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„Az átmenet a tapasztalatból annak megítélésig, a megfigyeléstől annak alkalmazásáig 
olyannyira veszélyes, mint áthaladni egy szoroson, ahol az emberre saját belső 

ellenségei leselkednek: a képzelet, türelmetlenség, elhamarkodottság, előítélet, 
merevség és önelégültség.” 

Goethe 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
12-HPETE: 12-hidroperoxi-eikozatetraénsav 
3-MST: 3-merkaptopiruvát-szulfurtranszferáz 
ACD: allergiás kontakt dermatitisz 
AEA: N-arachidonoil-etanol-amin, anandamid 
Ag: antigén 
ANKTM1: ankyrin-like with transmembrane domains protein 1, ankirin transzmembrán protein 1 
receptor 
ANOVA: analysis of variance, variancia-analízis  
APC: antigén prezentáló sejt 
ATP: adenozin-trifoszfát 
BCA: β-cianoalanin 
BMP-2: bone morphogenetic protein 2, csont morfogenetikus fehérje-2  
CAM: calmodulin 
CAT: cisztein-aminotranszferáz 
CBS: cisztationin-β-szintáz 
CC, CXC: kemokinek 
CFA: complete Freund’s adjuvant, komplett Freund-adjuváns 
CGRP: calcitonin gene related peptide, kalcitonin gén rokon peptid 
CHO: chineese hamster ovarium, kínai hörcsög petefészek 
CID: collision-induced dissociation, ütközés indukálta disszociáció 
CL: cisztein-liáz 
CN: klór-aceto-fenon 
CO: szén-monoxid 
COS: karbonil-szulfid 
COX: ciklooxigenáz  
CR: adibenz-oxazepin  
CS: orto-klorobenzilidén-malononitril  
CSE: cisztationin-γ-liáz 
DTH delayed-type hypersensitivity, késői típusú hiperszenzitív reakció 
EDTA: etilén-diamin-tetraecetsav 
EGF: epidermal growth factor, epidermális növekedési faktor 
ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay, enzimhez kötött immunoszorbens esszé 
GABA: ϒ-amino-vajsav 
GPCR: G-protein kapcsolt receptor  
GSH: redukált glutation 
H2S: hidrogén-szulfid, kénhidrogén  
HE: hematoxilin-eozin 
HLB: hydrophilic/lipophilic balance, hidrofil/lipofil egyensúly 
HPLC-ESI-Q-TOF-MS: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával összekapcsolt lágyionizációs 
elektroporlasztásos tandem tömegspektrométer 
HPLC-MS/MS: nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia-tandem tömegspektrometria 
HTAB: hexadecil-trimetil-ammónium-bromid 
IASP: International Association for the Study of Pain, Fájdalomkutatás Nemzetközi Szervezete  
IFNγ: interferon-gamma 
IL: interleukin  
ip.: intraperitoneális 
IP3: inozitol-1,4,5-trifoszfát 
KGF: keratinocyte growth factor, keratinocita növekedési faktor 
KO: knock out, génhiányos 
KTC: keratinocita 
LCs: Langerhans-sejtek 
LTD: long term depression, hosszú távú depresszió 
MAPK: mitogén-aktivált protein kináz 
MHC: major histocompatibility complex, fő hisztokompatibilitási komlex 
MIA: monojód-acetát 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%B3r-aceto-fenon&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adibenz-oxazepin&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%B3rbenzilid%C3%A9n-malonitril


 5 

MMP: mátrix metalloproteáz 
Mo: monocita 
MPO: mieloperoxidáz  
MTX: methotrexat 
Mφ: makrofág 
NADA: N-arachidonoil-dopamin  
NaHS: nátrium-hidrogén-szulfid 
NKA: neurokinin A 
NMDA: N-methyl-D-aszparát 
NO: nitrogén-monoxid 
NSAID: non-steroid anti-inflammatory drug, nem szteroid gyulladáscsökkentő szer 
OA: oszteoartritisz 
OD: optikai denzitás 
ODI: Oswestry Disability Index 
PA: plazmin aktivátor  
PACAP: pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide, hipofízis-adenilát-cikláz-aktiváló polipeptid 
PAG: D,L-propargilglicin 
PAR: proteáz aktiváló receptor  
PASI: Psoriais Area and Severity Index 
PCR: polimerase chain reaction, polimeráz láncreakció 
pDC: plasmacitoid dendritikus sejt 
PGE2: prosztaglandin-E2 
PI3K/Akt: foszfoinozotol-3-kináz/protein kináz B 
PIP2: foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfát 
PKC: protein-kináz-C  
PLC: foszfolipáz-C 
PMSF: phenyl-methyle-sulfonyl-fluoride, fenil-metil-szulfonil-fluorid 
PSORS1-9: psoriais susceptibility 1-9 
PUVA: Psoralen+UV-A 
RANTES: Regulated on Activation, Normal T Expressed and Secreted 
RIA: radioimmunassay  
RNS: reaktív nitrogéngyökök  
ROS: reaktív oxigén gyökök 
rpm: rounds per minute, fordulat/perc 
RPMI 1640: Roswell Park Memorial Institute-ban kifejlesztett tápoldat  
SEM: standard hiba  
SOD: szuperoxid-dizmutáz 
SP: substance P, P-anyag 
SPE: szilárd fázis 
SRIF: somatotropine release inhibitory factor, szomatotropin felszabadulást gátló hormon 
SST: szomatosztatin  
SST-IR: szomatosztatin-szerű immunreaktivitás 
TFA: trifluor-ecetsav 
TGF-β: transforming growth factor beta, transzformáló növekedési faktor-béta 
Th1: T-helper 1 limfocita 
Th17: T-helper 17 limfocita 
THC: tetrahidrokannabinol 
TIMP: tissue inhibitors of metalloproteasis, szöveti metalloproteáz inhibítor 
TMB: 3,3’5,5’-tetramethyl-benzidin 
TNF-α: tumor nekrózis faktor-α 
TRP: tranziens receptor potenciál ioncsatorna 
TRPA1: tranziens receptor pontenciál ankirin 1 receptor 
TRPV1: tranziens receptor pontenciál vanilloid 1 receptor 
UV: ultraibolya 
VAS: vizuális analóg skála 
VEGF: vascular endothelial growth factor, vaszkuláris endoteliális növekedési faktor 
WT: wild type, vad típusú 
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ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 
 

A kutatás előzményei 

Szervezetünk egyértelmű jelekkel reagál az ártalmas hatásokra. A gyulladás és akár a 

kíséreteként vagy akár egyéb, egészséget veszélyeztető folyamat következtében 

jelentkező fájdalom kétarcú jelenség. Alapvető jelentőséggel bírnak a szöveti 

károsodást okozó ágens eliminálásában, a veszély elkerülésében, azonban ha a 

háttérben álló folyamatok szabályozatlanná válnak, vagy nem megfelelő módon és 

időben reagálunk, esetleg a kiváltó ok nem ismert vagy elkerülhetetlen (pl. a 

környezetszennyező anyagok), a szervezet számára ártalmas, krónikus betegségekhez 

vezethetnek. 

A krónikus gyulladásos és fájdalommal járó degeneratív betegségek kezelésében 

manapság általánosan használatos szerek a szteroid és nem szteroid 

gyulladáscsökkentők (NSAID), valamint az opioid származékok. A szteroid és nem -

szteroid gyulladásgátlók főleg a prosztanoid kaszkád gátlásával fejtik ki 

gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatásaikat, elsősorban gasztrointesztinális, 

hematológiai, renális vagy endokrin mellékhatásokat okoznak. Az opioid 

fájdalomcsillapítók használatának legnagyobb veszélye a pszichés és fizikai függőség. 

Farmakológiai tankönyvekben máig nem találunk külön fejezetet a 

fájdalomérzékelésben és neurogén gyulladásban szerepet játszó szenzoros neuronokra 

ható szerekről.  

Az elmúlt 25 évben intézetünkben született számos korábbi munkához hasonlóan, 

dolgozatomban összefoglalt kutatásaink alapjául is elsősorban Szolcsányi János és 

Pintér Erika a primér afferensek egy speciális csoportját alkotó kapszaicin-szenzitív 

afferensekkel kapcsolatos eredményei szolgáltak. Felismerték, hogy a gerincvelői hátsó 

gyökerek antidrómos elektromos izgatásával kiváltott primér lokális neurogén 

gyulladás kifejlődése során szisztémásan ható, fájdalomcsillapító és gyulladásgátló 

mediátorok is felszabadulnak a kapszaicin-érzékeny neuronokból (Pintér és Szolcsányi, 

1988; 1996). Későbbiekben a felszabaduló antiinflammatórikus és analgetikus hatású 

peptidek közül a szomatosztatin (SST) kulcsszerepére derítettek fényt (Szolcsányi és 

mtsai, 1998a; 1998b). Feltárták azt is, hogy a nociceptorok olyan alacsony frekvenciájú 

(0,1 Hz) elektromos ingerlése, amely még nem vált ki fájdalomérzetet képes maximális 
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gyulladásgátló hatást, SST plazmaszint emelkedést létrehozni (Szolcsányi és mtsai, 

2004). Ezen eredmények is hozzájárultak új típusú, a szomatosztatin receptorokon 

ható gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító szerek fejlesztéséhez.  

A klinikai gyakorlatban elérhető számos olyan kezelés, amelyek alkalmazása a mai 

napig a tapasztalatokon alapul, pontos hatásmechanizmusuk ismeretlen. Ilyenek pl. az 

„ellenirritáción” alapuló eljárások, amelyek lényege, hogy egy kezdetben lokálisan 

irritációt kiváltó beavatkozás (pl. kámforos, kapszaicines oldat bedörzsölése, 

mustártapasz) ellentétes, a tüneteket enyhítő, fájdalomcsillapító és 

gyulladáscsökkentő hatáshoz vezet. A már ismertetett kapszaicin-érzékeny 

afferensekkel kapcsolatos eredmények magyarázatot szolgáltatnak a látszólag 

ellentmondó jelenségre. Ezek alapján érdemesnek tűnt megvizsgálni, hogy a krónikus 

gyulladásos és a jelentős fájdalommal járó degeneratív állapotokban eredményesen 

alkalmazott terápiás eljárások, mint a kénes gyógyvízzel végzett balneoterápia, ill. a 

lokálisan adott kapszaicin analóg nonivamid hatásmechanizmusában szerepe lehet-e a 

kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződésekből felszabaduló szomatosztatinnak. Mivel a 

kénes gyógyvizekből felszabaduló kénhidrogén aktiválja a kapszaicin-érzékeny 

érzőideg-végződéseken expresszálódó tranziens receptor potenciál ankirin 1 (TRPA1) 

receptort (Streng és mtsai, 2008), így megvizsgáltuk az ioncsatorna szerepét 

oszteoartritisz modellünkben receptor génhiányos (knock out, KO) egerek 

felhasználásával. Továbbá sikerült validálni egy nociceptív hőküszöb mérésére alkalmas 

eljárást a fájdalomkutatásban elterjedten alkalmazott egérre, ezzel még gazdagabbá 

téve intézetünk fájdalomkutatásban használatos módszereinek tárházát. 

 

Kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések 

Intézetünkben zajló tudományos munka nagy része a XIX. sz. végén Magyarországról 

kiindult „kapszaicin-kutatáshoz” kötődik. A kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések 

nevüket a paprika (Capsicum annuum) csípős anyagáról, a kapszaicinről (8-metil-N-

vanillil-transz-6-nonénamid) kapták, ugyanis ez az alkaloid a tranziens receptor 

pontenciál vanilloid 1 (TRPV1) receptoron keresztül képes szelektíven aktiválni ezeket a 

neuronokat (Caterina és mtsai, 1997). 

A vékony, mielinhüvelyes A- és a mielinhüvely nélküli C-rostokkal rendelkező 

neuronok speciális csoportját képviselő kapszaicin-szenzitív afferensek különlegesek, 



 8 

ugyanis hármas funkcióval rendelkeznek. Feladatuk egyrészt ingerlés hatására 

idegaktivitás közvetítése a központi idegrendszer felé, mely következtében kialakul a 

fájdalomérzet, a nocicepció (afferens funkció). Rendelkeznek egy lokális efferens 

funkcióval, ugyanis ha aktiválódnak, neuropeptidek (kalcitonin gén rokon 

peptid/CGRP; tachikininek: P-anyag/substance P/SP, neurokinin A/NKA) szabadulnak 

fel belőlük, melyek lokális, vazodilatációval és plazmafehérje extravazációval járó 

neurogén gyulladás kialakulásában játszanak szerepet (Szolcsányi, 1984; 1988; Maggi 

és Meli, 1988; Helyes és mtsai, 2003). A neurogén gyulladásnak jelentős szerepet 

tulajdonítanak számos betegség patomechanizmusában, például a pszoriázis, ekcéma, 

kontakt dermatitisz, reumatoid artritisz, asztma, gyulladásos bélbetegségek és 

gyulladásos szembetegségek esetén (Maggi, 1995; Szolcsányi, 1996). A 

proinflammatórikus mediátorok mellett gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 

neuropeptidek (pl.: SST) is felszabadulnak ezekből a szenzoros neuronokból, melyek a 

keringésbe jutva fejtik ki szisztémás antiinflammatórikus és analgetikus hatásaikat. Így 

egy szisztémás efferens funkció is köthető a kapszaicin-érzékeny érzőideg-

végződésekhez (Szolcsányi és mtsai, 1998a; b;2004; Helyes és mtsai, 2000; 2004; 1. 

ábra). A kapszaicin-szenzitív afferensek nem csak a TRPV1, hanem a vele 

koexpresszálódó tranziens receptor potenciál ankirin 1 (TRPA1) receptoron keresztül is 

aktiválhatók. 

 

1. ábra A kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések hármas funkciója (Helyes, 2009) 
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A tranziens receptor potenciál vanilloid 1 (TRPV1) és ankirin 1 (TRPA1) receptorok 

Az emlősökben megtalálható 28 tranziens receptor potenciál (TRP) kationcsatornát 6 

alcsaládba (TRPC-Canonical, TRPM-Melastatin, TRPV-Vanilloid, TRPA-Ankyrin, TRPP-

Polycystin, TRPML-Mucolipin) sorolják. A TRPV1 receptor a 6 tagú TRPV alcsaládba 

tartozik, míg a TRPA1 a TRPA alcsalád egyetlen tagja. A TRPV1 és TRPA1 ioncsatornákra 

koexpresszió jellemző és eloszlási mintázatuk is hasonló (Streng és mtsai, 2008).A 

TRPA1-et expresszáló szenzoros neuronok 97%-ában megtalálható a TRPV1 receptor is, 

míg a TRPV1-et expresszáló neuronok kb. harmadában koexpresszálódik a TRPA1 

(Story és mtsai, 2003). A kétféle receptor alegység összekapcsolódva funkcionális 

egységként működő heterotetramer komplexet képezhet (Staruschenko és mtsai, 

2010; Berg és mtsai, 2012; Fischer és mtsai, 2014). Molekulaszerkezetük hasonló, egy 

receptor alegységet 6 β-redő szerkezetű transzmembrán (TM) domén alkot, az 5. és 6. 

TM domén közötti intracelluláris, hidrofób hurok alkotja a csatornarégiót. Az N- és C-

treminális intracelluláris helyzetű. A receptorokat négy alegységből álló tetramer 

szerkezet jellemzi. A két receptor alegység szerkezetét a 2. ábra mutatja be, 

lényegesebb tulajdonságaik összevetését az 1. táblázat tartalmazza (Nilius és Owsianik, 

2011; Bodkin és Brain, 2011; Nassini és mtsai, 2014; Bessac és Jordt, 2008). 

 

 

2. ábra A TRPA1 és TRPV1 receptor szerkezete (Bessac és Jordt, 2008). N: aminoterminális; C: 
karboxiterminális; S1-6: transzmembrán domén; TRPA1: szürke kör: cisztein és lizin tartalmú szakaszok-

szerep a receptor agonistákkal történő aktivációjában van, EF-hand domén: szerep a Ca2+ függő 
nyitásban; TRPV1: CAM: calmodulin; ATP: adenozin-trifoszfát; PIP2: foszaftidil-inozitol-4,5-biszfoszfát 
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A kapszaicin receptorként is ismert TRPV1 létezését először Szolcsányi János és Jancsó-

Gábor Aranka vetették fel az 1970-es években. Már ekkor el is készítették a receptor 

első hipotetikus modelljét (Szolcsányi és Jancsó-Gábor, 1975; 1976). A kapszaicin 

receptor klónozása 1997-ben valósult meg és a szintén vanilloid struktúrát tartalmazó 

reziniferatoxinnal való aktiválhatósága miatt vanilloid 1 receptor (VR1) elnevezéssel 

illették (Caterina és mtsai, 1997). Később a receptorok szerkezetén alapuló nemzetközi 

nomenklatúra szerint a receptort a tranziens receptor potenciál (TRP) nagycsaládba 

sorolták, és a vanilloid család 1-es számú tagjaként tranziens receptor potenciál 

vanilloid 1-nek (TRPV1) nevezték (Gunthorpe és mtsai, 2002). A 2000-ben két 

munkacsoport (Caterina és mtsai, 2000; Davis és mtsai, 2000) által is létrehozott 

receptor génhiányos (KO) egerekkel végzett vizsgálatok fedték fel, hogy az ioncsatorna 

kulcsfontosságú gyulladásos- és fájdalomingerek integrálásában, így nem meglepő, 

hogy célmolekulává vált a gyógyszerfejlesztésben (Szallasi és Blumberg, 1999; 

Szolcsányi, 2004). 

A TRPA1 receptort  (ANKTM1/ankyrin-like with transmembrane domains protein 1) 

Jaquemar és munkatársai (1999) azonosították 1999-ben tüdő fibroblaszt sejtekben, 

majd a receptort a TRP nagycsaládba sorolták a család tagjaival mutatott nagyfokú 

homológia miatt (Story és mtsai, 2003). Nevét az N-terminális régióban megtalálható, a 

fehérjék közötti interakció közvetítésében és így a receptor aktivációjában szerepet 

játszó, számos (14-18) ankirin ismétlődésről kapta (Jaquemar és mtsai, 1999; Kwan és 

mtsai, 2006). Trpa1 KO egerek 2006 óta teszik lehetővé a receptor szerepének szelektív 

in vivo vizsgálatát (Kwan és mtsai,2006; Bautista és mtsai, 2006). Patofiziológiai 

jelentősége, potenciális gyógyszercélpont szerepe felmerült többek között a légutak, a 

kardiovaszkuláris rendszer és a bél gyulladásos betegségeiben (Bautista és mtsai, 

2013). 

A TRPV1 és TRPA1 polimodális szenzor funkciójú, Ca2+ és Na+ ionok számára 

permeábilis, nem szelektív kation csatorna. Nem sorolhatók be egyértelműen a 

klasszikus ligandfüggő, de a feszültségfüggő ioncsatornák közé sem, hanem ezek olyan 

integratív funkciójú termo-, ill. mechanoszenzorok, amelyek sokféle liganddal is 

aktiválhatók (1. táblázat). Ennek alapján a TRP csatornák önálló receptor típust 

képviselnek (Szolcsányi, 2008). Receptorok aktivációjában G-proteinhez kapcsolt 
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receptor függő folyamatok, valamint (de)foszforilációis közreműködhet (Nilius és 

Owsianik, 2011; 3. ábra). 

A TRPV1 növényi eredetű vanilloid struktúrájú és endogén agonistáinak kötőhelyét a 

receptor intracelluláris régiójában lokalizálták (Jordt és Julius, 2002), a protonok 

extracellulárisan aktiválják a receptort (Jordt és mtsai, 2000). 

A TRPA1 receptor agonistái főként az N-terminális régióban megtalálható ciszteinek 

kovalens módosításával váltják ki a receptor nyitását (Hinman és mtsai, 2006). 

A receptorok aktiválódásakor a sejtbe áramló Na+-ionok az akciós potenciál 

generálásáért, a nocicepció, vagyis a fájdalomérzet létrejöttéért, a Ca2+-ionok pedig a 

szenzoros neuropeptidek idegvégződésekből való felszabadulásáért felelnek. A Na+- és 

Ca2+-ionok beáramlását K+-ion sejtből való kiáramlása követi. Tartós vagy ismételt 

aktiváció hatására a sejtben felhalmozódó kationok magas koncentrációi elősegítik a 

receptor defoszforilációját, gátolják a feszültségfüggő Na+ csatornákat, így az akciós 

potenciál létrejöttét, valamint  a citoplazma és a mitokondrium duzzadását okozzák, 

amelynek hosszú távú következménye a sejtek energiaforgalmának csökkenése, így az 

idegvégződés működésképtelenné válik, deszenzibilizálódik (Koplas és mtsai, 1997; 

Piper és mtsai, 1999; Liu és mtsai, 2001; Dedov és mtsai, 2001; Szolcsányi, 2003). 

 

 

3. ábra A TRPA1 és TRPV1 receptorok aktivációját és szenzitizációját kiváltó folyamatok (Bessac és Jordt, 
2008). A receptorok aktiválhatók és érzékenyíthetők számos gyulladásos mediátorral (hisztamin, 

bradikinin, prosztaglandinok, proteázok, idegi növekedési faktor) aktivált foszfolipáz-C-hez (PLC) kötött 
receptor, ill. a protein-kináz-C (PKC) és más kinázok működésével megvalósuló foszforiláció által. GPCR: 

G-protein kapcsolt receptor; PIP2: foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfát; IP3: inozitol-1,4,5-trifoszfát; P: 
foszfát-csoport 
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 TRPV1 TRPA1 

Felépítés 839 aminosavból álló fehérje 1119 aminosavból álló fehérje 

Lokalizáció 

-neuronális: hátsó gyöki és trigeminális, vagus ganglionok; kis és közepes átmérőjű szenzoros 
neuronok (főként a vékony mielinhüvelyes (Aδ-) és a mielinhüvely nélküli (C-) rostokkal bíró 
neuronok 
-nem neuronális: bőr: keratinociták; húgyhólyag: urotélium; hasnyálmirigy; ér simaizom sejtek 

-neuronális: agy: híd, cerebellum, limbikus 
területek, agykéreg, striatum, talamusz, 
hipotalamusz 
-nem neuronális:  
           -bőr: hízósejtek, erek, szőrtüsző,  
           verejtékmirigy, faggyúmirigy sejtjei 
           -húgyhólyag: simaizom sejtek, erek 
 -gyomor: nyalkahártya epitél s. 
           -légutak epitéls., simaizom s.  
           -dendritikus sejtek, T-limfociták 

-neuronális: hippokampális neuronok, 
asztrociták 
-nem neuronális:  
           -belső fül: szőrsejtek 
           -ízület: szinoviociták 
           -bőr: fibroblaszt sejtek 
           -tüdő, légutak: fibroblaszt, endotél, 
           simaizom sejtek  
           -gasztrointesztinális traktus sejtjei 
           -ér endotél sejtek 

Funkció 

-hőérzékelés 
-kémiai érzékelés 

-mechanikai érzékelés 
-neurogén gyulladás   

-szinaptikus plaszticitás (hosszú távú 
depresszió/long term depression/LTD) 
-táplálékfelvétel szabályozása 

-hallás 
-olfaktorikus válaszok 
-gasztrointesztinális motilitás  

Aktivációt kiváltó fizikai 
inger 

fájdalmas, 43 oC feletti hőmérséklet 
 

17 oC alatti hőmérséklet 

Agonisták 

Exogén ligandok: 
-növényi eredetű vanilloidok:  
kapszaicin (paprika, Capsicum anuum) 
reziniferatoxin (mexikói kutyatejféle, 
Euphorbia resinifera)  
piperin (bors, Piper nigrum)  
zingeron (gyömbér, Zingiber officinale) 
allicin (fokhagyma, Allium sativum) 
 
Endogén ligandok:  
H+ (pH 6 alatti proton-koncentráció)  
N-arachidonoil-etanol-amin (AEA, anandamid) 
12-hidroperoxi-eikozatetraénsav (12-HPETE) 
N-arachidonoil-dopamin (NADA) 

Exogén ligandok:  
-növényi eredetű vegyületek: 
fahéjaldehid (fahéj, Cinnamomum verum) 
allil-izotiocianát (mustár, Brassica) 
allicin (fokhagyma, Allium sativum) 
gingerol (gyömbér, Zingiber officinale)  
timol (kakukkfű, Thymus vulgaris) 
karvakrol (kakukkfű, Thymus vulgaris, 
szurokfű, Origanum vulgare, fűszerkömény, 
Carum carvi) 
umbellulon (amerikai babér, Umbellularia 
californica) 
parthenolid (őszi margitvirág, Tanacetum 
parthenium) 
tetrahidrokannabinol (THC, indiai kender, 
Cannabis sativa subs. indica) 
nikotin (dohány, Nicotiana tabacum); 
-gyógyszerhatóanyagok:  
izoflurán, ketoprofén, glibenkalmid, 
apomorfin, diklofenak, lidokain; 
-környezetszennyező anyagok: akrolein, 
formaldehid, acetaldehid (cigerattafüst), CN, 
CR, CS (könnygáz), ammónium-klorid, 
nehézfémek (Zn, Cu, Cd) 
 
Endogén ligandok: ROS: hidrogén-peroxid, 
szuperoxid; RNS: nitrooleén sav, nitroxyl 
(HNO), kénhidrogén (H2S), poliszufidok (H2Sn) 

Szenzitzáló hatású 
vegyületek  

bradikinin, prosztaglandin E2, I2, ATP, TNF-α, 
NGF 

bradikinin, proteáz aktiválta receptor (PAR-2) 
agonisták 

Antagonisták 

-ruténium vörös 
-capsazepin  
-jodo-reziniferatoxin 
-SB 366791 
-AMG-9810 
-JYL1421  

-ruténium vörös 
-kámfor 
-HC-030031 
-Chembridge-5861528 
-AP-18 
-A-967079 

1. táblázat Az TRPV1 és TRPA1 receptorok lényegesebb jellemzőinek összefoglalása (CN: klór-aceto-
fenon, CR: adibenz-oxazepin, CS: orto-klorobenzilidén-malononitril, ROS:reaktív oxigén gyökök, 

RNS:reaktív nitrogéngyökök) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szurokf%C5%B1_(n%C3%B6v%C3%A9nyfaj)
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%B1szerk%C3%B6m%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%B3r-aceto-fenon&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%B3r-aceto-fenon&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adibenz-oxazepin&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%B3rbenzilid%C3%A9n-malonitril
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A kénhidrogén (H2S) és a kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések 

Egy 2004-ben megjelent közleményben Patacchini és mtsai (2004) közölte, hogy a H2S 

aktiválja a kapszaicin-érzékeny peptiderg érzőideg-végződéseket és belőlük 

gyulladáskeltő és gyulladásgátló neuropeptideket szabadít fel, így e molekulának 

fontos szabályozó szerepe lehet a gyulladásos folyamatokban, neuro-immun 

interakciókban. Egy évvel később jelent meg az az eredmény, hogy a NaHS neuropeptid 

felszabadulást előidéző hatása csökkent az idegvégződések deszenzitizációja, ill. a 

TRPV1 szelektív gátlása után (Trevisani és mtsai, 2005).  Újabb kutatások szerint, 

húgyhólyagba történő NaHS adását követően, illetve egyes H2S-termelő baktériumok 

okozta alsó húgyúti infekció során a szelektív TRPA1 izgatók (allil-izotiocianát, 

fahéjaldehid) alkalmazásához hasonlóan detruzor túlműködés figyelhető meg. A NaHS 

TRPA1 receptort expresszáló CHO sejteken Ca2+ választ indukál (Streng és mtsai, 2008). 

