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BEVEZETÉS 

 

A nociceptin egy 17 aminosavból álló polipeptid, mely szerkezetét tekintve az endogén 

opioid peptidekhez mutat hasonlóságot, azok közül is leginkább a dinorfin A-hoz. A 

nociceptin receptorának a NOP receptornak jellegzetessége, hogy naloxonnal nem 

antagonizálható és a klasszikus μ-, κ- és δ-opioid-receptorok agonistáit nem köti. A NOP 

receptor hatását a sejt belseje felé Gi/G0 fehérje közvetíti és jelenleg az opioid receptorcsalád 

nem-opioid tagjaként tartják számon. 

A nociceptin prepronociceptinből (PPNC) enzimatikus hasítással képződik a központi 

idegrendszerben és a periférián egyaránt. Ebből a 176 aminosavat tartalmazó polipeptidből a 

nociceptinen kívül több biológiailag aktív neuropeptid, mint a nociceptin II, a nociceptin III, 

illetve a nocisztatin hasad le. A nocisztatin számos hatásában a nociceptin funkcionális 

antagonistájaként viselkedik, azonban élettani/kórélettani szerepének megértését nagyban 

megnehezíti, hogy receptorát mindmáig nem sikerült azonosítani. 

A nociceptin szervezetbeni eloszlása alapján feltételezhető volt, hogy részben 

neurotranszmitterek modulációján keresztül, részben közvetlenül befolyásolja az élettani 

folyamatokat. A nociceptin részt vesz a vegetatív funkciók (adrenerg rendszer), a figyelem, a 

memória (kolinerg rendszer), a motoros kontroll és a motiváció (dopaminerg rendszer) 

szabályozásában. Szerepe számos élettani folyamatban is igazolt, amelyet döntően a biogén 

amin neurotranszmitterek felszabadulásának gátlásán keresztül fejt ki: gátolja a 

depolarizációval kiváltott transzmitter-felszabadulást a kolinerg, a noradrenerg, és a 

szerotonerg neuronokból, míg a hisztaminerg neuronokkal való kölcsönhatására vonatkozóan 

ellentmondásosak az irodalmi adatok.  

A nociceptin élettani/kórélettani szerepére döntően állatkísérletes adatok és az exogén 

nociceptin kiváltotta hatások elemzése alapján következtethetünk. Munkánkban az exogén 

nociceptin hatásának vizsgálata mellett különböző állatmodelleken, illetve humán ischémiás 

kórképekben vizsgálni kívántuk a plazma, a liquor és a különböző agyrészletek nociceptin-, 

nocisztatin-, illetve biogén amin szintjében fellépő esetleges változásokat. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Munkánk során a következő kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. Vizsgálni kívántuk, hogy patkányokban az exogén (i.c.v.) adott nociceptin, hogyan 

befolyásolja a hisztamin- és szerotoninszintet a periférián, illetve a központi 

idegrendszerben? 

2. Változik-e a perifériás és a központi idegrendszeri nociceptin- és nocisztatinszint 

neuropátiás fájdalom esetén? 

3. A stressz okoz-e az endogén nocisztatinszintben a liquorban és a plazmában változást, 

illetve a feltételezhető hatás okoz-e változást a szerotonerg neurotranszmisszióban? 

4. A rövid ideig tartó nagy dózisú, illetve a hosszú idejű kis dózisú alkoholterhelés, 

milyen hatást fejt ki a perifériás és központi idegrendszerben a nocisztatin 

anyagcserére? 

5. Befolyásolja-e az újszülöttkori nociceptin, nocisztatin, illetve a perinatális korban β-

endorfinnal való kezelés (hormonális imprinting) patkányban a központi idegrendszeri 

dopamin és szerotonin anyagcserét?  

6. Egy újonnan kifejlesztett kolinészteráz reaktivátor vegyület (K-27; 1-(4-hidroxiimino-

metil-piridinium)-3-(4-karbamoilpiridinium)-propán-dibromid) központi 

idegrendszerbe való bejutásának vizsgálata. 

7. Akut ischémiás stroke betegek plazma nociceptinszintje mutat-e eltérést a korban és 

nemben illesztett kontroll személyekéhez hasonlítva, valamint a nociceptinnek az 

állatkísérletekben kimutatott központi idegrendszeri szerotonin kiáramlást csökkentő 

hatása, kimutatható-e ezen betegek plazma szerotoninszintjének változásában is? 
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MÓDSZEREK 

 
Vizsgálatainkat egyrészt patkányokon különböző állatmodelleken, illetve humán mintákból 

végeztük. 

