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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 
 

Régóta, már a történelmi időktől fogva ismert, hogy a mákgubóból készült 
bódító készítmények több hatásához is tolerancia fejlődik ki, amennyiben 
rendszeresen alkalmazzák őket. A medicinában a mák egyes alkaloidjait (morfin, 
kodein), és a velük megegyező hatásmechanizmusú gyógyszereket főképpen 
fájdalomcsillapításra használják. Mind a mai napig, a legkedveltebb és 
leggyakrabban alkalmazott opioid hatású vegyület a morfin (Sertürner, 1805). 
Használatát azonban korlátozza, hogy jelentős nemkívánatos hatásai is vannak (pl. 
gátolja a légzőközpont működését, euforizál, szedatív), valamint krónikus 
alkalmazása során dependencia, illetve legtöbb hatásához - különböző mértékben 
ugyan, - de tolerancia fejlődik ki. A morfinhoz hasonló hatáserősségű, ám 
kevesebb mellékhatással rendelkező gyógyszerek kifejlesztésére irányuló kutatások 
két legfőbb célja az, hogy a fájdalomcsillapító hatás erőssége ne csökkenjen, illetve 
krónikus alkalmazás során ne, vagy csak jóval lassabban fejlődjön ki tolerancia.  
 
Az endogén opioid rendszer és az opioid receptorok, receptor altípusok és 
ligandok 
 

Az opioidok, hasonlóan a legtöbb gyógyszerhez, a szervezetben 
receptorok aktiválásán keresztül fejtik ki hatásaikat. Ezidáig három alapvető opioid 
receptor a µ, κ és a δ létezését valószínűsítették. A receptorokat gyakorlatilag 
egyidőben írták le az endogén opioidokkal, amelyeket enkefalinoknak, 
endorfinoknak és dinorfinoknak neveztek el szerkezeti sajátosságaik alapján. A 
közelmúltban írták le a µ receptor szelektív endomorfinokat. Minden endogén 
opioid peptid szerkezetű, és nagyobb prekurzor molekulákból képződik. Az 
enkefalinok prekurzora a proenkefalin, a dinorfinoké a prodinorfin, az endorfinoké 
pedig a proopiomelanocortin. Az endomorfinok előanyagát eddig még nem sikerült 
izolálni. 

Az opioid receptorokhoz kapcsolódó ligandok eltérőek mind 
szerkezetileg, mind pedig kötési és receptor aktiválási tulajdonságaik alapján is. µ 
receptor szelektív agonista pl. a peptid szerkezetű DAMGO és DALDA, 
antagonista a peptid CTAP és a heterociklikus naloxonazin. A δ receptorhoz is 
számos peptid (DPDPE, deltorphin II, DALCE, TIPPψ) és nem peptid (naltrindol, 
naltriben, benzilidén-naltrexon, naltrindol-izotiocianát) kötődik szelektíven. 
Ugyanígy κ szelektív ligandokat is ismerünk, a nem peptid szerkezetek közül 
ilyenek az agonista hatású etilketociklazocin, U50488H és az U69593, antagonista 
a nor-binaltorphimin. 

A molekuláris biológiai kutatások végül elvezettek az opioid receptor 
klónozásához is, így az aminosav-sorrend megállapítása is megtörténhetett. A 
kutatások eddig mindössze egyetlen allél létezését igazolták, µ, κ és δ receptorokra 
egyaránt.  
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Mindhárom opioid receptor a hét transzmembrán doménnel rendelkező G-
protein kapcsolt receptorok közé tartozik. A receptorok között nagyfokú homológia 
figyelhető meg, különösen a transzmembrán régiók aminosav-sorrendje hasonló. 
Az opioid receptorok Gi/Go és Gq proteineket aktiválnak, így a következő second 
messenger rendszereket befolyásolják: adenilcikláz (gátlás9, Ca++-csatorna (gátlás), 
K+-csatorna (nyitás), valamint a foszfoinozitol kaszkád (aktiválás). Az opioidok 
fájdalomcsillapító hatását mindezek a celluláris aktivációk illetve gátlások 
magyarázhatják. 