Leírták azt is, hogy a H2S aktiválja izolált hátsógyöki ganglionsejteken expresszálódó 

TRPA1 receptorokat. Az okozott intracelluláris Ca2+ koncetráció növekedése szelektív 

TRPA1 antagonistákkal gátolható volt, azonban TRPV1 receptor antagonisták nem 

befolyásolták a választ (Miyamoto és mtsai, 2011). Érzőidegsejteken a H2S szelektív 

antagonistával gátolható Ca2+ beáramlást eredményezett. A H2S-indukálta Ca-választ 

Trpa1 KO egereken nem, de Trpv1 KO egereken ki tudták mutatni (Ogawa és mtsai, 

2012). Tehát valószínűbbnek látszik, hogy a H2S a TRPA1 receptor aktiválásával fejti ki 

hatását. 

 

Az endogén H2S bioszintézise, metabolizmusa 

A H2S kis méretű, diffúzibilis bőrön keresztül jól felszívódó, színtelen, záptojás szagú 

gáz. Nem csak mint mérgező gáz ismert, hanem emlősökben a nitrogén-monoxid (NO) 

és szén-monoxid (CO) mellett természetesen előforduló neuromodulátor, intra- és 

intercelluláris jelátvivő (Li és Moore, 2008).  

Az endogén hidrogén-szulfid enzimatikus és nem-enzimatikus úton is szintetizálódik 

számos emlős szövetben. Nem-enzimatikus keletkezése tiolok és tiol-csoportot 

tartalmazó molekulák redukciója során történik. Szintéziséért felelős evolúciósan 

konzervált enzimek a piridoxál-5’-foszfát-függő cisztationin-β-szintáz (CBS), 

cisztationin-γ-liáz (CSE), cisztein-aminotranszferáz (CAT), cisztein-liáz (CL) és a cink-

függő 3-merkaptopiruvát-szulfurtranszferáz (3-MST), melyek szubsztrátja a cisztein, a 
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cisztin, a homocisztein, a 3-merkaptopiruvát. Ezen enzimek konstitutívan 

expresszálódnak, magas koncentrációban vannak jelen az agyban, a szívben, a májban, 

a vesében és a vaszkuláris simaizomban, de koncentrációjuk eltérő az egyes 

szervekben, szövetekben, sejttípusokban. Ismert, hogy a központi idegrendszerben, 

főként a Purkinje- és a hippokampális sejtekben a CBS, a periférián pedig a CSE a 

domináns enzim. Egyes szövetekben e két enzim együttes jelenléte szükséges, míg 

másokban a CBS vagy a CSE egyedül is elegendő a szintézishez. Jelentőségüket 

szemlélteti, hogy mindkét enzim génjében bekövetkezett deléció letális (Li és Moore, 

2008; Li és mtsai, 2011; Zanardo és mtsai, 2006). A magas endogén H2S szint mindkét 

enzim termelődését gátolja negatív feedback mechanizmuson keresztül. Az enzimek 

szelektíven gátolhatók, a CBS inhibítora a S-adenozil-metionin, a CSE-é pedig D,L-

propargilglicin (PAG) és β-cianoalanin (BCA, Li és Moore, 2008; Qu és mtsai, 2008). A 

hidrogén-szulfid eliminációja történhet pl. a citoplazmában történő metilációval, 

melynek végterméke methemoglobinhoz kötődve szulfhemoglobinná alakul, illetve a 

mitokondriumban történő oxidációval tioszulfáttá, majd szulfáttá, melyek a vizelettel 

ürülnek. Ezen kívül sequestrálódhat haemhez vagy reaktív oxigéngyökökhöz való 

kötődéssel is, a belekben a rodanáz enzim végzi a lebontását (Li és Moore, 2008; Li és 

mtsai, 2011). 

A H2S mennyiségi meghatározására alkalmazott spektrofotometriás mérési módszerek 

korlátja, hogy nem csak a szabad formájú H2S-t méri, hanem egyéb kéntartalmú 

ionokat (pl.: hidroszulfid anion, szulfid ion) is. Nehezíti a detektálást a gáz gyors 

eliminációja a sejtek környezetéből, és hogy nincs egyetlen azonosítására alkalmas 

biomarker, mint ahogy a NO esetén a nitrit vagy a nitrát. Így valószínűleg a korábban 

publikált adatokhoz (agy: 50-160 µM/l, vérplazma: 50-100 µM/l) képest 

nagyságrendekkel kisebb, szubmikromoláris mennyiségben fordul elő a szövetekben 

(Olson és mtsai, 2006; Li és mtsai, 2011). 

 

A H2S biológiai hatásai, molekuláris célpontjai 

A H2S mint mérgező gáz, már évszázadok óta ismert. Toxikus hatását elsősorban 

életfontosságú enzimek, mint pl. a citokróm-c-oxidáz gátlásával, ezzel az oxidatív 

foszforiláció és ATP szintézis csökkenésével magyarázzák. 1996-ban és ’97-ben 

megjelent két publikáció a H2S endogén neuromodulátor és simaizom relaxáló szerepét 
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vetette fel (Abe és Kimura, 1996; Hosoki és mtsai, 1997), ettől kezdve számos 

eredményt közöltek ezekkel összefüggő és egyéb fiziológiai hatásairól. Leginkább a 

kardiovaszkuláris, idegrendszeri és gyulladásos folyamatokban betöltött szerepe 

kutatott. Hatása igen szerteágazó és egymásnak látszólag ellentmondó (4. ábra).  

A kardiovaszkuláris hatásaira az a megfigyelés világított rá, hogy a H2S donor NaHS 

intravénás adása vazodilatációt és rövid idejű, dózisfüggő vérnyomáscsökkenést okoz 

patkányban, mely folyamat hátterében a vaszkuláris simaizom és endotél sejtek KATP 

csatornáinak nyitása következében kialakuló hiperpolarizáció áll (Hosoki és mtsai, 

1997; Zhao és mtsai, 2001; Yang és mtsai, 2008). A H2S fiziológiás értágító hatását 

bizonyítja, hogy CSE KO egerek esetén magas vérnyomást detektáltak (Yang és mtsai, 

2008). H2S felszabadulást okozó gyógyszerek, mint az S-diklofenak, 5-(4-hidroxifenil)-

3H-1,2-ditiol-3-tion (ADT-OH) (Li és mtsai, 2007) és a GYY4137 (Li és mtsai, 2008), 

szintén vérnyomásesést eredményeztek. Ki kell még emelni e gáz proangiogén, 

antiateroszklerotikus, trombocita aggregációt csökkentő és kardioprotektív szerepét is 

(Li és mtsai, 2011). 

A H2S idegrendszeri hatásai szintén összetettek. Az agyban neuromodulátor szerepet 

tölt be, szelektíven stimulálja az NMDA glutamát receptorokat, valószínűleg a receptor 

extracelluláris tiol-csoportjának redox modifikációján keresztül. Az exogén H2S a növeli 

a cAMP koncentrációját ideg- és gliasejtekben, ami a cAMP-függő protein kináz (PKA) 

útvonal aktivációját eredményezi. A GABAB-receptorok (GABABR) upregulációjával 

feltehetően szerepet játszik az agy excitátoros/inhibíciós egyensúlyának 

fenntartásában. Feltehetően a KATP-csatornák aktiválásával a neuronok 

hiperpolarizációját okozza (Han és mtsai, 2005; Reiffenstein és mtsai, 1992; Qu és 

mtsai, 2008). 

Iszkémiás stroke-ban a neuronok védelmét szolgálja: megköti a reaktív 

oxigéngyököket, aktiválja a szuperoxid-dizmutázt (SOD) és növeli az intracelluláris 

redukált glutation (GSH) termelését. Miközben védelmet biztosít a kortikális és 

hippokampális neuronoknak a glutamát-mediált citotoxicitással szemben, az NMDA 

receptorokon keresztül képes a primer kortikális neuronok apoptózisát is előidézni. 

Alzheimer-kórban csökkent, Down-kórban pedig emelkedett CBS aktivitást és H2S 

koncentrációt figyeltek meg az agyban (Qu és mtsai, 2008; Kamoun és mtsai, 2003). 
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Gyulladásos folyamatokban serkentő és gátló hatását is leírták, ami nagyban függ pl. az 

alkalmazott koncentrációtól és a gyulladás típusától. NaHS adása neutrofil sejtek 

infiltrációjával kísért szöveti gyulladást okozott. Különböző gyulladásos állapotokban 

(endotoxikus, szeptikus, hemorrhagiás sokk, hasnyálmirigy gyulladás, karragenin-

indukálta ödéma) megnövekedett CSE expressziót és H2S plazmakoncentrációt mértek 

(Li és mtsai, 2005; Bhatia és mtsai, 2005; Mok és mtsai, 2004). Gyulladáscsökkentő 

hatását bizonyítja, hogy H2S donor, NaHS mérsékelte a leukocita infiltrációt és a 

karragenin-indukálta ödémát, míg az endogén H2S szintézis gátlása fokozta ezen 

folyamatokat (Zanardo és mtsai, 2006). H2S felszabadulást okozó szerek (diklofenak, 

GYY4137, mezalamin) antiinflammatórikus aktivitását figyelték meg endotoxikus sokk, 

karragenin-indukálta gyulladás esetén, valamint detektálták kolitisz-indukálta leukocita 

beszűrődést és gyulladásos citokinek expresszióját csökkentő hatását (Wallace és 

mtsai, 2007; Whiteman és mtsai, 2010; Fiorucci és mtsai, 2007). A H2S megköti a 

reaktív oxigéngyököket, gátolja az endoteliális és leukocita adhéziós faktorok 

expresszióját, valamint a TNF-α felszabadulását, a neutrofil granulociták kemotaxisát 

és azurofil granulumaik degranulációját, ezzel egyidőben pedig apoptózist indukál 

ezekben a sejtekben. A H2S szerepét igazolja, hogy glibenklamid (KATP gátló) 

premedikáció esetén a leukocitaadhéziót gátló hatás elmaradt (Zanardo és mtsai, 

2006).  

 

 

4. ábra Az endogén kénhidrogén hatásai (Li és Moore, 2008) 
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A H2S különböző molekuláris célpontokon keresztül fejti ki hatásait, melyeket már 

részben említettem. Li és mtsai (2011) áttekintő cikkükben 4 csoportba sorolja ezeket. 

Képes bizonyos fehérjék módosítására (pl. S-szulfhidráció), mellyel azok funkcióját 

befolyásolja, enzimeket aktivál, ezzel is fontos jelátviteli funkciót tölt be. Hat a 

kinázokra és transzkripciós faktorokra, mellyel a gyulladásos folyamatokat, 

sejtvédelmet befolyásolja. Metabolikus hatása során gátolja a mitokondriális citokróm-

c-oxidáz és ATP termelést. Az ioncsatornákat tekintve: gátolja az L-típusú Ca2+-

csatornákat szívizomsejtekben, a klorid csatornákat patkány szív lizoszómális 

vezikulumokban; aktiválja a KATP, ill. a tranziens receptor potenciál ankirin 1 (TRPA1) 

ion csatornákat (5. ábra). 

 

5. ábra A H2S molekuláris célpontjai (Li és mtsai, 2011, módosítva) 

 

Szomatosztatin: a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő neuropeptid  

A szomatosztatint először a hipotalamuszból vonták ki, és felismert funkciójáról 

növekedési hormont gátló faktorként (somatotropin release-inhibiting factor/SRIF) 

nevezték el (Krulich és mtsai, 1968). Ennek a ciklikus peptidnek két biológiailag aktív 

formája a 14 és a 28 aminosavat tartalmazó SST-14 és SST-28 (6. ábra) a központi és a 

perifériás idegrendszerben, a gasztrointesztinális traktusban, a hasnyálmirigyben, a 

vesében, a mellékvesében, a pajzsmirigyben, gyulladásos sejtekben, ivarszervekben is 
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megtalálható. Számos sejttípusban termelődik, makrofágok, limfociták, fibroblaszt és 

szinoviális, neuro-endokrin sejtek, valamint az érzőideg-végződések és más neuronok is 

lehetnek a peptid forrásai.  

 

 

6. ábra A szomatosztatin-14 és -28 szerkezete (Fani és mtsai, 2010)  

 

Neurotranszmitterként, parakrin/autokrin úton, vagy a keringésbe kerülve hormonként 

számos fiziológiai és patofiziológiai folyamatot szabályoz (Pintér és mtsai, 2006; 7. 

ábra). Elsősorban gátló hatásait a célsejteken megtalálható, Gi-proteinhez kötött, öt 

szomatosztatin receptor altípuson (sstr1-5) fejti ki (Patel és mtsai, 1995), melyeket 

szintetikus szomatosztatin analóg-kötő képességük alapján SRIF1 (sstr2, sstr3 és sstr5) 

és SRIF2 (sstr1 és sstr4) csoportba sorolunk (Hoyer és mtsai, 1995; Csaba és Dournaud, 

2001; Pintér és mtsai, 2006). Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatás az sstr1, 

sstr2 és sstr4 receptorokhoz köthető (Helyes és mtsai, 2001; Pintér és mtsai, 2002; 

Szolcsányi és mtsai, 2004; Pintér és mtsai, 2006; Imhof és mtsai, 2011; Shi és mtsai, 

2014). 

A szomatosztatin az idegelemek közül elsősorban a kapszaicin-érzékeny, TRPV1 és 

TRPA1 receptorokat is expresszáló szenzoros neuronokban szintetizálódik és tárolódik. 

Munkacsoportunk és más kutatócsoport is számos bizonyítékot szolgáltatott akut és 

krónikus kísérleti elrendezésekben arra, hogy a kapszaicin-érzékeny szenzoros 

neuronok aktivált perifériás végződéseiből felszabaduló és a keringésbe jutó 

szomatosztatin szisztémás gyulladáscsökkentő és antinociceptív hatást fejt ki 

(Szolcsányi és mtsai, 1998a, b; Thán és mtsai, 2000; Helyes és mtsai, 2000, 2001, 2004; 

Pintér és mtsai, 2002; Bar és mtsai, 2004; Imhof és mtsai, 2011). Többféle 
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állatkísérletes modellben és különböző fájdalomkórképekben kimutatták, hogy a 

kívülről beadott szomatosztatin csökkenti a fájdalmat és a gyulladást (Chrubasik, 1985; 

Karalis és mtsai, 1994; Fioravanti és mtsai, 1995; Lembeck és mtsai, 1982; Szolcsányi és 

mtsai, 1998b). 

Gyulladáscsökkentő hatásáért felel, hogy megakadályozza a proinflammatórikus 

neuropeptidek (pl.: SP) idegvégződésekből való felszabadulását, ill. azok hatásainak 

létrejöttét a célsejteken megtalálható gátló receptorain keresztül (ten Bokum és mtsai, 

2000). A SST gátolja a gyulladáskeltő mediátorok felszabadulását, így 

immunoregulációs szerepet is betölt (Chowers és mtsai, 2000; Elliot és mtsai, 1999; 

Helyes és mtsai, 1996; 2004; Szolcsányi és mtsai, 1998a). Csökkenti a B-limfociták IgA, 

IgM és IgE szekrécióját, gátolja a T-limfociták IL-2, IL-4, IL-10 és interferon-γ (IFN-γ) 

termelését, a neutrofil granulociták kemotaxisát, a makrofágok fagocita és a 

természetes ölősejtek (NK sejtek) aktivitását (ten Bokum és mtsai, 2000), továbbá 

gátolja a limfoid sejtek proliferációját (van Hagen és mtsai, 1994).  

A SST és receptorai expresszálódnak a fájdalom közvetítő, feldolgozó és szabályozó 

központi idegrendszeri (cervikális és lumbális gerincvelői hátsó szarv, motoros 

neuronok a gerincvelő oldalsó szarvában, gerincvelői hátsó gyöki ganglion, 

hipotalamusz, talamusz, trigeminális érző mag, agykéreg, hippokampusz, striatum) és a 

perifériás struktúrákban (Kumar, 2009). A SST gátolja a nocicepciót a központi és 

perifériás neuronok stimulálásával (Carlton és mtsai, 2001; Helyes és mtsai, 2000; 

2004; Szolcsányi és mtsai, 1998b). Fájdalomcsillapító hatásának molekuláris 

mechanizmusa még nem teljesen tisztázott. A Gi-proteinhez kötött szomatosztatin 

receptorok aktivációja K+-csatornák nyitásával és a feszültségfüggő Ca2+-csatornák 

gátlásával (Koch és mtsai, 1988) akciós potenciál generálását, így a nocicepció 

létrejöttét, valamint neurotranszmitterek felszabadulását akadályozza (Weckbecker és 

mtsai, 2003). 

A natív SST terápiás alkalmazását akadályozza szerteágazó hatásspektruma, valamint 

relatív rövid (3 percnél kevesebb) plazma eliminációs féléletideje (ten Bokum és mtsai, 

2000). Az első terápiás jelentőséggel bíró SST analóg az octreotid, mely peptid 

antihormonális és antimitótikus hatásai miatt a mai napig is használatos az 

akromegália és számos tumor kezelésében (Janecka és mtsai, 2001), de nem gátolja a 

neurogén vagy nem neurogén gyulladásos folyamatokat (Pintér és mtsai, 2006). A MTA 
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Peptidbiokémiai Kutatócsoportja által szintetizált stabil, ciklikus heptapeptidTT-232 (D-

Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Cys-Thr-NH2) a sst1/sst4 receptorokon ható agonista. 

Állatmodellekben bizonyított jelentős mellékhatások nélkül érvényesülő 

gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása (Helyes és mtsai, 2000, 2001; Pintér és 

mtsai, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra A szomatosztatint termelő sejtek, a szomatosztatin célsejtjei és a közvetített hatások (Pintér és 
mtsai, 2006) 

 

Fájdalom, nocicepció, nociceptor, hiperalgézia 

A Nemzetközi Fájdalom Társaság (International Association for the Study of Pain, IASP) 

megfogalmazása szerint a fájdalom egy pszicho-fiziológiai jelenség, szubjektív 

érzéskvalitás, amely két, jól elkülöníthető komponensre válik szét. Neurobiológiai 

eleme a szövetkárosító ingerek (noxák) percepciója, a nocicepció, amely 

állatkísérletesen is vizsgálható, affektív komponense a fájdalom emocionális megélése, 

amelyre csak az ember képes (Tajti és Vécsei, 2006). A noxákat a nociceptív primer 

afferens neuronok specializált terminálisai, a nociceptorok érzékelik. A nociceptorokat 

csoportosíthatjuk aktivációjukat kiváltó inger szerint (mechano-, termo-, 

kemonociceptor), érzékenységük (unimodális: egyféle inger aktiválja; polimodális: 
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többféle inger aktiválja) vagy axonjaik alapján (mielinizált, gyorsan vezető (12–30 m/s) 

Aδ-nociceptorok; mielinhüvely nélküli, lassan vezető (0,5–2 m/s) rostokkal rendelkező 

C-nociceptorok). A fájdalomérző neuronok perifériás nyúlványai alkotják a 

fájdalomérző idegrostokat, sejttestei a gerincvelő hátsó gyöki ganglionokban illetve a 

trigeminus ganglionban találhatóak, centrális nyúlványaik pedig a gerincvelő hátsó 

szarvába vagy a trigeminus magba továbbítják az ingerületet (Raja és mtsai, 1999). 

A fájdalmat kiváltó inger szerint mechano-, kemo- és termonocicepcióról beszélhetünk. 

A nocicepciót csökkentő kémiai vagy fizikai hatást antinociceptív hatásnak nevezzük. 

Ha fájdalomkeltő inger hatására fokozott reakció jelentkezik, hiperalgézia jelenségéről 

van szó, ha nem fájdalmas inger vált ki fájdalmat, allodíniáról beszélünk (Tajti és 

Vécsei, 2006; Bölcskei, 2006; Almási, 2008). 

A fájdalmas hő érzékelésekor rendszerint két jól elkülöníthető érzet keletkezik: először 

éles, pillanatok alatt keletkező fájdalmat érzünk, ezt követően jelentkezik egy 

diffúz,„égető“ érzés, amiért az Aδ- és C-rostok ingerületvezetési sebességének 

különbsége felel. A hőérzékelésben szerepet játszanak a TRP receptorcsalád tagjai is. 

Fájdalmas hőinger aktiválja a TRPV1, TRPV2 és TRPV3 receptorokat, melyek közül nem 

csak a már korábban jellemzett V1 polimodális, hanem az Aδ-rostokon megtalálható 

V2 is rendelkezik mechano- és kemoszenzor funkcióval (Schepers és Ringkamp, 2010). 
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CÉLKITŰZÉSEK 

1. Számos publikáció beszámol a kéntartalmú gyógyvizes fürdőkezelés 

gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatásáról különböző krónikus gyulladásos és 

degeneratív betegség esetén, de a pontos molekuláris hatásmechanizmus nem ismert. 

Kutatásunk során kéntartalmú gyógyvíz hatását, valamint a tapasztalt 

gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító folyamatok egy lehetséges magyarázatát 

vizsgáltuk pikkelysömörös betegeken és egér bőrgyulladás, valamint oszteoartritisz 

modell segítségével. Feltételeztük, hogy a kénes gyógyvízből felszabaduló kénhidrogén 

a kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződéseken expresszálódó TRPA1 receptor 

aktiválásával szisztémásan ható SST felszabadulást eredményez. Ezért vizsgáltuk a 

fürdő hatását a plazma SST szintjére is, továbbá kíváncsiak voltunk, hogy a TRPA1 

milyen szerepet tölt be egér oszteoartritisz modellben. 

 

2. A lokális kapszaicinoid kezelés alkalmazása krémek, kenőcsök, tapaszok formájában, 

különböző kapszaicin koncentrációval (0,015-1%, 8%) elterjedt az ízületi gyulladásos, 

kopásos állapotokban. Bizonyított, hogy az alacsony koncentrációjú kapszikum 

tapaszok hatékony, klinikailag releváns, fájdalomcsillapító hatással bírnak szisztémás 

mellékhatások nélkül krónikus derékfájdalomban. A legtöbb klinikai tanulmány vagy 

magát a kapszaicint v. különböző kapszaicinoidokat tartalmazó paprikakivonatot 

vizsgálja; a gyakorlatban az is előfordul, hogy nem ismert az alkalmazott készítmény 

pontos hatóanyagtartalma. Így első lépésben meghatároztuk a vizsgált krém 

(EMSPOMA®) kapszaicinoid tartalmát. Célunk volt a krémmel végzett lokális 

kapszaicinoid kezelés hatásának detektálása, valamint a hatás hátterében zajló 

molekuláris mechanizmusok feltárása degeneratív elváltozások okozta krónikus 

derékfájdalomban.  

 

3. A termonocicepció mérésére használt hagyományos módszerek többsége, mint a 

forró lap vagy a tail flick teszt, melyek állandó intenzitású, küszöb feletti ingerre adott 

nocifenzív reakció latenciaidejét mérik, nem alkalmasak a valódi nociceptív hőküszöb 

detektálására. Munkacsoportunk korábban sikeresen kifejlesztette a termonociceptív 

küszöb mérésére alkalmas emelkedő hőmérsékletű vízfürdőt patkány lábára. Célunk az 

emelkedő hőmérsékletű vízfürdő validálása volt a fájdalomkutatásban elterjedten 
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alkalmazott egérre. Kísérleteink során vizsgáltuk referencia analgetikumok és 

pszichoaktív szerek hatását emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel mért fájdalmas 

hőküszöbre, valamint open field teszttel detektáltuk, hogy az alkalmazott szerek 

befolyásolják-e a pszichomotoros működést és ezzel a nociceptív teszt validitását. 



 24 

KÍSÉRLETES MUNKA 

I. A HARKÁNYI KÉNES GYÓGYVÍZ HATÁSÁNAK ÉS HATÁSMECHANIZMUSÁNAK 

VIZSGÁLATA PIKKELYSÖMÖRÖS BETEGEKEN ÉS ALLERGIÁS KONTAKT DERMATITISZ, 

ILL. OSZTEOARTRITISZ ÁLLATKÍSÉRLETES MODELLJÉBEN, VALAMINT A TRPA1 

RECEPTOR SZEREPE OSZTEOARTRITISZ MODELLBEN 

 

Boros M, Kemény Á, Sebők B, Bagoly T, Perkecz A, Petőházi Z, Maász G, Schmidt J, Márk L, László T, 

Helyes Zs, Szolcsányi J, Pintér E. Sulphurous medicinal waters increase somatostatin release; it is a 

possible mechanism of anti-inflammatory effect of balneotherapy in psoriasis. European Journal of 

Integrative Medicine 2013:5:109-118. 

Az oszteoartritisz modellel kapcsolatos eredményeket tartalmazó közlemény (Horváth Á, Tékus V, Boros 

M, Pozsgai G, Botz B, Borbély É, Szolcsányi J, Pintér E, Helyes Zs: Transient receptor potential ankyrin 1 

(TRPA1) receptors involved in chronic arthritis: in vivo study using gene-deficient mice) beadásra került 

2015. július 22-én az Arthritis Research & Therapy c. folyóiratba. 

 

Bevezetés 

A pikkelysömör klinikai jellemzői, patogenezise, patomechanizmusa, kezelése 

A pikkelysömör egy krónikus, gyógyíthatatlan bőrbetegség, mely az európai népesség 

2%-ánál jelentkezik, így hazánkban kb. 150 000 főnél okoz problémát. A két nem 

érintettsége azonos. Bármely életkorban előfordulhat, azonban első megjelenése a 15 

és 20, valamint az 55 és 60 éves kor közötti életszakaszra tehető (Szegedi és mtsai, 

2008).  Jellegzetes tünetei miatt jelentősen befolyásolja a betegek életminőségét 

(DeKorte és mtsai, 2005; Rapp és mtsai, 1999; Krueger és mtsai, 2001). A betegek 

többségénél (80-90%) a krónikus plakkos pszoriázis fordul elő, melyre elsősorban a 

feszítő felszíneken: könyökökön, térdeken, hajas fejbőrön, a keresztcsont és az 

intergluteális árok területén szimmetrikusan megjelenő, jól elhatárolható, vörös, 

ezüstös pikkelyekkel hámló plakkok megjelenése jellemző, melyek viszketnek, sérülés 

esetén vérzés is jelentkezhet. A pikkelysömör további típusai (inverz, guttált, 

erythrodermiás, pustulosus pszoriázis) a betegek jóval kisebb hányadánál 

diagnosztizálhatóak (Gyulai és Kemény, 2006; Szegedi és mtsai, 2008). A pikkelysömör 

nem csak a bőrön, de körülbelül a betegek felénél körmökön is okozhat elváltozásokat 

és ízületi panaszok (arthritis psoriatica) is jelentkezhetnek a páciensek 30-31 %-ánál 

(Gyulai és Kemény, 2006; 8. ábra).  
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8. ábra A pikkelysömör klinikai képe. A: általános tünet a jól elhatárolható, vörös, ezüstös pikkelyekkel 
hámló plakkok szimmetrikus megjelenése elsősorban a feszítő felszíneken: könyökökön, térdeken, hajas 

fejbőrön, a keresztcsont és az intergluteális árok területén B: a pszoriázisos artritisz gyakran érinti az 
interfalangeális ízületeket (Nestle és mtsai, 2009) 

 

A betegség patogenezise nem teljesen tisztázott, az azonban elmondható, hogy 

genetikai, környezeti és pszichológiai tényezők egyaránt befolyásolják a kialakulását, a 

tünetek súlyosságát (Eyre és mtsai,1982; Naldi és mtsai,2005; Chapman és Moynihan, 

2009). Genetikai hátterét bizonyítja a családi halmozódás, ill. hogy monozigóta ikrek 

esetén 70%, míg kétpetéjű ikrek esetén csak 20 % konkordancia mutatható ki (Farber 

és mtsai, 1974; Brandrup és mtsai,1982; Gyulai és Kemény, 2006). A pszoriázis 

kialakulására hajlamosító, eddig azonosított génszakaszok (psoriais susceptibility 1-9 

/PSORS1-9) közül a 6. kromoszóma fő hisztokompatibilitási komplex (MHC) régiójában 

található PSORS1 szerepe a legjelentősebb (Capon és mtsai,2002; Burden és mtsai, 

1998). Az érintett gének nagy része az immunrendszer sejtjeinek működését 

befolyásolja. Kimutatták a proinflammatórikus citokin TNF-α promóterrégiójában 

létrejövő polimorfizmus kapcsolatát bizonyos típusú pikkelysömör létrejöttében, 

továbbá az IL23R és az IL12B génekben bekövetkező variációk hajlamosító voltát, 

azonban nem-kódoló szakaszok kockázatnövelő szerepére is fény derült (Mossner, 

2005; Cargill és mtsai, 2007; Capon és mtsai, 2007; Sonkoly és mtsai, 2005; Gyulai és 

Kemény, 2006; Nestle és mtsai, 2009). Provokáló faktor lehet a pszichés stressz, 

mechanikus trauma (Köbner-jelenség), fertőzések (elsősorban felső légúti 

Streptococcus infekció), bizonyos gyógyszerek (pl.: lítium), dohányzás (Schön és 

Boehncke, 2005; Nestle és mtsai, 2009). 