 
• ÁLLATMODELLEK 

 
 

Vizsgálatainkat Wistar (Charles River, Budapest) patkányokon végeztük. Az állatokat 

ad libitum víz és táp, normál fény-sötét ciklusú standard körülmények között tartottuk. Az 

állatokat éter narkózis alkalmazása mellett (az állatvédelmi szabályok betartásával, 

1806/007/2004), a belső szemzugon át elvéreztettük és a foramen occipitale magnum-on át 

liquor mintát vettünk. A K-EDTA-val alvadásgátolt vérhez (4-8 ml) azonnal 0,6 TIU/ml 

aprotinint (Calbiochem, Darmstadt, Németország) adtunk proteáz inhibítorként. A vért 1600 

g-n, 15 percig, 4 °C-on centrifugáltuk (Janetzky-K70, Berlin, Németország) és a plazmát 

mintavételi csövekbe gyűjtöttük. A liquor mintákat (90-170 µl) közvetlenül alkalmaztuk a 

mérésekhez. Az állatokból jéghideg alumínium lapon távolítottuk el a különböző 

agyrészleteket: a frontális cortexet, a hypothalamust, a hippocampust, a striatumot és az 

agytörzset. A mintákat a felhasználásig -80°C-on tároltuk. 

 

Exogén nociceptin hatásának vizsgálata 

Vizsgálatainkat nyolc hetes hím patkányokon végeztük. A nociceptint (Bachem, Svájc) 

5,5 nmol/állat, a  Substance P-t (SP; Bachem, Svájc) 50 nmol/állat, a compound 48/80-at 

(Sigma, USA) 100 μg/kg és a cromolynt (Orion, Finnország) 1 mg/kg dózisban adtuk. A 

vegyületek mindegyikét fiziológiás sóoldatban oldva, i.c.v., 20 μl térfogatban alkalmaztuk. A 

kontroll csoport csak az azonos térfogatú, oldószerként használt fiziológiás sóoldat kezelést 

kapta. Mindegyik csoportba 5 állatot soroltunk. Vér- és liquor mintát vettünk 1 órával a 48/80 

kezelés és 2 órával a nociceptin, valamint a SP kezelést követően. A kombinált kezelések 

alkalmával a cromolyn-t 30 perccel a compound 48/80 előtt adtuk.  
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Neuropátiás fájdalom modell (krónikus diabétesz) 

A diabéteszt i.p. 50 mg/ttkg pentobarbital-nátrium oldattal altatott hím patkányokon, a 

vena femoralis-ba adott egyszeri, 60 mg/ttkg, ex tempore készült Streptozotocin oldattal 

váltottuk ki. A kontroll csoportba tartozó állatok i.v. 0,9 %-os NaCl oldatot kaptak. A 

diabétesz indukciója után, hetenként ellenőriztük a testtömeg és a vércukorszint alakulását. A 

vércukormérést GOD-POD Reanal Diagnosztika módszerrel végeztük (Hitachi U-200 

Spektrofotométer, Tokió, Japán). Azokat az állatokat tekintettük diabéteszeseknek, melyek 

vércukorszintje a normál vércukorszintnek háromszorosa volt (＞18 mmol/l). A diabétesz 

kialakulása után 2, 4, 8, 12 és 16 héttel az állatok egy-egy csoportjából (egy csoportba 7 

állatot soroltunk) a testtömeg feljegyzése után vér és liquor mintát vettünk.  

 

Stressz modell  

Kísérleteinkben nőstény patkányokat elválasztáskor 2 napos teljes víz és 

tápmegvonásnak tettünk ki, mellyel az igen erős akut stresszhatást modelleztük, majd a négy 

hónapos állatokból (120 napos) vér-, liquor- és agyrészlet mintát vettünk. Mindegyik 

csoportba 12 állatot soroltunk.  

 

Alkohol modell  

Vizsgálatainkat nőstény patkányokon végeztük. Kísérletes modellünkkel az anyák 

szoptatás alatti alkoholfogyasztását próbáltuk demonstrálni. A szoptatós patkányokat három 

csoportba soroltuk: 1) a szülés napjától 21 napig, 3% alkohol tartalmú vizet ivott; 2) a szülés 

utáni 4. napon, 24 órán át, 15% alkohol tartalmú vizet ivott; 3) a kontroll csoport csapvizet 

ivott (ad libitum). Az utódállatokat a 21. napon választottuk el, majd a 3 hónapos állatokat 

használtuk további kísérletes céllal. Mindegyik csoportba 10 állatot soroltunk.  
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Újszülöttkori nociceptin, illetve nocisztatin kezelés (imprinting)  

Nőstény patkányokat ad libitum víz és táp, normál fény-sötét ciklusú standard 

körülmények között tartottuk. Ezek hím és nőstény utódait újszülött korban (a születést 

követő 24 órában) fiziológiás sóoldatban oldott 10 µg nociceptinnel, illetve 10 µg 

nocisztatinnal kezeltünk. A kontroll csoport fiziológiás sóoldat kezelést kapott. Mindegyik 

csoportba 5 állatot soroltunk.  

