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ÖSSZEFOGLALÁS

A gyomornyálkahártya integritásának szabályozásában a protektív és ulce-
ratív tényezõk egyensúlya meghatározó. Az utóbbi években egyre több sza-
bályozó mechanizmus vált ismertté, amelyek a központi idegrendszeren ke-
resztül befolyásolják a gyomorsav szekréciót ill. a mucosavédelmet. Kísér-
leteinkben célunk elsõsorban a citoprotekció és a gyomorsav termelés sza-
bályozásában résztvevõ centrális adrenerg és opioid komponensek, ill. azok
közvetítésében résztvevõ perifériás mediátorok szerepének vizsgálata volt.

α2-Adrenoreceptor izgató és különbözõ opioid-receptor agonista ve-
gyületek hatását tanulmányoztuk alkoholos fekélyeknél ill. pylorus lekötést
követõen. Míg az elõbbi egy a protektív tényezõk vizsgálatára alkalmas,
savszekréciótól független fekélymodell, utóbbi a bazális ill. stimulált sav-
termelés vizsgálatára használatos állatkísérletes modell. Az egyes vegyüle-
teket a központi idegrendszer szerepének vizsgálatára intracerebroven-
trikulárisan (icv.), vagy intraciszternálisan (ic.) adtuk be.

Mind az α2-adrenoreceptor agonista clonidin, mind pedig a különbözõ
opioid vegyületek (DAGO, β-endorphin, DADLE, deltorphin II, DPDPE)
icv. ill. ic. adva gátolták a fekélyek kialakulását alkoholos fekélymodellben.
Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy a nyálkahártyavéde-
lem kialakulásáért elsõsorban az α2B-adrenoreceptor altípus felelõs. A sav-
szekréció szabályozásában viszont inkább a centrális α2A-adrenoreceptor
altípus szerepe tûnik jelentõsnek, szemben a mucosavédelemmel. E hatások
kialakulásában az adrenoceptorok és az opioid-receptorok közti interakció
lehetõségét támasztja alá, hogy opioid-receptor antagonisták icv. beadva
gátolták az α2-agonisták centrális gastroprotektív és antiszekretoros hatá-
sát. Az interakció létrejöttéért valószínûleg β-endorphin felszabadulása fe-
lelõs, hiszen β-endorphin antiszérum gátolta a clonidin mucosavédõ hatását
alkoholosfekélyeknél. A vizsgált adrenerg és opioid-receptor agonista ve-
gyületek gasztroprotektív és savtermelést gátló hatásában a centrális K+

ATP-
csatornák is jelentõs szerepet játszanak, mivel a glibenclamid e csatornák
blokkolásával a nyálkahártyavédõ és antiszekretoros hatást egyaránt gátolta.

A centrális hatás perifériára történõ transzmissziójának vizsgálatára
vagotomiát végeztünk; a n. vagus átmetszése gátolta az adrenerg ill. opioid-
receptor stimulációt követõen kialakuló mucosavédõ hatást. A perifériás
mediátorok közül a szenzoros neuropeptidek, a prosztaglandinok, és a nit-
rogén-monoxid fontosak az α2-adrenoceptor és opioid-receptor agonisták
közvetítette centrális gasztroprotekció kialakulásában.
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SUMMARY

The balance of the protective and aggressive factors is determinant in the
regulation of gastric mucosal integrity. In the last decade more and more
regulatory mechanisms became known that are able to influence gastric
acid secretion and mucosal protection through the central nervous system.
In our experiments we aimed to examine the possible role of the central
adrenergic and opioid system, as well as their peripheral mediators in the
regulation of cytoprotection and gastric acid secretion.

We studied the action of α2-adrenoceptor and opioid-receptor stimu-
lants against ethanol-induced gastric mucosal damage or after pylorus liga-
tion. While ethanol induced gastric ulceration was proved to be an acid-
independent ulcer model with the capability to examine the role of muco-
sal protective mechanisms, pylorus ligation is a widely used experimental
method for the examination of basal gastric acid secretion. The different
compounds were applied either intracerebroventricularly (icv.) or intracis-
ternally (ic.) to examine the potential involvement of central components.
Both α2-adrenoceptor agonist clonidine and different opioid-receptor sti-
mulants (DAGO, β-endorphin, DADLE, deltorphin II, DPDPE) injected
either icv. or ic. inhibited the gastric mucosal lesions induced by orally
administered acidified ethanol in rats. 

Our results suggested, that α2B-adrenoceptor subtype is likely to mediate
the central gastroprotective action of clonidine. Conversely to cyto-
protection, results with pylorus ligated rats indicated that central α2A-
adrenoceptors may be involved in the regulation of gastric acid secretion.
The possibility of an interaction between the central adrenergic and opioid-
receptors is supported by the fact that opioid-receptor antagonists reversed
the central gastroprotective and antisecretory effects of the α2-adrenoceptor
agonists. The release of β-endorphin seems to be important in the emerging
interaction, since β-endorphin antiserum has inhibited the gastroprotective
action of clonidine against ethanol-induced ulceration. K+

ATP-channels are
also likely to be involved in the mucosal protective and antisecretory
actions of the examined α2- and opioid-receptor agonists since gliben-
clamide has inhibited the effects of these substances by the blockade of
K+