Farmakológiai módszerekkel mindhárom opioid receptor esetében 
altípusokat is leírtak. A µ receptoroknak három altípusa ismert: a µ1, µ2 és a µ3. A 
δ receptor esetében beszélünk DPDPE, DALCE és benzilidén-naltrexon érzékeny 
δ1 receptorról valamint deltorphin II, naltrindol-izotiocianát és naltriben érzékeny 
δ2 receptorról. Gerincvelői szinten nem sikerült kimutatni DALCE által létrehozott 
antagonizmust DPDPE és deltorphin II ellen tail-flick teszten, ezért egyes 
vélemények szerint spinálisan nincsenek δ1, csak δ2 receptorok. 

A κ receptornak eddig 4 altípusát különítették el, a κ1a-t, κ1b-t, κ2-t és a 
κ3-at. 

 
Az opioid receptorok szerepe a fájdalomcsillapításban 
 
 A kutatások során kiderült, hogy az antinociceptív hatást közvetítő opioid 
receptor típusa függ az alkalmazott fájdalmas stimulus természetétől, a kísérletben 
vizsgálni kívánt opioid agonistától és annak alkalmazási módjától. A hőhatáson 
alapuló antinociceptív tesztek főleg a µ receptor közvetítette analgetikus hatásra 
érzékenyek, míg a kémiai ingerekkel kiváltott fájdalomérzetet a κ mediálta hatások 
is csillapítják.  

A δ receptor fájdalomcsillapításban betöltött szerepére a szelektív δ 
agonistákkal végzett kísérletek sokáig nem adtak egyértelmű választ. A vegyületek 
antinociceptív aktivitása attól is függ, hogy melyik központi idegrendszeri régióban 
vizsgáljuk azt. A δ szelektív DPDPE-ről kimutatták, hogy tail-flick teszten 
intracerebroventrikulárisan (a továbbiakban icv.) adva δ receptoron keresztül ható 
analgetikum, míg intratekálisan (a továbbiakban it.), az L3-L5 csigolyák 
magasságában bejuttatva µ agonistaként viselkedik. Ugyanakkor a deltorphin II a 
gerincvelő liquorterébe adva is δ agonistaként viselkedik. Fölmerült annak gyanúja 
is, hogy a δ1 receptor csak funkcionálisan kimutatható altípus. 

A δ receptor elleni antiszensz-oligo-DNS-sel végzett kísérletekből arra a 
következtetésre jutottak, hogy a klónozott δ receptor farmakológiailag a δ2 receptor 
altípusnak felel meg. 

A µ receptor hiányos és µ knock-out egerekkel végzett kísérletek arra 
utalnak, hogy a µ receptor megléte szükséges a δ mediálta antinociceptív 
hatásokhoz. Kimutatták, hogy µ receptor deficiens CXBK egerekben az icv. adott δ 
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receptor agonisták antinociceptív aktivitása csökkent. A µ knock-out egerekben 
pedig nemcsak a morfin antinociceptív hatása csökkent drámaian, hanem az icv. 
adott, δ1 szelektív DPDPE-é is.  
 
Opioid receptor interakciók 
 

Az opioid receptorok egymással kölcsönhatásba léphetnek, akár helyileg, 
egy jól körülhatárolt idegrendszeri régión belül, akár különböző régiókban, 
úgynevezett nem lokális interakciók révén. Ha a lokális kölcsönhatásért azonos 
idegsejten lokalizált receptorok felelősek, akkor fölmerülhet a receptorok fizikai 
asszociációjának lehetősége is. 

Lokális interakciókat a gerincvelőben és az agyban egyaránt leírtak. 
Gerincvelői szinten a δ agonista Leu-enkefalin potencírozza a morfin, a DPDPE 
pedig a DAMGO antinociceptív hatását. 

Ma már bizonyított a µ és δ receptorok fizikai összekapcsolódásának 
lehetősége. A DAMGO és a DPDPE egyaránt relatíve nagy affinitással kötődött a 
µδ komplexhez, mindkettő esetében az affinitás a saját receptor iránti affinitásnak 
körülbelül a tizede. A µδ heterodimer mellett δκ heterodimer és µµ, δδ 
homodimerek létét is bizonyították. Kérdéses, vajon a receptorkomplexeknek van-e 
fiziológiás jelentőségük. Ma a κ2 (δκ) és a δ2 (µδ) receptor altípus tűnik 
receptorkomplexnek, ám ez még korántsem eldöntött tény.  