 

β-endorfin kezelés 

A 3 nőstény patkány a vemhesség 19. napján, i.m. egyszeri dózisú, fiziológiás 

sóoldatban oldott 10 µg β-endorfint kapott. A 3 nőstény kontroll állat fiziológiás sóoldat 

kezelést kapott. A hím utódállatok a 21. napon kerültek elválasztásra, majd azt követően 

standard laboratóriumi körülmények között tartottuk őket. Az 5 hónapos hím utódállatokat 

használtuk további kísérletes céllal (12 kontroll és 12 β-endorfin kezelt).  

 

Biszpiridinium-aldoxim meghatározása validált HPLC-EC módszerrel 

A hím állatokat i.m. 49,5 μmol (22,12 mg) K-27 (Department of Toxicology, Faculty 

of Military Health Sciences, Defence University, Hradec Kralove, Cseh Köztársaság) oldattal 

kezeltük (oldószer: fiziológiás só). A kontroll állatok oldószer kezelést kaptak. Mindegyik 

csoportba 5 állatot soroltunk. 60 perccel a kezelést követően az állatokból liquort és vért 

vettünk. A teljes agyat a liquor vétel után azonnal eltávolítottuk. A vizeletmintákat egyedileg 

gyűjtöttük.  

 

• ISCHÉMIÁS BETEGCSOPORTOK 

A vérminták gyűjtése és az elvégzett vizsgálatok a Szent János Kórház Etikai 

Bizottságának 188/2004 számú engedélyével történtek. A vizsgált személyek a mérések 

elvégzéséhez tájékozott beleegyezésüket adták. A betegek a kórház Neurológiai Osztályára 

akut stroke miatt felvételre került személyek voltak, míg a kontrollok korban és nemben 

egyező csoportja részben olyan személyekből állt (K1), akiknek volt már stroke-ja, de a 
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vérminta vétele időpontjában akut történése nem volt, illetve olyan személyekből (K0), 

akiknek semmiféle agyi érbetegsége sem akutan, sem korábban nem került megállapításra. A 

laboratóriumi vizsgálatokat végzők részére a személyek csoportbeosztása csak a mérések 

elvégzése után vált ismertté. A stroke-ot képalkotó-vizsgálattal kimutatott releváns eltérés 

bizonyította.  

 

Mérési módszerek 

A plazma, a liquor és a különböző agyszövetek hisztamin tartalmának meghatározása 

mikroradioenzimatikus módszerrel történt. 

A biogén aminokat (dopamin, szerotonin) és metabolitjaikat (5-hidroxi-indolecetsav 

(5-HIAA), homovanillinsav (HVA)) a plazma, a liquor és az agyszövet mintákból validált 

HPLC-EC módszerrel határoztuk meg.  

A nociceptin és nocisztatin meghatározása humán plazma, illetve patkány plazma és 

liquor mintákból validált 125I-RIA módszerrel történt. 

 

Statisztikai analízis 

A kísérletek eredményeit Student-féle kétmintás t-próbával értékeltük ki. Az egyes 

csoportok értékei közötti különbségeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha a Student féle 

kétmintás t-próba szerint a p<0,05 értéket adott. 

 

EREDMÉNYEK 

 

1. A nociceptinerg és a hisztaminerg rendszer kapcsolatát tanulmányozó vizsgálataink 

azt mutatták, hogy a nociceptin a központi idegrendszerben fokozza mind a 

hízósejtekből, mind a neuronálisan jelen lévő hisztamin kiáramlását, míg a központi 

idegrendszeri szerotoninszintet szignifikánsan csökkenti. A compound 48/80 és a SP a 

nociceptinhez hasonlóan a központi idegrendszerben hisztamin kiáramlást fokozó 
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hatással bír, azonban hatásuk a hízósejtes és a neuronális hisztamin vonatkozásában 

eltérő. A nociceptin és SP hatása csak a központi idegrendszerben érvényesül, míg a 

compound 48/80 hatása a periférián is megnyilvánul. 

2. A neuropátiás fájdalom metabolikus modelljében eredményeink azt mutatják, hogy a 

16 hétig fennálló krónikus diabétesz nem befolyásolja sem a plazmában, sem pedig a 

liquorban a nociceptinszintet, míg a nocisztatinszint mind a plazmában, mind pedig a 

liquorban szignifikánsan megemelkedik. 

