerlés a colon primer kontrakcióját okozta, amelynek amplitúdója azonban 
nem haladta meg az utókontrakcióét. Átlag ± SEM van feltüntetve. Az elernyedést az izoprenalinnal 
kiváltott maximális relaxáció, a kontrakciót/utókontrakciót a hisztaminnal létrehozott maximális 
összehúzódás %-ában fejeztük ki. Statisztikailag szignifikáns eltérések: *p<0,05, **p<0,01, 

***p<0,001 a kontrollhoz () viszonyítva; 
x
p <0,05, 

xxx
p <0,001 az L-NOARG-gal kezelt 

csoporthoz viszonyítva. 
 
 Az 1 és 10 Hz-es ingerlés is reprodukálható primer összehúzódást eredményezett (a 

3 egymást követı válasz 1 Hz esetén 29,6±4,0%, 30,2±4,4%, 31,2±3,8%; 10 Hz-nél 

45,7±5,7%, 41,6±4,2%, 41,8±4,9% volt a hisztaminnal kiváltott maximális összehúzódás 

%-ában kifejezve; n=5). Tetrodotoxin (1 µM) kivédte a NANC kontrakciót 1 és 10 Hz 

frekvenciájú ingerlésnél is (n=3). 

 A tachykinin NK1 receptor antagonista FK888 (2 µM; kontaktusidı: 50 perc) 

szignifikánsan csökkentette a választ mindkét ingerlési frekvencián (9. táblázat). A 

tachykinin NK2 receptor antagonista MEN11420 (1 µM; kontaktusidı: 50 perc) azonban 

csak a 10 Hz-es ingerlésre létrejövı kontrakciót gátolta (9. táblázat). E két antagonista 

együttes alkalmazása körülbelül akkora gátlást okozott, mint az FK888 önmagában (9. 

táblázat). A tachykinin NK3 receptor antagonista SR142801 (100 nM; kontaktusidı: 50 

perc) nem volt hatással a NANC összehúzódásokra önmagában, ill. MEN11420 jelenlétében 

sem (9. táblázat). FK888 hatásának kifejlıdése után adva azonban az SR142801 a 

kontrakció további szignifikáns csökkenését eredményezte 10 Hz ingerlési frekvenciánál (9. 

táblázat). 
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9. táblázat. Tengerimalac proximalis colon NANC kontrakciója 1 és 10 Hz frekvenciájú 
ingerlésnél 

                     ____ 
           1 Hz-es ingerlés         10 Hz-es ingerlés 
           _        ____ 
Elıkezelés           Kontrakció %%%%  n          Kontrakció %%%%  n 
                   _____ 
    34,0 ± 9,7    44,4 ± 4,4   
FK888         9,7 ±2,0*  7  15,8 ± 4,2*  7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  30,1 ± 3,4    36,3 ± 4,7   
MEN11420  31,0 ± 4,4  7  29,8 ± 5,3*  5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  26,6 ± 3,4    41,2 ± 1,0   
SR142801  21,8 ± 5,8  4  41,9 ± 5,8  4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  42,9 ± 5,4    44,8 ± 3,1 
FK888+MEN11420  15,1 ± 6,1*  7  17,7 ± 3,2*  7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  23,4 ± 4,0    40,4 ± 5,0 
FK888    4,2 ± 2,8***    25,3 ± 4,8** 
FK888+SR142801    1,2 ± 1,2***  6  12,5 ± 1,5*** xx 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  23,3 ± 3,2    36,8 ± 1,7 
MEN11420  17,8 ± 4,1    36,3 ± 3,9 
MEN11420+SR142801 18,2 ± 4,4  5  38,2 ± 5,1  5 
 
A preparátumokat a következı anyagokkal kezeltük elı: FK888 (2 µM), MEN11420 (1 µM), 
SR142801 (100 nM), ill. ezek kombinációja. A kontrakciót a hisztaminnal (10 µM) kiváltott 
maximális összehúzódás %-ában fejeztük ki. Átlag ± SEM; n − a kísérletek száma. Statisztikailag 
szignifikáns eltérések: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 a kontrollhoz (elsı adat minden egyes 

táblázati sorban) viszonyítva, 
xx

p<0.01 az elızı megfigyeléshez viszonyítva. Statisztikai tesztek: két 
összefüggı minta esetén Wilcoxon féle elıjeles rangpróba, több összefüggı mintánál Quade teszt. 
 

 Tájékozódó vizsgálatok azt mutatják, hogy a P2 purinoceptor antagonista PPADS (50 

µM), a ganglionblokkoló hexamethonium (100 µM) és a kolecisztokinin receptor 

antagonista lorglumid (1 µM) nincs befolyással az elektromos téringerléssel kiváltott 

kontrakcióra egyik ingerlési frekvencián sem (valamennyi fent említett anyag 

kontaktusideje 30 perc volt). 