 
Az opioid tolerancia lehetséges mechanizmusai 
 

A morfintolerancia jelensége nagyon régóta ismert. A klasszikus 
farmakológiai definíció szerint akkor beszélünk toleranciáról (bármilyen gyógyszer 
kapcsán), amikor a gyógyszer folyamatos adása esetén ugyanazon hatás eléréséhez 
egyre nagyobb dózisokra van szükségünk.  

Az opioid tolerancia kialakulásában több mechanizmus is szerepet játszik. 
Feltételezések szerint az opioidok receptor adaptációt hoznak létre, amelynek része 
a deszenzitizáció, internalizáció és a receptorszám csökkenése, a down-reguláció. 
A különböző opioidok nem egyenlő mértékben képesek a fent említett receptor 
adaptációs folyamatokat indukálni, sőt a krónikus morfinkezelés az opioid 
kötőhelyek növekedését, tehát up-regulációját is eredményezheti, amely részben a 
δ receptor denzitás növekedéséből adódik. A krónikus alkalmazás során kialakuló 
tolerancia azonban más adaptív folyamatokat is beindít: a receptorszám változásán 
kívül érinti a G proteinek, adenilcikláz és a proteinkinázok szintjét is. Emellett 
különböző neuronhálózatok és neurotranszmitter rendszerek közötti interakcióknak 
is nagy jelentőségük van az adaptív folyamatokban.  

Az opioid tolerancia kialakulásában opioid receptor interakciók is szerepet 
játszhatnak. A lokális interakciók szempontjából alapvetőnek tűnik a µ és δ 
receptorok kölcsönhatása. Az interakcióra az utal, hogy δ antagonistákkal történő 
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előkezelés csökkentette a morfin antinociceptív hatásához kialakuló toleranciát, 
másrészt a nem toleráns állatokban a DAMGO és a DPDPE között mért 
potencírozó szinergizmus megszűnt.  
 
Opioid receptorok polimorfizmusa 
 

Közismert, hogy a gyógyszerek iránti érzékenység rendkívül nagy individuális 
különbségeket mutathat. A valószínűleg számos mechanizmuson alapuló jelenség 
egyik meghatározó tényezője lehet az egy-egy nukleotidot érintő polimorfizmus 
(SNP). Emberben számos µ receptor polimorfizmust mutattak ki, pl. az egyik ilyen 
polimorfizmus háromszorosára növelte a β-endorfin affinitását a µ receptor iránt. 
Számos más kutatás azonban nem talált összefüggést a polimorfizmusok és az 
opioid dependencia kialakulásának valószínűsége között. A negatív eredményekből 
egyesek arra következtettek, hogy a nem kódoló régiókban előforduló mutációk, 
amelyek a gének expressziójának mértékét szabályozhatják, fontosabb szereppel 
bírhatnak. A µ receptor polimorfizmus és az opioid dependencia közötti kapcsolat 
hiányával ellentétben a δ receptor egyik SNP-je nagyobb gyakorisággal fordul elő 
ópiát függőkben, habár a nukleotid csere a receptor aminosav szekvenciáját nem 
változtatta meg. 

Az opioid dependencia, más emberi viselkedésformákhoz hasonlóan, 
rendkívül nehezen vizsgálható a többrétű, genetikai és nem genetikai változások 
lehetősége miatt. Az állatkísérletes modellekben az opioid tolerancia, amely ugyan 
csak egyetlen részjelensége a dependenciának, jól definiált és körülírt modell, 
megfelelően tanulmányozható. Megértésének egyik első lépése lehet a krónikus 
morfinkezelésre kialakuló tolerancia mértékének különbözősége az egyes 
egértörzsekben, és az opioid receptorokban esetleg megjelenő SNP-k közti 
összefüggés tanulmányozása. 
 

A fentiekben összefoglalt ismereteket figyelembe véve kísérleteinkben a 
következő kérdésekre kerestük a választ: 

 
1. Van-e különbség a különböző egértörzsekben kialakuló morfintolerancia 

mértéke között, és ha igen, összefügg-e ez az opioid receptorokat kódoló 
gének esetleges polimorfizmusával? 

2. Létrejön-e kereszttolerancia az analgetikus hatáshoz a morfin és a kifejezetten 
µ receptor szelektív opioid peptid [Dmt1]DALDA között? 