ATP-channels.
As a possible link between the central and peripheral site of action, we

examined the role of the vagal nerve. Vagotomy abolished the mucosal pro-
tective action of centrally administrated α2- and opioid-receptor stimulants.
In the gastric mucosa, sensory neuropeptides, prostaglandins and nitric
oxide seem to be crucial in the α2-adrenoceptor and opioid-receptor
induced central gastroprotective action.
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BEVEZETÉS – IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A központi idegrendszer jelentõsége a gyomorsav szekréció 
és a nyálkahártya integritásának szabályozásában

A gyomorfekélyek etiológiájában a stressz jelentõsége régóta ismert a 
mindennapok orvosi gyakorlata számára. A központi idegrendszer szabá-
lyozó mechanizmusainak vizsgálata a gyomor mûködésében a Helicobacter
pylori infekciók szerepének felismerését követõen röviddel visszaszorult.
Napjainkra azonban mind a Helicobacter negatív fekélybetegek magas szá-
ma, mind pedig a H. pylori pozitivitást mutató populáció jelentõs, tünet-
mentes aránya újra felvetette a gyomorfekélyek kialakulásában szerepet ját-
szó egyéb etiológiai tényezõk vizsgálatának, így például a központi ideg-
rendszer szabályozó szerepének a jelentõségét.

A központi idegrendszert szerepét a gyomor mûködésének szabályozá-
sában eredetileg elsõsorban a savszekrécióval és a motilitással összefüggés-
ben vizsgálták. Számos olyan mediátor ismert, amely akár intracerebroven-
tricularis (icv.), intracisternalis (ic.), akár egyéb úton a központi idegrend-
szerbe bejuttatva képes a savszekréció csökkentésére, és ez által fekélygátló
hatás elõidézésére.

Miközben a fokozott savszekréció a duodenumfekélyek kialakulásának
elsõdleges okai közé tartozik, a gyomornyálkahártya károsodás létrejötté-
nek e tényezõ fennállása nem feltétele. A gyomormucosa integritását a ká-
rosító és védõ mechanizmusok finoman szabályozott egyensúlya határozza
meg. Az integritást fenyegetõ, agresszív hatások közé soroljuk a Helico-
bacter pylori infekció mellett a NSAID vegyületeket, az etanol-fogyasztást,
a fokozott gasztrin- és savszekréciót, az eperefluxot, ischaemiát, stresszt és
a csökkent immunitást. A mérleg másik oldalán álló mucosavédelem alatt
mindazon tényezõk összességét értjük, melyek lehetõvé teszik, hogy a szá-
mos irritatív külsõ és belsõ tényezõvel szemben a nyálkahártya épsége
fennmaradjon. Régóta tudjuk, hogy a gyomornyálkahártya integritását nem
egyfajta statikus állapotként kell elképzelnünk, hanem sokkal inkább egy
dinamikusan változó, a külsõ és belsõ környezet kihívásaihoz adaptálódni
képes barrierként modellezhetõ a gyomormucosa. 

A mucosavédelem vizsgálatában régebben elsõsorban a lokális mediá-
torok vizsgálata állt elõtérben. Napjainkra azonban egyre több vegyületrõl,
endogén anyagról derül ki, melyrõl már korábban ismert volt savszekréció
gátló hatása, hogy képes a központi idegrendszeren keresztül mucosavédõ
hatás kifejtésére is.
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Selye a gyomorfekélyt, mint a mentális és fizikális stressz nyomán ki-
alakuló típusos kórképek egyikét mutatta be, mely nézetet számos klasszi-
kus, a stressz és a gyomormûködés kölcsönhatásait kutató megfigyelés tá-
masztotta alá. A gyomornyálkahártya sérülékenysége a stresszhatásokkal
szemben azonban egyedenként jelentõs eltéréseket mutat. Régóta ismertek
olyan kísérletes fekélymodellek, melyeknél különbözõ stresszhatások ré-
vén, vagy a központi idegrendszer valamely régiójának léziója nyomán jön-
nek létre fekélyek. 

A hypothalamo-hypophysis-mellékvese tengely stressz hatására létrejö-
võ neurohormonális változásai a stresszfekélyek kialakulásának egyik le-
hetséges magyarázatául szolgáltak. A legfontosabb stressz indukálta élet-
tani válaszok közé tartozik az adrenerg és az opioid-rendszerek aktivációja
számos egyéb hormon, mint pl. a kortikoszteroidok felszabadulása mellett.
Mivel kísérleteink során elsõsorban a centrális α2-adrenerg és az opioid-
rendszereket vizsgáltuk, a következõ sorok e receptoroknak a gyomor mû-
ködésében betöltött szerepérõl adnak rövid irodalmi áttekintést.

Az αα2-adrenoceptorok szerepe a gyomorsav termelés 
és a mucosavédelem szabályozásában
A preszinaptikus α2-adrenoceptorok számos élettani választ közvetítenek 
a gasztrointesztinális traktusban. Az α2-adrenoceptorok különbözõ α2-
agonista aktivitással rendelkezõ vegyületekkel történõ aktivációja csökken-
tette a gyomornyálkahártya károsodását az egyes állatkísérletes fekély-
modellekben (pl. indometacin-, aszpirin- és stressz indukálta fekélyeknél). 
Az α2-adrenoceptor agonisták gátolták továbbá az alkohol okozta nyálka-
hártya-károsodások kialakulását, mely a gasztroprotektív hatások vizsgála-
tára alkalmas fekélymodell, hiszen az etanol által létrehozott mucosa káro-
sodás létrejötte savszekréciótól független. Az α2-adrenoceptor agonisták
hatékonysága a különbözõ típusú gyomornyálkahártya károsodással szem-
ben komplex fekélygátló mechanizmusok érvényesülését tükrözi.