 Atropinnal és guanethidinnel kezelt, hisztaminnal szubmaximálisan elıkontrahált 

preparátumokon az FK888 (2 µM) és a MEN11420 (1 µM) sem befolyásolta az 1 Hz 20 s-

es téringerlésre kialakuló relaxációt, a létrejött utókontrakciót az FK888 szignifikánsan 

csökkentette, a MEN11420 nem volt rá hatással. 10 Hz 20 s-es ingerlés esetén az 

utókontrakció FK888 jelenlétében szignifikánsan csökkent, a relaxáció pedig szignifikánsan 
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nıtt; a MEN11420 az ingerlésre adott válasz egyik fázisát sem befolyásolta (10. táblázat). 

 

10. táblázat. A tachykinin NK1 receptor antagonista FK888 és a tachykinin NK2 receptor 
antagonista MEN11420 hatása elıkontrahált tengerimalac colon 
téringerléssel (1 és 10 Hz) kiváltott bifázisos válaszára 

            
     1 Hz-es ingerlés    
            
Elıkezelés  Relaxáció %%%%        Utókontrakció %%%% n 
            
   44,5 ± 5,4  48,7 ± 5,7   
FK888      46,5 ± 5,2  28,3 ± 8,6*  5 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
  47,5 ± 4,7  50,4 ± 3,9   
MEN11420  50,6 ± 3,9  46,0 ± 3,6  5 

 
                10 Hz-es ingerlés    
            
Elıkezelés  Relaxáció %%%%        Utókontrakció %%%% n 
            
   45,3 ± 2,3  38,1 ± 5,0   
FK888      53,6 ± 3,1*  14,0 ± 8,9*  5 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
  51,8 ± 3,8  39,6 ± 9,6   
MEN11420  50,9 ± 2,2  35,1 ± 4,3  5 

 
Elıkezelésre használt anyagok: FK888 (2 µM), MEN11420 (1 µM). A preparátumokat hisztaminnal 
(100 nM) szubmaximálisan elıkontraháltuk. A relaxációkat az izoprenalinnal kiváltott maximális 
elernyedés %-ában, az utókontrakciókat a hisztaminnal létrehozott maximális összehúzódás %-ában 
fejeztük ki. Átlag ± SEM. Statisztikailag szignifikáns eltérések: *p<0,05 a kontroll válaszhoz () 
viszonyítva (Wilcoxon féle elıjeles rangpróba). 
 

 A P-anyag (5-30 nM) összehúzódást váltott ki a tengerimalac proximalis colonon. A 

választ az FK888 teljesen kivédte, a MEN11420 nem befolyásolta (11. táblázat). Az NKA 

(30-100 nM)-okozta kontrakciót az FK888 körülbelül 50%-kal csökkentette, a MEN11420 

önmagában nem volt hatással a válaszra, a két antagonistát együtt adva teljes gátlás jött létre 

(11. táblázat). 
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11. táblázat. A tachykinin NK1 receptor antagonista FK888 és a tachykinin NK2 receptor 
antagonista MEN11420 hatása a P-anyag és az NKA által kiváltott 
kontrakcióra tengerimalac proximalis colonon 

 
Elıkezelés   Kontrakció (%)   n 
 
       P-anyag (5-30 nM) 
--------------------------------------------------------------------- 
    61,1 ±  6,4 
FK888           0*    5 
--------------------------------------------------------------------- 
   64,0 ± 5,8 
MEN11420  61,0 ± 8,2    5 
 

  NKA (30-100 nM) 
--------------------------------------------------------------------- 
    50,0 ± 7,4 
FK888   23,9 ± 3,5*    6 
--------------------------------------------------------------------- 
    53,9 ± 8,2 
MEN11420  51,8 ± 9,2    7 
--------------------------------------------------------------------- 
    38,9 ± 6,7 
FK888 + MEN11420         0*    5 
 

Elıkezelésre használt anyagok: FK888 (2 µM), MEN11420 (1 µM). Az összehúzódásokat a 
hisztaminnal (10 µM) kiváltott maximális hosszanti kontrakció %-ában fejeztük ki. Átlag ± SEM. 
Statisztikailag szignifikáns különbség a kontroll () csoporthoz viszonyítva: *p<0,05 (Wilcoxon 
féle elıjeles rangpróba). n − a preparátumok száma. 
 

 A hisztamin (100 nM)-okozta szubmaximális kontrakciót nem befolyásolta az 

FK888, vagy a MEN11420 önmagában, ill. az FK888, MEN11420 és SR142801 együttes 

adása sem (az adatok nincsenek feltüntetve; n=9). 