3. Van-e szerepe a spinális µ/δ opioid receptor interakcióknak az opioid 
tolerancia kialakulásában egéren? 
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MÓDSZEREK 
 
Kísérleti állatok 
 

A morfintolerancia és a receptor polimorfizmus összefüggéseinek 
vizsgálatához hat egértörzset használtuk, amelyek egy eredeti Swiss törzsből 
származtathatóak, így genetikailag valószínűleg elég közel állnak egymáshoz. Az 
egértörzsek a következők voltak (a tenyésztő zárójelben, a zárójel után pedig a 
dolgozatban használt rövidítések): 
1. NIH Swiss (Harlan Sprague-Dawley Inc. Indianapolis, IN, USA) → H/NIH 

Swiss 
2. ND4 (Harlan Sprague-Dawley Inc. Indianapolis, IN, USA) → H/ND4 
3. ICR (Harlan Sprague-Dawley Inc. Indianapolis, IN, USA) → H/ICR 
4. Simonsen Swiss Webster (Simonsen Laboratories, Gilroy, CA, USA) → S/SW 
5. Hilltop Swiss Webster (Hilltop, Scottsdale, PA, USA) → Hilltop/SW 
6. Charles River Swiss Webster (Charles River Laboratories, Wilmington, MA, 

USA) → CR/SW 
A receptor interakciók vizsgálatához CR/SW és H/ND4 egereket, a 

[Dmt1]DALDA-val végzett kísérletekhez pedig a H/ICR törzset használtuk.  
 
Az opioid tolerancia létrehozása 
 

Az egerek hátbőre alá 75mg morfin bázist tartalmazó pelleteket ültettünk be. A 
beültetés utáni negyedik napon végeztük a kísérleteket úgy, hogy a pellet a helyén 
maradt.  
 
Anyagok 

Heterociklikus opiátok 
Morfin-szulfát; naloxon; naloxon-metiodid; nor-binaltorfimin 

Opioid peptidek 
[Dmt1]DALDA ((2’6’-dimetil-Tyr)-D-Arg-Phe-Lys-NH2); DAMGO  
(H-Tyr-D-Ala2-Gly-(N-Me)Phe-Gly-ol); DPDPE ((D-Pen2-5)-enkephalin); 
TIPPψ (H-TyrTicPsi[CH2NH]Phe-Thr-OH), CTAP (D-Phe-Cys-Tyr-D-
Arg-Thr-Pen-Thr-NH2) 

 
Az állatok kezelése a kísérletek során 
 

A szubkután alkalmazások során a morfin-szulfátot, [Dmt1]DALDA-t, 
DAMGO-t, naloxont, és naloxon-metiodidot fiziológiás sóoldatban oldottuk fel, a 
dózisokat µmol/kg-ban adtuk meg. Az antinociceptív hatást 30 perccel a beadás 
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után mértük, kivéve a [Dmt1]DALDA esetén, mivel a vegyülettel felvett időgörbén 
a beadás után két órával mutatkozott maximális hatás. 

It. és icv. alkalmaztuk a fenti bekezdésben említett vegyületeken kívül a többi 
opioid peptidet, a dózisokat nmol/egér egységben adtuk meg. Az antagonistákkal 
végzett kísérletek során az antagonistát az agonistával egyszerre juttattuk be az 
állatba. Az antinociceptív hatást a beadás után 30 perccel egér tail-flick teszten 
mértük. 
 
A tail-flick teszten kapott adatok elemzése és az alkalmazott statisztikai 
vizsgálat 
 
Az opioid vegyületek AD50 értékeit minimum három különböző dózissal felvett 
dózis-hatás görbéből határoztuk meg. Minden dózishoz 8-10 egeret használtunk. 
Az AD50 érték 95%-os konfidencia limitjeit Litchfield és Wilcoxon közelítő 
módszere szerint számítottuk ki.  
 
A tolerancia mértékének meghatározása 
 

A kontroll egereknél és a morfinnal pelletált egereknél meghatároztuk az sc. 
adott morfin AD50 értékeit, majd a két értéket elosztottuk egymással, és a kapott 
számot tekintettük a kialakuló tolerancia mértékének. A tolerancia mértékek 
közötti szignifikanciát ANOVA teszttel számítottuk ki. 
 
A µ receptor antagonista CTAP pA2 értékének meghatározása 
 

A CTAP pA2 értékét Schild-regresszióval határoztuk meg.  
 