Patomechanizmusát illetően kimondhatjuk, hogy ez egy immunmediálta, krónikusan 

visszatérő, gyulladásos kórkép, amelynek progresszióját komplex neuro-immun 

interakciók befolyásolják. Klasszikusan T -helper 1 (Th1) mediált betegségnek tartják, 

A B 
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de újabb kutatások szerint a Th17-sejtek szerepe is alapvető fontosságú a 

kialakulásában (Nestle és mtsai, 2009).  

Első lépésben a veleszületett immunrendszer sejtes elemei (keratinociták, 

granulociták, természetes ölősejtek, dendritikus sejtek: Langerhans-sejtek, 

plasmacitoid dendritikus sejtek/pDC-k) aktiválódnak ismeretlen ingerrel szemben, 

jellemző genetikai háttér esetén. Az általuk szekretált citokinek (TNF-α, IFN-α, IFN-β, IL-

1β, IL-6), valamint a pikkelysömörös bőrben nagy mennyiségben jelenlévő 

antimikrobiális peptid (LL37) jelenlétére IFN-α termeléssel válaszoló pDC-k hatására a 

mieloid dendritikus sejtek aktiválódnak. Ezek funkciója a helyi nyirokcsomókban 

történő antigénprezentációval, valamint további citokinek (IL-12, IL-23) termelésével1-

es és 17-es típusú citotoxikus és helper T-sejtek differenciálódásának indukálása. Ezzel 

beindul a T-sejt mediált, szerzett immunválasz, valamint a bőrtünetek kialakulása. A 

létrejött effektor T-sejtek a dermiszbe, majd az epidermiszbe vándorolnak. A T- és a 

bőrben található dendritikus sejtek által termelt citokinek (TNF- α, IFN-γ, IL-17, IL-22, 

IL-23) hatására keratinociták aktivációja és proliferációja indul meg. A keratinociták a 

gyulladásos folyamatok fenntartásában szerepet játszó antimikrobiális peptideket 

(LL37, β-defensinek), proinflammatórikus citokineket (TNF-α, interleukin-1β, 

interleukin-6), kemokineket (CXCL8, CXCL11, CCL20) és S100 fehérjéket szintetizálnak. 

Kemokin receptorokat expresszáló immunsejtek, neutrofilek, makrofágok a bőrbe 

vándorolnak (Gyulai és Kemény, 2008; Nestle és mtsai, 2009; 9. ábra). 

A kóros T-sejt aktiváció hátterében a szabályozó T-sejtek hibás működése is állhat, bár 

számuk nem változik a pszoriázisos bőrben (Sugiyama és mtsai, 2005). 
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9. ábra A pikkelysömörös lézió kialakulásának vázlata a betegség kezdeti és előrehaladott szakaszában 
(Nestle és mtsai, 2009) 

 

Az immunológiai folyamatokban résztvevő T-sejtek kulcsfontosságát bizonyítja az 

elsősorban limfociták funkcióját gátló immunszupresszív cyclosporin eredményes 

alkalmazása pikkelysömör kezelésében (Mueller és Herrmann, 1979). A termelődő 

citokinek közül a legjelentősebb a TNF- α, TNF- α ellenes biológiai szerek (infliximab, 

adalimumab, etanercept) hatékony elemei az antipszoriatikus terápiának (Nestle és 

mtsai, 2009). 

Az érzőideg-végződések, a szenzoros neuropeptidek (CGRP, SP, vazoaktív intesztinális 

polipeptid/VIP) és az idegi növekedési faktor (nerve growth factor, NGF) is szerepet 

játszik a betegség patomechanizmusában. Pikkelysömörös bőrben az említett 

neuropeptidek nagyobb mennyiségben fordulnak elő, és modulálják a keratinociták és 

az immunsejtek funkcióját, ill. a mikrokeringést (Saraceno és mtsai, 2006; He és 

mtsai,2000). 
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A komplex immunológiai és idegrendszeri folyamatok következtében a pikkelysömörös 

bőrt jellegzetes szövettani kép kíséri. Az epidermisz megvastagodásához 

akeratinociták hiperproliferációja vezet. A felgyorsult osztódás és kóros érés 

következtében a szarurétegben magot tartalmazó sejtek jelenléte figyelhető meg 

(parakeratózis). Jellemző a dermisz ödémásodása, papilláinak megnyúlása. A plakkok 

vörös színét a papillák csúcsáig is elérő kapillárisok számának és méretének 

növekedése okozza, mely folyamtért elsősorban a vaszkuláris endoteliális növekedési 

faktor (vascular endothelial growth factor/VEGF) felelős. Az epidermiszben és a 

dermiszben is gyulladásos sejtes beszűrődés látszik, alkotói CD3+ T-sejtek, neutrofil 

granulociták, makrofágok és aktivált dendritikus sejtek. Az epidermiszben neutrofil 

granulociták alkotta gyülem, Munro-féle mikroabszcesszusok figyelhetők meg (Gyulai 

és Kemény, 2008; Nestle és mtsai, 2009). 

A pikkelysömör nem gyógyítható, de a betegek hosszabb-rövidebb ideig 

tünetmentessé tehetők különböző terápiákkal. A terápia kiválasztásakor figyelembe 

veszik a bőrtünetek kiterjedtségét, jellegét, a kísérő tüneteket, de fontos szem előtt 

tartani a betegség okozta életminőség-romlást is.  

Kezelési lehetőségek nagy csoportjai a lokális és szisztémás gyógyszeres kezelések, a 

fényterápia és ezek kombinációja, valamint egyéb eljárások (Gyulai és Kemény, 2006; 

Szegedi és mtsai, 2008; Green, 2011; Naldi és Rzany, 2009; 2. táblázat). 

 

 

2. táblázat A pikkelysömör kezelési lehetőségei (Gyulai és Kemény, 2006; Szegedi és mtsai, 2008; Green, 
2011; Naldi és Rzany, 2009) 
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A lokális készítmények közül az egyik leghatékonyabb, az elterjedten alkalmazott 

dithranol, mely immunmoduláló és keratinocita proliferációt gátló hatással 

rendelkezik. Használatát megnehezíti, hogy az ép bőrfelszíneken gyulladást okozhat. 

Szinte minden alkalommal használatosak a kortikoszteroid tartalmú kenőcsök, krémek, 

alkoholos oldatok. A gyulladásos folyamat valamennyi szereplőjére hatnak, 

immunszupresszív, vazokonstriktív, antiinflammatórikus és antiproliferatív hatással 

bírnak. A kezelés elhagyásakor a tünetek gyors és fokozott megjelenése, ún. 

visszacsapási reakció (rebound) léphet fel. Hosszú távú alkalmazásuk lehetséges 

mellékhatások miatt nem javasolt. Szalicilsavat és ként tartalmazó magisztrális 

készítmények is léteznek, elsősorban a pikkelyek leválasztására alkalmasak. 

A szisztémásan alkalmazandószerek közül kiemelném abiológiai szereket. Ide tartoznak 

a T-sejtek adhézióját, aktivációját és bőrbe történő migrációját gátló szerek 

(efalizumab), a nagy hatékonyságú, TNF-α neutralizáló monoklonális antitestek 

(infliximab, adalimubab) és fúziós proteinek (etanercept), valamint az IL12/23 elleni 

monoklonális antitest (ustekinumab, Yeilding és mtsai, 2011). Az ultraibolya (UV) 

terápia középsúlyos és súlyos pikkelysömör esetén ajánlott. A bőrben található T-sejtek 

apoptózisát indukálva a tünetek tartós javulását idézi elő. Hosszú távú kezelés során 

bőrdaganat kialakulását, bőröregedést fokozó hatás jelentkezhet (Gyulai és Kemény, 

2006; Szegedi és mtsai, 2008; Green, 2011; Naldi és Rzany, 2009). 

A legtöbb kezelés számos mellékhatással bír, egyes szisztémásan alkalmazott szereknél 

rendszeres laboratóriumi ellenőrzés (máj- és vesefunkció, ionok, szérum lipidek, 

vérnyomás, vérkép) szükséges, azonban a gyógyszeres terápia nélkülözhetetlen a 

pikkelysömör kezelésében. Enyhe, ill. középsúlyos tünetekkel rendelkező betegek 

esetén előtérbe kerülhetnek olyan gyógymódok, melyek nem rendelkeznek szisztémás 

mellékhatásokkal. Ilyen a balneoterápia, ami egy hatékony, biztonságos és természetes 

kiegészítő terápia a pikkelysömör kezelésében.  

 

Az allergiás kontakt dermatitisz és állatkísérletes modellje 

Kísérleteinkben a harkányi gyógyvíz hatását oxazolonnal kiváltott bőrgyulladás 

állatkísérletes modelljében is vizsgáltuk. Ez egy allergiás kontakt dermatitisz (ACD), 

amely késői típusú hiperszenzitív reakció eredményeként jön létre (delayed-type 

hypersensitivity (DTH) responses). Tehát nem kifejezetten a pikkelysömör modellje, de 
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nincs olyan modell, ami a pszoriázisra jellemző komplexitást megjelenítené (Boehncke 

és Schön, 2007). Azonban irodalmi adatok igazolják, hogy a DTH-nak szerepe lehet a 

pikkelysömör kialakulásában (Sabat és mtsai, 2007). 

A kontakt dermatitisz a környezetben jelen lévő irritánsok és allergének hatására 

kialakuló allergiás megbetegedés, ami bőrgyulladással és viszketéssel jár. Az ACD 

szenzitizációs fázisában a haptén, vagyis egy kisméretű lipofil molekula penetrál a 

bőrbe, ahol fehérjéhez (legtöbbször albuminhoz) kapcsolódva válik komplett 

antigénné. Az antigént a bőr Langerhans-sejtjei kebelezik be, és prezentálják a 

felszínükön. A Langerhans-sejtek a lokális nyirokcsomókba vándorolnak, ahol 

megkezdődik az antigén-specifikus T-sejtek érése (egereknél 7, emberben 14 nap 

szükséges a folyamathoz). A hapténnel történő újabb kontaktus során a specifikus Th 

sejtek aktiválódnak, megindul a késői hiperszenzitív reakció indukciós (effektor vagy 

elicitációs) fázisa, ami igen súlyos gyulladásos tünetekkel, ödémával, kipirulással, 

viszketéssel, sejtes akkumulációval, bőrléziókkal, sőt nekrózissal jár (10. ábra). Az  a 

koncepció, hogy a C- és Aδ-rostokkal rendelkező szenzoros idegek modulálják az 

allergiás kontakt dermatitisz lefolyását már felvetődött a szakirodalomban, azonban a 

pontos mechanizmus még ismeretlen (Brain, 1997). A neuropeptidek megemelkedett 

szintjét mutatták ki az effektor fázisban, emberben 72, egérben 24-48 óra múlva 

(Krasteva és mtsai, 1999). Munkacsoportunk elsőként írta le, hogy a TRPV1 receptor 

akár genetikai akár kémiai depléciója súlyosbítja az oxazolonnal kiváltott ACD tüneteit, 

valamint a TRPV1 receptor aktivációja során felszabaduló neuropeptidek jelentős 

módosító szereppel bírnak a kontakt dermatitisz során. Korábbi kísérleteink 

megerősítették, hogy a P-anyag és a CGRP gyulladáskeltő hatású az allergiás kontakt 

dermatitisz folyamatában, ill. hogy az egérfülben oxazolonnal indukált ACD a 

várakozásokkal szemben nem tipikus Th1 típusú válasz, a Th2-es citokinek, elsősorban 

az IL-4 szerepe szintén kiemelt jelentőségű (Bánvölgyi és mtsai, 2005). Egy 2013-ban 

megjelent közlemény szerint a TRPA1 receptor genetikai vagy kémiai depléciója gátolta 

az ödéma képződést, a leukocita infiltrációt, csökkentette a gyulladásos citokinek és a 

SP mennyiségét haptén-indukálta ACD modellben (Liu és mtsai, 2013). 
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10. ábra A késői típusú hiperszenzitív reakció folyamata a bőrben. Ag: antigén; APC: antigén prezentáló 
sejt, itt: Langerhans-sejt; Th: T helper limfocita; Mo: monocita; Mφ: makrofág; KTC: keratinocita; IFNγ: 

interferon-gamma (Gergely és Erdei, 2000; Bánvölgyi, 2006) 

 

Oszteoartritisz és állatkísérletes modellje 

Az oszteoartritisz főként az idősebb korosztályt érintő, degeneratív ízületi betegség. Az 

életkoron túl rizikótényező még az ízületet ért trauma, a túlzott terhelés, a túlsúly, 

genetikai tényezők, amelyek az ízületi porc, a csont és a szinóvium elváltozásait 

eredményezik (Krasnokutsky és mtsai, 2007). Jellemzője az ízületi porc eróziója, 

felrostozódása, kondrocita proliferáció, a szubkondrális csont degenerációja, a 

szinóvium és az ízületi rés gyulladásos sejtes infiltrációja (van der Kraan és mtsai, 1989; 

Kobayashi és mtsai, 2003), melyek következtében az ízület funkciócsökkenése és 

krónikus fájdalom lép fel. A porcállomány leépülésében szerepet tulajdonítanak a 

reaktív oxigén gyököknek, amelyek a kollagén, a proteoglikánok és a hialuron 

oxidációját okozzák. A keletkezett bomlástermékek szinoviális gyulladáshoz vezetnek. 

A felszabaduló gyulladásos citokinek (TNF-α, IL-1β) a proteoglikán szintézis gátlásával 

és a mátrix metalloproteáz (MMP) termelődésének befolyásolásával szintén elősegítik 

a porckárosodást, valamint további gyulladásos mediátorok (IL-8, IL-6, prosztaglandin 

E2/PG-E2, nitrogén-monoxid/NO) felszabadulását (Benedetti és mtsai, 2010; 

Krasnokutsky és mtsai, 2007). Elsősorban a betegség kezdeti szakaszában detektálható 

a szinóvium gyulladása, amelyet a TNF-α és IL-1β megnövekedett mennyisége és 

mononukleáris sejtek infiltrációja jellemez (Benito ás mtsai, 2005). A szinóviumból 
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felszabaduló citokinek, kemokinek és proteázok szintén hozzájárulnak a porc 

degenerációjához (Krasnokutsky és mtsai, 2007). A szubkondrális csont leépülésén túl 

oszteofita-képződés is megfigyelhető. A csont átépülésének folyamataiban a NO, 

prosztaglandinok, ill. anabolikus növekedési faktorok (transforming growth factor 

beta/transzformáló növekedési faktor/TGF-β, insulin-like growth factor/inzulinszerű 

növekedési faktor/IGF-1) játszanak szerepet az oszteoklasztok és oszteoblasztok 

működésének szabályozásával (van’tHof és Ralston, 2001; Bettica és mtsai, 2002; 11. 

ábra). 

 

11. ábra Az oszteoartritisz molekuláris patogenezise (PA: plazmin aktivátor, MMP: mátrix 
metalloproteáz, TIMP: szöveti metalloproteáz inhibítor, BMP-2: csont morfogenetikus fehérje-2, IL-1, -8: 
interleukin-1, -8, NO: nitrogén-monoxid, PGE2: prosztaglandin-E2, TNF-α: tumor nekrózis faktor- α, TGF-

β: transzformáló növekedési faktor-béta; 
http://www.med.nyu.edu/medicine/labs/abramsonlab/osteoarth-research.html) 

 

Egyelőre nem ismert olyan terápia, amely lassítaná a betegség kialakulását 

(Krasnokutsky és mtsai, 2007). A kezelések elsősorban a fájdalom csökkentésére 

irányulnak klasszikus fájdalomcsillapítókkal (pl. paracetamol), ill. szteroid és nem 

szteroid gyulladáscsökkentőket, opioidokat alkalmaznak, ezek azonban a betegek 

többségénél nem hatékonyak és nem kívánt mellékhatásokat okoznak (Harvey és 

Dickenson, 2009).   

A legtöbb esetben a balneoterápia kiegészítő kezelésként jelenik meg, hozzájárul a 

jobb kondíció eléréséhez és a betegek életminőségének javulásához. Az utóbbi 
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évtizedekben szaporodik a gyógyvizek hatását vizsgáló kutatások száma, azonban 

számos esetben csak néhány paraméter az, amiben a gyógyvíz hatékonyabbnak 

bizonyul, mint a hasonló hőmérsékletű csapvíz, amelyben a kontroll csoport kezelése 

zajlik, így nem zárható ki a környezet placebo hatása és a párhuzamosan végzett 

fizioterápia hatékonysága (Yurtkuran és mtsai, 2006; Bálint és mtsai, 2007; Kovács és 

Bender, 2002).  

Oszteoartritisz kiváltására állatkísérletes modellben alapvetően két módszer 

elfogadott. A sebészi eljárás során az ízület instabilitását idézik elő a meniszkusz, 

valamint kollaterális- és keresztszalagok átvágásával (van der Kraan és mtsai, 1989; 

Bendele, 2001). Az általunk is alkalmazott inraartikuláris monojód-acetát (MIA) az 

ízületi porc metabolizmusát befolyásolja egyrészt a glikolízis (Kobayashi és mtsai, 

2003), másrészt proteoglikánok termelésének gátlásával, amely a porc 

ellenállóképességének csökkenését eredményezi a különböző mechanikus hatásokkal 

szemben. Az utóbbi folyamatokért a reaktív oxigéngyököket (Chen és mtsai, 1989; 

Henrotin és mtsai, 2005), valamint a TNF-α-t és az IL-1β-t tartják felelősnek, amelyek a 

mátrix metalloproteáz stimulációja révén fejtik ki porckárosító hatásukat (Sondergaard 

és mtsai, 2006). A MIA-indukálta oszteoartritisz elsősorban a femoropatelláris ízületet, 

ezen belül pedig főként a patella centrális részét érinti (van Osch és mtsai, 1994). 

 

A balneoterápia és a harkányi gyógyvíz jellemzői 

A balneoterápia gyógyvizekkel és a még gyógyvízzé nem nyilvánított ún. termális 

ásványvizekkel (föld mélyéről feltörő meleg vizekkel) történő kezelés. A 

fürdőkezeléseken kívül magában foglalja az ivókúrát, inhalációt és iszapkezelést is. 

A különböző összetételű gyógyvizeket elsősorban bőr- és ízületi gyulladás, szív- és 

érrendszeri, valamint anyagcserés megbetegedések, idegfájdalmak, pszichés állapotok 

esetén alkalmazzák. Jelenleg a gyógyászatban főleg a gyógyszeres terápia 

kiegészítőjeként és mint preventív kezelés jelenik meg, ill. a rehabilitációt és a 

rekreációt szolgálja. Klinikai alkalmazásuk a mai napig empirikus, csak a 

tapasztalatokon alapul, a pontos hatásmechanizmus felderítésére még várat magára. 

A gyógy- és termálvizek kémiai (ásványi anyag tartalom) és fizikai (felhajtóerő, 

hőmérséklet) tulajdonságai is szerepet játszanak a terápia sikeres alkalmazásában, de a 

környezetváltozás jótékony hatása sem hanyagolható el (Nasermoaddeli és 
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Kagamimori, 2005; Bálint és mtsai, 1993; 2007; Guillemin és mtsai, 1994). A fürdő- 

vagy ivókúra során a felszívódott ásványi anyagok bekerülnek a vérkeringésbe, a 

nyirokerekbe, ezáltal hatnak az idegrendszerre, erősítik az immunrendszert, kedvezően 

befolyásolják a szervezet reakcióképességét, kíméletesen szabályozzák a gyomor, a 

belek és a vese működését. A víz felhajtóereje, a hidrosztatikai nyomás révén a vízben 

csökken a testsúly, azaz a teherviselő ízületek terhelése; a hőhatás következtében 

fokozódik a vérkeringés. 

Hazánk különösen gazdag gyógy- és termálvizekben. A harkányi gyógyvíz a kéntartalmú 

fürdők egyedülálló képviselője Európában. 1823-as felfedezése után egy évvel már 

működött a harkányi fürdő, de a gyógyvíz használatát már a kezdetektől orvosi 

javaslathoz kötötték. Jelenleg az évente mintegy 5000 beteget fogadó Zsigmondy 

Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház fő profilja a pikkelysömör, a mozgásszervi- és a 

krónikus nőgyógyászati betegségek kezelése. 

A kénes gyógyvíz 50-70 méteres mélységből, átlagosan 62 oC hőmérséklettel tör a 

felszínre. Ásványi anyag tartalma 1045,5 mg/l (3. táblázat). A harkányi termálvíz alkotói 

közül ki kell emelni a víz aktív komponensének tekintett karbonil-szulfidot (COS), amely 

a levegőn kénhidrogénné (H2S) alakul. Ez eredményezi a víz jellegzetes szagát 

(http://www.harkanyfurdo.hu/hu/gyogyfurdo;http://www.harkanykorhaz.hu/public/u

pload/files/hu/kutatasi_eredmenyek/Nogyogy_harkanyi_termalviz.pdf). 

 

K+ 15.50 NO3
- 0.40 

Na+ 158.00 Cl- 105.00 

NH4+ 1.88 Br- 0.61 

Ca2+ 50.00 I- 0.12 

Mg2+ 11.20 F- 1.39 

Fe2+ 0.01 HCO3
- 525.00 

    S2- 12.40 

    SO4
2- 6.90 

metabórsav (HBO2)     7.00 

metakovasav (H2SiO3)     55.00 

szabad szénsav     140.00 

 
3. táblázat A harkányi gyógyvíz összetétele (mg/l; 

http://www.harkanykorhaz.hu/public/upload/files/hu/kutatasi_eredmenyek/Nogyogy_harkanyi_termal
viz.pdf) 

 

 

http://www.harkanyfurdo.hu/hu/gyogyfurdo
http://www.harkanykorhaz.hu/public/upload/files/hu/kutatasi_eredmenyek/Nogyogy_harkanyi_termalviz.pdf
http://www.harkanykorhaz.hu/public/upload/files/hu/kutatasi_eredmenyek/Nogyogy_harkanyi_termalviz.pdf
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Mivel a kénes gyógyvizekből felszabaduló H2S aktiválja a kapszaicin-érzékeny érzőideg-

végződések által expresszált TRPA1 receptorokat, logikus a felvetés, hogy a harkányi 

gyógyvíz ezen idegvégződések aktiválásával, az antiinflammatórikus és antinociceptív 

SST felszabadításával váltja ki gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatását. A két 

általunk alkalmazott állatmodell közül az ACD esetén vizsgálták a TRPA1 receptor 

funkcióját (Liu és mtsai, 2013). Mivel tudomásunk szerint, receptor génhiányos 

egerekben még nem vizsgálták az ioncsatorna szerepét OA modellben, így érdemesnek 

tűnt ezt is feltárni. 

 

Anyagok és módszerek 

Humán vizsgálat 

A harkányi gyógyvíz hatása pikkelysömör tüneteire, valamint a plazma szomatosztatin-

szerű immunreaktivitására 

A vizsgálatba bevont páciensek, kezelés 

Vizsgálatunkba 19 (10 nő, 9 férfi, 

életkor: 50-69 év) enyhe, illetve 

középsúlyos pikkelysömörben 

szenvedő beteget vontunk be. A 

kezelést két hetes ún. ”wash-out” 

periódus előzte meg. Ebben a két 

hétben a bevont betegek csak 

gyógyszermentes közömbös 

kenőccsel (Unguentum hydrophylicum nonionicum) kezelték bőrtüneteiket. 

A bevont személyek közül tizennégy fő naponta 2x25 perces 36 oC-os harkányi 

gyógyvizes kádfürdőt kapott, a kontroll csoport (5 fő) 2x25 perces 36 oC-os csapvízben 

fürdött 21 napon át (12. ábra). Mindkét csoport esetén ún. „gold standard” 

kezelésként naponta egyszer, rövid kontaktusidejű (15 perc), 0,1% dithranol krémes 

kezelést alkalmaztunk. A bőrtünetek súlyosságát Psoriais Area and Severity Index (PASI, 

Smith és mtsai, 2009) megadásával jellemeztük a kezelés első napján, a kádfürdő előtt 

és utolsó napján, a kádfürdő után. A PASI kalkulálásakor a hajas fejbőr tüneteit nem 

vettük figyelembe, mivel a fejbőrre standardizálható gyógyvizes kezelést nem tudtunk 

adni. 

12. ábra Fürdőkezelés (www.harkanykorhaz.hu) 
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További 7 egészséges önkéntest (4 nő, 3 férfi, életkor: 25-46 év) vontunk be a plazma 

szomatosztatin-szerű immunreaktivitásának meghatározása során.  

A vizsgálat megkezdésekor a páciensek szóbeli és írásbeli tájékoztatót kaptak a kutatás 

céljára és a kezelésekre vonatkozóan. A beleegyező nyilatkozatot aláírásukkal 

hitelesítették. 

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Etikai Bizottságának engedélyezése után valósult 

meg (engedélyszám: 3787.316-5960/KK4/2010). 

 

A plazma szomatosztatin-szerű immunreaktivitásának (SST-IR) meghatározása 

radioimmunoesszével (RIA) 

Minden betegtől éhgyomri állapotban 10 ml vérkerült levételre az első és az utolsó 

napon a kádfürdő előtt. A mintákat proteáz gátló EDTA tartalmú, hűtött csövekbe 

gyűjtöttük, melyekhez 200 µl peptidáz gátló aprotinint (Trasylol, Bayer, Németo.) 

adtak, jégen tároltuk és három órán belül intézetünkbe szállították. A vérmintákat a 

plazma elválasztása miatt centrifugáltuk (1000 rpm, 5 perc, majd 4000 rpm, 10 perc, 4 

oC) és -20 oC-on tároltuk további feldolgozásig. A peptid kicsapása háromszoros 

térfogatnyi abszolút alkohol hozzáadásával történt. Centrifugálás (2000 rpm, 10 perc, 4 

oC) után a mintákat nitrogén áram alatt szárítottuk és pufferben oldottuk fel RIA mérés 

előtt (Németh és mtsai, 1996).  

 

Szövettani vizsgálat 

A vizsgálatba bevont betegeknél, a fürdőkezelés megkezdése előtt és annak végén, egy 

pikkelysömörös plakk széli részéből, helyi érzéstelenítésben (Lidocain, Egis, Hungary) 4 

mm átmérőjű szövethengert vettünk ki megfelelő eszköz (Biopsy punch, Miltex Inc., 

USA) segítségével. Vérzéscsillapítás után (3% H2O2-oldat) az apró sebet sebtapasszal 

fedtük. A szövetmintát adó pszoriázisos plakkot nem kezeltük dithranollal, így a 

szövettani anyagban észlelt változások a gyógyvíz hatását tükrözik. A szövetdarabokat 

4% vizes formaldehid oldattal fixáltuk. A hisztopatológiai vizsgálatokat 6 µm-es 

metszeteken, hematoxilin-eozinos festés után, független patológus bevonásával 

végeztük. Az antigén prezentáló Langerhans-sejtek mennyiségét és eloszlását 

immunhisztokémiai elemzéssel, CD1a antitest (Dako, Dánia) felhasználásával 

határoztuk meg. 
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Statisztika 

Az eredményeket átlag±SEM formában adtuk meg.  