 

Megbeszélés 

 Eredményeink azt mutatják, hogy a colon hosszanti izomzatának NANC relaxációját 

olyan idegek közvetítik, melyek érzéketlenek a szenzoros neuron blokkoló kapszaicinre. 

Ezek az idegek valószínőleg a bélfal saját intrinszik idegei. Nagyobb frekvenciájú ingerlés 

(10 Hz) esetén azonban a kapszaicin elıkezelés hatására a NANC relaxáció kis mértékben 

nıtt, ami arra utalhat, hogy a kapszaicin-érzékeny izgató neuronok részben ellensúlyozzák a 

NANC relaxációt. Elsıként szolgáltattunk bizonyítékot arra, hogy a colon NANC 

relaxációját részben P2 purinoceptorok közvetítik, ahogy azt a PPADS gátló hatása mutatja. 

A PPADS szignifikánsan gátolta az exogén ATP relaxáló hatását is. Ez a gátlás azonban a 
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nagy PPADS koncentráció (50 µM) ellenére is csak részleges volt. Ezért PPADS-t 

használva alábecsülhetjük a purinerg idegek részvételét a NANC relaxációban. A K+-

csatorna blokkoló apamin, amit széles körben használnak a purinerg mechanizmusok 

indirekt tanulmányozására, erısen gátolta a NANC relaxációt. Az apamin-érzékeny gátlást 

azonban nem azonosíthatjuk teljesen a purinerg mechanizmussal (ld. korábban). A 

PACAP(6-38) hatástalansága azt jelzi, hogy a PACAP nem játszik fontos szerepet a colon 

NANC relaxációjában (a PACAP(6-38) teljesen kivédte az exogén PACAP(1-27)-okozta 

gátló választ). Az még nem ismert, hogy az ATP-n és a PACAP-on kívül milyen más 

mediátorok képesek apamin-érzékeny elernyedést kiváltani a colonban. A PACAP(6-38) az 

exogén VIP hatását kb. 60%-kal csökkentette, ami valószínősíti, hogy a VIP sem vesz részt 

az ideg-mediálta NANC relaxációban. A NANC gátló válasz egy részét apamin-

érzékenynek találták proximalis colon körkörös és distalis colon hosszanti izmában is 

(Maggi és Giuliani, 1993; Smith és McCarron, 1998). 

 Eredményeinkkel megerısítettük az NO részvételét a proximalis colon hosszanti 

izmának NANC relaxációjában (Briejer és mtsai, 1992; Kojima és Shimo, 1992). A válasz 

ezen összetevıje és a PPADS-érzékeny része között additív kapcsolat van. A colon NANC 

relaxációjának egy része rezisztens az L-NOARG és a PPADS együttes hatására. Ez a 

frakció lehet purinerg, vagy egy eddig még nem azonosított, másik transzmitter is 

közvetítheti. 

 A proximalis colon hosszanti izom NANC relaxációja transzmitter-hátterének 

ismeretében a NANC kontrakciót apamin és L-NOARG jelenlétében vizsgáltuk. (Ezen 

kísérleti körülmények között az elektromos téringerlés hatására a colon primer módon 

összehúzódott.) Kojima és Shimo (1995) kimutatták tachykininek részvételét tengerimalac 

proximalis colon hosszanti izmának NANC kontrakciójában nem specifikus tachykinin 

receptor antagonista (spantid) alkalmazásával. Jelen munkánkban specifikus antagonistákat 

használva megerısítettük a tachykininek szerepét, valamint feltártuk az egyes tachykinin 

receptorok jelentıségét a válaszban. Eredményeink azt mutatják, hogy a téringerlésre 

kialakuló összehúzódásban az NK1 receptornak van elsıdleges szerepe függetlenül az 

ingerlési frekvenciától. Ugyanis az NK1 receptor antagonista FK888 csökkentette az 

alaptónusú preparátumon kialakuló izgató választ mindkét alkalmazott frekvencián, illetve 

az atropin-, guanethidin-kezelt, elıkontrahált preparátumokon növelte a relaxációt, 

csökkentette az utókontrakciót 10 Hz-es ingerlésnél; 1 Hz ingerlési frekvenciánál a 

relaxáció változatlanul hagyásával gátolta az utókontrakciót. Úgy tőnik, hogy az NK2, ill az 

NK3 receptorok kevésbé jelentıs szerepet játszanak a colon NANC kontrakciójában. 
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Mindazonáltal gátlásuk bizonyos körülmények közt enyhén csökkentette a választ; az NK2 

receptorok blokkolása önmagában, míg az NK3 receptorok gátlása az NK1 receptorok 

blokkolásával összefüggésben (utóbbi nem additív együtthatásra utalhat). 