A polimorfizmus vizsgálatához alkalmazott molekuláris biológiai módszerek 
és a DNS szekvencia meghatározása 
 

A genomiális DNS-t lépből, valamint a totál RNS-t agyszövetből és 
gerincvelőből a standard molekuláris biológiai módszerek szerint izoláltuk, majd 
PCR és RT-PCR módszerrel a receptorgéneket amplifikáltuk. A kapott DNS 
láncokat tisztítás után szekvenálásra küldtük, majd a kapott eredményt a Megalign 
program (DNAStar, Madison, WI, USA) segítségével analizáltuk. A génbank 
számai a következők voltak: δ receptorhoz #L11064, µ receptorhoz #U26915, κ 
receptorhoz #L11065. A génbankban szereplő egér opioid receptor szekvenciák 
C57-es inbred egértörzsből származnak. 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 
 

Az embernél kialakuló morfinfüggőség bonyolult jelenség, az élettaniakon 
kívül társadalmi és környezeti tényezők is hozzájárulnak kialakulásához. Ha 
mindezeket számba is vesszük, akkor is igaz, hogy a tolerancia egér modellje 
hasznos eszköz az emberi addikció megértéséhez. A tolerancia kialakulásában sok 
tényező játszhat szerepet, mi elsősorban az opioid receptorokat kívántuk 
vizsgálatunk tárgyává tenni.  

 
Morfintolerancia kialakulása a különböző egértörzsekben 

 

Három napos morfinpellet beültetésének hatására szubkután adott morfinhoz 
kialakuló tolerancia 

 
A tolerancia mértékét a morfin expozíciónak kitett illetve naív állatban mért 

antinociceptív AD50 értékek arányával fejeztük ki. Hat olyan egértörzset 
választottunk, amelyek egy genetikailag körülhatárolható kis csoport Swiss egértől 
származnak, így a genetikai diverzitás valószínűleg nem túl jelentős. Meglepő 
módon, ennek ellenére azt találtuk, hogy a kiválasztott törzsek közül háromnál 
(H/NIH Swiss, H/ND4 és S/SW) szubkután adott morfin antinociceptív hatásához 
csak kismértékű tolerancia alakult ki (2-3-szoros eltérés az AD50 értékekben), míg 
három másik törzsnél (H/ICR, CR/SW és Hilltop/SW) nagyfokú toleranciát 
tapasztaltunk (7-8-szoros eltérés az AD50 értékekben). A két csoport közötti 
toleranciakülönbség szignifikáns volt (p<0,05). A különbségnek számos 
farmakodinámiai, farmakokinetikai vagy egyéb oka képzelhető el. Változások 
történhetnek például az opioid receptorok szerkezetében, opioidok által aktivált 
szignál transzdukciós útvonalakban, például a G proteinekben vagy az 
adenilciklázban. SNP-k vagy más elváltozások érinthetik ezeket a molekulákat is. 
Emellett más neurotranszmitter rendszerek is befolyásolhatják az opioid rendszert.  

A különböző egértörzsek intratekálisan adott morfinhoz kialakuló toleranciája 
 

A szubkután morfinra kialakuló toleranciával ellentétben a morfin pellet 
beültetése mindössze egyetlen törzs, a H/ICR esetében okozott szignifikáns 
változást az intratekálisan adott morfin antinociceptív hatásában.  
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Az opioid receptor gének polimorfizmusa a vizsgált egértörzsekben 
 

Mind a hat egértörzsnél meghatároztuk a három fő opioid receptor nukleotid 
szekvenciáját genomiális DNS-ből, valamint két egértörzsnél (Hilltop/SW és 
S/SW) a cDNS szekvenciákat is.  

A µ és κ receptor nukleotid sorrendjében nem találtunk SNP-ket. Nem 
találtunk összefüggést a δ receptor nukleotid sorrendjében fellelhető 5 SNP és a 
különböző mértékben kialakuló morfin tolerancia között. Ráadásul az SNP-k nem 
okoztak változást a receptorfehérje aminosav sorrendjében sem. A cDNS 
szekvenciák összehasonlítása a genomiális DNS-sel sem mutatott semmilyen 
eltérést, tehát az RNS editálás, exon kihagyás (exon skipping) vagy intron szakasz 
transzkripciója is kizárható. Mivel az RNS-t egéragyból és egér gerincvelőből 
nyertük, arra is választ kaphattunk, van-e különbség az agyi és gerincvelői opioid 
receptorok szekvenciáiban. Az analízis nem mutatott újabb SNP-ket, minden 
szekvencia megegyezett a genomiális DNS analízise során kapott adatokkal. Ezek 
az eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy az általunk vizsgált 
egértörzsekben létrejövő, eltérő mértékű tolerancia nem magyarázható opioid 
receptoraik eltérő elsődleges szerkezetével.  
 