A mucosavédelem mellett az α2-adrenoceptor agonisták savszekréció
gátló hatást is mutattak különbözõ kísérletes modellekben. Perifériás be-
adásuk gátolta a gyomorsavtermelést például pylorus lekötést követõen, ill.
altatott, gyomorlumen perfundált patkányokban. Éber patkányokban is kró-
nikus gyomorfistula esetén a bazális gyomorsav-szekréciót csökkentették
az α2-agonisták.

Mivel az α2-adrenoceptorok megtalálhatóak mind a gasztrointesztinális
traktusban preszinaptikusan a kolinerg idegvégzõdéseken, mind pedig a
központi idegrendszerben, ezért az α2-adrenoceptor stimuláns vegyületek
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szekréciógátló hatását valószínûleg a perifériás és centrális α2-adrenocep-
torok egyaránt közvetítik. Korábbi vizsgálatok arról számoltak be, hogy 
a különbözõ adrenerg agonisták (pl. norepinephrin, fenilephrin) gátolták a
gyomorsav termelõdését patkányokban intracisternalis vagy intracerebro-
ventricularis beadás esetén. Szelektív agonisták és antagonisták alkalma-
zásával végzett kutatások azt igazolták, hogy a neurotranszmitter, nor-
epinephrin a savszekrécióra kifejtett gátló hatását centrális α2-, és nem α1-
vagy β-adrenerg receptorokon keresztül valósítja meg.

A tápcsatornában található preszinaptikus α2-adrenoceptorok gátolják a
savszekréciót az acetil-kolin felszabadulás csökkentésével a vagus ideg-
végzõdéseiben; a pontos mechanizmus azonban, amelyen keresztül a
centrális α2-adrenoceptorok képesek befolyásolni a savszekréciót, még ke-
véssé ismert. Nem ismert továbbá az sem, hogy milyen receptor altípuson
keresztül képesek befolyásolni az α2-adrenerg agonisták a központi ideg-
rendszerben a gyomor mûködését. Kutatásaink céljául tûztük ki többek
között, hogy megvizsgáljuk, a különbözõ centrális α2-adrenoceptor altípu-
sok milyen szerepet töltenek be a gyomorsav-szekréció és a mucosa-
védelem szabályozásában.

Kísérleteink során az α2-adrenoceptor agonista clonidint használtuk
modell vegyületként a centrális α2-adrenerg rendszer befolyásolására. 
Korábbi eredmények azt mutatták, hogy az α2-adrenoceptor agonista 
clonidin perifériásan, a savszekréció gátló dózisnál kisebb dózisban beadva
rendkívül hatékonyan gátolta a nem-szteroid gyulladásgátló vegyületek 
által okozott nyálkahártya károsodás kialakulását, megerõsítve ezzel
gasztroprotektív hatását.

Az opioid-receptorok szerepe a gyomornyálkahártya integritásának 
és a gyomorsav termelésének szabályozásában
Az opioid peptidek számos gasztrointesztinális mûködést befolyásolnak,
így pl. a motilitást, gyomorsav szekréciót, elektrolit és folyadéktranszpor-
tot. Képesek továbbá mind védõ, mind károsító hatást kifejteni a gyomor-
mucosára az egyes kísérleti modellektõl függõen.

δ-Opioid receptor agonisták, perifériásan beadva gátolták az etanol
okozta gyomorfekélyek kialakulását patkányokban. Mivel gyomorsavtól
független az alkohol okozta mucosa károsodás kialakulása, ezért a protektív
hatás a fokozott mucosavédelemnek tulajdonítható, és nem pedig a sav-
szekréció gátlásának. Ezen opioid peptidek gasztroprotektív hatása subcu-
tan beadást követõen feltehetõleg perifériás, hiszen ezek a peptidek alig,
vagy egyáltalán nem jutnak át a vér-agy gáton. 
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Az opioidok emellett részt vesznek a gyomorsav termelés szabályozásá-
ban is; azonban az ezzel kapcsolatos irodalmi adatok meglehetõsen ellent-
mondóak. Például a morfin esetében igazolták, hogy a savszekrécióra ket-
tõs hatást gyakorol különbözõ kísérleti modellekben, patkányok esetén ala-
csony dózisban növelte, magas dózisban pedig csökkentette a savszekré-
ciót. Humán vonatkozásban is az opioidokról mind serkentõ, mind pedig
gátló hatást leírtak. Más farmakológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
δ-opioid receptor agonisták csökkentették, míg a µ-opioid receptorok sti-
mulációja fokozta a savszekréciót éber kutyákban krónikus gyomorfistu-
lák esetén. Ezzel ellentétben, patkányokban pylorus ligaturát követõen 
a µ-opioid receptorok stimulációja gátolta, a δ-opioid receptorok viszont
nem befolyásolták a gyomorsav-szekréciót. A β-endorphin, mely µ- és 
δ-opioid receptorokhoz egyaránt kötõdik egyértelmûen gátolta a savszekré-
ciót a különbözõ kísérleti modellekben.