A SST-IR adatokat páros t-próbával elemeztük csoporton belüli, páratlan t-próbával 

csoportok közötti összehasonlítás során. PASI esetén a kezelés előtti és utáni adatok 

csoporton belül nemparametrikus Wilcoxon-teszttel, csoportok között páratlan t-

próbával hasonlítottuk össze.  

Az elemzéseket a GraphPad Prism szoftverrel végeztük. Minden esetben *p<0,05, 

**p<0,01 és ***p<0,001 értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 

Állatkísérletek 

Kísérleti állatok 

Kísérleteinkben 20-25 g-os, nőstény, a bőrgyulladás modellben BALB/c, az 

oszteoartritisz kiváltásakor CD1, Trpa1 génhiányos (KO, -/-) és vad típusú (WT, +/+) 

egereket alkalmaztunk, amelyeket a Pécsi Tudományegyetem Központi Állatházában 

tenyésztettünk és tartottunk 24-25°C-on, patogénmentes körülmények között, normál 

élelemmel és vízzel ad libitum ellátva. A Trpa1 WT és Trpa1 KO vonalakat külön 

tenyésztettük. Az eredeti heterozigóta (Trpa1+/-) tenyészpárokat Pierangelo Geppetti 

(Firenzei Egyetem) bocsájtotta rendelkezésünkre. Az egerek genotipizálása PCR 

módszerrel történt (Knowlton és mtsai, 2010). A vizsgálat során 5-11 egyedszámmal 

dolgoztunk és minden protokollt kétszer ismételtünk. Kísérleteink minden esetben 

megfelelnek az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. számú kormányrendelet 

előírásainak, és igazodnak a fájdalom tanulmányozására létrehozott nemzetközi tanács 

javaslataihoz (Zimmermann, 1983). A kísérleti eljárásokat a Pécsi Tudományegyetem 

állatkísérletekkel foglalkozó Etikai Bizottsága engedélyezte (engedélyszám: BA 

02/2000-16-2006; BA 02/2000-2/2012). A vizsgálatokat végző kutató számára 

ismeretlen volt, hogy az egyes csoportok milyen kezelésben részesültek. 
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1. A harkányi gyógyvíz hatásának vizsgálata egér allergiás kontakt dermatitisz 

modellben 

1.1. ACD kiváltása 

Az allergiás kontakt dermatitiszt oxazolonnal váltottuk ki kutatócsoportunk által 

korábban kidolgozott metodika (Bánvölgyi és mtsai, 2005) egér lábra való 

alkalmazásával. 

Az állatokat két egymást követő napon 50 μl, 2%-os oxazolonnal (Sigma-Aldrich) 

érzékenyítettük, melyet a leborotvált hasbőrre vittünk fel (szenzitizációs fázis), 

ketamin-xylazin (100 mg/kg ip., Richter, Hungary; 5 mg/kg ip., Lavet, Hungary) 

altatásban. Hat nap elteltével altatásban váltottuk ki a gyulladást (elicitációs fázis): a 

jobb lábra 30 μl, 4%-os oxazolon oldatot kentünk. A bal láb oldószeres kontrollként 

szolgált, ezeket 96%-os etanollal kezeltük (13. ábra). A gyulladás kiváltása után 24 és 48 

órával az altatott állatokat cervikális diszlokációval leöltük. A lábról levett 

bőrszöveteket paraformaldehidben fixáltuk a szövettani vizsgálatokhoz vagy –80 ˚C-on 

tároltuk további elemzésekhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra Az allergiás kontakt dermatitisz kiváltása. A: érzékenyítés a 2%-os oxazolon hasbőrre történő 
felvitelével B: gyulladás kiváltása lábháti bőrön 4 %-os oxazolonnal 

 

1.2. Fürdetési protokollok 

Az egerek egy csoportját, naponta harkányi gyógyvízben fürdettük, melyet frissen 

szállítottak számunkra Harkányból. A kontroll csoport csapvizes vagy desztillált vizes 

fürdőkezelést kapott.  A kezelés 20 percig tartott, a víz hőmérséklete 37oC volt, melyet 

egy termosztáttal ellátott vízforgatóval biztosítottunk. 

Három különböző fürdetési protokollt alkalmaztunk: 

A B 
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A) a fürdőt az érzékenyítés előtti naptól a kísérlet végéig alkalmaztuk 

B) kéthetes fürdőkezelést az érzékenyítés előtt kapták az egerek 

C) a fürdetés két héttel az érzékenyítés előtt kezdődött és a kísérlet végéig tartott (14. 

ábra). 

 

14. ábra Fürdőkezelés és az ACD modellben alkalmazott fürdetési protokollok (kék: fürdetés, szürke: 
nincs fürdetés, S: szenzitizáció, E: elicitáció) 

 

1.3. Lábvolumen meghatározása 

A lábon kialakult ödéma mértékét pletizmométerrel (Ugo 

Basile, Olaszo.) detektáltuk a gyulladás kiváltása előtt, 

valamint a gyulladás kiváltása után 4, 8, 24 és 48 óra 

elteltével. A készülék a közlekedőedények elve alapján 

működik. Az állat hátsó lábát a bokaízület felett előre 

meghatározott jelig egy folyadékkal teli hengerbe 

merítettük. Ehhez csatlakozik egy másik folyadékkal teli 

henger, amelyben egy transzducer a láb bemerítésekor 

bekövetkező folyadékkiszorítást érzékeli (15. ábra). A 

térfogatot cm3-ben olvastuk le a digitális kijelzőről, a 

mérési adatokat a kezdeti értékekhez viszonyítottuk és a 

kialakult ödémát százalékban fejeztük ki. 

 

1.4. Mieloperoxidáz (MPO) enzimaktivitás meghatározása 

A neutrofil granulociták akkumulációjának mértékét a minták mieloperoxidáz enzim 

aktivitásából számoltuk, melyet humán mieloperoxidáz standardhoz (Sigma-Aldrich) 

hasonlítottunk. 

 

A protokoll           

     S1 S2         E 24h 48h 

   H K Sz Cs P Szo V H K Sz 

B protokoll           

      S1 S2         E 24h 48h 

2x5 nap H K Sz Cs P Szo V H K Sz 

C protokoll           

      S1 S2         E 24h 48h 

2x5 nap H K Sz Cs P Szo V H K Sz 

 

15. ábra Lábduzzadás 
mérése pletizmométerrel 
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A lefagyasztott lábháti bőr mintákat 1ml, 0,5% hexadecil-trimetil-ammónium-bromid 

(HTAB, Sigma-Aldrich) detergenst tartalmazó foszfát pufferben homogenizáltuk (23 

500 rpm, 1 perc). Az így nyert homogenizátumot centrifugáltuk (4 oC, 4000 rpm, 10 

perc), majd a felülúszót használtuk fel az elemzéshez. A mieloperoxidáz aktivitást H2O2-

3,3’5,5’-tetrametil-benzidin (TMB/H2O2) reagenssel határoztuk meg 96-lyukú lemezen, 

szobahőmérsékleten. A minták optikai denzitását (OD) mikrolemez leolvasóban 

(Labsystems) 620 nm-en mértük, 0 és 5 percnél. A reakciós rátát (σ OD/idő) a görbe 

kezdeti szakaszából származtattuk. Kalibrációs görbét a standard minták reakciós 

rátával való összevetésével készítettük.  

 

1.5. Lábháti bőr TNF-a koncentrációjának detektálása 

A mintákat PMSF és RPMI (Sigma-Aldrich, PAA Laboratories, Ausztria) 1:100 arányú 1 

ml oldatában jégen késes homogenizátor segítségével felaprítottuk, majd centrifugálás 

(4oC, 10 min, 12500 rpm) után a felülúszóból ELISA módszerrel (R&D Systems) TNF-α 

mennyiségét mértük az eljárási protokollnak megfelelően.  

 

1.6. Szövettani vizsgálatok 

A kimetszett bőrszöveteket 4%-os paraformaldehidben fixáltuk. A paraffinba ágyazott 

mintákból 4-6 μm-es metszeteket készítettünk és hematoxilin-eozinnal festettük. A 

metszeteken független patológus bevonásával szemikvantitatív pontozást végeztünk: 

meghatároztuk a mintákon látható mikroabszcesszusok számát 100x-os nagyításnál; a 

gyulladásos sejtes infiltrációt 200x-os nagyításnál az akkumulálódott mononukleáris és 

polimorfonukleáris sejtek egy látómezőben történő számlálásával és pontozásával (1-

100 sejt=1, 101-200 sejt=2, 201-300 sejt=3) jellemeztük. A végső pontszámot a két 

érték összege adta. 

 

1.7. Statisztika 

Az eredményeket átlag±SEM formában adtuk meg.  

A lábvolumen adatoknál a harkányi gyógyvízzel kezelt és a kontroll csoport közötti 

összehasonlítást ANOVA varianciaanalízis segítségével végeztük és Dunnett-féle poszt 

tesztet alkalmaztunk. A neutrofil akkumuláció és citokin koncentráció meghatározása 

esetén az adatokat páros t-próbával elemeztük csoporton belüli, páratlan t-próbával 
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csoportok közötti összehasonlítás során. A szemikvantitatív pontozás eredményeit 

nemparametrikus Mann-Whitney teszttel értékeltük. 

Az elemzéseket a GraphPad Prism szoftverrel végeztük. Minden esetben *p<0,05, 

**p<0,01 és ***p<0,001 értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 

2. A harkányi gyógyvíz hatásának, valamint a TRPA1 receptor szerepének vizsgálata 

egér oszteoartritisz modellben 

 2.1. OA kiváltása 

Oszteoartritisz modellünkben egyik oldali leborotvált térdízületbe 30G méretű tűvel, 

egy alkalommal, 20 μl, steril, 0,9%-os fiziológiás sóoldatban oldott, 25 mg/ml monojód-

acetát oldatot injektáltunk ketamin-xylazin (100 mg/kg ip., Richter, Hungary; 5 mg/kg 

ip., Lavet, Hungary) altatásban, vagyis a MIA dózisa 0,5 mg/ízület (van der Kraan és 

mtsai, 1989; Harvey és Dickenson, 2009). Az ellenoldali láb intakt kontrollként szolgált. 

A 22. napon cervikális diszlokációt követően a térdízületeket kimetszettük. A 

preparátumokat a szövettani vizsgálatig 4%-os paraformaldehidben tároltuk. 

 

 2.2. Fürdetési protokoll 

A harkányi gyógyvíz hatásának vizsgálatakor az egerek egy csoportját 37oC-os harkányi 

gyógyvízben, a kontroll csoportot 37oC-os desztillált vízben fürdettük naponta 20 

percig. A víz állandó hőmérsékleten tartását ebben a kísérletben is egy vízforgatóval 

ellátott termosztát segítségével valósítottuk meg (14. ábra). A fürdőkezelést a MIA 

adás előtti napon kezdtük meg és a hétvégi napokat kivéve a kísérlet végéig 

alkalmaztuk.  

 

2.3. Térdátmérő meghatározása 

A térdátmérőt digitális mikrométerrel (Mitutoyo, Japán) határoztuk meg milliméterben 

anteroposzterior és mediolaterális irányokban (16. ábra). A mérés során egy 

hüvelykujjal kezelhető kar segítségével nyitható egy lapos végű, rugós tengely. Ezt 

óvatosan visszaengedve a készülék alkalmas a tengely két lapos vége közé behelyezett 

végtag átmérőjének detektálására. A mért érték mm-ben digitális kijelzőn jelenik meg. 

Kontroll méréseinket az injekció beadása előtti héten végeztük, majd MIA adás után 3, 
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6 és 12 órával, valamint a kísérlet 2., 

3., 4., 7., 9., 11., 15., és 21. napján 

határoztuk meg a térdátmérőt. Az 

adatokat a kezdeti értékekhez 

viszonyítva százalékban fejeztük ki. 

 

 

2.4. Mechanonociceptív küszöb mérése 

A dinamikus plantáris eszteziométer 

(7140 modell, Ugo Basile, Olaszo.) a 

mechanonociceptív küszöb mérésére 

alkalmas berendezés (17. ábra). A 

mérés során egy tompa végű tűvel 

egyre növekedő nyomást 

gyakoroltunk az egerek hátsó talpára 

mindaddig, amíg az állat a talpát el 

nem emelte, ami a tű visszahullását 

eredményezte. A mért érték, ami a 

mechanonociceptív küszöbnek felel meg, a képernyőn grammban kifejezve jelenik 

meg. A mérés alatt az állatok egy plexidobozzal ellátott fémrácson szabadon 

mozoghattak, ahová a mérés előtt 20 perccel helyeztük az egereket, hogy 

alkalmazkodjanak a kísérleti körülményekhez. Szoktató és kontroll méréseinket az 

injekció beadása előtti héten végeztük, majd a MIA hatását az injekció után a kísérlet 

2., 3., 4., 7., 9., 11., 15., és 21. napján határoztuk meg. Az adatokat a kezdeti 

értékekhez viszonyítottuk és százalékban fejeztük ki. 

 

 

 

 

 

16. ábra Térdátmérő meghatározása 
digitális mikrométerrel 

17. ábra Mechanonociceptív küszöb mérése 
dinamikus plantáris eszteziométerrel 
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2.5. Spontán súlyeloszlás vizsgálata 

Az incapacitance tester (Linton 

Instrumentation, Norfolk, Egyesült 

Királyság) segítségével mérhető a 

hátsó végtagok terhelése (18. ábra). 

Egy plexi dobozban nyugalomban 

lévő egerek két hátsó lábukkal egy-

egy mérlegre nehezednek, 

amelyekre eső terhelést a kijelző 

grammban mutatja. A MIA-val 

kezelt lábra eső terhelés százalékos értékét a következő képlet alapján adtuk meg: 

[MIA-val kezelt láb súlya/(ellenoldali láb súlya + MIA-val kezelt láb súlya)] x 100. 

 

2.6. Szövettani vizsgálatok 

Az eltávolított ízületeket 4%-os paraformaldehidben fixáltuk, majd alumínium-kloridot, 

hangyasavat és sósavat tartalmazó EDTA oldatban dekalcináltuk (Helyes és mtsai, 

2004). Paraffinos beágyazás után 4 µm vastag, hematoxilinnal és eozinnal (HE)-festett 

metszeteket készítettünk és fénymikroszkópos hisztopatológiai vizsgálatot végeztünk 

független patológus bevonásával. A szöveti károsodást az oszteoartritisz modellben a 

metszetek szövettani pontozásával ítéltük meg az erózió és a nekrózis kiterjedtségére, 

illetve a porcréteg és a szinóvium elváltozásaira fókuszálva (4. táblázat). Az egyes 

metszetek esetén összesített pontszámok átlaga adta a végső adatot. 

 0 1 2 3 4 5 

porcréteg 
felrostozódása, 
elvékonyodása 

intakt porcréteg 

enyhe fibrilláris 
átalakulás; 
elvékonyodás 
nélkül 

enyhe fibrilláris 
átalakulás; 
enyhe elvékony. 

mérsékelt 
fibrilláció; 
mérsékelt 
elvékonyo- 
dás 

kifejezett 
fibrilláció; 
kifejezett 
elvékonyo- 
dás 

fibrilláció; 
súlyos elvékony. 

erózió kiterjedtsége nincs <10% 10-29% 30-49% 50-70% >70% 

nekrózis nincs <10% 10-19% 20-29% 30-50% >50% 

porcrétegek 
rendezetlensége, 
proliferációja 

rendezett; 
normális 

enyhe dezorg. 
mérsékelt 
dezorg. 

súlyos dezorg. extrém dezorg.   

szinoviális hiperplázia a 
meniscusok 
magasságában 

1-3 sejtsor 4-9 sejtsor 10-14 sejtsor 15-20 sejtsor >20 sejtsor 
porcfelszínek 
közötti 
szövethíd 

gyulladásos beszűrődés 
a szinoviumban 

nincs enyhe közepes súlyos     

4. táblázat A szemikvantitatív értékelés szempontjai oszteoartritisz modellben 
(van der Kraan és mtsai, 1989 alapján) 

18. ábraA hátsó végtagok spontán terhelésének mérése 
incapacitance testerrel 
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2.7. Statisztika 

Az eredményeket átlag±SEM formában adtuk meg. A térdátmérő, a 

mechanonociceptív küszöb és a spontán súlyeloszlás adatoknál az egyes csoportok 

közti összehasonlítást ANOVA varianciaanalízis segítségével végeztük és Dunnett-féle 

poszt tesztet alkalmaztunk. A szemikvantitatív pontozás eredményeit 

nemparametrikus Mann-Whitney teszttel értékeltük. Minden esetben *p<0,05, 

**p<0,01 és ***p<0,001 értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 

3. A szomatosztatin plazmakoncentrációjának meghatározása nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiával összekapcsolt lágyionizációs elektroporlasztásos tandem 

tömegspektrométerrel (nanoHPLC-ESI-Q-TOF-MS) NaHS-oldatos fürdőkezelést 

követően 

3.1. Fürdetési protokoll, mintavétel 

Az egerek (20-25 g-os, vegyes nemű, CD1, n=6) egy csoportját a kísérletek ideje alatt 

37oC-os, a harkányi gyógyvízzel azonos kéntartalmú (12 mg/l) H2S donor NaHS-

oldatban (Sigma-Aldrich), a kontroll csoportot 37oC-os desztillált vízben fürdettük 

naponta 20 percig, két héten át. A 15. napon ketamin-xylazin (100 mg/kg ip., Richter, 

Hungary; 5 mg/kg ip., Lavet, Hungary) altatásban, a SST gasztrointesztinális 

felszabadulásának elkerülése miatt éheztetett egereken elvégzett szívpunkcióval levett 

vérmintát hűtött, 40 µl proteáz inhibitor EDTA és 20 µl peptidáz inhibitor aprotinin 

(Trasylol, Bayer, Germany) tartalmú csövekbe gyűjtöttük. A mintákat centrifugáltuk 

(1000 rpm, 5 min majd 10000 rpm, 10 min, 4 oC), a begyűjtött plazmát -20 oC-on 

tároltuk a felhasználásig. 

 

 3.2. Minta előkészítése, mérés menete 

A plazmából a szomatosztatin elválasztása és mennyiségének maghatározása 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával összekapcsolt lágyionizációs 

elektroporlasztásos tandem tömegspektrométerrel történt, amely alkalmas kis 

térfogatú plazmából nagy pontossággal és megbízhatósággal kimutatni az általunk 

vizsgált neuropeptidet. 

A minták előkészítésére Hamilton Microlab Starlet robotot használtunk. A 

mintaelőkészítő robotba egy Waters gyártmányú szilárd fázisú (SPE) extrakciós 
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készüléket integráltunk. Az SPE-t Oasis 10 mg HLB 96 lyukú mintatartón (Waters, 

Hungary) végeztük el. Első lépésként 800 μl mintához 200 μl 0,1% TFA oldatot adtunk. 

Aktiválási, mintakötődési és mosási fázis után a tisztított mintákat metanol/víz/ecetsav 

(v/v/v, 65/33/2) keverékével eluáltuk a C18-as töltetről. Ezek után fehérjementesítést 

hajtottunk végre Ultracel YM-10 Microcon filteres centrifuga csövek segítségével 

(10 000 rpm, 30 min; Millipore, Hungary). A szeparációra Bruker Easy nLC II típusú 

készüléket használtunk, 20 x 100 µm (5µm) C18 előtét és 100 mm x 75 µm (3µm) C18 

Thermo Easy-Column (Unicam, Hungary) analitikai oszlopon. A beinjektált térfogat 1 μl 

volt minden mérésnél. A mintaadagoló hőmérsékletét 4 oC-ra állítottuk. A kétfázisú 

grádiens A és B mobil fázisból állt (A: víz - 0,1% hangyasav, B: acetonitril - 0,1% 

hangyasav). A kezdetben 10 %-os B fázist tartalmazott az eluens, majd a grádiens profil 

a következő volt, 2 perc alatt 10% -30%-ra emelkedett a B fázis és 28 perc alatt 30% - 

80%-ra. Az oszlop mosása 6,5 percig tartott 90% B fázissal, a kezdeti állapotra való 

kiegyenlítés 1 perces lineáris grádienssel és a 6,5 perc izokratikus fázissal történt. 

A tömegspektrometriás elemzést elektrospray ionizációs ionforrással összekapcsolt 

Bruker Maxis 4G UHR-QTOF MS készülékkel végeztük. A készülék irányítására a 

Compass 1.3 szoftver csomagot használtuk (Bruker Daltonics, Germany). A 

tömegspektrométert pozitív módban használtuk, 300-2000 m/z tömegtartományban, 1 

Hz-es detektálási frekvenciával. A porlasztó gáz nyomása 0,6 bar, a szárító gáz áramlása 

7 l/h, hőmérséklete 180oC, a kapillárisfeszültség 3,8 kV volt. 

 

 3.3. Statisztika 

Az eredményeket átlag±SEM formában adtuk meg.  

Páratlan t-próbát alkalmaztunk a desztillált vízben és a NaHS-oldatban fürdetett 

csoport összehasonlítására. Az elemzéseket a GraphPad Prism szoftverrel végeztük. 

Minden esetben *p<0,05, **p<0,01 és ***p<0,001 értéket tekintettük szignifikánsnak. 
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Eredmények 

Humán vizsgálat 

A harkányi gyógyvíz hatása pikkelysömör tüneteire, valamint a plazma szomatosztatin-

szerű immunreaktivitására 

Bőrtünetek változása 

A klinikai vizsgálat kezdetén a bőrtünetek súlyosságát jelző PASI átlagértéke 5,1±1,55 

(1-9,6) volt a kontroll csoportban. Ez az érték nem változott szignifikánsan (4,7±1,38; 1-

8,4) a 21 napos csapvizes fürdőkezelés és a pikkelysömörös plakkokon alkalmazott 

dithranol hatására. 

A harkányi gyógyvizes és dithranolos kúra azonban szignifikánsan mérsékelte a 

bőrtünetek súlyosságát, a PASI 7,74±1,60 (2,2-21,6) értékről 3,81±1,02 (0-13,4) értékre 

csökkent a kúra végére (19. ábra). 

 

 

19. ábra A 21 napos fürdőkezelés és a lokálisan adott dithranol hatása a PASI értékekre (***p<0,001 
kúra után vs. kúra előtt; nemparaméteres Wilcoxon-féle előjeles próba; n=14/harkányi vizes csoport; 

n=5/csapvizes csoport) 
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A plazma SST-IR értéke 

Egészséges önkéntesek SST-IR értéke a plazmában 10,07±0,61 fmol/ml volt. 

Pikkelysömörös betegek plazmájában a kúra megkezdése előtt szignifikánsan 

magasabb értékeket mértünk (16,89±1,31 fmol/ml). A 21 napos gyógyvizes 

fürdőkezelés hatására a SST-IR szignifikánsan megemelkedett (21,26±2,09 fmol/ml), 

azonban a kontroll csoportban nem változott. A kezdeti SST-IR értékekben nem volt 

különbség a kontroll és a gyógyvizes csoport között (20. ábra). 

 

 

20. ábra A21 napos harkányi gyógyvízzel végzett fürdőkezelés és a lokálisan adott dithranol hatása a 
plazma SST-IR értékére (*p<0,05 kúra után vs. kúra előtt, páros t-próba; ##p<0,01, ###p<0,001 kúra 

előtt, ill. kúra után vs. egészséges önkéntesek, páratlan t-próba;n=14/harkányi vizes csoport; 
n=7/egészséges önkéntesek) 

 

Szövettani vizsgálat 

Az egészséges bőrből készült metszeteken a Langerhans-sejtek az epidermiszben 

helyezkedtek el. A pikkelysömörös betegektől származó metszeteken megvastagodott 

epidermiszt, leukocita beszűrődést és az antigén-prezentáló Langerhans-sejtek 

dermális populációját figyelhettük meg a gyógyvizes kezelés előtt. A dendritikus sejtek 

dermális kolóniái a gyulladás súlyosságát jelzik. Balneoterápia csökkentette az 

akkumulálódott leukociták és a Langerhans-sejtek számát a dermiszben (21. ábra).  
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21. ábra A normál (A, B) valamint a 21 napos balneoterápia előtti (C, D) és utáni (E, F) pszoriatikus bőr 
HE szövettani képe (bal, 200x), valamint a CD1 antitesttel jelölt, barnára festődő Langerhans-sejtek 

populációja (jobb, 200x) 
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Állatkísérletek 

1. A harkányi gyógyvíz hatása egér allergiás kontakt dermatitisz modellben 

1.1. Lábvolumen változása 

Az oxazolon hatására kialakult gyulladás jelentős ödémaképződést okozott a lábfejen a 

kontroll csoportban. Maximum értékeket (29,43±2,77-33,73±2,48%) 24 órával az 

elicitációt követően mértünk. A kontroll csoportban alkalmazott desztillált vizes és 

csapvizes kezelés között nem volt szignifikáns különbség (22. A). A lábduzzadás 

jelentősen csökkent (20,4±3,07-25,26±2,81%) a harkányi gyógyvizes fürdő hatására 

mindhárom fürdetési protokoll esetén (22. B-D). 

 

22. ábra A fürdőkezelés hatása az ACD során kialakuló hátsó lábon mért ödéma változására (A) a 
desztillált vizes (0–24 h: n=19, 48 h: n=9), ill. a csapvizes fürdő (0–24 h: n=41, 48 h: n=21; **p<0,01, 

***p<0,001 csapvíz/oxazolon vs. csapvíz/etanol, kétutas ANOVA, Bonferroni-féle poszt teszt; ##p<0,01, 
###p<0,001 deszt.víz/oxazolon vs. deszt. víz/etanol, kétutas ANOVA, Bonferroni-féle poszt teszt), 

valamint (B-D) a harkányi gyógyvízzel végzett háromféle fürdetési protokoll esetén 
(*p<0,05; **p<0,01 Harkány/oxazolon vs. kontroll/oxazolon, kétutas ANOVA, Bonferroni-féle poszt teszt, 

0–24 h: n=19–21, 48 h: n=9–11) 
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1.2. MPO enzimaktivitás mértéke és a TNF-a koncentrációjának változása 

lábháti bőrben 

Az oxazolonnal kezelt lábháti bőrökben a MPO enzimaktivitás szignifikánsan magasabb 

volt az ellenoldali, oldószeres mintákhoz képest. A gyógyvizes fürdőkezelés nem 

csökkentette ezt a megemelkedett MPO szintet. A TNF-a mennyisége sem változott a 

kéntartalmú fürdő hatására (23. ábra).  

 

 

23. ábra A harkányi gyógyvíz hatása a lábháti bőr MPO és TNF-a koncentrációjára ACD modellben a 
három különböző fürdetési protokoll esetén (n=4–5) 
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1.3. Szövettani vizsgálatok 

Gyulladásos sejtek (limfociták, granulociták, makrofágok) nagymértékű 

akkumulációját, számos mikroabszcesszust és szubkután ödémát figyelhettünk meg az 

oxazolonnal kezelt bőrmintákból készült szövettani metszeteken (24. ábra). A 

szemikvantitatív pontozás alapján a harkányi gyógyvíz nem befolyásolta a 

hisztopatológiai változásokat. 