3. Az elválasztáskor stresszhatásnak kitett, majd három és fél hónapos korban vizsgált 

nőstény patkányokban a stresszhatás eredményeképpen nem változik a vizsgált 

agyrészletek (frontális cortex, striatum, hypothalamus, hippocampus és agytörzs) 

szerotoninszintje, viszont szignifikánsan megemelkedett az 5-HIAA-szint a 

striatumban, és csökkent a hypothalamusban, valamint az agytörzsben. A frontális 

cortexben nem tapasztaltunk jelentős változást. A nocisztatinszint a plazmában 

szignifikánsan megemelkedett, míg a liquorban nem tapasztaltunk szignifikáns 

változást. 

4. Alkohol-terheléses vizsgálataink eredményei azt mutatták, hogy a szoptatós anyák 

nagy dózisú (15% alkohol), akut (24 órás) alkoholfogyasztása, a felnőtt korú utódok 

központi idegrendszeri nocisztatinszintjét emeli meg jelentős mértékben, míg a 

krónikus (21 napig) és kis dózisú (3% alkohol) alkoholfogyasztás, az utódok plazma 

nocisztatinszintjének szignifikáns emelkedését okozza. 

5. Az újszülöttkori nociceptin kezelés eredményeképpen a felnőttkorban vizsgált 

állatokban a szerotonerg rendszerben tapasztaltunk szignifikáns eltéréseket. A 

hypothalamusban, a hippocampusban és a striatumban emelkedett az 5-HIAA szint, 

míg a frontális cortexben csökkent. A hypothalamusban szignifikánsan magasabb 

szerotoninszint alakult ki, a hippocampusban csökkent szerotonin értéket 

tapasztaltunk, míg a frontális cortexben csökkent szerotoninszintet csak a hím állatok 

mutattak. A nociceptin kezelés a dopaminerg rendszerre nem volt jelentős hatással, 

egyedül az agytörzsben mértünk szignifikánsan magasabb HVA-szintet. A nocisztatin 

kezelés ezzel szemben jelentős hatással bírt mind a szerotonerg, mind pedig a 

dopaminerg rendszerre. A hypothalamusban, a hippocampusban és a striatumban 

szignifikánsan megemelkedett az 5-HIAA-szint, míg a frontális cortexben csökkent. 
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Nocisztatin kezelés hatására a szerotoninszint mind a hypothalamusban, mind az 

agytörzsben, mind a striatumban, mind pedig a frontális cortexben csökkent. A 

nociceptinnel szemben, a nocisztatin kezelés a hypothalamusban, az agytörzsben, a 

hippocampusban és a striatumban is szignifikánsan csökkentette a dopaminszintet, 

míg a frontális cortexben csak a nőstény állatokban volt megfigyelhető ez a változás. 

A HVA-szint az agytörzsben mutatott szignifikáns emelkedést, míg a striatumban csak 

a nőstényekben mértünk jelentős emelkedést. A vemhesség 19. napján i.m., egyszeri 

dózis β-endorfin-nal kezelt Wistar patkányok öt hónapos hím utódaiban, a 

szerotoninszint a vizsgált agyrészletek (frontális cortex, hippocampus, hypothalamus, 

agytörzs) mindegyikében szignifikánsan csökkent. A szerotonin metabolit 5-HIAA-

szintje, a hippocampus kivételével, minden vizsgált agyrészletben szignifikáns 

emelkedést mutatott. A β-endorfin kezelés az utódok plazma nocisztatinszintjének 

szignifikáns emelkedését okozta. 

6. Validált HPLC-EC kromatográfiás módszert dolgoztunk ki, egy újonnan felfedezett, 

acetilkolin-észteráz enzim reaktivátor, biszpiridinium aldoxim (K-27) különböző 

biológiai mintákból való nagy pontosságú és érzékenységű meghatározására. 

Megállapítottuk, hogy a K-27 rendkívül hidrofil karaktere ellenére, képes bejutni a 

központi idegrendszerbe, azonban a dopaminerg és szerotonerg anyagcserét 60 perccel 

az i.m. beadását követően sem befolyásolja. 