Az opioidok képesek a gyomormûködés befolyásolására a központi
idegrendszeren keresztül is, részt vesznek ily módon a gyomorsavtermelés
és a gasztrointesztinális motilitás szabályozásában. Az alábbi kísérletek
során vizsgáltuk, vajon a központi idegrendszer részt vesz-e az opioid pep-
tidek mucosavédõ hatásának kialakításában.

CÉLKITÛZÉSEK

Mind az α2-adrenoceptor, mind az opioid-receptor agonista vegyületek
perifériásan beadva befolyásolják a gyomornyálkahártya integritását és a
savszekréciót. Azonban kevés adat áll rendelkezésre a centrális α2-
adrenoceptoroknak és opioid-receptoroknak a gyomormûködés szabályo-
zásában betöltött szerepérõl.

Az alábbi kísérletek során céljaink közé tartozott:
1. az α2-adrenerg és opioid-receptor agonista vegyületeknek a gyomor-

mucosa integritásának szabályozásában betöltött szerepének elemzé-
se alkoholos fekélymodellben.

2. Vizsgáltuk továbbá, hogy a centrálisan beadott α2- és opioid-receptor
stimulánsok részt vesznek-e a gyomorsav-szekréció szabályozásában
pylorus lekötött patkányokban.

3. Célul tûztük ki annak vizsgálatát, mely α2-adrenoceptor altípus(ok)
vesznek részt az α2-adrenoceptor agonisták centrális gasztroprotek-
tív és szekréciógátló hatásainak kialakításában.
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4. Vizsgálataink során elemeztük, vajon fennáll-e kölcsönhatás a 
centrális α2-adrenoceptorok és opioid-receptorok megfigyelt gyo-
morra kifejtett hatásai között. Felmerült kérdésként: ha létezik ilyen
interakció a két receptor típus között, akkor milyen mechanizmus
alapján valósulhat meg?

5. Az idegsejtek K+
ATP-csatornák által történõ hiperpolarizációja részt

vesz az opioid- és α2-receptor agonisták különbözõ hatásainak meg-
valósításában. Ezért megvizsgáltuk, hogy a centrális K+

ATP-csatornák
szerepet játszanak-e az α2-adrenoceptor és opioid-receptor agonisták
centrális, gyomornyálkahártyára kifejtett hatásainak létrejöttében.

6. Végezetül arra kerestük a választ, hogy a központi idegrendszeri ha-
tások miként jutnak a gyomormucosára, valamint melyek az ebben
szereplõ perifériás mediátorok.

MÓDSZEREK

Kísérleti állatok
Kísérleteinket hím Wistar patkányokon végeztük (140–180 g). A kísérle-
teket megelõzõen az állatok 24 órán át éheztek, vizet korlátlanul ihattak. 
A coprophagiát megelõzendõ fémrácsos talapzatú ketrecekben helyeztük el
õket.

Alkalmazott vegyületek
Kísérleteink során az alábbi vegyületeket alkalmaztuk: clonidin HCl,
naloxon HCl, naltrindol HCl, yohimbin HCl, prazosin HCl, glibenclamid,
N(G)-nitro-L-arginin, L/D-arginin, DPDPE és β-endorphin (Sigma Chemi-
cal, USA),ARC-239 (K.Thomae, Biberach/Riss, Németország), indometha-
cin (Chinoin Rt., Magyarország), oxymetazolin (RBI Natick, USA), BRL-
44408 maleát (Tocris Cookson Ltd., Nagy-Britannia), β-endorphin anti-
szérum (I. Barna, MTA, Magyarország), DADLE, DAGO és deltorphin II
(A. Magyar, ELTE, Magyarország).

Vegyületek beadásának módjai
Az oldalkamrába intracerebroventricularis (icv.) injekció segítségével jut-
tattuk az egyes vegyületeket éber patkányokban; az icv. injekció volumene
10 µl volt. Az intracisternalis injekciók (5 ml) szintén éber patkányokban,
25 µl-es mikrofecskendõ és 27 G átmérõjû tû segítségével történtek. Az
antagonistákat icv. vagy ic. adtuk be 10 perccel a centrális injekciók elõtt,
ill. 10 vagy 20 perccel a vegyületek sc. vagy oralis alkalmazása elõtt.
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Alkoholos fekélymodell
24 h éhezést követõen az állatok 0.5 ml etanolt (98% etanol 200 mmol/l
HCl-ban) kaptak per os. Egy óra múlva, éterrel történõ túlaltatást követõen
a gyomrokat eltávolítottuk. A nagygörbület mentén felnyitva és fiziológiás
sóoldattal megtisztítva vizsgálta a kialakult nyálkahártya károsodásokat
egy az alkalmazott kezelést nem ismerõ személy. Az egyes vegyületeket per
os 40 perccel, subcutan 30 perccel, és intracerebroventricularisan 10 perc-
cel az alkohol oralis alkalmazása elõtt adtuk be.