 Depolarizációs inger hatására tengerimalac proximalis colonban NKA és P-anyag 

egyenlı mennyiségben való felszabadulását írták le (Lippi és mtsai, 1998). Hasonlóan 

Briejer és mtsai (1993) adataihoz kísérleteinkben az exogén P-anyag izgató hatását az NK1 

receptor antagonista teljesen kivédte. Az NKA-okozta kontrakciót az NK1 receptor blokkoló 

kb. felére csökkentette, az NK1 és NK2 receptor antagonista együtt megszüntette, de NK2 

antagonista önmagában nem befolyásolta. Mindazonáltal a két antagonista kombinációja 

nem gátolta jobban a NANC kontrakciót, mint az NK1 receptor antagonista önmagában. 

Ezek az eredmények az alábbi következtetéseket valószínősítik: (a) Az idegingerlésre kapott 

NANC izgató válasz természetes tachykinin neurotranszmittere elsısorban a P-anyag, ill. ha 

NKA szerepet játszik benne, úgy az fıleg NK1 receptorokon hat. A tachykinin antagonisták 

jelenlétében megmaradó válasz neurotranszmitter-háttere még tisztázásra szorul. (b) Az 

NKA izgató hatását tachykinin NK1 és NK2 receptorok együtt közvetíthetik, interakciójuk 

nem-additív, és az NK1 receptor szerepe fontosabbnak látszik, mint az NK2 receptoroké. 

 

Következtetések 

Tengerimalac proximalis colon hosszanti izmának NANC relaxációjában egy 

PPADS-érzékeny purinerg mechanizmus és nitrogén-monoxid vesz részt. A válasz ezen két 

összetevıje között additív kapcsolat van. PACAP/VIP-szerő peptid nem játszik szerepet a 

válaszban. A colon NANC relaxációjának egy része rezisztens az L-NOARG és a PPADS 

együttes hatására. Ez a frakció is lehet purinerg, de közvetítheti egy eddig még nem 

azonosított, másik apamin-érzékeny transzmitter is. 

A proximalis colon NANC kontrakciójában tachykininek (fıleg P-anyag) jelentıs 

szerepet játszanak fıleg NK1 receptorok közvetítésével. 
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Összefoglalás 

 

 Számos új adatot szolgáltattunk a NANC transzmitterek farmakológiájára, ill. 

élettani szerepére vonatkozóan.  

 

1. Kimutattuk az ATP részvételét a tengerimalac ileum kapszaicin-okozta kontrakciójának 

tachykinin antagonistákra rezisztens összetevıjében. Valószínőleg a tachykininerg és a 

purinoceptor közvetítette kolinerg válasz között nem additív viszony áll fenn. 

2. Nem találtunk bizonyítékot VIP/PACAP-szerő peptid, NO, CCK-, endothelin-szerő 

peptid vagy CRF szerepére a kapszaicin által kiváltott ileum kontrakcióban, illetve ET-1 

részvételére a kapszaicin gátló hatásában. 

3. Kimutattuk, hogy a kapszaicin-érzékeny primer afferens neuronok nem játszanak fontos 

szerepet az ET-1 és a CRF tengerimalac ileumon kifejtett hatásaiban. 

4. Bizonyítottuk, hogy a PACAP(6-38) peptid fragmens hatékony VIP antagonista 

tengerimalac ileumon; mind a hosszanti, mind a körkörös izmon, továbbá a perisztaltikus 

reflex komplexebb folyamatában gátolta a VIP hatását (izgató, ill. gátló hatást). 

5. Nem tudtuk igazolni VIP szerepét a tengerimalac ileum perisztaltikus mozgásában.  

6. Bizonyítottuk, hogy proximalis colon NANC relaxációját NO és ATP hozza létre, de 

PACAP/VIP-szerő peptid nem vesz részt a válaszban.  

7. A tengerimalac proximalis colon hosszanti NANC összehúzódását tachykininek (fıleg P-

anyag) közvetítik NK1 receptoron hatva. 

 

 Kísérleteink alapkutatás jellegőek, hosszú távon azonban hozzájárulhatnak a 

gyomor-béltraktus motilitászavarai új diagnosztikus és terápiás eljárásainak 

kifejlesztéséhez, valamint szélesebb értelemben a purinerg és peptiderg neurotranszmisszió 

és interakciók jobb megismeréséhez. A kapszaicin-érzékeny afferensek mediátoranyagaival 

kapcsolatos vizsgálatok jelentısége pedig abban áll, hogy a periférián belılük szabaddá váló 

aktív anyagok ezen neuronok központi idegrendszeri végzıdéseibıl felszabadulva (Dale 

elv) szerepet játszhatnak a fájdalomérzésben. Tehát a folyamat jobb megismerése új típusú 

fájdalomcsillapítók kifejlesztéséhez járulhat hozzá. 
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