 

 

24. ábra Az oxazolon indukálta ACD során kialakuló hisztopatológiai változások a lábháti bőrben. A: 
kontroll/etanol, 200x; B: kontroll/oxazolon, 200x; C: kontroll/oxazolon, 600x (szürke nyíl: granulocita, 

fekete nyíl: makrofág, fehér nyíl: limfocita) 

 

2.a A harkányi gyógyvíz hatása egér oszteoartritisz modellben 

2.a.1. Térdátmérő változása 

A MIA injekció után kialakult ízületi duzzadás az első kísérleti napon érte el a 

maximumát, anteroposzterior irányban 52,35±3,44%-ot, mediolaterálisan 52,5±4,1%-

ot a kontroll, anteroposzterior irányban 48,84±4,77%-ot, mediolaterálisan 

C 

B A 
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51,46±4,62%-ot a harkányi csoportban. Az érték a következő napokban csökkent és a 

21. napra megszűnt a duzzadás. A térdátmérő-változásra a fürdőkezelés nem gyakorolt 

szignifikáns hatást (25. ábra). 

 

25. ábra A harkányi gyógyvíz hatása oszteoartritisz modellben a térdátmérő változására (kétutas 
ANOVA+Bonferroni-féle poszt teszt, n=12-13) 

 

2.a.2. Mechanonociceptív küszöb változása 

A desztillált vízzel kezelt csoportban a MIA injekció a mechanonociceptív küszöb 

54,23±1,62%-os csökkenését okozta. Ezt a maximális hiperalgéziát a 4. napon mértük, 

ezt követően lassú emelkedés figyelhető meg az érték változásában a 21. napig, amikor 

22,18±5,6%-os volt a küszöbcsökkenés. A harkányi vizes csoportban hasonló képet 

kaptunk e paraméterrel kapcsolatban. Maximális hiperalgéziát, -47,07±2,95%-ot a 3. 

napon mértünk, ami a 21. napra -22,49±6,38 %-ra változott. 

Bár a mérési napok többségénél alacsonyabb volt a hiperalgézia mértéke a harkányi 

vizes csoportban, azonban a különbség nem bizonyult szignifikánsnak (26. ábra). 

 

26. ábra A harkányi gyógyvíz hatása oszteoartritisz modellben a mechanikai hiperalgéziára (kétutas 
ANOVA+Bonferroni-féle poszt teszt, n=12-13) 
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2.a.3. Spontán súlyeloszlás vizsgálata 

MIA hatására a gyulladt láb kisebb mértékű terhelése volt megfigyelhető mindkét 

csoportban, vagyis a kontroll értékekhez képest (desztillált vizes csoport: 49,95±0,16%, 

harkányi vizes csoport: 50,16±0,21%), amikor kb. azonos mértékben terheli az állat a 

két hátsó végtagját, alacsonyabb értékeket mértünk. A desztillált víz esetén a 3. és a 4. 

nap mértük a legkisebb értékeket (40,61±1,31% és 40,75±1,92%), a harkányi vizes 

csoportban pedig a 4. napon (45,07±0,8%). A gyulladt láb jelentősen kisebb mértékű 

terheléscsökkenését figyelhettük meg a kéntartalmú fürdő hatására a 2. és a 9. nap 

közötti mérési napokon (27. ábra). 

 

27. ábra A harkányi gyógyvíz hatása oszteoartritisz modellben a MIA-val kezelt végtag spontán 
terhelésének változására (*p<0,05; ***p<0,001 vs. deszt. víz, kétutas ANOVA+Bonferroni-féle poszt teszt, 

n=12-13) 
 

2.a.4. Szövettani vizsgálatok 

A szövettani metszetek szemikvantitatív értékeléséből kiderült, hogy a kialakult ízületi 

károsodás enyhébb mértékű a gyógyvízzel kezelt csoportban a kontrollhoz képest. A 

harkányi gyógyvíz hatására elsősorban a porcréteg rendezetlensége, valamint a 

szinoviális hiperplázia és a gyulladás kisebb mértéke miatt, az értékeléskor kapott 

összetett hisztopatológiai pontszám szignifikánsan alacsonyabb értéket mutatott (28. 

ábra). 
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28. ábra A harkányi gyógyvíz hatása oszteoartritisz modellben a térdízület szemikvantitatív szövettani 
értékelésére (*p<0,05 deszt. víz/MIA vs. deszt. víz/intakt, #p<0,05 Harkány/MIA vs. deszt. víz/MIA, 

nemparametrikus Mann-Whitney teszt, n=4) 

 

2.b A TRPA1 receptor szerepe egér oszteoartritisz modellben 

2.b.1. Térdátmérő változása 

A térdátmérő az első kísérleti napon, a MIA injekció után 6 órával érte el a maximumát, 

anteroposzterior irányban  25,1±3,26%-ot a Trpa1 WT és 17,64±2,34%-ot a KO 

egerekben, mediolaterálisan mérve 36,06±3,28%-ot a WT, valamint 30,31±2,01%-ot a 

KO állatoknál. A duzzadás már a 2. naptól jelentősen csökkent. Bár a kísérlet teljes 

ideje alatt kisebb mértékű volt az ízületi duzzadás a KO csoportban, csak a MIA injekció 

után 3 órával mért mediolaterális térdátmérő volt szignifikánsan alacsonyabb a KO 

állatokban (29. ábra). 

 

29. ábra A térdátmérő változása OA modellben Trpa1 WT (+/+) és KO (-/-) egerekben (kétutas 
ANOVA+Bonferroni-féle poszt teszt, n=12-13) 
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2.b.2. Mechanonociceptív küszöb változása 

A MIA injekció a WT csoportban a mechanonociceptív küszöb 26,8±2,7-51,9±2,9%-os, a 

KO állatoknál 29,6±2,6-42,5±3,2%-os csökkenését okozta. Bár a KO csoportban a 3-11. 

nap között kisebb mértékű volt a küszöbcsökkenés, ez csak a 4. és a 9. napon bizonyult 

szignifikánsnak (30. ábra).  

 

30. ábra A mechanonociceptív küszöb változása OA modellben Trpa1 WT (+/+) és KO (-/-) egerekben 
(kétutas ANOVA+Bonferroni-féle poszt teszt, n=10/WT, n=15/KO) 

 

2.b.3. Spontán súlyeloszlás vizsgálata 

Az egyik oldali hátsó végtag spontán terhelése MIA injekció előtt 50,08±0,17% volt a 

WT és 49,83± 0,13% a KO csoportban. Ez a MIA injekciót kapott végtagnál lecsökkent, 

38,07±2,24-45,95±0,5%közötti értékre a WT és 41,52±1,33%-47,08±0,52%-ra a KO 

csoportban. A gyulladt láb jelentősen kisebb mértékű terheléscsökkenését figyelhettük 

meg a 3., 7. és 11. napon a KO csoportban (31. ábra). 
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31. ábra A MIA-val kezelt láb terhelésének változása OA modellben Trpa1 WT (+/+) és KO (-/-) egerekben 
(kétutas ANOVA+Bonferroni-féle poszt teszt, n=10/WT, n=15/KO) 

 

2.b.4. Szövettani vizsgálatok 

A hisztopatológiai vizsgálatok során a MIA hatására a porcfelszínek egyenetlenségét, 

kifejezett felrostozódását, a porcsejtek mérsékelt rendezetlenségét és hiányát, kis 

mértékű szinoviális hiperpláziát és gyulladásos sejtes infiltrációt figyelhettünk meg. Az 

ízületi felszínek széli részein oszteofita képződés volt látható. A szemikvantitatív 

értékelés során kalkulált hisztopatológiai pontszám 11,14±1,07 volt a WT és 10,94±0,8 

a KO csoportban (32. ábra). 

 

32. ábra A szövettani értékelés során kapott pontszám OA modellben Trpa1 WT (+/+) és KO (-/-) 
egerekben (**p<0,01 MIA vs. ellenoldali térd, nemparametrikus Mann-Whitney teszt, n=6-9) 
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3. A szomatosztatin plazmakoncentrációjának változása NaHS-oldatos fürdőkezelést 

követően 

A NaHS-oldat szignifikánsan megemelte a nanoHPLC-ESI-Q-TOF-MS készülékkel mért 

SST plazmakoncentrációt. A desztillált vízben fürdetett egerek esetén ez az 

érték24,12±0,58 fmol/ml volt, a NaHS-oldatos csoportban pedig 29,13±1,76 fmol/ml 

(33. ábra).  

 

33. ábra A két hetes NaHS-oldatos fürdőkezelés hatása a plazma SST értékére egérben (*p<0,05 NaHS 
vs. desztillált víz, páratlan t-próba, n=6) 

 

Megbeszélés, következtetések 

A kénes gyógyvizekkel végzett balneoterápia hatékony a pikkelysömör valamint 

oszteoartritisz kezelésében. A gyógyvíz jótékony hatását a T- és dendritikus sejtek 

proliferációjára és citokin termelésére kifejtett gátlásával magyarázzák (Valitutti és 

mtsai, 1990; Tsoureli-Nikita és mtsai, 2002; McAlindon és mtsai, 2014), azonban még 

mindig nem ismert pontosan, hogy a hátterében milyen folyamatok állnak. A terápia 

gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító folyamatainak molekuláris mechanizmusára 

találtunk egy lehetséges magyarázatot humán és állatkísérletes vizsgálatok során. 

Eredményeink bizonyítják, hogy a kénes gyógyvizek H2S tartalma szignifikánsan 

megemeli a plazma SST koncentrációját. Mivel a SST egy jól ismert, 

antiinflammatórikus és analgetikus neuropeptid, amely hat a gyulladás vaszkuláris 

fázisára és a gyulladásos és immunsejtek funkcióira, valamint a nocicepcióra (Pintér és 

mtsai, 2006), feltételezhető, hogy szerepet játszik a kénes gyógyvizek 

gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító mechanizmusában. 

Klinikai vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a kénes gyógyvízzel végzett 

balneoterápia hatására szignifikánsan javultak a bőr pszoriatikus tünetei. A tünetek 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsoureli-Nikita%20E%22%5BAuthor%5D
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súlyosságát módosított PASI segítségével határoztuk meg. Mivel az Etikai Bizottság a 

fürdőkezelést kiegészítő terápiaként javasolta, így a pszoriázisos plakkokon rövid 

kontaktusidejű, alacsony koncentrációjú (0,1%) dithranolt alkalmaztunk „gold 

standard” kezelésként. A csapvizes fürdőkezelést és dithranolt kapott csoportban a 

PASI nem változott szignifikánsan, de a gyógyvizes csoport klinikai pontszáma 50 %-os 

javulást mutatott. 

A szövettani vizsgálatokhoz vett minta a bőr olyan pszoriázisos területéről származott, 

ahol nem alkalmaztuk a dithranolos kezelést, így kizártuk a kenőcs lokális hatását. A 

kúra megkezdése előtt a pikkelysömör jellemző tünetei -megvastagodott epidermisz, 

dermisz megnyúlt papillái, T-sejtek és makrofágok infiltrációja- váltak láthatóvá a 

metszeteken. Ezek a hisztopatológiai elváltozások javultak a gyógyvizes terápia 

hatására. 

A Langerhans-sejtek szerepe a pikkelysömör patogenezisében egyelőre tisztázatlan. A 

szakirodalomban különböző adatokat találunk e sejtek számát, elhelyezkedését, 

patofiziológiai jelentőségét illetően (Zaba és mtsai, 2009). A Langerhans-sejtek az 

antigén prezentáló dendritikus sejtek egy csoportját alkotják. Az epidermiszben 

helyezkednek el, képesek a helyi nyirokcsomókba vándorolni és T-sejteket aktiválni. 

Gyulladáskeltő ágensek, mint pl. bőrizgató, allergizáló anyagok hatására elhagyják az 

epidermiszt, majd kis idő múlva újra visszaáll az eredeti eloszlásuk. Gyulladásos 

állapotokban számuk jelentősen csökken az epidermiszben (Cumberbatch és mtsai, 

2006). Ilyenkor az extraepidermális prekurzorok jelentős szerepet töltenek be az 

elvándorolt sejtek pótlásában (Merad és mtsai, 2002; Larregina és mtsai, 2001). Az 

extraepidermális prekurzorok a csontvelőből származnak és a dermiszbe vándorolva 

képezik a LCs pótlásáért felelős készleteket (Katz és mtsai, 1979; Larregina és mtsai, 

2001). Ezek a sejtpopulációk jól megfigyelhetők krónikus gyulladásos állapotokban, 

amit mi is tapasztaltunk a bőrbiopsziákon a balneoterápia megkezdése előtt. A 21 

napos kénes gyógyvizes kezelés hatására a dendritikus sejtek dermális populációi 

eltűntek, az epidermiszben pedig a LCs normál bőrre jellemző eloszlását tapasztaltuk. 

A pikkelysömörös betegek plazmájában a SST-IR magasabb volt, mint az egészséges 

önkéntesek mintáiban, ahogy azt korábban Geisner és munkatársai (2007) is 

tapasztalták. Ez a megemelkedett szint tovább nőtt a balneoterápia hatására. A '80-as 

években több publikáció is beszámolt a SST pikkelysömör kezelésében való 
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alkalmazásáról (Weber és mtsai, 1982; Guilhou és mtsai, 1982; Venier és mtsai, 1988; 

Camisa és mtsai, 1988). Jelenlétét kimutatták a dermiszben és az epidermiszben 

megtalálható dendritikus sejtekben normál bőrben és a pszoriatikus léziókban 

egyaránt (Johansson és mtsai, 1994; Talme és Schultzberg, 1999). A SST-pozitív 

dendritikus sejtek száma csökkent a tünetek javulásával, ill. nem szignifikáns, negatív 

korrelációt találtak a PASI és a SST plazmakoncentrációja között, ami a neuropeptid 

szerepére utal (Geisner és mtsai, 2007). 

A pikkelysömör patomechanizmusa meglehetősen komplex, számos exogén és 

endogén faktor, különböző gyulladásos és immunmediátor hat a lefolyására, így nehéz 

megtalálni a betegség tökéletes állatmodelljét. Munkám során beállítottunk egy 

oxazolon indukálta allergiás kontakt dermatitisz modellt egér hátsó lábfejen, ugyanis 

feltételezhető, hogy a pikkelysömör patomechanizmusában jelentős szerepe van a 

késői típusú hiperszenzitív reakciónak (Sabat és mtsai, 2007). Az ACD kialakulásához 

hasonlóan a pikkelysömör patogenezise is három fázisra osztható: szenzitizációs fázis 

(antigén feldolgozás és bemutatás, effektor és memória T-sejtek képzése), nyugalmi 

szakasz és effektor fázis (T- és egyéb immunsejtek beszűrődése, immunsejt aktiváció, 

keratinocita válasz). 

ACD modell estén három különböző fürdetési protokollt alkalmaztunk. Az A protokoll 

során a kezelés a szenzitizációt megelőző napon kezdődött és az elicitációs fázis végéig 

tartott. Ezzel a szenzitizációs és elicitációs fázisban kialakuló gyógyvíz és immunválasz 

közötti interakció nyomon követését tűztük ki célul. A B protokoll szerint a fürdőkúrát 

két hetes előkezelésként kapták az egerek. Így a kénes gyógyvíz antigénprezentációra 

kifejtett lehetséges hatását vizsgáltuk. A C protokoll alapján a fürdetés két héttel a 

szenzitizáció előtt kezdődött és az elicitáció végéig tartott. Kíváncsiak voltunk, hogy így 

fokozható-e a kezelés hatása. Mindhárom eljárás során a hátsó lábon az ACD 

következtében kialakult ödéma szignifikáns csökkenését figyeltük meg. Nem volt 

statisztikailag értékelhető különbség az előkezelés (A), a fürdő paralel alkalmazása (B) 

ill. a kettő kombinálása (C) során. 

Sem a kimetszett gyulladt bőrminták MPO enzimaktivitása (ami az akkumulálódott 

neutrofil granulociták és makrofágok számával korrelál), sem a gyulladásos citokin TNF-

α szöveti koncentrációja nem változott szignifikánsan a gyógyvíz hatására. A 

hisztopatológiai elváltozások (gyulladásos sejtakkumuláció, mikroabszcesszusok) 
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vizsgálata során szintén nem tudtuk kimutatni a fürdő jótékony hatását. Így arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a kénes gyógyvíz nem annyira a sejtes, mint inkább a 

gyulladás vaszkuláris fázisára hat. 

Mivel a kénes gyógyvizes kezelést krónikus gyulladásos és degeneratív ízületi 

betegségek esetén is alkalmazzák, megvizsgáltuk a fürdőkúra hatását MIA-indukálta 

egér oszteoartritisz modellben is. Azt tapasztaltuk, hogy a harkányi vízzel kezelt 

csoportban kisebb mértékű volt a MIA-val kezelt láb terheléscsökkenése. Bár a 

mechanonociceptív küszöb változásában nem tudtunk kimutatni szignifikáns 

különbséget, a súlyeloszlás vizsgálatakor kapott eredmények mégis arra utalnak, hogy 

a gyógyvíz hatására az artritiszes láb fájdalma csökkent. A kénes fürdő gátolta a MIA 

degeneratív és gyulladáskeltő hatását, mivel kisebb mértékű volt a porcréteg 

rendezetlensége, valamint a szinoviális hiperplázia és a gyulladás mértéke. 

Intézetünkben kidolgoztunk egy nagy érzékenységű, specifikus RIA metódust biológiai 

minták SST-szerű immunreaktivitásának mérésére (Németh és mtsai, 1996). Ehhez az 

analitikai eljáráshoz min. 3 ml plazma szükséges. Mivel az egerekből általában 1 ml 

vérmintát tudunk nyerni, ez a mérési módszer jelen kísérletsorozatunkban nem volt 

alkalmazható. Így a SST plazma koncentrációjának meghatározása nanoHPLC-ESI Q-

TOF-MSsegítségével történt. Ez a technika nagy hatékonysággal és pontossággal képes 

detektálni a SST mennyiségét kis térfogatú mintákból is. 

A bazális SST plazmakoncentráció szignifikáns emelkedését mutattuk ki két hetes 

NaHS-oldatos fürdőkezelés hatására. Korábbi eredményeink és nemrégiben publikált 

adatok alapján (Streng és mtsai, 2008) feltételezzük, hogy a harkányi gyógyvízből 

felszabaduló H2S stimulálja a peptiderg szenzoros idegvégződéseket a 

TRPA1receptorokon keresztül, ami a gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító SST 

felszabadulásához vezet. Mivel a SST gátolja a plazma protein extravazációt és az 

ödémaképződést a venulákon megtalálható receptorain hatva, illetve a 

proinflammatórikus neuropeptidek szenzoros idegvégződésekből, ill. a gyulladásos 

citokinek makrofágokból való felszabadulását (Pintér és mtsai, 2006), így feltehetően e 

mechanizmusnak is szerepe van a gyógyvíz ACD modellben tapasztalt ödémagátló és 

OA modellben jelentkezett gyulladáscsökkentő hatásában. Az oszteoartritisz 

etiológiájában jelentős szerepet játszanak a reaktív oxigéngyökök és a TNF-α, amely a 

proteoglikán szintézis gátlásával és mátrix metalloproteáz stimulációjával hozzájárul a 
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porc károsodásához. A legújabb megfigyelések szerint H2S-tartalmú gyógyvízzel végzett 

balneoterápia szignifikánsan csökkenti a reaktív oxigéngyökök, a TNF-α és az ún. 

cartilage oligomeric matrix protein (COMP) szintjét a plazmában, amely a porclebomlás 

megbízható indikátora. Egyidejű ivókúra alkalmazása fokozta a hatást (Benedetti és 

mtsai, 2010). Ezt a klinikai adatot állatkísérletes modellünkben nyert eredményeink jól 

alátámasztják. Fájdalommodellekben bizonyított a SST antinociceptív hatása 

(Szolcsányi és mtsai, 2004). A sst receptorok expresszálódnak az ízületekben található 

nociceptív szenzoros neuronokon, valamint a fájdalom közvetítésében szerepet játszó 

központi idegrendszeri struktúrákon (Helyes és mtsai, 2003; Kumar, 2009). Aktivációjuk 

szerepet játszik a perifériás és centrális antinociceptív folyamatokban (Carlton és 

mtsai, 2001; 2003; Heppelmann és Pawlak, 1997; Spampinato és mtsai, 1988; 

Chapman és Dickenson, 1992; Miletić és Randić, 1981; Murase és mtsai, 1982). A kénes 

gyógyfürdő hatására feltehetően a bőr afferenseiből az endogén SST a keringésbe 

kerülve képes elérni a neuronok által expresszált receptorait és az érzőidegek 

nociceptor funkciójának, valamint fájdalomkeltő mediátorok felszabadulásának 

gátlásával analgetikus hatást vált ki. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, 

hogy a H2S donor NaHS csökkenti az oszteoartritiszes betegekből származó fibroblaszt-

szerű szinoviociták IL-β-indukált aktivációját, vagyis gátolja a proinflammatórikus 

mediátorok (IL-6, IL-8, RANTES), valamint a MMP-2 and MMP-14 expresszióját, ill. 

befolyásolja a MAPK, PI3K/Akt jelátviteli útvonalakat (Sieghart és mtsai, 2015). Tehát 

nem zárható ki a szomatosztatinnal kapcsolatos mechanizmusokon túl egyéb 

folyamatoknak a jelentősége sem a H2S jótékony hatásában OA esetén. 

Trpa1 receptor génhiányos egerek felhasználásával megvizsgáltuk, hogy az 

ioncsatornának milyen szerepe van MIA-indukálta egér OA modellben. Azt 

tapasztaltuk, hogy a KO egerekben enyhébb volt a mechanikai hiperalgézia, valamint az 

artritiszes láb terheléscsökkenése. A TRPA1 receptor szerepe a fiziológiás és 

patofiziológiás mechanotranszdukcióban egyre nagyobb bizonyosságot nyer (Kwan és 

mtsai, 2006; Kindt és mtsai, 2007; Zhang és mtsai, 2008). Trpa1 KO egerek a kis és nagy 

intenzitású mechanikai ingerekre kevésbé voltak érzékenyek, vagyis ugyanolyan 

intenzitású ingerre kevesebb KO egér reagált, ill. magasabb ingerküszöböt detektáltak 

a génhiányos állatoknál a vad típushoz képest von Frey és Randall-Sellitto tesztekkel 

mérve (Kwan és mtsai, 2006). MIA-indukálta OA modellben patkányban a TRPA1 
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receptor antagonista A-967079 szisztémás adásakor csökkent idegaktivitást mértek 

nagy intenzitású mechanikai ingerlés hatására (300 g von Frey szál; McGaraughty és 

mtsai, 2010). Komplett Freund adjuváns (CFA)-indukálta reumatoid artritisz modellben 

Trpa1 KO egerekben a mechanikai hiperalgézia megszűnését tapasztalták már az első 

héten (Fernandes és mtsai, 2011).  Eredményeinkhez hasonlóan ezek az adatok is 

megerősítik a TRPA1 receptor mechanonocicepcióban betöltött szerepét 

patofiziológiás állapotokban. Mindezek alapján a kénes balneoterápia során 

valószínűleg a TRPA1 receptortól független mechanizmusok játszanak szerepet a kúra 

kedvező hatásaiban oszteoartitisz esetén. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a klinikai vizsgáltok során a PASI szignifikánsan javult 

a kénes fürdőkezelés hatására. A balneoterápia befolyásolta az antigén prezentáló LCs 

eloszlását és megemelte a plazma SST-IR szintjét. Egyszerűsített állatmodellünkben a 

kénes gyógyvízzel történt fürdetés csökkentette az ödémát, gátolta az ACD vaszkuláris 

fázisát, valamint OA esetén a MIA-val kezelt láb jelentősen kisebb mértékű 

terheléscsökkenését, ill. megtartottabb ízületi struktúrát figyelhettünk meg a harkányi 

vizes csoportban. Továbbá a NaHS-oldatos fürdő megemelte a plazma SST 

koncentrációját. Mivel a 37 oC-os csap- vagy desztillált vizes kezelés nem befolyásolta a 

gyulladásos tüneteket, így arra jutottunk, hogy a gyógyvíz gyulladáscsökkentő 

tulajdonságáért elsősorban a kémiai komponensek felelősek, a termális hatásokat 

kizárhatjuk. Adataink alapján kijelenthetjük, hogy a SST a gyulladás vaszkuláris és 

celluláris fázisára, ill. a nocicepcióra kifejtett gátló hatásával szerepet játszik a 

pikkelysömörös, az allergiás kontakt dermatitiszt, valamint az oszteoartritiszt kísérő 

tünetek javulásában. Továbbá elmondhatjuk, hogy a TRPA1 receptor a nociceptív 

ingerek közvetítésével szerepet játszik a MIA-indukálta oszteoartritisz 

patomechanizmusában. 
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II. A LOKÁLIS KAPSZAICINOID KEZELÉS HATÁSÁNAK ÉS HATÁSMECHANIZMUSÁNAK 

VIZSGÁLATA KRÓNIKUS DERÉKFÁJDALOMBAN 

 

Horváth K*, Boros M*, Bagoly T, Sándor V, Kilár F, Kemény Á, Helyes Zs, Szolcsányi J, Pintér E. Analgesic 

topical capsaicinoid therapy increases somatostatin-like immunoreactivity in the human plasma. 

Neuropeptides 2014:48:371–378. 

* megosztott első szerzők 

 

Bevezetés 

A lokális kapszaicinoid kezelés egy évszázadok óta alkalmazott hatékony terápia 

krónikus fájdalomállapotok, mint pl. a reumatoid artritisz (Deal és mtsai, 1991), 

oszteoartritisz (Cameron és mtsai, 2009), neuropátiás (de Leon-Casasola, 2011) vagy a 

lágyrészfájdalom (Chrubasik és mtsai, 2010) esetén. A krónikus vázizomrendszeri 

rendellenességek közül a hát- és derékfájás, az ízületi gyulladások rontják leginkább az 

életminőséget, valamint jelentős terhet jelentenek a gazdaság számára, hiszen a 

betegek hosszabb időn át képtelenek visszatérni munkahelyükre az állandó fájdalom 

miatt (Sprangers és mtsai, 2000; Gatchel és mtsai, 1995; Yelin, 1998). E kórképben 

általában nem szteroid gyulladáscsökkentőket (NSAIDs), elsősorban COX-2 gátlókat 

alkalmaznak (Hawkey és Langman, 2003; Laine, 2003), azonban ezek használata 

számos kellemetlen mellékhatással jár, valamint máig sem bizonyított kellőképpen, 

hogy a NSAIDs alkalmazása hatékony derékfájdalom kezelésében (Frerick és mtsai, 

2003). 

A lokális kapszaicinoid kezelés alkalmazása krémek, kenőcsök, tapaszok formájában, 

különböző kapszaicin koncentrációval (0,015-1%, 8%) az 1980-as években vált 

széleskörűvé az ízületi gyulladásos, kopásos állapotokban (Fernandes és mtsai, 2013). 

Bizonyított, hogy az alacsony koncentrációjú kapszikum tapaszok hatékony, klinikailag 

releváns, fájdalomcsillapító hatással bírnak szisztémás mellékhatások nélkül krónikus 

derékfájdalomban placebo kezelést kapott kontroll csoporthoz képest (Frerick és 

mtsai, 2003; Keitel és mtsai, 2001). Kapszaicin tartalmú krém (0,015; 0,025; 0,075 %) 

szignifikánsan csökkentette a fájdalmat térd és kéz oszteoartritisz esetén kettős vak, 

oldószeres kontrollcsoportot alkalmazó klinikai vizsgálatban (De Silva és mtsai, 2010). 

A legtöbb klinikai tanulmány vagy magát a kapszaicint vagy különböző 

kapszaicinoidokat tartalmazó paprikakivonatot vizsgálja. A csípős paprikában 
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természetesen előforduló nonivamid hatását humán kutatásban még nem írták le 

(Reilly és mtsai, 2001a; Kozukue és mtsai, 2005; Weiser és mtsai, 2013).  