A fenti kísérleti modell sav-independens fekélymodell patkányokban,
ezért alkalmas a gyomornyálkahártya védõ mechanizmusok vizsgálatára. 
A gyomorfekélyek kialakulásának mértékét a fekélyindex kiszámítása se-
gítségével határoztuk meg egy nullától négyig terjedõ pontozási rendszer
segítségével (<1 mm fekély: 1 pont; 1–2 mm fekély: 2 pont; 2–3 mm-es
fekély: 3 pont; 3–4 mm fekély: 4 pont). A mucosavédõ hatás mértékét a kö-
vetkezõ képlet alapján határoztuk meg:

100– (kezelt csoport fekélyindexe)/(kontroll csoport fekélyindexe)×100.

A gyomorsav szekréció mérése
Pylorus lekötést végeztünk éternarkózisban, mely módszer különbözõ ve-
gyületeknek a bazális gyomorsav szekrécióra gyakorolt hatásának vizsgála-
tára széles körben használt kísérletes modell. Az egyes vegyületeket icv. ad-
tuk be 10 perccel a pylorus ligaturát követõen. Négy óra múlva éterrel törté-
nõ túlaltatást követõen a gyomrokat eltávolítottuk. A gyomortartalmat
összegyûjtöttük és centrifugálás segítségével a fennmaradó törmeléket eltá-
volítottuk. A gyomornedv térfogatát megmértük, valamint az egyes minták
sósav-koncentrációját 0.1 N NaOH segítségével, pH = 7.0 értékig való tit-
rálás során határoztuk meg. A mérési eredményeket gyomornedv volumen
(ml) és össz. savszekréció formájában tüntettük fel (total acid output, rövi-
dítve TAO; µEq/4 h).

Vagotomia
Éteranaesthesiában a nervus vagus cervicalis szakaszát feltártuk, és mind-
két oldalon cervicalis truncalis vagotomiát végeztünk. Az áloperált kontroll
patkányoknál a nervus vagust hasonló módon tártuk fel, azonban az ideget
nem metszettük át. A mûtétet követõen 3 óra elteltével végeztük a kísérlete-
ket.
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Statisztikai elemzés
Az eredményeket számtani közép±S.E.M. formájában tüntettük fel. Az
alkoholos fekélymodellel végzett kísérleteknél eredményeink statisztikai
analízise során a nem paraméteres adatoknál alkalmazható Mann-Whitney
U tesztet végeztük. A pylorus ligaturát követõen nyert eredményeknél 
varienciaanalízist (ANOVA) követõen Tukey-tesztet hajtottunk végre több-
szörös összehasonlítás céljából. A P < 0.05 értéket tekintettük statisztikailag
szignifikánsnak.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

CENTRÁLIS GASZTROPROTEKCIÓ VIZSGÁLATA – KÍSÉRLETEK
ALKOHOLOS FEKÉLYEKEN

Az αα2-adrenoceptorok gasztroprotektív hatása

Az α2-adrenoceptoroknak különbözõ altípusai ismertek, mégpedig az 
α2A-, α2B-, α2C- és α2D-receptor altípusok. Az α2C-adrenoceptorok az α2B-
adrenoceptorokhoz, míg az α2D-adrenoceptorok α2A-adrenoceptorokhoz
hasonló farmakológiai tulajdonságokat mutatnak. Az α2A-receptorok nagy
affinitással rendelkeznek az oxymetazolin iránt, és kis affinitást mutatnak a
prazosin és ARC-239 iránt; ezzel szemben α2B- és α2C-receptor altípusok
ezzel ellentétes szelektivitással rendelkeznek ezen vegyületek irányában.

A fenti α2-adrenoceptor altípusok ismeretében felmerült a kérdés, vajon
az α2-adrenoceptor agonisták központi idegrendszeren keresztül a gyomor-
mucosára kifejtett hatásaiban megkülönböztethetõ-e az egyes receptor-
altípusok eltérõ szerepe. A perifériás α2A-adrenoceptorok patkányokban a
gyomorsavtermelés szabályozásában játszanak szerepet, míg korábbi kísér-
leti adataink alapján a mucosavédelem perifériás szabályozásában az α2B-
adrenoceptor altípus szerepe tûnik jelentõsnek.

Clonidin perifériás (iv. vagy p.o.) beadás után gasztroprotektív hatást
fejtett ki az alkohol indukálta fekélyekre patkányokban. Intracerebroven-
tricularis alkalmazása esetén szintén dózisfüggõ mucosavédõ hatást hozott
létre (ED50 =150 pmol/patkány). A nem szelektív α2-antagonista yohimbin
gátolta a clonidin által kifejtett centrális gasztroprotekciót. A prazosin, mely
α2B-adrenoceptor antagonista hatással is rendelkezik jól ismert α1-adreno-
ceptor antagonista aktivitása mellett, valamint az ennél szelektívebb α2B-
adrenoceptor antagonista ARC-239 szintén gátolták a clonidin centrális
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gasztroprotektív hatását. A jelen eredményeink alapján a centrális α2-
adrenoceptorok szerepét vizsgálva a mucosavédelem szabályozásában azt
találtuk, hogy a clonidin gasztroprotektív hatása a centrális α2-, ill. α2B-
adrenoceptorok aktivációjának következménye. Összehasonlításként érde-
mes megemlíteni, hogy az antihipertenzív hatása nagyságrendekkel maga-
sabb dózistartományban jelenik meg.