A különböző opioid agonisták között kialakuló kereszttolerancia vizsgálata 
szubkután adagolás mellett 

 
Mind a DAMGO, mind a [Dmt1]DALDA antinociceptív hatással rendelkezik 

szubkután adagolás esetén. A DAMGO AD50 értéke gyakorlatilag megegyezik a 
morfinéval (12,5µmol/kg, illetve 10,0µmol/kg), a [Dmt1]DALDA equipotens 
dózisa 0,3µmol/kg. Ez az eredmény mindenképpen arra utal, hogy a 
[Dmt1]DALDA egérben jól penetrál a vér-agy gáton keresztül. A [Dmt1]DALDA, 
szubkután adás esetén, csekély kereszttoleranciát mutatott a morfinnal. Szubkután 
adás esetén a peptid AD50 értéke elhanyagolható mértékben emelkedett a 
morfintoleráns állatokban. Morfin esetében a tolerancia mértéke 8-9-szeres, 
DAMGO esetében 4-5-szörös volt. Úgy tűnik, hogy bár a [Dmt1]DALDA és a 
morfin ugyanazokon a receptorokon hat (lsd. később), toleráns állatokban 
különbségeket figyeltünk meg. A morfin és a [Dmt1]DALDA kisfokú 
kereszttoleranciájának oka magyarázható úgy, hogy a morfin toleranciát olyan 
receptor konformáció változás okozza, amely csökkenti a morfin affinitását, de 
nem befolyásolja a [Dmt1]DALDA-ét. Egy másik magyarázat az lehetne, hogy más 
receptor altípusokkal lépnének kölcsönhatásba. Elképzelhető az is, hogy a 
[Dmt1]DALDA a µ2, esetleg a µ3 receptor iránt szelektív.  
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Különböző opioid agonisták spinális antinociceptív hatásának vizsgálata 
morfintoleráns egerekben 
 

A [Dmt1]DALDA antinociceptív hatásának vizsgálata naív állatokban 
 
A [Dmt1]DALDA, a természetben is előforduló dermorphin analógja, 20-szor 

hatékonyabb a morfinnál a tengerimalac ileum hosszanti simaizmán elektromosan 
kiváltott összehúzódás gátlásában, és hasonló kísérletben hétszer hatékonyabb az 
egér vas deferensén. A µ receptor iránti affinitása hétszer nagyobb a morfinénál, és 
10-szer nagyobb a DAMGO-énál, µ receptor szelektivitása pedig a δ-hoz képest 
több mint 10000-szeres. Kísérleteinkben azt találtuk, hogy a [Dmt1]DALDA sc. 
adás esetén 40-szer hatékonyabb a morfinnál és a DAMGO-nál egér tail-flick 
teszten. It. adva a [Dmt1]DALDA 6-14-szer bizonyult hatékonyabbnak, mint az it. 
adott DAMGO és kb. 500-szor hatékonyabb, mint az it. morfin. A [Dmt1]DALDA 
szisztémásan kifejtett antinociceptív hatását a klasszikus, nem szelektív antagonista 
naloxon gátolta, a szelektív µ antagonista CTAP-pal végzett kísérletek pedig arra 
utaltak, hogy ugyanazzal a spinális µ receptor populációval lép kölcsönhatásba, 
mint a DAMGO. It. adagolás mellett sem a κ-antagonista norBNI, sem a δ-
antagonista TIPPψ nem volt hatással a [Dmt1]DALDA antinociceptív hatására.  

A [Dmt1]DALDA szubkután adása esetén azt találtuk, hogy antinociceptív 
hatása a perifériás antagonista naloxon-metiodiddal nem volt antagonizálható, a 
periférián és a központi idegrendszerben is ható naloxon szubkután adva viszont µ 
szelektív dózisban gátolta a hatását. A 2’-6’ pozícióban jelenlévő két metilcsoport 
várhatóan lipofilebbé teszi a [Dmt1]DALDA-t a DALDA-hoz képest, ezáltal 
fokozza a vér-agy gáton való átjutás valószínűségét. Ebből a szempontból 
ugyancsak érdekes, hogy a [Dmt1]DALDA nagyon hosszú hatástartamúnak 
bizonyult, szubkután beadás után két órával is aktív.  