 

 

34. ábra A nonivamid molekulaszerkezete 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nonivamide#/media/File:Nonivamide.png) 

 

A nonivamid (pelargonsav-vanillilamid, N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]nonánamid, 

34. ábra) egy kapszaicinoid molekula, amely számos in vivo tanulmányban kevésbé 

bizonyult hatékonynak, mint a kapszaicin (Kawamura és mtsai, 1993; Skofitsch és 

mtsai, 1984), annak ellenére, hogy hatásait receptor szinten vizsgálva a TRPV1 csatorna 

ekvipotens agonistájaként jellemezhető (Weiser és mtsai, 2013). 

Ahogy az általános bevezetőben ismertettem, a bőrben megtalálható fájdalomérző 

mielinhüvely nélküli C- és a vékony, mielinhüvelyes Aδ-rostokon expresszálódó 

polimodális TRPV1 receptor aktiválásakor gyulladáskeltő neuropeptideken (pl. SP) kívül 

gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító neuropeptidek, mint pl. a szomatosztatin 

szintén kilépnek az idegvégződésekből és lokális, valamint a keringésbe jutva 

szisztémás hatást fejtenek ki (Szolcsányi és mtsai, 1998a; Szolcsányi és mtsai, 1998b; 

Pintér és mtsai, 2006). 

Lokális kapszaicin kezelés következtében a SP –mely peptidet a fájdalom 

neurotranszmissziójában kulcsfontosságúnak tart a szakirodalom–mennyisége 

lecsökkent a bőrben (Bernstein és mtsai, 1981). Az 1980-as évekig ezzel a folyamattal 

magyarázták a topikális kapszaicin kezelés hatását, azonban a SP tartalom csökkenése 

a bőrben inkább a következménye a tartós kapszaicin adás miatt létrejövő kapszaicin-

szenzitív érzőideg-végződések deszenzitizációjának (Anand és Bley, 2011). A kapszaicin 

nem diffundál a bőr mélyebb rétegeibe, ill. az ízületekbe, így a bőr peptiderg 

idegvégződéseinek funkcióvesztése nem magyarázza a kezelés vázizomrendszeri 

betegségek esetében tapasztalt analgetikus hatását (Anand és Bley, 2011). 
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Azt feltételeztük, hogy a kapszaicin-szenzitív érzőideg-végződésekből felszabaduló SST 

kulcsfontosságú a lokális kapszaicinoid kezelés fájdalomcsillapító hatásában ízületi 

elváltozások esetén, vagyis hogy szerepe lehet e terápia hatásmechanizmusában. A 

kereskedelmi forgalomban kapható és a klinikai gyakorlatban alkalmazott EMSPOMA® 

krém HPLC-MS/MS módszerrel történt kvantitatív és kvalitatív elemzésekor azt 

találtuk, hogy a készítményben található egyetlen kapszaicinoid molekula a nonivamid 

(0,01%). Így a krémet alkalmazva a lokális nonivamid kezelés hatásait vizsgáltuk 

degeneratív elváltozások következtében kialakult krónikus derékfájdalomban szenvedő 

betegeken, és nyomon követtük a plazma SST koncentráció változását a terápia során. 

 

Anyagok és módszerek 

EMSPOMA® krém kapszaicinoid tartalmának meghatározása 

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia-tandem tömegspektrometriás (HPLC-

MS/MS) mérés 

Az EMSPOMA® krém kapszaicinoid tartalmának kvalitatív és kvantitatív elemzését LC–

MS/MS módszerrel, Agilent 6530 Accurate Mass Q-TOF LC/MS készülékkel végeztük.  

Mérés során a protonált kapszaicin (m/z 306), dihidrokapszaicin (m/z 308) és 

nonivamid (m/z 294) molekulákat monitoroztuk. A Q-TOF MS készülék Agilent Jet 

Stream ES pozitív ionizációs módú ionforrással, <1 ppm tömegpontossággal, 10 000–20 

000 (121–922 m/z) tömegfelbontással, 10 000 tranziens/s mérési és 4 GHz detektálási 

frekvenciával működött.  

Az Agilent Jet Stream ionforrás működésekor alkalmazott körülmények: porlasztó gáz 

(N2) nyomása 25 psi, szárító gáz hőmérséklete és áramlási sebessége 300 °C és 10 

l/min. A kapilláris feszültségét 3000 V, a fragmentor és a szeparátor feszültségét 125 V 

és 65 V értékre állítottuk be. Az MS/MS méréshez az ütközés indukálta disszociáció 

(collision-induced dissociation (CID)) során 30 V-os ütközési energiát alkalmaztunk. A 

tömegkalibrációhoz a következő referencia ionokat használtuk: purin 121,050873 

[M+H]+, HP-921 = hexakis (1H,1H,3H-tetrafluoropropoxi)foszfazin 922,009798 [M+H]+. 

A mérések és a futtatás utáni elemzés MassHunter Acquisition B.04.00 szoftverrel 

történt. 

A krémből kivont kapszaicinoidok elválasztásához és mennyiségi meghatározásához a 

Kaale és munkatársai (2002) által kidolgozott validált kromatográfiás módszert 
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használtuk. A kromatográfiás elválasztást 30°C-on Zorbax Extend C18 oszlop 

(50 mm × 2,1 mm; 1,8 μm; teljesen porózus, Agilent, USA) alkalmazásával végeztük. A 

két mozgófázis közül az A-oldat 0,1 v/v %-os hangyasav vízben, a B-oldat 0,1 v/v %-os 

hangyasav metanolban oldva. A grádiens profil a következőképpen alakult: 0,00 min 

50% B fázis; 5,5 min 100% B fázis. Az áramlás 0,2 ml/min, az injektált térfogat 1 μl volt. 

 

Minták előkészítése 

A krém kapszaicinoid tartalmát Kaale és munkatársai (2002) által kidolgozott extrakciós 

eljárással nyertük ki. Kísérleteikben több, mint 95%-os hatékonyságú volt a kivonás 0,6-

1,3% RSD értékkel. 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba 0,5051 g EMSPOMA® krémet 

mértünk, majd 20 ml metanol-víz (80:20) elegyét és 20,0 ml hexánt adtunk hozzá. A 

keveréket 10 percig rázattuk, hogy egynemű emulziót kapjunk. Az emulziót 

centrifugáltuk (3580 g, 20 perc), majd az alsó, vizes fázisból 15 ml-t mérőlombikba 

pipettáztunk. Az extrakciós eljárást további két alkalommal végeztük el, minden 

alkalommal 15 ml metanol-víz (80:20) elegy hozzáadásával és ugyanakkora térfogat 

kivételével. Így az extraktum össztérfogataként 45 ml-t kaptunk, amit 50 ml-re 

egészítettünk ki az oldószerrel. Az oszlopra való felvitel előtt az oldatot a felére 

hígítottuk. 

 

A kontroll oldat elkészítése 

A standard törzsoldat elkészítésekor 0,5 mg kapszaicint, 0,5 mg dihidrokapszaicint és 

0,5 mg nonivamidot 10 ml metanol-víz (80:20) elegyében oldottunk. Ezt a törzsoldatot 

használtuk kontroll oldat (0,5 µg/ml) elkészítéséhez.  

 

Kvantifikációs eljárás 

Az EMSPOMA® krémben található nonivamid mennyiségi meghatározásához standard 

addíciós eljárást alkalmaztunk. A nonivamid kalibrációs görbéjének felvételéhez 5 ml 

extraktumhoz 12 µg/ml-es koncentrációjú nonivamid standard oldatot adtunk (0,5, 1, 

2, 3 ml-t) és 10 ml-re egészítettük ki. A standard addíciót kétszer ismételtük meg. A 

nonivamid kalibrációs görbéje jó linearitást mutatott >0,9991 regressziós koefficienssel 

a 0,6–3,6 mg/l közötti koncentráció tartományban. 
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Klinikai vizsgálat 

Beválasztási kritériumok 

Húsz (10 nő, 10 férfi, 47-75 éves), 12 hétnél hosszabb ideje krónikus derékfájdalomban 

(7 fő discopathia lumbalis, 7 fő spondylosis lumbalis, 6 fő post-laminectomiás 

szindróma miatt) szenvedő beteget vontunk be a vizsgálatba. A feltételeknek 

megfelelő pácienseket a Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdő Kórház reumatológusa 

válogatta be a bent fekvő betegek közül. A kísérlet teljes ideje alatt a vizsgálatokat 

ugyanaz a reumatológus végezte. 

A tanulmányban való részvétel előtt minden résztvevőt írásban tájékoztattunk a 

vizsgálat céljáról, körülményeiről és lefolyásáról. A betegek aláírásukkal igazolták, hogy 

megértették a tájékoztató tartalmát és hozzájárulnak a vizsgálat elvégzéséhez. A 

tanulmányt a Regionális Kutatások Etikai Bizottsága engedélyezte (engedélyszám: 

3787.316-5960/KK4/2010). 

 

Kizárási kritériumok 

A betegek kísérletből való kizárását jelentő kritériumok: akut derékfájdalom; 

derékfájdalommal járó akut organikus ideggyógyászati betegség; bizonyított 

osteoporosis; derékfájdalom, melynek hátterében daganat vagy gyulladásos elváltozás 

húzódik, gerincműtét előtt állók; orális vagy parenterális NSAID terápia; nem 

együttműködő, elégtelen mentális vagy fizikai állapotú betegek. Azok a betegek, akik a 

tanulmány kezdete előtti 3 hónapban bármilyen fizikoterápiát kaptak szintén nem 

vehettek részt a vizsgálatban.  

 

Kezelés 

A betegek 21 napon át 30 perces lokális nonivamid (0,01%, Emspoma® 

krém, Jutta, Csehország, 35. ábra) kezelést kaptak a gerinc lumbális 

régióján 25x40 cm-es területen (1 µg/cm2). 

 

 

 

 

 

35. ábraA gerinc lumbális régiójában 
lokálisan alkalmazott Emspoma® krém 
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Funkcionális mérések 

A fájdalom mindennapi életre kifejtett hatását az Oswestry Disability Index (ODI) 

segítségével detektáltuk a tanulmány első és utolsó napján. Ez 10 szempont szerint 

méri fel, hogy a fájdalom mennyire befolyásolja a beteg hétköznapjait. A kérdésekre 0-

4, ill. 0-5 pont adható. Az adatokat az összpontszám százalékában adtuk meg (1. sz. 

melléklet). 

A fájdalom mértékének megállapítására 100 mm-es vizuális analóg skálát (VAS) 

használtunk az 1., 7., 14. és 21. napokon. A skála egyik vége a fájdalom hiányát, a másik 

vége az erős fájdalmat jelöli. A beteg, ill. az orvos a fájdalom mértékének megfelelő 

helyre jelzést tesz. A négy féle skála a következő szempontok szerint mért (Kulisch és 

mtsai, 2009):  

 VAS I: nyugalmi derékfájdalom a beteg megítélése alapján 

 VAS II: terhelésre jelentkező derékfájdalom a beteg megítélése alapján 

 VAS III: a beteg egészségi állapota a beteg megítélése alapján  

 VAS IV: a beteg egészségi állapota az orvos megítélése alapján. 

Az adatokat mm-ben fejeztük ki (2. sz. melléklet). 

A lumbális gerinc mozgékonyságát a Schober- (előrehajlás) és Domján- (bal és jobb 

oldalra hajlás) tesztek segítségével határoztuk meg az 1., 7., 14. és 21. napokon 

(Domján és mtsai, 1990). Schober-jel a következőképpen mér: a két spina iliaca 

anteriort összekötő vonal (kb. a lumbális IV-es, V-ös csigolya) magasságában egy tollal 

egy rövid vízszintes jelet húzunk, innen felfelé felmérünk 10cm-t, ott is teszünk jelölést. 

Mindeközben a beteg egyenesen áll, kis terpeszben. A mérőszalag egyik végét 

rögzítjük. Ez után megkérjük a beteget, hogy hajoljon előre a föld felé, így a lumbális 

szakasz megnyúlik, és előrehajlás közben megint megmérjük, hogy hány cm-re nyúlt 

meg (pl. ha 15 cm-re, akkor a Schober-jel értéke 5cm). 

Domján-jel: a beteg egyenesen áll kis terpeszben, a kézujjait a combja mellett kinyújtva 

helyezi el. A középső ujj végénél a combját megjelöljük, majd megkérjük, hogy hajoljon 

balra, ill. jobbra, amennyire tud. A maximális elhajlásnál a combját ismét megjelöljük 

és a két jelölés közti távolság adja a Domján-jel értékét cm-ben. 

Az adatokat tehát mindkét esetben cm-ben fejeztük ki. 
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A plazma szomatosztatin-szerű immunreaktivitásának (SST-IR) mérése radioimmuno-

esszével (RIA) 

A plazma szomatosztatin-szerű immunreaktivitását RIA módszerrel mértük a terápia 

első és utolsó napján a nonivamid kezelés előtt és után éhgyomri vérmintákból (lásd I. 

fejezet Anyagok és módszerek, 36. o.; Németh és mtsai, 1996). 

 

Statisztika 

Az adatok statisztikai értékelése az ODI, Schober- és Domján-jel esetén Student-féle t-

próbával, a VAS esetén Friedman- és Dunn-féle post-hoc teszttel, a SST-IR értékeknél 

Kruskal-Wallis és Dunn-féle post-hoc teszttel a GraphPad Prism szoftver 

felhasználásával történt. Az adatokat a kezdeti értékekhez hasonlítottuk. A p<0,05 

értéket fogadtuk el szignifikánsnak. 

 

Eredmények 

EMSPOMA® krém kapszaicinoid tartalmának meghatározása 

Az 36. A ábrán a 0,5 µg/ml koncentrációjú kontroll standard oldatból nyert nonivamid 

(m/z 294,2064), kapszaicin (m/z 306,2064) és dihidrokapszaicin (m/z 308,2220) és az 

EMSPOMA® krémből készült kivonat ionkromatogramja látható. A krémben található 

kapszaicinoid komponenst a standard vegyületek kromatográfiás viselkedése, pontos 

fajlagos tömege, valamint fragmentációja alapján azonosítottuk. Bár a fajlagos tömeg 

és a fragmentációs mintázat alapján a nonivamid és a nordihidrokapszaicin nem 

megkülönböztethetők, egy korábbi, kapszaicinoidok elválasztására kifejlesztett 

folyadékkromatográfiás eljárás alapján viszont tudjuk, hogy a nonivamid és a 

kapszaicin azonos retenciós faktorral rendelkezik, míg a nordihidrokapszaicin ennél 

kisebb retenciós tényezővel jellemezhető (Reilly és mtsai, 2001b; Choi és mtsai, 2006). 

A krémből készült kivonat ionkromatogramján detektált csúcs azonos retenciós időnél 

jelentkezett, mint amit standard oldat esetén a nonivamid és kapszaicin molekuláknál 

kaptunk. A kapszaicinével azonos retenciós idő és a 294,064-es fajlagos tömeg alapján 

kijelenthetjük, hogy nonivamidról van szó. A dihidrokapszaicin retenciós idejének 

megfelelő csúcs nem jelentkezett. A krémben található kapszaicinoidok azonosítása a 

standard oldat összetevőinek retenciós idejével, tömegspektrumával (36. B ábra) és 

fragmens spektrumával (36. C ábra) való összehasonlítással történt. Az m/z 294,2064 
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megfelel a protonált nonivamid molekulának ([M+H]+), az m/z 316,1884 és 332,1623 

pedig a nonivamid nátrium-, és kálium adduktjának ([M+Na]+, [M+K]+). A fragmens 

spektrumon (36. C ábra) megjelenő ionok a kapszaicinoidokra jellemző fragmens 

ionoknak felelnek meg. Az báziscsúcsként jelentkező vanilloid struktúra (m/z 137,0589) 

a C7–N8 kötés hasadásával, majd ezt követően az aromás gyűrű kettős kötéseinek 

újrarendeződésével keletkezett, az m/z 122,0353-nél megjelenő fragmens pedig a 

metilén csoportnak a 137,0589-es fajlagos tömegű pszeudo-molekula ionról történő 

gyors disszociációjával keletkezett (Schweiggert és mtsai, 2006). Az m/z 158,1538-nél 

található fragmens a prekurzorion C7–N8 kötésének hasadásakor létrejövő 

acilszármazék leányion. A krémben egyetlen azonosított kapszaicinoid molekula a 

nonivamid, kapszaicint és dihidrokapszaicint nem detektáltuk. Az EMSPOMA® krémből 

készült kivonatban a nonivamid teljes mennyisége 95,9 ppm±1,65 % RSD (0,00959 %). 

 

Klinikai vizsgálat 

Funkcionális eredmények 

A tanulmányba bevont mind a 20 beteg befejezte a terápiát. A lokálisan tapasztalható 

meleg és az enyhe viszkető érzést leszámítva egyéb mellékhatást nem tapasztaltunk. 

Eredményeink azt mutatják, hogy az ODI szignifikánsan csökkent a 21. napra 39±3,9 %-

ról 32,5±4,4 %-ra (37. A ábra). 

Mind a négy paraméter, melyeket VAS skálával mértünk, jelentősen javult a 3 hetes 

terápia alatt. A nyugalmi derékfájdalom mértéke (VAS I) az 1. napon 29,9±3,7 mm, a 

21. napon 18,8±4,8 mm volt, ami 37,29 %-os csökkenést jelentett. A terhelésre 

jelentkező derékfájdalom (VAS II) az 1. napon 59±4,2 mm, a 21. napon 23,9±5,5 mm, 

így a csökkenés 59,49 %-os. Figyelemre méltó, hogy a páciensek egészségi állapotának 

javulása már az első hét végén jelentkezett akár a beteg (VAS III), akár az orvos (VAS IV) 

megítélése alapján vizsgáltuk (VAS III: 1. napon 61,25±4,68 mm; 7. napon 43,05±4,70 

mm, -29,71 %; 21. napon 24,8±5,49 mm, -59,51 %; VAS IV: 1. napon 53,25±3,08 mm; 7. 

napon 44,35±3,77 mm, -16,71 %; 21. napon 21,6±4,62 mm, -59,44 %; 37. B ábra). 

A lumbális gerinc Schober- (előrehajlás) és Domján- (bal és jobb oldalra hajlás) 

tesztekkel jellemzett mozgékonyságában nem találtunk szignifikáns változást (37. C, D 

ábra). 
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A plazma SST-IR értéke 

A plazma SST-IR értéke több, mint háromszorosára emelkedett az első napon a lokális 

nonivamid kezelés hatására (16,8±3,1 fmol/ml-ről 56,9±7,7 fmol/ml-re). Az utolsó 

napon levett vérminták esetén nem tudtuk kimutatni ezt a jelentős különbséget, de a 

SST-IR értéke a nonivamid kezelés előtt (19,5±2,17 fmol/ml) magasabb volt az 

egészséges önkéntesekben mért értékhez képest (10,07±0,61 fmol/ml, 38. ábra). 

 

36. ábra Az EMSPOMA® krém kapszaicinoid tartalmának meghatározása nagyhatékonyságú 
folyadékkromatográfia-tandem tömegspektrometriával (HPLC-MS/MS). A: a) Standardok 

ionkromatogramjai: 0,5 µg/ml koncentrációjú nonivamid, 0,5 µg/ml koncentrációjú kapszaicin, 0,5 µg/ml 
koncentrációjú dihidrokapszaicin kontroll standard oldat ionkromatogramja (extracted ion 

chromatograms/EICs). b) A krém teljes ionkromatogramja (total ion chromatogram/TIC). B: A krémben 
található kapszaicinoid komponens tömegspektruma a 3,253–3,519 min retenciós időintervallumnál: 

protonált nonivamid (m/z 294,2064), nonivamid nátrium adduktja (m/z 316,1884) és nonivamid kálium 
adduktja (m/z 332,1623).  C: A detektált kapszaicinoid molekula azonosítása LC–MS/MS eljárással. A 

keletkezett ionok a nonivamid ütközés-indukált disszociációjából származnak. 
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37. ábraA21 napos EMSPOMA® (0,01% nonivamid) krémmel végzett lokális pakolás hatása krónikus 
derékfájdalom kezelésében. A: A fájdalom mindennapi életre kifejtett hatásának detektálása a kúra alatt 
( *** p<0.001 21. nap vs. 1. nap, Student-féle t-teszt); B: A kúra alatt a derékfájdalom változása vizuális 
analóg skálákkal mérve (*p<0,05,**p<0,01, *** p<0,001 vs. VAS az 1. napon, Friedman-teszt, Dunn-féle 

post-hoc teszt); C: A lumbális gerinc mozgékonyságának meghatározása Schober- (előrehajlás) és D: 
Domján- (bal és jobb oldalra hajlás) tesztek segítségével 

 

 

38. ábra A plazma SST-IR-ban bekövetkező változás a 21 napos lokális nonivamid kezelés hatására (** 
p<0,01 kezelés után vs. kezelés előtt 1. napon; ### p<0,001 kezelés után 1. napon vs. egészséges 

önkéntesek, Kruskal-Wallis teszt, Dunn-féle post-hoc teszt). 
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Megbeszélés, következtetések 

A krónikus fájdalom hatékony, mellékhatások nélküli kezelése a mai napig megoldatlan 

probléma a klinikumban. A lokális kapszaicinoidok fájdalomcsillapítóként való 

alkalmazása gyulladásos és degeneratív betegségekben a XIX. sz.-tól vált széleskörűvé, 

azonban molekuláris hatásmechanizmusa a mai napig nem ismert. 

Kutatásunk során vizsgáltuk a lokális nonivamid kezelés fájdalomcsillapító hatását és 

detektáltuk a SST plazmakoncentráció változását a terápia során krónikus 

derékfájdalomban szenvedő betegekben. 

Elmondhatjuk, hogy a 21 napos lokális nonivamid kezelés fájdalomcsillapító hatású és 

akut SST-IR emelkedést eredményez a plazmában. A nonivamid által felszabadított SST 

szisztémás analgetikus hatást fejt ki, ami a kedvező terápiás eredmény magyarázata 

lehet. 

A vázizomrendszert érintő fájdalmas állapotok esetén alkalmazott kapszaicinoid 

tartalmú krémek aktív komponense sokszor ismeretlen. Ezért első lépésben elvégeztük 

a kereskedelmi forgalomban kapható, a klinikumban sikerrel alkalmazott EMSPOMA® 

krém kvalitatív és kvantitatív elemzését. Az egyetlen detektálható kapszaicinoid 

molekula a nonivamid volt. A nonivamid fájdalomcsillapító hatását állatkísérletekben 

bizonyították. Csökkentette a kemonocicepciót patkányban eye-wiping teszttel 

vizsgálva (szemtörlések számát csökkentette, Skofitsch és mtsai, 1984), valamint a 

gátolta a vaszkuláris eredetű nociceptív válaszokat tengerimalacban fájdalmas ingerre 

adott vokalizációs válasz detektálásakor (Kawamura és mtsai, 1993). A nonivamid 

csökkentette a fájdalomérzetet egereken végzett tail flick teszt mérések során 

(Walpole és mtsai, 1993).  

Eredményeink elsőként bizonyítják a lokális nonivamid kezelés fájdalomcsillapító 

hatását derékfájdalom esetén klinikai vizsgálatban. A nonivamid az ODI eredménye és 

a vizuális analóg skálákkal jellemzett paraméterek eredményei alapján mondható 

hatékonynak.  A lumbális gerinc előre történő és laterális irányú elmozdulásában nem 

okozott szignifikáns változást a kezelés. A plazma SST-IR értéke az első nonivamid 

kezelés hatására háromszoros emelkedést mutatott. A kapszaicin-érzékeny érzőideg-

végződésekből az antiinflammatórikus és antinociceptív SST nagy mennyiségben ürül 

és a keringésbe jutva fejti ki szisztémás fájdalomcsillapító hatását (Szolcsányi és 

mtsai,1998a; Szolcsányi és mtsai, 1998b). Nem volt különbség a SST-IR szintben a 
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lokális nonivamid kezelés előtt és után a három hetes terápia utolsó napján, mivel az 

idegvégződések nonivamiddal történő ismételt ingerlés hatására depletálódnak és így 

a neurális SST ürülése megszűnik. A SST mellett felszabaduló gyulladáskeltő 

neuropeptidek lokálisan okoznak bőrpírt és ödémát, de a SST kapszaicin-szenzitív 

érzőideg-végződéseken, ill. érendotél- és simaizom-, valamint immunsejteken 

érvényesülő gátló hatásának köszönhetően e gyulladásgátló neuropeptid hatása 

érvényesül. Eredményeink alapján feltételezhető, hogy az endogén SST 

kulcsfontosságú szerepet játszik a lokális nonivamid kezelés analgetikus hatásában 

vázizomrendszeri fájdalom esetén. 

A mai napig azt tartják a klinikai gyakorlatban, hogy a magas (8% Qutenza® tapasz) 

vagy az alacsony (0,015, 0,025, 0,075 %) koncentrációjú TRPV1 agonista kapszaicin 

tartalmú készítmények ismételt alkalmazása a kapszaicin-érzékeny peptiderg 

idegvégződések deszenzitizációjához/defunkcionalizációjához vezet (Bley, 2010; Kaale 

és mtsai, 2002). Így az idegvégződések nociceptor funkciója és ezzel együtt a SP 

felszabadulás is -mely folyamatot a fájdalom neurotranszmissziójában kulcsfontosságú 

jelnek tartanak- károsul bizonyos ideig (Bley, 2010; Kaale és mtsai, 2002). A 

szakirodalom ezeket a folyamatokat a topikális kapszaicin kezelés 

hatásmechanizmusaként tartja számon, azonban számos klinikai tanulmány 

bizonyította, hogy a SP receptor antagonisták nem rendelkeztek fájdalomcsillapító 

hatással (Hill, 2000). Anand és Bley (2011) beszámol arról, hogy a kapszaicin átjutása 

humán bőrben korlátozott, így csak a bőrben található nociceptorok 

defunkcionalizációját okozhatják, ami lokális fájdalomcsillapítást eredményezhet. Az in 

vitro mérések alapján a nonivamid a kapszaicinnel ekvipotens TRPV1 receptor agonista 

(Weiser és mtsai, 2013). Hidrofilebb tulajdonságú kapszaicinoid (Tsai és mtsai, 1994), 

így még kevésbé képes a bőrbe való eloszlásra (Fang és mtsai, 1996). A mélyebben 

található ízületekben keletkező fájdalomcsillapító hatás nem magyarázható a bőrben 

található afferensek deszenzitizációjával (Anand és Bley, 2011). Bár a SST szisztémás 

antinociceptív hatásáról állatkísérletekben már korábban beszámolt munkacsoportunk 

(Szolcsányi és mtsai, 2004), elsőként közöltünk humán adatokat arról, hogy a lokális 

kapszaicinoid kezelés szisztémás analgetikus hatása kapcsolatba hozható a plazma SST-

IR nagymértékű megemelkedésével. A sst receptorok expresszálódnak az ízületekben 

található nociceptív szenzoros neuronokon (Helyes és mtsai, 2003). Aktivációjuk 
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szerepet játszik a perifériás antinociceptív folyamatokban (Carlton és mtsai, 2001; 

Heppelmann és Pawlak, 1997). A bőr afferenseiből nonivamid hatására felszabaduló 

endogén SST a keringésbe kerülve képes elérni az ízületekben található neuronok által 

expresszált receptorait és az érzőidegek nociceptor funkciójának gátlásával analgetikus 

hatást vált ki. Továbbá a SST gátolja a fájdalomkeltő mediátorok, mint a 

proinflammatórikus neuropeptidek, citokinek, prosztaglandinok és reaktív 

oxigéngyökök gyulladásos sejtekből történő felszabadulását (Pintér és mtsai, 2006). 