Opioid-receptor agonisták centrális gasztroprotektív hatása
Következõ lépésként a supraspinalis opioid-receptorok jelentõségét vizs-
gáltuk a mucosavédelem szempontjából µ- és δ-opioid receptor agonisták
segítségével. Különbözõ opioid peptidek, pl. δ-opioid receptor szelektív
[D-Ala2, D-Leu5]-enkephalin (DADLE), [D-Pen2, D-Pen5]-enkephalin
(DPDPE), deltorphin II, µ-opioid receptor agonista [D-Ala2, Phe4, Gly5-ol]-
enkephalin (DAGO) és a β-endorphin (mindkét receptor típushoz kötõdõ
ligand) hatását vizsgáltuk intracerebroventricularisan ill. intracisternalisan
beadva az etanol okozta gyomornyálkahártya károsodással szemben. 

A fenti opioid peptidek icv. vagy ic. alkalmazva dózisfüggõ módon gá-
tolták az alkohol által okozott fekélyek kialakulását. A vegyületeket hatás-
erõsségük tekintetében az alábbi módon sorolhatjuk be: β-endorphin >
DAGO > DADLE > deltorphin II > DPDPE icv. adagolás esetén, valamint
deltorphin II > β-endorphin > DPDPE > DAGO > DADLE ic. injekciók
adásakor. Mivel e peptidek nem jutnak át a vér-agy gáton, a mucosavédõ
hatás a központi idegrendszeren keresztül valósul meg. Az δ-opioid recep-
torok részvételét a centrális gasztroprotekcióban alátámasztja az a tény is,
hogy a δ-receptor szelektív antagonista naltrindol (500 pmol/patkány icv.)
gátolta a DADLE, deltorphin II, és DPDPE gyomornyálkahártya védõ 
hatását, a DAGO protektív hatását viszont nem. A vér-agy gáton átjutó 
δ-receptor szelektív opioid vegyületek kifejlesztése rendkívül hatékony,
centrális és perifériás támadásponttal egyaránt rendelkezõ gasztroprotektív
vegyületet eredményezhet.

A centrális αα2-adrenoceptorok és opioid-receptorok közötti interakció
a clonidin indukálta gasztroprotekciónál
Számos irodalmi adat utal arra, hogy az α2-adrenoceptorok és opioid-recep-
torok által közvetített hatásokban interakció figyelhetõ meg. Opioid-recep-
tor antagonisták például gátolták a centrális fájdalomcsillapító, vérnyomás-
csökkentõ hatását az α2-adrenoceptor stimulánsoknak. Kísérleteink során
ezért megvizsgáltuk, vajon az endogén opioid rendszer szerephez jut-e az
α2-adrenoceptorok centrális gasztroprotektív hatásának kialakulásában.
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Az icv. beadott clonidin gasztroprotektív hatását a nem szelektív opioid-
receptor antagonista naloxon és az δ-opioid receptor szelektív naltrindol
centrális beadása felfüggesztette, ezzel szemben quaterner naloxon sc.
injekciói nem befolyásolták az α2-agonista mucosavédõ hatását. Ezek az
adatok azt tükrözik, hogy a centrális opioid-, ill. részben a δ-receptorok
részt vesznek a α2-adrenoceptorok mucosavédõ hatásában. Mivel β-endor-
phin antiszérum intracisternalis injekciója a clonidin centrális fekélygátló
hatását gátolta, az α2-adrenerg és opioid-rendszer közötti interakciót a β-
endorphin α2-receptorok aktivációját követõ felszabadulása közvetítheti.

A centrális K+
ATP-csatornák szerepe az αα2-adrenoceptor és opioid-

receptor agonisták gasztroprotektív hatásában
A K+

ATP-csatornák az α2-adrenoceptorok és opioid-receptorok jelátviteli
mechanizmusaiban fontos lépést képviselnek, ezért megvizsgáltuk a centrá-
lis K+

ATP-csatornák szerepét az α2-adrenoceptor és opioid-receptor ago-
nisták centrális gasztroprotektív hatásában.

A clonidin gasztroprotektív hatását gátolta a szulfonil-urea gliben-
clamid (10–20 nmol/patkány icv.), mely szelektíven blokkolja a K+

ATP-
csatornákat. Az opioid-receptor agonista b-endorphin és DADLE által
kifejtett mucosavédelmet szintén szignifikánsan csökkentette e K+

ATP-
csatorna blokkoló vegyület. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a cent-
rális K+

ATP-csatornák részt vesznek az α2-adrenoceptorok és opioid-recep-
torok által létrehozott mucosavédõ hatásban. A fokozott K+-konduktanciát
az α2-receptorok hatására közvetlenül aktiválódó K+

ATP-csatornák alakíthat-
ják ki és/vagy a β-endorphin felszabadulás nyomán indirekt módon is létre-
jöhet, hiszen mind az α2-adrenoceptorok, mind az opioid-receptorok kap-
csolódnak K+-csatornákhoz.

Az αα2-adrenoceptor és opioid-receptor agonisták centrális gasztro-
protektív hatásának transzmissziója a perifériára
A centrális mucosavédõ hatást perifériára közvetítõ láncszemeket vizsgál-
va, elemeztük a nervus vagus szerepét. A nervus vagus a jól ismert gyomor-
sav-szekréciót fokozó hatása mellett egyre több bizonyíték szól amellett,
hogy ez az agyideg a mucosavédelem közvetítésében is fontos szerephez
jut.