7. Humán vizsgálataink azt mutatták, hogy akut ischémiás betegekben a plazma 

nociceptinszintje szignifikáns megemelkedik. A betegek plazma szerotoninszintjében 

szignifikáns eltérést nem mutatkozott sem a kontroll csoport értékeihez, sem az egyes 

vizsgált beteg csoportok (carotis területi, lacunaris területet érintő és transiens 

ischémiás attack) között. A betegek plazma 5-HIAA értéke sem különbözött 

szignifikánsan a kontroll csoport értékétől, viszont mind a carotis területi, mind pedig 

a lacunaris területet érintő keringészavarban szignifikánsan magasabb volt az 5HIAA-

szint, mint a semmiféle agyi érbetegségben nem szenvedett kontrollok csoportjában.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Megállapítottuk, hogy a nociceptin a központi idegrendszerben fokozza mind a 

hízósejtekből, mind a neuronálisan jelen lévő hisztamin kiáramlását. Miután ismert, 

hogy a hisztamin a központi idegrendszerben a fájdalom mechanizmusának 

kialakulásában jelentős szereppel bír és kísérleteinkben a nociceptin hisztamint 

felszabadító hatását igazoltuk, feltételezzük, hogy a nociceptin a hisztamin 

fájdalomcsillapításban betöltött hatását esetlegesen támogatni/fokozni képes. 

2. Krónikus diabéteszben, azaz a neuropátiás fájdalom metabolikus modelljén, a 

centrálisan és perifériásan is kimutatható szignifikánsan magasabb nocisztatinszint, 

megerősíti a nocisztatinerg rendszer neuropátiás fájdalomban való érintettségét. 

3. Az elválasztási periódusban a szervezetet ért akut stresszhatás, a felnőttkorban vizsgált 

patkányokban, megváltozott szerotonerg anyagcseréhez vezet és a plazmában közel 

kétszeresére emelkedik a nocisztatinszint. Mivel vizsgálatainkban a stresszhatások 

eredményeit a már felnőtt szervezetben mértük, ezért elmondhatjuk, hogy ebben a 

rendkívül érzékeny életszakaszban (elválasztási periódus) a szervezetet ért akut 

stresszhatás a későbbiekben, a már felnőtt állatokban megjelenő, tartós változásokat 

eredményez.  

4. Alkohol-terheléses vizsgálatainkból arra következtethetünk, hogy mind az akut, mind 

pedig a krónikus alkohol-adagolási algoritmus, hatással van az utódok endogén 

nocisztatinszintjére, ezáltal pedig az utódok fájdalomtűrőképessége változhat.  

5. Elsőként vizsgáltuk és mutattuk ki, hogy a neonatális korban kapott nociceptin, 

valamint a nocisztatin kezelés egyaránt, megváltozott dopamin és szerotonin 

anyagcseréhez vezet a felnőtt állatokban, a központi idegrendszerben. A nociceptin 

kezelés főként a szerotonerg rendszerben okoz szignifikáns eltérést és az egyes 

agyterületek érzékenysége különböző. A nocisztatin kezelés a felnőttkorú 

patkányokban a központi idegrendszeri szerotonerg és dopaminerg rendszert is 

jelentősen befolyásolja. Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy a központi 

idegrendszerben mind a szerotonerg, mind pedig a dopaminerg rendszer a nocisztatin- 

hatásra fokozottan érzékeny az egyedi élet korai szakaszában. A hormonális 

imprinting szempontjából igazoltan érzékeny másik életszakaszban, a perinatális 
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kritikus periódusban való β-endorfin kezelés, az utódokban szignifikánsan 

megemelkedett nocisztatinszintet eredményezett a plazmában és a különböző 

agyrészletekben megváltozott a szerotonerg anyagcsere. 

6. Az általunk kifejlesztett validált HPLC-EC módszer alkalmas a rendkívül hatékony 

acetilkolin-észteráz reaktivátor biszpiridinium aldoxim (K-27) szérumból, 

agyszövetből, liquorból és vizeletből történő meghatározására, illetve alkalmasnak 

látszik más acetilkolin-észteráz enzim reaktivátor oximok koncentrációjának gyors, és 

nagy érzékenységű meghatározására, különböző biológiai mintákból.  

7. Elsőként vizsgálva 26 akut stroke és 6 transiens ischemias attack (TIA) beteg plazma 

nociceptinszintjét megállapítottuk, hogy a keringészavar helyétől függetlenül a 

betegek szignifikánsan magasabb plazma nociceptinszinttel jellemezhetők. Miután a 

korábbi agyi keringészavarból felépült személyek plazma nociceptinszintje 

vizsgálataink szerint nem különbözik a semmiféle agyi érbetegségben sem aktuálisan, 

sem korábban nem szenvedőkétől, az emelkedett plazma nociceptinszintet az akut 

stroke, illetve TIA következményének tartjuk. Eredményeink továbbá megerősítik a 

más vizsgálatokban is kimutatott szerotonerg diszregulációt stroke esetén. 
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