A morfin, DAMGO, DPDPE és [Dmt1]DALDA spinális hatásainak vizsgálata 
morfintoleráns egerekben 

 
Amikor morfint szisztémásan adunk, akár szubkután injekció vagy beültetett 

pellet formájában, 3 nap alatt jelentős tolerancia alakul ki szubkután adott 
morfinnal szemben, azonban nem mérhető tolerancia, ha a morfint it. adjuk. A 
jelenséget hat különböző egértörzsben igazoltuk, a törzsekben morfinpellet 
hatására morfinhoz különböző mértékű tolerancia alakult ki. Emellett a tolerancia a 
legtöbb törzsben a morfinnál sokkal szelektívebb µ, illetve δ agonista DAMGO-ra 
és DPDPE-re is létrejött a peptidek intratekális alkalmazásakor. Intratekálisan adott 
morfinra azonban mindössze egy krónikusan kezelt törzs mutatott toleranciát. Az 
intratekálisan adott δ-agonista DPDPE-hez mind a hat törzsben kialakult 
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tolerancia, míg a µ-agonista DAMGO hatásához 4 törzsben figyeltük meg a 
jelenséget (nem feltüntetett saját adat). A tolerancia jelentős mértékű volt, de nem 
korrelált a szubkután adott morfinra kialakuló tolerancia mértékével. 

Megállapítottuk, hogy a morfinhoz kialakuló spinális tolerancia hiánya 
általános jelenség, számos különböző egértörzsben megfigyelhető. Korábbi 
kísérletekben Hilltop/SW egerekben kimutatták, hogy it. adva a szelektív µ-
antagonista CTAP egyenlő mértékben gátolta a DAMGO és DPDPE által kifejtett 
antinociceptív hatást. A szelektív δ-antagonista naltrindol it adva, csak olyan 
dózisban gátolta a DPDPE antinociceptív hatását, mint a DAMGO-ét. Ez arra utal, 
hogy a DPDPE által létrehozott antinociceptív hatás közvetlenül a µ opioid 
receptorok közvetítésével jön létre. A fenti eredményeket ismételten megkaptuk, és 
kiterjesztettük jelenlegi kísérleteinkben. A hat egértörzsből kettőt választottunk ki, 
egy kisfokú (H/ND4) és egy nagyfokú (CR/SW) morfintoleranciát mutatót. 
Kimutattuk, hogy a CTAP egyforma erősséggel gátolja mindkét agonista hatását a 
két egértörzsben. Mindezeken túl a CTAP pA2 értékeinek azonossága DPDPE-vel 
és DAMGO-val szemben arra utal, hogy ezekben a törzsekben a DPDPE µ 
receptorokon keresztül fejti ki antinociceptív hatását a gerincvelőben.  

A szelektív µ agonista [Dmt1]DALDA és a morfin között, az antinociceptív 
hatáshoz a [Dmt1]DALDA it. adása esetén a DAMGO-tól eltérően, nem alakult ki 
számottevő kereszttolerancia (nem közölt saját adat).  

 
A gerincvelői szinten megvalósuló µ és δ kölcsönhatások vizsgálata naív és 
morfintoleráns egerekben 
 

Az alábbi kísérletekben az összes vegyületet it. adtuk. 
A morfin és az DAMGO, valamint a morfin és az DPDPE között 

kereszttolerancia alakult ki. DAMGO esetében az alacsony toleranciájú H/ND4 
törzsben az azonos hatás eléréséhez 7-szeres, a magas szubkután morfin toleranciát 
mutató CR/SW törzs esetén pedig 20-szoros (!) dózist kellett adni. DPDPE 
adásakor a tolerancia mértéke mindkét egértörzsnél 3-szoros volt. Megjegyzendő 
azonban, hogy a CR/SW törzsben, a toleráns állatokban a kísérletek többségében 
nem sikerült dózis-hatás görbét felvenni, mert igen nagy (120 nmol/egér) dózissal 
sem sikerült 50%-os hatásnál nagyobbat mérni. 