Akut bilateralis cervicalis vagotomiát végeztünk; eredményeink alapján
a vagotomia önmagában szignifikánsan súlyosbította az etanol-indukálta
fekélyek kialakulását, megerõsítve az ezzel kapcsolatos irodalmi adatokat.
Vizsgálataink során azt találtuk, hogy a clonidin mucosavédõ hatását a
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vagusátmetszés felfüggesztette, mely megfigyelés a nervus vagus centrális
mucosavédelem szabályozásában betöltött szerepét támasztja alá. Ehhez
hasonlóan az opioid peptidek esetében is a gasztroprotektív hatás szignifi-
káns csökkenését észleltük akut vagotomiát követõen, ezért az opioidok vo-
natkozásában szintén a dorsalis vagus komplexnek jelentõs szerepe lehet a
centrális hatás perifériára való közvetítésében.

A periférián, a gyomornyálkahártyában számos mediátor ismert, me-
lyek jelentõs szerepet töltenek be a gyomormucosa integritásának fenn-
tartásában. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a vagus rostok aktivációja
lokális mucosavédõ mediátorok felszabadulását hozza létre (pl. szenzoros
neuropeptidek, prosztaglandinok és nitrogén-monoxid). Kísérleteink során
ezért megvizsgáltuk, mely perifériás mediátorok játszhatnak szerepet az
α2-adrenoceptor és opioid-receptor agonisták centrális gasztroprotektív
hatásában.

Eredményeink azt mutatták, hogy a nitrogén-monoxid szintetáz inhibi-
tor N(G)-nitro L-arginin (L-NNA; 40 mg/kg iv.) szignifikánsan csökkentette
a per os ill. icv. beadott clonidin gasztroprotektív hatását. Az L-NNA iv.
injekciója ehhez hasonlóan gátolta az icv. beadott DAGO, β-endorphin,
deltorphin II és kisebb mértékben a DADLE mucosavédõ hatását is. 
L-arginin, az NO-szintetáz szubsztrátja felfüggesztette az L-NNA ezen ha-
tásait. Mindezen eredmények azt támasztják alá, hogy a gyomormucosában
lévõ nitrogén-monoxid részt vesz mind a clonidin, mind pedig az opioidok
indukálta centrális gasztroprotekcióban. 

A következõkben a prosztaglandinok lehetséges szerepét vizsgáltuk 
a centrális mucosavédelem kialakulásában. Indomethacin (20 mg/kg p.o.),
mely a prosztaglandin szintéziséért felelõs ciklooxigenáz enzim non-
szelektív inhibitora, antagonizálta a clonidin centrális gasztroprotektív ha-
tását. Az indomethacin gátolta továbbá az icv. beadott opioid peptidek
mucosavédõ hatását is. Ezért valószínûsíthetõ, hogy a nitrogén-monoxid
mellett a prosztaglandinok részt vesznek a fenti centrális mucosavédõ
mechanizmusokban.
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A GYOMORSAV SZEKRÉCIÓ VIZSGÁLATA –
PYLORUS LIGATURÁT KÖVETÕEN VÉGZETT KÍSÉRLETEK

A centrális αα2A-adrenoceptorok szerepe a gyomorsav szekréció 
szabályozásában
Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a clonidin subcutan, intraduodenali-
san ill. per os beadva dózisfüggõ gyomorsav szekréció gátló hatást fejt.
Mivel a clonidin képes átjutni a vér-agy gáton, a vegyület e hatásának kiala-
kulásában centrális és perifériás mechanizmusok egyaránt szerepet játsz-
hatnak. 

Az elvégzett vizsgálataink azt mutatták, hogy az α2-agonista clonidin
icv. beadva dózisfüggõen csökkentette a gyomornedv térfogatát, és gátolta
a gyomorsav szekrécióját (ED50=20 nmol/patkány icv.) pylorus ligaturát
követõen. A clonidin centrális antiszekretoros hatását az icv. beadott yohim-
bin szignifikánsan csökkentette, mely azt igazolja, hogy e hatásért a centrá-
lis α2-adrenoceptorok felelnek. A clonidin icv. hatékony dózisát sc. beadva
nem befolyásolta a gyomorsav-szekréciót, alátámasztva ezzel azt a feltéte-
lezésünket, hogy a fenti antiszekretoros hatás nem a vegyület vér-agy gáton
át a perifériára való kijutása nyomán jön létre, hanem a centrális α2-adreno-
ceptorok aktivációjának következménye. 