A perifériás folyamatok mellett a SST centrális analgetikus hatás kifejtésére is képes 

(Spampinato és mtsai, 1988). SST immunreaktív struktúrákat detektáltak a lumbális 

gerincvelő lamina II régiójában patkányban, ami a SST indukálta analgézia alapját 

képezte (Rosenthal és Ho, 1989). Fájdalmas inger hatására SST felszabadulás 

következett be a hátsó szarvban (Kuraishi és mtsai, 1985). A patkány gerincvelő hátsó 

szarvában található sst receptorok aktivációja gátolta a nociceptív folyamatokat 

(Chapman és Dickenson, 1992; Miletić és Randić, 1981; Murase és mtsai, 1982). 

Tehát perifériás és centrális folyamatok is szerepet játszhatnak a bőrön alkalmazott 

nonivamid kezelés fájdalomcsillapító hatásában. A SST szisztémás analgetikus hatását a 

mélyebb szövetekben a perifériás sst receptorokon keresztül fejti ki (39. ábra). 

Kutatásainkban elsőként szolgáltattunk humán adatot a lokális nonivamid kezelés 

analgetikus hatásáról krónikus derékfájdalomban szenvedő betegek esetén. A mélyebb 

szövetekben érvényesülő szisztémás fájdalomcsillapító hatásért feltehetően a 

kapszaicin-szenzitív érzőideg-végződésekből felszabaduló, endogén, antinociceptív SST 

a felelős, nem pedig a bőrben található afferensek deszenzitizációja. Eredményeinkkel 

a reumatológiai kezelések során régóta alkalmazott terápia lehetséges molekuláris 

mechanizmusát fedtük fel. 
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39. ábra A lokális nonivamid kezelés során felszabaduló antinociceptív SST lehetséges 
hatásmechanizmusa. 1) A nonivamid aktiválja a bőr érzőidegsejtjein expresszálódó TRPV1 receptort és 
SST felszabadulást okoz a perifériás és a központi idegvégződéseken. A SST gátolja egyrészt a saját és a 
proinflammatórikus neuropeptidek (SP, CGRP) felszabadulását a perifériás idegvégződésekből és hat a 
helyi gyulladásos sejtekre. 2) A centrálisan felszabaduló peptid a hátsó szarvban fejti ki gátló hatását a 

nociceptív útvonalakra. 3) A SST a keringésen keresztül eléri az ízületeket és gátló hatást fejt ki az 
idegvégződéseken és a gyulladásos sejteken expresszálódó szomatosztatin receptorokon keresztül. 
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III. REFERENCIA ANALGETIKUMOKÉS PSZICHOAKTÍV SZEREK HATÁSA EMELKEDŐ 

HŐMÉRSÉKLETŰ VÍZFÜRDŐVEL MÉRT FÁJDALMAS HŐKÜSZÖBRE EGÉRBEN 

 

Boros M, Benkó R, Bölcskei K, Szolcsányi J, Barthó L, Pethő G. Effects of reference analgesics and 

psychoactive drugs on the noxious heat threshold of mice measured by an increasing-temperature 

water bath. Basic Clinical and Pharmacological Toxicology 2013;113:385–390. 

 

Bevezetés 

Állatkísérletekben a nocicepció rutinszerűen mérhető. A fájdalomérzet kialakulására 

mechanonociceptív, kemonociceptív és termonociceptív tesztek során az állat 

viselkedéséből, az ingerre adott elhárító, menekülő magatartásból (nocifenzív reakció) 

következtethetünk (Le Bars és mtsai, 2001).  

A termonocicepció mérésekor két paraméter detektálása lehetséges. A hagyományos 

módszerek egy állandó, küszöb feletti hőingerre adott nocifenzív reakció 

megjelenéséig tartó latenciaidőt mérik, míg az újabb metodikák a hőmérséklet 

fokozatos emelésével lehetővé teszik a valós fájdalmas hőküszöb meghatározását.  

Latenciaidő mérésére alkalmas az állandó hőmérsékletű forró lap (hot plate), a farok- 

(tail flick), ill. lábelrántásos (paw withdrawal/plantar/Hargreaves-), valamint a farok, ill. 

láb bemerítéses (tail/paw immersion) teszt. Ezek mindegyikénél a forró fémlapon, 

hősugárral vagy vízfürdővel elért, állandó, küszöb feletti hőmérsékletű inger éri az 

állatok egyik vagy mindkét hátsó végtagját, ill. farkát, ami valamilyen elhárító reakciót 

(láb felemelése, nyalása, rázása, ugrás, láb vagy farok kirántása) vált ki (Le Bars és 

mtsai, 2001; Bölcskei, 2012). 

A valós fájdalmas hőküszöb emelkedő hőmérsékletű forró lappal vagy vízfürdővel 

határozható meg (Hunskaar és mtsai, 1986; Tjolsen és mtsai, 1991; Almási és mtsai, 

2003; Bölcskei és mtsai, 2007; Füredi és mtsai, 2009; 40. ábra). Mindkét esetben a 

fémlap vagy a víz hőmérsékletének küszöb alatti értékről indított lassú, egyenletes 

emelése teszi lehetővé a nocifenzív reakciót kiváltó hőmérsékleti érték detektálását.  

A hőinger a forró lapon egér és patkány mindkét hátsó végtagját egyszerre éri, amíg 

egy plexi fülke alatt szabadon mozognak. A koncentrált hősugár vagy vízfürdő 

alkalmazásakor a két láb külön-külön vizsgálható, viszont a vízfürdővel történő 

mérésnél az állatokat kézben vagy valamilyen tartó szerkezetben rögzítjük, ami 



 78 

stresszhatást jelent. Ezért ebben az esetben kiemelten szükséges a kísérleti állatok 

szoktatása. Továbbá farmakológiai vizsgálatok során figyelembe kell vennünk, hogy a 

farok vagy láb elrántása spinálisan szerveződő flexor-reflex, míg a szabadon mozgó 

állatok nocifenzív viselkedése szupraspinális mechaniznmusokat is igényel (Bölcskei, 

2012). 

A hagyományos módszerek hátránya, hogy a latenciaidő ismételt mérések esetén 

módosulhat a nociceptorok szenzitizációja, ill. részleges deszenzibilizációja miatt, 

vagyis a reprodukálhatóság korlátozott. További hátrány, hogy a latenciaidő nem 

vethető össze elektrofiziológiai mérések, ill. humán vizsgálatok során meghatározott 

fájdalmas hőküszöb értékekkel, valamint hogy nem bizonyultak elég érzékenynek a 

ciklooxigenáz gátlók fájdalomcsillapító hatásának kimutatására (Le Bars és mtsai, 2001; 

Bölcskei, 2012). Figyelembe véve még azt is, hogy a küszöbmérés alacsonyabb 

intenzitású hőinger miatt kisebb mértékű szenvedést okoz az állatoknak, nagyra 

becsülendő munkacsoportunk korábbi fáradozása, mely a nociceptív hőküszöb 

mérésében vezetett új eredményekhez. A közelmúltban sikerült kidolgozni a fájdalmas 

hőküszöb meghatározására alkalmas emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel történő 

mérés módszerét éber patkány hátsó lábára. Korábbi vizsgálataink bizonyították, hogy 

az emelkedő hőmérsékletű vízfürdő kitűnően használható a fájdalmas hőküszöb 

meghatározásában különböző állapotokban patkányon (Bölcskei és mtsai, 2007; Füredi 

és mtsai, 2009), így célul tűztük ki a készülék validálását egérre. Ennek részeként 

vizsgáltuk elterjedten alkalmazott referencia analgetikumok hatását a fájdalmas 

hőküszöb változására egér farkon, valamint open field teszttel azt, hogy a szerek 

befolyásolják-e a pszichomotoros aktivitást. Kutatásaink további célja volt felfedni, 

hogy a pszichomotoros gátlás okoz-e termális antinocicepciót. Így analgetikus hatással 

nem rendelkező, de pszichomotoros funkció csökkenését okozó szereket is vizsgáltunk 

termonociceptív és open field teszttel is. Továbbá kíváncsiak voltunk, hogy 

tapasztalunk-e valamilyen interakciót opioid és nem opioid analgetikumok egymással 

vagy pszichoaktív szerekkel együtt történő alkalmazása során az említett vizsgálatok 

alkalmazásakor. 
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40. ábra Termonocicepció vizsgálata forró lappal (hot plate; A) és vízfürdővel (B) patkányon 

 

Anyagok és módszerek 

Kísérleti állatok 

Kísérleteinkben 25-35 g-os, nőstény CD1 egereket alkalmaztunk, amelyeket a Pécsi 

Tudományegyetem Központi Állatházában tenyésztettünk és tartottunk 24-25°C-on, 

patogénmentes körülmények között, normál élelemmel és vízzel ad libitum ellátva. Az 

egereket a kísérlet megkezdése előtti napon a laboratóriumba vittük és szoktattuk a 

kísérleti körülményekhez két hőküszöb méréssel (lásd lejjebb). Az ekkor kapott 

értékeket nem vontuk be az elemzésbe. Kísérleteink minden esetben megfeleltek az 

állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. számú kormányrendelet előírásainak, és 

igazodnak a fájdalom tanulmányozására létrehozott nemzetközi szervezet 

javaslataihoz (Zimmermann, 1983). A kísérleti eljárásokat a Pécsi Tudományegyetem 

állatkísérletekkel foglalkozó Etikai Bizottsága engedélyezte (engedélyszám: BA 

02/2000-11-2006).  

 

A fájdalmas hőküszöb mérése emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel, valamint 

analgetikumok, a diazepam és a droperidol hatásának vizsgálata a hőküszöbre 

A fájdalmas hőküszöb meghatározása emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel történt egér 

farkán (41. ábra). A készüléket munkacsoportunk korábban az Experimetria Kft.-vel 

(Budapest, Magyarország) együttműködve fejlesztette ki és validálta fájdalmas 

hőküszöb meghatározására patkány hátsó lábra (Bölcskei és mtsai, 2007; Füredi és 
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mtsai, 2009). Jelen kísérlet során az egereket gyengéden függőleges helyzetben 

tartottuk a vízfürdő felett és a farkukat merítettük a vízbe. A víz melegítését 40 °C-ról 

kezdtük 24 °C/min-es sebességgel fűtöttük fel. A maximális, „cut off” hőmérséklet 53 

°C volt. A fájdalmas hőküszöböt annál a hőmérsékletnél határoztuk meg, ahol az állat 

kiemelte vagy megrázta a farkát. Ekkor az egeret azonnal felemeltük, a fűtést egy 

pedállal leállítottuk és a kijelzőn leolvasható hőmérsékletet vettük figyelembe a farkon 

mérhető fájdalmas hőküszöbként.  

A méréseket minden alkalommal azonos napszakban (11-12 óra között) kezdtük. 

Először két küszöbmérést végeztünk 20 perces intervallummal, és a két érték átlaga 

adta a kontroll adatokat. Minden alkalommal a csoport felét kezeltük a vizsgált szerrel, 

a másik fele azonos térfogatú oldószert (fiziológiás sóoldatot) kapott ip., 10 ml-t 

testömegkilogrammonként. A hőküszöböt 30 perccel a kezelés után mértük. Minden 

gyógyszer hatásának a vizsgálata a gyógyszeradás előtti és utáni küszöbérték 

összehasonlításával történt. A vizsgálatokat végző kutató számára ismeretlen volt, 

hogy az egyes állatok milyen kezelésben részesültek.  

 

41. ábra A fájdalmas hőküszöb mérése emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel egér farkán 

 

A gyógyszerek hatásának vizsgálata a pszichomotoros aktivitásra open field teszttel  

Hogy az alkalmazott szerek befolyásolják-e a spontán lokomotoros aktivitást és az 

explorációs viselkedést, a gyógyszeradást követően 60 perccel open field teszttel is 

vizsgáltuk a hőküszöb mérésen átesett állatokat (42. ábra). 

Az egereket egyesével helyeztük el az open field berendezés (59 cm x 39 cm nyitott 

tetejű doboz, alját 16 egyforma négyszög alakú mezőre osztottuk fel) közepére. Az 



 81 

állatok motoros aktivitását videokamerával rögzítettük. A lokomóciót (érintett mezők 

száma, amelyekbe belépett az állat; mozgás ideje), ágaskodások számát, mosakodással 

töltött időt mértük. A gyógyszerhatás elemzését az 5 perces vizsgálat 3x100 

másodperces periódusainak analízisével végeztük el. Minden alkalmazott szer hatását 

a fiziológiás sóoldatot kapott kontrollhoz viszonyítva határoztuk meg minden vizsgált 

aktivitás esetén a százalékos gátlás megadásával, melyet a következő képlettel 

számoltuk: 100-(gyógyszerrel kezelt állat esetén mért érték/fiziológiás sóoldattal kezelt 

állat esetén mért érték). 

 

42. ábra A pszichomotoros aktivitás detektálása open field teszttel  

 

Alkalmazott anyagok 

Morfin-hidroklorid (gyógyszertári minőség, Ph. Hg. VII., Klinikai Központi Gyógyszertár, 

Pécs), diklofenak-nátrium (Research Biochemicals International, Natick, MA, USA), 

metamizol-nátrium (gyógyszertári minőség, Ph. Hg. VII., Klinikai Központi Gyógyszertár, 

Pécs), diazepam (Richter Gedeon, Budapest) és droperidol (Richter Gedeon, Budapest) 

fiziológiás sóoldatban oldva. 

 

Statisztika 

Az eredményeket átlag±SEM formában adtuk meg, 8-20 egyedszámú csoportok 

adataiból. A gyógyszeradás előtti és utáni hőküszöb értékeket Wilcoxon-próbával 

hasonlítottuk össze. A pszichomotoros aktivitás esetén a gyógyszeres és fiziológiás 

sóoldattal kezelt csoport eredményeit Student-féle t-teszttel elemeztük. Minden 

esetben *p<0,05, **p<0,01 és ***p<0,001 értéket tekintettük szignifikánsnak. 
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Eredmények 

A mérés reprodukálhatósága és az alkalmazott gyógyszerek hatása a fájdalmas 

hőküszöbre egér farkán 

Hogy ellenőrizzük a mérés reprodukálhatóságát, a fizsóval kezelt állatok hőküszöb 

értékeit vetettük össze a kezelés előtt mért kontroll eredményekkel. A mért fájdalmas 

hőküszöb (vagyis a vízfürdő azon legalacsonyabb hőmérséklete, ami a farok kiemelését 

vagy rázását kiváltotta) a fizsó adás előtti, 20 perces intervallummal elvégzett két 

kontroll mérésnél 45,80+0,13, 45,79+0,13 °C volt. Fizsó adását követően 30 perccel 

45,88+0,11 °C (n=106) hőküszöböt mértünk. Látható, hogy a három érték között nincs 

statisztikailag szignifikáns különbség, ami bizonyítja egyrészt, hogy ismételt mérések 

esetén a készülék igen megbízható, reprodukálható eredményeket ad, valamint hogy 

az ip. fizsó adás nem befolyásolja a fájdalmas hőküszöb alakulását. Az egyes csoportok 

kontroll értékeit összevetve szintén nem találtunk szignifikáns különbséget. 

Hogy a farok kivétele mennyire specifikus válasz, azt az egerek egy kisebb csoportján 

elvégezett méréssel vizsgáltuk. Az egerek farkát a normál bőr hőmérsékletének 

megfelelő, 33 oC-os vízbe merítettük és mértük bármilyen válasz kialakulásának 

latenciáját. Az egerek 82,5+11,9 s-ig (n=17) nem adtak választ, ami jóval meghaladja 

azt a maximális időt, ami a fájdalmas hőküszöb mérés során a „cut off” hőmérséklet 

eléréséig detektálható. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben tapasztalt reakció 

tipikus menekülési viselkedés volt, amiben az állat egész teste részt vesz, míg a 

nocifenzív reakció során az egerek gyors mozdulattal csak a farkukat emelték ki a vízből 

vagy rázták meg. 

Mindhárom referencia analgetikum megemelte a hőküszöböt (43. ábra, 5. táblázat). A 

morfin (3–24 mg/kg) bizonyult a leghatékonyabbnak, ugyanis a legmagasabb, 5 °C-os 

hőküszöb emelkedést okozta, és a legalacsonyabb minimális effektív dózissal (a 

legalacsonyabb alkalmazott dózis, ami statisztikailag szignifikáns hatást váltott ki) 

rendelkezett (6 mg/kg). A két nem-szteroid gyulladáscsökkentő, a diklofenak (3–30 

mg/kg) és a metamizol (100–1000 mg/kg) az alkalmazott legmagasabb dózisnál is csak 

kisebb hatást (0,69 és 1,23 °C küszöbemelkedést) váltott ki. A diazepam két 

legmagasabb (15 és 30 mg/kg), míg a droperidol csak a legmagasabb dózis (7,5 mg/kg) 

esetén emelte meg a hőküszöböt. Ezen szerek esetén a maximális emelkedés 1,38 és 

1,21 °C volt. 
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43. ábra Az alkalmazott gyógyszerek hatása az emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel egér farkán mért 
fájdalmas hőküszöbre (*p<0,05 anyagadás előtti küszöbérték vs. anyagadás után mért érték, Wilcoxon-

próba) 

 

A gyógyszerek hatása a pszichomotoros aktivitásra open field teszttel mérve 

A morfin (3–24 mg/kg) csökkentette az ágaskodások számát anélkül, hogy hatással lett 

volna a többi mért aktivitásra. A legalacsonyabb dózis (3 mg/kg) hatástalan volt, a 6 

mg/kg mérsékelt gátlást eredményezett a vizsgálat utolsó harmadában, míg a két 

magasabb dózis (12 és 24 mg/kg) az ágaskodások számának jelentős csökkenését 

okozta a teljes 5 perc alatt. A diklofenak (3–30 mg/kg) nem befolyásolta a teszttel mért 

paramétereket. A metamizol (100–1000 mg/kg) erőteljes, dózisfüggő gátló hatást 

váltott ki a legtöbb vizsgált paraméterben, a legkisebb dózis csak a teszt utolsó 

harmadában, kis mértékben befolyásolta a mozgásokat. A diazepam (5–30 mg/kg) 

estén hasonló, dózisfüggő gátló hatást detektáltunk. A droperidol (0,75–7,5 mg/kg) 

szintén jelentős, dózisfüggő lokomotoros aktivitás-csökkenést váltott ki (6. táblázat). 

Fontos kiemelni, hogy a gyógyszerek sem önmagukban, sem kombinációkban (lásd 

következő bekezdés) nem váltottak ki általános érzéstelenítést, ill. nem tették 

lehetetlenné nocifenzív reakció megjelenését. 
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Gyógyszerkombinációk hatása a hőküszöbre és a pszichomotoros aktivitásra 

Hogy felfedjük, létrejön-e bármilyen interakció az analgetikumok vagy a morfin és a 

pszichoaktív szerek együttes adásakor, megvizsgáltuk ezek kombinációját is (44. ábra, 

5. táblázat). Az alkalmazott legkisebb dózisú (3 mg/kg) morfint, ami nem okozott még 

fájdalmas hőküszöb emelkedést és nem volt hatással az open field tesztre, 

kombináltuk diklofenakkal (10 mg/kg), metamizollal (500 mg/kg), diazepammal (5 

mg/kg) és droperidollal (2,5 mg/kg). A felsorolt gyógyszerek esetén is azt a dózist 

választottuk, ami még nem rendelkezett antinociceptív hatással. Az összes kombináció 

statisztikailag szignifikáns hőküszöb emelkedést okozott a gyógyszeradás előtti 

értékekhez hasonlítva. A morfin az analgetikummal együtt adva nem vagy kisebb 

mértékű pszichomotoros gátlást okozott, mint a fájdalomcsillapítók önmagukban. A 

morfin és a pszichoaktív szerek kombinációja azonban kissé erőteljesebb 

pszichomotoros aktivitáscsökkenést okozott, mint a diazepam vagy droperidol egyedül. 

Ezekkel szemben a két nem-opioid analgetikum (diklofenak és metamizol) 

kombinációja nem befolyásolta a hőküszöböt. 

 

 

44. ábra Az alkalmazott gyógyszerkombinációk hatása az emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel egér 
farkán mért fájdalmas hőküszöbre (*p<0,05 anyagadás előtti küszöbérték vs. anyagadás után mért 

érték, Wilcoxon-próba) 
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5. táblázat Az alkalmazott szerek és kombinációik hatása a nociceptív hőküszöbre és az open field 
teszttel mért paraméterekre (*p<0,05 anyagadás előtti küszöbérték vs. anyagadás után mért érték, 
Wilcoxon-próba; a: vizsgálati idő 1., 2., 3. 100 s-ban a viselkedés nem változott (–), ill. a számok az 

aktivitás százalékos csökkenését fejezik ki a sóoldattal kezelt csoporthoz képest) 

 

Megbeszélés, következtetések 

Eredményeink arra utalnak, hogy az emelkedő hőmérsékletű vízfürdő egy hasznos 

módszer a nocicepció, ill. antinociceptív gyógyszerek vizsgálatára egéren. Referencia 

analgetikumok, mint az opioidok közé tartozó morfin és a nem szteroid 

gyulladáscsökkentő diklofenak megemelte a hőküszöböt anélkül, hogy jelentősen 

befolyásolta volna a pszichomotoros aktivitást. A nem-opiod analgetikum metamizol 

hatása bonyolultabb (lásd később). A pszichoaktív szerek, mint a diazepam és a 

droperidol alacsonyabb dózisban kisebb mértékű pszichomotoros gátlást fejtett ki, de 

hőküszöb változást nem okozott. Vizsgálataink rámutattak arra, hogy az alkalmazott 

módszer képes detektálni a pozitív antinociceptív interakciót a morfin és a nem-opiod 
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analgetikumok (diklofenak, metamizol), ill. a morfin és a pszichoaktív szerek 

(diazepam, droperidol) között. 

Kísérleteinkben CD1 egerek farkán emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel mért hőküszöb 

(45,8+0,1 oC) közel megegyezik a C57Bl/6 egerek hátsó talpán emelkedő hőmérsékletű 

forró lappal mért hőküszöb (45,2+0,4oC) értékkel (Almási és mtsai, 2003). Egy korábbi 

vizsgálatban, egy másik típusú emelkedő hőmérsékletű forró lappal NMRI egerek 

esetén a hátsó talpon magasabb küszöbértéket (47,1+0,2 oC) detektáltak (Hunskaar és 

mtsai, 1986). Patkányban a hátsó lábon mért fájdalmas hőküszöb az említett két 

különböző forró lappal mérve 45,3+0,3 és 47,1+0,2 oC volt (Almási és mtsai, 2003; 

Hunskaar és mtsai, 1986). Humán pszichofiziológiai vizsgálatokban a fájdalmas 

hőküszöb 41,8 és 45 oC között változott a melegítés módjától és a vizsgált területtől 

függően (Meyer és Campbell, 1981; LaMotte és mtsai, 1982; Simone és mtsai, 1987; 

Sycha és mtsai, 2003). 

Összehasonlítva az egerek farkán mért hőküszöb értékek átlagait akár egy csoporton 

belül ismételt mérések esetén, akár különböző csoportok között, az látszik, hogy a 

hőküszöb intraindividuális és interindividuális variabilitása elhanyagolható. 

A nem szteroid gyulladáscsökkentő diklofenak az alkalmazott legmagasabb dózisban 

kismértékű, de szignifikáns hőküszöb emelkedést okozott, és nem befolyásolta a 

pszichomotoros aktivitást, vagyis a gyógyszer valós antinociceptív hatása érvényesül. 

Ehhez hasonlóan emelkedő hőmérsékletű forró lappal történő fájdalmas hőküszöb 

meghatározás patkányban szintén érzékenynek bizonyult a diklofenakra (Almási és 

mtsai, 2003), azonban az 50 mg/kg dózisú dikofenak (ip.) nem hosszabbította meg a 

latenciaidőt egérben sugárzó hő hatására történő farokelrántásos tesztben (Dogrul és 

mtsai, 2007). Mivel a termonocicepciót vizsgáló hagyományos módszerek (forró lap, 

farokelrántásos, lábelrántásos teszt) nem elég érzékenyek a különböző nem szteroid 

gyulladáscsökkentőkre (Le Bars és mtsai, 2001; Bölcskei, 2012), így az, hogy az általunk 

alkalmazott módszer képes kimutatni a diklofenak termális antinociceptív hatását, 

mindenképpen a módszer előnyös tulajdonságának tekinthető. 

A morfin esetén tapasztalt antinociceptív hatás valós gyógyszerhatás, ugyanis számos 

eredményünk ellentmond a pszichomotoros gátlás hőküszöb emelő szerepének e szer 

esetén: (i) a morfin minimum effektív dózisa (6 mg/kg), ami már hőküszöb emelkedést 

okozott csupán az ágaskodások számát csökkentette az open field tesztben; (ii) a két 
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magasabb dózis (12 és 24 mg/kg) az ágaskodások számát hasonló mértékben 

csökkentette, azonban küszöbemelő hatásuk eltérő: 2,10 és 4,79 °C; (iii) a diazepam és 

a droperidol magasabb dózisai jelentős pszichomotoros gátlást és a fájdalmas 

hőküszöb megemelkedését okozta, de jóval kisebb mértékben, mint a morfin. A 

hőküszöbemelő hatást figyelembe véve a morfin hatékonyabb (maximális emelkedés) 

és potensebb (a minimum effektív dózist összehasonlítva), mint a diklofenak, ami 

összhangban van számos klinikai eredménnyel. A morfin termális antinociceptív 

hatását a latenciaidő mérésével vizsgálták forró lap és farokelrántásos tesztben, ahol 

5–10 mg/kg morfin bizonyult effektívnek, ami azt bizonyítja, hogy az emelkedő 

hőmérsékletű vízfürdő a hagyományos termonociceptív tesztekhez hasonló 

érzékenységű a morfin antinociceptív hatását mérve (Milano és mtsai, 2008; Bukhari és 

mtsai, 2010; Ramirez és mtsai, 2010). 

A nem opioid analgetikumok közé tartozó metamizol igen magas, 1000 mg/kg-os 

dózisban emelte meg a fájdalmas hőküszöböt, és ez a dózis jelentős gátló hatást fejtett 

ki az open field tesztben: csökkentette az érintett mezők és az ágaskodások számát. A 

forró lap és a farokelrántásos tesztekben 400–500 mg/kg metamizol antinociceptív 

hatással bírt (Milano és mtsai, 2008; Fialip és mtsai, 1989; Pakulska és mtsai, 2009). 

Jelen dolgozat alapján sem megerősíteni, sem kizárni nem tudjuk a pszichomotoros 

gátlás szerepét a metamizol hőküszöb emelő hatásában. 

Eredményeink egy része azt a nézetet erősíti, hogy még a jelentős pszichomotoros 

gátlás sem vált ki termális antinociceptív hatást az alkalmazott mérésben: a 

benzodiazepinekhez tartozó anxiolitikus diazepam, a butirofenon neuroleptikum 

droperidol és a nem-opioid analgetikum metamizol bizonyos dózisai enyhébb vagy 

erősebb gátló hatással bírt az open field tesztben, de nem befolyásolta a hőküszöböt. 

Ezek az adatok megerősítik a farokelrántásos válasz specificitását az emelkedő 

hőmérsékletű vízfürdővel történő mérések során és egybeesnek klinikai 

eredményekkel, amelyek szerint sem a benzodiazepinek, sem a butirofenonok nem 

rendelkeznek számottevő analgetikus hatással a standard terápiás dózisban. A 

diazepam és a droperidol magasabb dózisai jelentős hőküszöbemelő, az open field 

tesztben pedig nagyfokú gátló hatással bírtak, azonban valószínűtlennek tűnik, hogy 

ezek a szerek direkt interferálnának a gerincvelői szinten integrált egyszerű motoros 
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reakcióval, mint amilyen a farok elrántása (Irwin és mtsai, 1951; Bonnycastle és mtsai, 

1953; Sinclair és mtsai, 1988). 