A következõkben arra kerestük a választ, vajon mely α2-adrenoceptor
altípus vesz részt a clonidin centrális a gyomorsav szekréció gátló hatásá-
ban. Prazosin (4.7 nmol/patkány icv.), mely az α2A-receptorok iránt kisebb,
míg az α2B-receptorok iránt nagyobb affinitással rendelkezik, nem befo-
lyásolta a clonidin antiszekretoros hatását. Ehhez hasonlóan az ARC-239
(10.4 nmol/patkány icv.) – egy szelektívebb α2B-receptor antagonista –
szintén nem módosította a clonidin gyomorsav szekrécióra kifejtett centrá-
lis gátló hatását. Ezek az eredmények azt támasztják alá, hogy az α2B-
receptor altípus valószínûleg nem játszik szerepet a gyomorsav termelés
centrális szabályozásában. Megvizsgáltuk ezért, hogy az α2A-adrenocep-
torok milyen jelentõséggel rendelkeznek ezen folyamatok közvetítésében.
Kísérleteinkben az α2A-adrenoceptor agonista oxymetazolint icv. beadva
dózisfüggõ módon csökkentette a gyomornedv volument és a termelt 
sósav mennyiségét (ED50 = 7.5 nmol/patkány icv.). A nem szelektív α2-
antagonista yohimbin és az α2A-szelektív antagonista BRL-44408 icv. ada-
golva gátolták az oxymetazolin antiszekretoros hatását. Mindezek alapján
arra következtethetünk, hogy a centrális α2A-adrenoceptorok gátló hatásuk
révén részt vesznek a gyomorsavtermelés centrális szabályozásában, míg 
a centrális gasztroprotekciót az α2B-adrenoceptor altípus közvetíti.
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Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a krónikus pszichoszociális stressz
csökkenti az α2A-adrenoceptor altípus expresszióját emlõs agyban. Külön-
bözõ emocionális állapotok (pl. félelem, düh), stressz szituációk képesek
befolyásolni a gyomorsav szekréciót a központi idegrendszeren keresztül.
A centrális α2A-receptorok down-regulációja feltehetõleg a lehetséges okok
egyike, mely révén a hosszan tartó stressz a gyomorsavtermelésre hat a köz-
ponti idegrendszer közvetítésével.

Az opioid-rendszer szerepe az αα2-adrenoceptor agonisták centrális
antiszekretoros hatásában
További vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy a centrális opioid-
rendszer részt vesz-e – a mucosavédelemhez hasonlóan – az α2-adrenocep-
tor által létrehozott antiszekretoros válaszban.

Eredményeink azt mutatják, hogy a nem szelektív opioid-receptor anta-
gonista naloxon (50 nmol/patkány icv.) gátolta az α2-adrenoceptor ago-
nisták savszekréció csökkentõ hatását. A naltrindol (0.5 nmol/patkány icv.),
mely δ-opioid receptor szelektív antagonista, szintén csökkentette a cloni-
din (47 nmol/patkány icv.) és oxymetazolin (16.8 nmol/patkány icv.) által
kifejtett szekréció gátlást. Tehát mindezek alapján a (δ-)opioid-receptorok
részvétele feltételezhetõ az α2-adrenoceptorok centrális antiszekretoros
hatásában.

Az K+
ATP-csatornák jelentõsége az icv. beadott αα2-adrenoceptor

és opioid-receptor agonisták gyomorsavtermelést gátló hatásában
Mivel a centrális K+

ATP-csatornák részt vesznek a különbözõ α2-adrenocep-
tor és opioid-receptor mediálta hatásokban, elemeztük – a gasztroprotekció-
hoz hasonlóan – a K+

ATP-csatornák szerepét az α2-adrenoceptor és opioid-
receptor agonisták közvetítette antiszekretoros hatás kialakulásában.

A clonidin (47 nmol/patkány icv.), oxymetazolin (16.8 nmol/patkány
icv.) és β-endorphin (1 nmol/patkány icv.) szignifikánsan csökkentették a
gyomorsav szekréciót. Amikor a K+

ATP-csatorna blokkoló glibenclamiddal
elõkezelést végeztünk (10 nmol/patkány icv.), a clonidin és oxymetazolin,
továbbá a β-endorphin antiszekretoros hatása szignifikánsan csökkent.
Mindezek alapján úgy tûnik, hogy a K+

ATP-csatornák valószínûleg részt
vesznek mind az α2-adrenoceptor agonisták, mind pedig az opioidok indu-
kálta antiszekretoros hatásban.
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AZ ÉRTEKEZÉS FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI

1. A központi idegrendszer fontos szerepet játszik a gyomornyálkahártya
integritásának fenntartásában és a gyomorsav-szekréció szabályozásá-
ban a lokális mediátorok és a gyomor szabályozó mechanizmusai 
mellett.

2. A supraspinalis α2-adrenoceptorok ill. opioid-receptorok aktivációja
olyan folyamatokat indít el, melyek a gyomormucosában protektív ill.
savszekréció gátló hatásokat eredményeznek.

3. A centrális α2A-adrenoceptorok aktivációja a gyomorsav-szekrécióra
fejt ki gátlást, míg az α2B-adrenoceptorok a centrális mucosavédelem
közvetítésében játszhatnak szerepet.

4. Az α2-agonisták a centrális antiszekretoros és gasztroprotektív hatásai
opioid-függõ effektor mechanizmusok közvetítésével valósulnak meg.

5. A centrális K+
ATP-csatornák részt vesznek az α2-adrenoceptor és opioid-

receptor agonisták közvetítette fekélygátló hatások mediálásában.
6. A nervus vagus integritása elengedhetetlen a centrális gasztroprotektív

hatás kialakulásához.
7. A perifériás mediátorok közül a szenzoros neuropeptidek, a nitrogén-

monoxid és a prosztaglandinok szükségesek a központi idegrendszeren
keresztül megvalósuló mucosavédelem létrejöttéhez.

8. A megfigyelt centrális gasztroprotektív és gyomorsav-szekréció
csökkentõ hatások a késõbbiekben talán új profilaktikus ill. hatékony
fekélygátló kezelések támadáspontjai lehetnek.
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