A különböző analgetikumok együttes alkalmazása során jelentkező lehetséges 

interakciók vizsgálatakor a morfin küszöb alatti dózisát (3 mg/kg), mely nem emelte 

meg a hőküszöböt, de az open field tesztben már jelentkezett gátló hatása, 

kombináltuk a diklofenak és a metamizol azon dózisaival (10 és 500 mg/kg), melyeknél 

még szintén nem tapasztaltunk küszöbemelő hatást. Az, hogy a diklofenak és a 

metamizol az önmagában még hatástalan dózisú morfinnal együtt adva megemelte a 

hőküszöböt, bizonyítja ezen nem-opioid szerek opioid spóroló hatását. Hasonló 

interakcióról számoltak be lokálisan alkalmazott diklofenak és morfin adása esetén 

egér tail flick tesztben (Kolesnikov és Sõritsa, 2005). Mivel ezek a kombinációk a szerek 

külön-külön való alkalmazásához képest nem (a diklofenak esetén) vagy csak kis 

mértékű (a metamizol alkalmazásakor) pszichomotoros gátlást eredményeztek, a 

legvalószínűbb, hogy a tapasztalt antinociceptív hatás az analgetikumok interakciójából 

adódik.  

Amíg a hőküszöb megemelkedésének átlaga a morfin-dikofenak kombinációjakor 

hasonló a két komponens egyedüli alkalmazásakor mért értékek összegéhez (1,3 °C vs. 

1,71 °C), addig a morfin metamizollal együtt adva lényegesen magasabb 

küszöbemelést okozott, mint a két szer külön-külön történt alkalmazásakor mért 

értékek összege (0,94 °C vs. 2,16 °C). Ez utóbbi egy jóval jelentősebb interakciós 

hatásra utal, mint amire számíthattunk. Meglepetésünkre a diklofenak és metamizol 

kombinációjakor nem tapasztaltunk antinociceptív hatást. 

A diazepam és a droperidol esetén is tapasztaltuk a morfin spóroló hatást, ugyanis 

küszöbalatti dózisokat kombinálva mindkét esetben a hőküszöb megemelkedését és a 

pszichomotoros viselkedés kissé nagyobb mértékű gátlását detektáltuk, mint amit a 

szerek egyedüli alkalmazásakor mértünk. A diazepam-morfin kombináció küszöbemelő 

hatása nagyjából megegyezett a két komponens egyedüli alkalmazásakor tapasztalt 

értékek összegével (1,50 °C vs. 1,98 °C), azonban a droperidol-morfin együttes 

adásakor lényegesen erősebb antinociceptív hatás jelentkezett, mint a két szer külön-

külön való alkalmazásakor mért értékek összege (0,78 °C vs. 2,30 °C). Tehát a 

droperidol és a morfin között is egy jóval jelentősebb interakciót detektáltunk, mint azt 

vártuk. A droperidol és a dizepam esetén tapasztalt morfin spóroló hatás növeli annak 
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a lehetőségét, hogy az alacsony dózisú neuroleptikum ill. anxiolitikum megnövelheti a 

termonociceptív tesztek érzékenységét az opioidok antinociceptív hatásának 

feltárásakor.  

Továbbá eredményeink rávilágítanak a viselkedési vizsgálatok, mint pl. az open field 

teszt fontosságára az antinociceptív szerek preklinikai vizsgálata során, ahogy erre már 

korábbi áttekintő cikkek is rámutattak (Negus és mtsai, 2006; Mogil, 2009). 

Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy az emelkedő hőmérsékletű vízfürdő 

alkalmas egér farkán fájdalmas hőküszöb reprodukálható mérésére, valamint 

analgetikumok termális antinociceptív hatásának és azok interakcióinak vizsgálatára. 

Mivel a hőküszöb az elektrofiziológiai kísérletekben és humán vizsgálatokban egy 

rutinszerűen meghatározott paraméter, ezért módszerünkkel kapott eredmények 

azokkal összevethetőbbek, mint a latenciaidő. Fontos következtetésünk, hogy az 

antinociceptív hatások vizsgálata a pszichomotoros aktivitás egyidejű detektálásával 

történjen. 
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ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Kimutattuk, hogy a kénes, harkányi gyógyvízzel végzett balneoterápia javította a 

pikkelysömörös tüneteket: PASI 7,74±1,60 (2,2-21,6) értékről 3,81±1,02 (0-13,4) 

értékre csökkent. A három hetes kezelés végére szignifikánsan megemelkedett a 

plazma szomatosztatin-szerű immunreaktivitása (1. nap: 10,07±0,61 fmol/ml; 21. nap: 

21,26±2,09 fmol/ml). A fürdőkúrát követően a Langerhans-sejtek dermális populációi 

eltűntek, az epidermiszben pedig a normál bőrre jellemző eloszlást mutattak.  

 

2. Allergiás kontakt dermatitisz egérmodellünkben a harkányi gyógyvizes fürdőkezelés 

csökkentette a hátsó végtagon kialakult ödémát, azonban sem a gyulladt bőrminták 

MPO enzimaktivitása, sem a gyulladásos citokin TNF-α szöveti koncentrációja nem 

változott szignifikánsan a gyógyvíz hatására. A hisztopatológiai elváltozások vizsgálata 

során szintén nem tudtuk kimutatni a fürdő jótékony hatását. Így arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a kénes gyógyvíz nem annyira a sejtes, mint inkább a 

gyulladás vaszkuláris fázisára hat. Mivel a 37 oC-os csap- vagy desztillált vizes kezelés 

nem befolyásolta a gyulladásos tüneteket, így véleményünk szerint a gyógyvíz 

gyulladáscsökkentő tulajdonságáért a kémiai komponensek, elsősorban a kénhidrogén 

felelős. 

 

3. Egér oszteoartritisz modellben a balneoterápia mérsékelte a hátsó végtag 

terheléscsökkenését. Bár a mechanonociceptív küszöb változásában nem tudtunk 

kimutatni szignifikáns különbséget, a súlyeloszlás vizsgálatakor kapott eredmények 

mégis arra utalnak, hogy a gyógyvíz hatására az artritiszes láb fájdalma csökkent. 

Szövettani vizsgálatok alapján a gyulladásra és porcdegenerációra is kedvezően hatott 

a gyógyvíz.  

 

4. A kéthetes H2S donor NaHS-oldatos fürdőkezelés szignifikánsan megemelte a plazma 

SST koncentrációját. Feltételezhető, hogy az endogén, antiinflammatórikus és 

analgetikus peptid SST szerepet játszik a kénes gyógyvizek gyulladáscsökkentő és 

fájdalomcsillapító mechanizmusában. 
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5. Vizsgáltuk a TRPA1 receptor szerepét MIA-indukálta OA modellben Trpa1 KO 

egerekkel. Azt tapasztaltuk, hogy a génhiányos állatokban kisebb volt a mechanikai 

hiperalgézia és mérséklődött a hátsó végtag terheléscsökkenése. Tehát a receptor 

szerepet játszik OA modellben a fájdalom közvetítésében.  

 

6. Kimutattuk, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható, a klinikai gyakorlatban 

alkalmazott EMSPOMA® krém egyetlen kapszaicinoid molekulája a nonivamid (0,01%).  

 

7. A nonivamid tartalmú krémmel végzett lokális pakolás fájdalomcsillapító hatását 

bizonyítottuk krónikus derékfájdalomban szenvedő betegeknél. A 30 perces kezelés 

hatására szignifikánsan megemelkedett a plazma SST-szerű immunreaktivitása. Bár 

állatkísérletben munkacsoportunk korábban már igazolta, hogy a kapszaicin-érzékeny 

szenzoros rostok izgatásával szignifikánsan megemelkedik a vérplazma szomatosztatin 

koncentrációja, jelen kísérleteinkkel elsőként bizonyítottuk, hogy a lokális 

kapszaicinoid (nonivamid) emberben is szisztémás fájdalomcsillapító hatással bír, 

miközben a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő neuropeptid, a szomatosztatin 

szintje többszörösére emelkedik a vérben (16,8±3,1 fmol/ml-ről 56,9±7,7 fmol/ml-re). 

 

8. Az emelkedő hőmérsékletű vízfürdő egér farkára történő validálása során azt 

tapasztaltuk, hogy a berendezés alkalmas a morfin és a diklofenak termális 

antinociceptív, ill. a diklofenak, metamizol, diazepam és droperidol „morfin-spóroló” 

hatásának megbízható detektálására. Eredményeink egy része azt a nézetet erősíti, 

hogy még a jelentős pszichomotoros gátlás sem vált ki termális antinociceptív hatást az 

alkalmazott tesztben. További fontos következtetésünk, hogy az analgetikumok 

vizsgálatakor érdemes viselkedési teszteket is végezni. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A tudományos munka nem magányos tevékenység, számos munkatárs tudását is 

igényli. Dolgozatom sem jöhetett volna létre segítség nélkül. Sokak nevét egyszerre 

említeném, de mivel ez technikailag kivitelezhetetlen, így egy sorrendet kell követnem.  

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Pintér Erika professzorasszonynak, aki ismeretlenül 

is bizalmat szavazott nekem. Első intézetbeli látogatásom alkalmával tapasztalt 

barátságos magatartása megerősített abban, hogy érdemes munkacsoportjához 

csatlakozni. Munkám során témavezetőként folyamatos szakmai tanácsai, 

élettapasztalata segített, hogy állandó kétségeim ellenére megmaradjak és haladjak 

előre a kutatói lét néha kanyargós, nehézségekkel övezett ösvényein. Köszönettel 

tartozom intézetünk másik meghatározó női tagjának, Dr. Helyes Zsuzsanna 

professzorasszonynak, hogy ajtaja mindig nyitva áll, kérdéseimmel mindig 

fordulhattam hozzá, válaszai mindig előrevittek. Erika és Zsuzsi munkabírása, 

teljesítménye, eredményessége, közvetlen stílusa követendő, bár elérhetetlen példa 

számomra. 

Köszönöm Dr. Barthó Loránd professzor úrnak, hogy megtisztelt bizalmával és 

megfelelő időszakban feladatot adott. Örömömre szolgál, hogy általa Dr. Pethő Gábor 

segítségét is igénybe vehettem, ezáltal intézetünk nagy tudású, kiváló pedagógiai 

érzékkel megáldott tagjával is szakmai kapcsolatba kerülhettem. Szeretném 

megköszönni Dr. Benkó Ritának az egér farkán emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel 

történő mérésekkel kapcsolatos segítségét. 

Dr. Kemény Ágnes vezetett be az állatkísérletes munkába. Segítőkészsége, sziporkázó 

humora és barna cukra sokszor könnyítette meg a mindennapokat. Köszönet a 

publikációkban megjelent ábrák kivitelezéséért is. Dr. Bölcskei Kata fiatal kora ellenére 

óriási tudása, mérhetetlen szakmai tapasztalata mindig elismerést váltott ki belőlem. 

Segítőkészsége miatt sosem restelltem hozzá fordulni. Tanácsai mindig kivételesen 

hasznosak voltak. Köszönöm. Bagoly Teréz RIA mérései is nélkülözhetetlenek voltak 

dolgozatom létrejöttéhez. Köszönöm a mindig barátságos és megértő hangvételt, hogy 

nem fukarkodott megosztani tapasztalatait. Perkecz Anikó szövettanimunkája nélkül 

sem valósulhatott volna meg a jelen munka. Kérdéseimre, kéréseimre Nála is mindig 

választ, megoldást találtam. 
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Szeretném megköszönni Olasz Istvánné, Csilla elsősorban az egerek fürdetésekor 

nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. Barátsága, egészséges cinizmusa a napi munka 

elvégzésének élvezetét növelte. Örömömre szolgál, hogy együtt dolgozhattam másik, 

nagy tapasztalattal rendelkező asszisztensünkkel, Gógl Csabáné, Kati nénivel. Ömböli 

Dórának szeretném megköszönni, hogy mindig számíthattam rá. Megbízható munkája, 

segítőkészsége, tapasztalatai, számomra különleges receptjei nagyon hasznosak voltak.  

Kutatásaink során több intézeten kívüli kollégával kerültem kapcsolatba. Szeretnék 

köszönetet mondani Dr. Sebők Béla bőrgyógyásznak, Dr. Horváth Katalin 

reumatológusnak, valamint Dr. Kerécz Tamásnak a Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdő Kórház igazgatójának és dolgozóinak, akik a pikkelysömörös, ill. a 

derékfájdalomban szenvedő betegekkel elvégzett klinikai vizsgálatokat elvégezték, 

segítették. Az egérplazma SST koncentrációjának meghatározását a Biokémiai és Orvosi 

Kémiai Intézetben Dr. Márk László és Dr. Maász Gábor és Schmidt János végezte. 

Köszönöm. Az EMSPOMA® krém nonivamidtartalmának meghatározása a Bioanalitikai 

Intézetben Dr. Kilár Ferenc és Sándor Viktor kísérleteinek eredménye, köszönöm. 

Köszönet a szövettani vizsgálatok során nyújtott segítségért Dr. László Teréziának és dr. 

Kereskai Lászlónak, a Pathológiai Intézet munkatársainak. Jelen dolgozatban nem 

szerepel az eredmény, de Dr. Zengő Líviával és Dr. Nagy Gézával közös munkánk 

gyümölcse egypublikáció és egy mintaoltalmi szabadalom in vivo mérésekre alkalmas 

H2S szenzorról. Köszönöm, hogy részese lehettem a fejlesztésnek. 

Szeretném megköszönni PhD-hallgató társaimnak, hogy tanácsaikkal segítették 

munkámat, nehéz időszakaimban is elviseltek szobatársként. Dr. Szőke Éva 

tapasztalatai, bátorítása is segítette munkámat. Dr. Pozsgai Gábor nagy tudásával, 

sokirányú ismeretével, kiváló meglátásaival tette jobbá dolgozatomat. Szeretném 

kifejezni köszönetemet az állatház dolgozóinak, Rabovszky Helgának és Rajnai 

Tündének, hogy kéréseimet pontosan teljesítették, valamint az intézet valamennyi 

további dolgozójának, akikkel még kapcsolatba kerültem, technikai segítséget 

nyújtottak nekem. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm korábbi tanáraim munkáját, valamint 

mérhetetlen hálával tartozom családomnak, elsősorban szüleimnek, férjem szüleinek, 

gyermekemnek és férjemnek, Peho Tamásnak, akik a hétköznapi terhek átvállalásával, 

türelmükkel és támogatásukkal lehetővé tették, hogy ez a munka létrejöjjön.
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Boros M, Kemény Á, Cseharovszky R, Helyes Zs, Szolcsányi J, Sebők B, Kerácz T, Pintér 

E. The role of balneotherapy in the treatment of psoriasis. Journal of Molecular 

Neuroscience 2012;48(S197)1. 

 

Az összes közlemény kumulatív impakt faktora: 9,698 

Független idézők: 15 
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Az értekezés alapját képező konferencia prezentációk 

Boros M, Helyes Zs, Kemény Á, Sándor K, Cseharovszky R, Grósz J, Szolcsányi J, Sebők B, 

Kerécz T, Debreceni B, Debreceni L, Pintér E: Kénhidrogén-tartalmú fürdők hatásának 

vizsgálata bőr- és ízületi gyulladás állatkísérletes modelljeiben. A Magyar Élettani 

Társaság és a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság II. közös 

tudományos konferenciája, 2010. június 16-18., Szeged (poszter) 

 

Boros M, Helyes Zs, Kemény Á, Sándor K, Cseharovszky R, Grósz J, Szolcsányi J, Sebők B, 

Kerécz T, Debreceni B, Debreceni L, Pintér E: Effect of H2S-containing baths on 

experimental dermatitis and arthritis in mice.7th Joint Meeting of the European 

Neuropeptide Club and the Summer Neuropeptide Conference, 2010. június 21-24., 

Pécs (poszter) 

 

Kemény Á, Boros M, Cseharovszky R, Bagoly T, PerkeczA, Debreceni B, Sebők B, Helyes 

Zs, Pintér E: Sulphuric thermal water and Sulfivit inhibit the oxazolone-induced 

allergic contact dermatitis in mice. 10th Congress of the European Society of Contact 

Dermatitis, 2010. szeptember 15-18., Strasbourg (poszter) 

 

Boros M, Helyes Zs, Kemény Á, Sándor K, Cseharovszky R, Grósz J, Szolcsányi J, Sebők 

B, Kerécz T, Debreceni B, Debreceni L, Pintér E: Kéntartalmú fürdők hatásának 

vizsgálata ízületi gyulladás állatkísérletes modelljeiben. Magyar Balneológia Egyesület 

Jubileumi Nagygyűlése, 2010. november 19-20., Gyula (poszter) 

 

Boros M, Helyes Zs, Kemény Á, Sándor K, Cseharovszky R, Grósz J, Szolcsányi J, Sebők B, 

Kerécz T, Debreceni B, Debreceni L, Pintér E: Effect of H2S-containing baths on 

experimental dermatitis and arthritis in mice. 4rd International Congress of 

Pharmacology and Therapeutics and 9th National Congress of the Cuban Society of 

Pharmacology, 2010. december 13-16., Havanna (poszter) 

 

Boros M, Kemény A, Cseharovszky R, Helyes Zs, Szolcsányi J, Sebők B, Kerécz T, Pintér 

E: The role of balneotherapy in the treatment of psoriasis. Joint Meeting of the 

Summer Neuropeptide Conference and the European Neuropeptide Club (ENC), 2011. 

május 22-25., Boston (poszter) 
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Boros M, Kemény Á, Cseharovszky R, Helyes Zs, Szolcsányi J, Sebők B, Kerécz T, Pintér 

E: A harkányi gyógyvíz szerepe a pikkelysömör kezelésében. Magyar Farmakológiai, 

Anatómus, Mikrocirkulációs, Élettani (FAMÉ) Társaságok Közös Tudományos 

Konferenciája, 2011. június 8-11., Pécs (előadás) 

 

Pintér E, Boros M, Kemény Á, Helyes Zs, Szolcsányi J, Sebők B, Kerécz T: A harkányi 

gyógyvíz szerepe a pikkelysömör kezelésében. Magyar Balneológiai Egyesület 2011. 

Évi Nagygyűlése, 2011. november 18-20., Harkány (előadás) 

 

Boros M, Mészáros K, Grósz J, Perkecz A, Bagoly T, Kemény Á, Maász G, Márk L, 

Szolcsányi J, Helyes Zs, Pintér E: Investigation of local capsaicin treatment and 

balneotherapy in degenerative disorders of joints.46th Annual Scientific Meeting of 

ESCI, 2012. március 22-24., Budapest (előadás) 

 

Pintér E, Horváth K, Boros M, Bagoly T, Sándor V, Kilár F, Kemény Á, Helyes Zs, 

Szolcsányi J: Endogenous somatostatin mediates systemic antinociceptive effect of 

topical capsaicinoid therapy.20th International Symposium on Regulatory Peptides 

(REGPEP2014), 2014. szeptember 7-10., Kyoto, Japán (előadás) 

 

Horváth K, Boros M, Bagoly T, Sándor V, Kilár F, Kemény Á, Helyes Zs, Szolcsányi J, 

Pintér E: Az endogén szomatosztatin szerepet játszik a lokális kapszaicinoid kezelés 

szisztémás antinociceptív hatásában. A Magyarországi Fájdalom Társaság 2014. évi 

kongresszusa és a IV. Neurostimulációs Szimpózium a Magyar Neurológiai Társaság 

részvételével, 2014. október 2-3., Pécs (poszter) 

 

Boros M, Benkó R, Bölcskei K, Szolcsányi J, Barthó L, Pethő G: Referencia 

analgetikumok és pszichoaktív szerek hatása emelkedő hőmérsékletű vízfürdővel 

mért nociceptív hőküszöbre egérben. A Magyarországi Fájdalom Társaság 2014. évi 

kongresszusa és a IV. Neurostimulációs Szimpózium a Magyar Neurológiai Társaság 

részvételével, 2014. október 2-3., Pécs (poszter) 
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Egyéb prezentációk 

Boros Melinda, Szloboda Anita: Tarsza fajok (Isophya, Orthoptera) összehasonlító 

elemzése mtDNS analízissel és aktivitás vizsgálattal XXVIII. OTDK, Biológia szekció, 

2007. április 4-6., Debrecen (előadás, különdíj) 

 

Helyes Zs, Kemény Á, Elekes K, Boros M, Bagoly T, Pintér E, Szolcsányi J, Maione TE: 

The synthetic endomorphin-1 analog, CYT-1010, inhibits sensory neuropeptide 

release, acute neurogenic inflammation and heat injury-induced thermal 

hyperalgesia is rodent models. Magyar Idegtudományi Társaság XIII. Konferencia 

(MIT), 2011. január 20-22., Budapest (poszter) 

 

Pozsgai G, Bagoly T, Hajna Zs, Boros M, Helyes Zs, Szolcsányi J, Pintér E: A TRPA1 

receptor szerepe hidrogén-szulfid okozta CGRP felszabadulásban izolált patkány 

légcsőből. Magyar Balneológiai Egyesület 2011. Évi Nagygyűlése, 2011. november 18-

20., Harkány (poszter) 

 

Hajna Zs, Pozsgai G, Boros M, Kemény Á, Helyes Zs, Szolcsányi J, Pintér E: Transient 

receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) receptors play a role in hydrogen sulphide-

induced vasodilation of the mouse ear. 2012. január 19-21.: IBRO International 

Workshop 2012, Szeged (poszter) 

 

Mintaoltalmi szabadalom 

Nagy Géza, Nagy Lívia, Pintér Erika, Boros Melinda, Pozsgai Gábor. H2S szenzor iv vivo 

mérésekhez.  

Lajstromszám: 4192, Közzététel éve: 2012 
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1. sz. melléklet 

OSWESTRY derékfájás index 

 

Mennyi ideje fáj a dereka: 

évek   hónapok   hetek 

 

Menyi ideje fáj a láb: 

évek   hónapok   hetek 

 

 

Kérjük az alább kérdéscsoportokból mindig csak azt az egyet válassza ki, amelyik 

leginkább igaznak érzi állapotának jelölésére. 

 

 

1.Fájdalom erőssége 

0 Tűröm a fájdalmat, fájdalomcsillapítót nem használok 

1 Erős fájdalmam van, de bírom fájdalomcsillapító nélkül 

2 A fájdalomcsillapító csökkenti a fájdalmaimat 

3 A fájdalomcsillapító nagyon kis mértékben csökkenti a fájdalmaimat 

4 A fájdalomcsillapító semmit sem használ, így nem is szedem 

 

 

2.Személyes szükségletek ellátása 

0 Ellátom magam anélkül, hogy ez plusz fájdalmat okozna 

1 Ellátom magam, de ez fájdalmaimat fokozza 

2 Fájdalmat okoz önmagam ellátása, ezért óvatos és lassú vagyok 

3 Szükségem van valamelyes segítségre, de nagyjából ellátom magam 

4 A legtöbb helyen szükségleteimben személyes segítségre szorulok 

5 Képtelen vagyok felkelni, öltözködni, napjaimat ágyban töltöm 

 

3.Emelés 

0 Nehéz tárgyakat is fel tudok emelni, ez nem fokozza a fájdalmaimat 

1 Nehéz tárgyakat is fel tudok emelni, de ez fokozott fájdalommal jár 

2 A fájdalom nem teszi lehetővé, hogy nehéz tárgyakat a földről felemeljek, de 

például asztalról fel tudom emelni azokat 

3 A fájdalom miatt a nehéz tárgyakat nem emelem fel a földről, de a 

könnyebbeket az asztalról fel tudom emelni 

4 Csak könnyű tárgyakat tudok felemelni 

5 Nem tudok emelni, vagy vinni semmilyen tárgyat 

 

4.Járás 

0 A fájdalom nem jelent akadályt a járásban, bármilyen hosszú távon sem 

1 A fájdalom miatt 1 km-nél hosszabb távot nem tudok megtenni 

2 A fájdalom miatt 500 m-nél hosszabb távot nem tudok megtenni 

3 A fájdalom miatt 250 m-nél hosszabb távot nem tudok megtenni 

4 Csak bottal, járókerettel tudok járni 

5 Többnyire ágyban vagyok, csak WC-re megyek ki, kúszva-mászva   
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5.Ülés 

0 Annyit tudok ülni karosszékben, amennyit csak akarok 

1 Csak kedvenc saját székemben tudok hosszan ülni 

2 A fájdalom nem engedi, hogy 1 óránál tovább üljek 

3 A fájdalom nem engedi, hogy fél óránál tovább üljek 

4 A fájdalom nem engedi, hogy 10 percnél tovább üljek 

5 A fájdalom miatt egyáltalán nem tudok ülni 
 

6.Állás 

0 Ameddig csak akarok tudok állni, extra fájdalom nélkül 

1 Ameddig csak akarok tudok állni, de ez számomra fájdalmas 

2 A fájdalom nem engedi, hogy 1 óránál tovább álljak 

3 A fájdalom nem engedi, hogy fél óránál tovább álljak 

4 A fájdalom nem engedi, hogy 10 percnél tovább álljak 

5 A fájdalom miatt állni egyáltalán nem tudok 
 

7.Alvás 

0 A fájdalom nem akadályoz az alvásban 

1 Csak altatóval tudok aludni 

2 Ha altatót is veszek be, csak 6 óránál kevesebbet tudok aludni 

3 Ha altatót veszek be, csak 4 óránál kevesebbet tudok aludni 

4 Ha altatót veszek be, akkor is csak kevesebb mint 2 órát tudok aludni 

5 A fájdalom miatt egyáltalán nem tudok aludni 
 

8.Szex 

0 Szexuális életem normális, nem jár fájdalom fokozódással 

1 Szexuális életem normális, de fájdalommal jár 

 2 Szexuális életem majdnem normális, de fájdalmas 

 3 Szexuális életet a fájdalom miatt csak ritkán élek 

 4 Szexuális életem a fájdalom miatt alig van 

 5 A fájdalom meghiusítja a szexuális életet 
 

9.Társadalmi élet 

0 A társasági életem normális, nem okoz fájdalmat 

1 A társasági életem normális, de fájdalmat okoz 

2 A fájdalom nem számottevően befolyásolja a társasági életemet, de táncolni 

például nem tudok eljárni 

3 A fájdalom visszaveti társasági életemet, ritkábban tudok csak eljárni 

4 A fájdalom csak a lakásban élvezhető társasági életet engedi meg 

5 A fájdalom miatt számomra teljesen kimarad a társasági élet 
 

10.Utazás 

0 Az utazás nem jár fájdalmam fokozódásával 

1 Bárhova tudok utazni, de ez a fájdalmamat fokozza 

2 2 óránál hosszabb utazás fájdalmaimat erősen fokozza 

3 A fájdalom nem engedi, hogy 1 óránál hosszabb utazásra vállalkozzak 

4 A fájdalom nem engedi, hogy 30 percnél hosszabb utat tegyek 

5 A fájdalom miatt nem utazom, kivéve ha orvoshoz megyek 
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2.sz. melléklet 
Beteg neve……………………………….. Szül. dátum:……………………  R. szám:……………………. 

1. Dátum 

VAS 1 (nyugalmi fájd.)  

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 2 (terheléses fájd.)  

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 3 (beteg megítélése) 

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 4 (orvos megítélése) 

nincs_________________________________________________________erős 

2. Dátum: 

VAS 1 (nyugalmi fájd.)  

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 2 (terheléses fájd.)  

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 3 (beteg megítélése) 

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 4 (orvos megítélése) 

nincs_________________________________________________________erős 

3. Dátum 

VAS 1 (nyugalmi fájd.)  

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 2 (terheléses fájd.) 

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 3 (beteg megítélése) 

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 4 (orvos megítélése)  

nincs_________________________________________________________erős 

4. Dátum: 

VAS 1 (nyugalmi fájd.)  

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 2 (terheléses fájd.) 

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 3 (beteg megítélése) 

nincs_________________________________________________________erős 

VAS 4 (orvos megítélése) 

nincs_________________________________________________________erős 

 