A két kiválasztott egértörzsben megvizsgáltuk, hogy a szelektív µ antagonista 
CTAP hogyan befolyásolja a DAMGO, illetve a DPDPE antinociceptív hatását. 
Mindkét egértörzsben, a CTAP gyakorlatilag egyformán tolta jobbra a DAMGO 
dózis-hatás görbéit. Ez az eredmény arra utal, hogy a DPDPE antinociceptív hatást 
fejt ki a gerincvelőben µ receptorokon keresztül.  

A δ receptor szerepét az intratekálisan adott µ és δ agonisták antinociceptív 
hatásában naiv és morfin-toleráns egerekben a rendkívül szelektív δ antagonista 
TIPPψ segítségével vizsgáltuk. Naiv H/ND4 és CR/SW egerekben 30nmol/egér 
dózisú TIPPψ nem gátolta sem a DAMGO, sem a DPDPE antinociceptív hatását 
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Morfin-toleráns egerekben azonban, mindkét törzsben, 0,2nmol/egér és 2nmol/egér 
dózisú TIPPψ dózisfüggően potencírozta a DAMGO antinociceptív hatását. A 
szubkután kezelésnél kisfokú morfin-toleranciát mutató H/ND4 törzsben a 
2nmol/egér TIPPψ gyakorlatilag teljesen visszaállította a DAMGO 
fájdalomcsillapító hatását, a dózis-hatás görbe nem különbözött a naiv kontrollban 
felvett görbétől. A nagyfokú szubkután morfin-toleranciát mutató CR/SW törzsben 
a visszaállítás csak részleges volt. A TIPPψ potencírozó hatása valószínűsíti a δ 
receptor szerepét a gerincvelői opioid tolerancia kialakulásában. 

Az irodalomban leírták, hogy egér gerincvelőben a µ és δ receptorok tail-flick 
antinociceptív tesztben potencírozó kölcsönhatásban vannak, az opioid tolerancia 
kialakulása során pedig ez a potencírozás eltűnik. Kimutattuk, hogy a H/ND4 és a 
CR/SW törzsben hasonló potencírozás van. 2nmol/egér DPDPE DAMGO-hoz 
történő hozzáadása a DAMGO AD50 értékét harmad, illetve hatodrészére 
csökkentette. 30nmol/egér TIPPψ a potencírozást teljesen megszüntette. Az 
eredmények arra utalnak, hogy ez a potencírozás nem toleráns egerekben  
δ receptorok közvetítésével jön létre. 
 
A gerincvelői opioid tolerancia kialakulásának hipotetikus modellje 
 

Kísérleteinkben igazoltuk, hogy a 3 napos morfinpellettel kezelt egerekben 
szubkután adott morfin antinociceptív hatásához tolerancia jön létre, amelynek 
mértéke függ a kísérletekben használt egerek típusától. Molekuláris biológiai 
módszerekkel ugyancsak igazoltuk, hogy a vizsgált hat egértörzsben egyik opioid 
receptor elsődleges szerkezete sem változott meg, amely magyarázhatná a 
tolerancia fokának különbözőségét. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy a pellet 
beültetése alig változtatta meg az intratekálisan adott morfin AD50 értékét tail-flick 
teszten. A szelektív µ agonista DAMGO-hoz és a szelektív δ agonista DPDPE-hez, 
it. adás mellett viszont kialakult a tolerancia. Azt is sikerült újra igazolnunk, hogy a 
DPDPE, annak ellenére, hogy kötési és bioassay kísérletekben nagy szelektivitást 
mutat a δ receptor iránt, egér gerincvelőben µ receptoron keresztül fejti ki 
antinociceptív hatását. Morfintoleráns állatokban a szelektív δ antagonista TIPPψ 
intratekálisan adva majdnem teljesen helyreállítja a szelektív µ agonista DAMGO 
fájdalomcsillapító hatását. Ez felveti egy endogén δ receptor mediálta rendszer 
szerepét a gerincvelői szinten kialakuló morfintoleranciában. Ezt a közvetlen „anti-
antinociceptív” hatást nekünk sikerült legelőször kimutatni.  

A receptorkomplexek létrejöttének feltételezésével eredményeinket egységes 
hipotézissel magyarázhatjuk. A krónikus morfinkezelés során a gerincvelőben 
megnő a µδ komplexek száma, és ezáltal az önálló µ receptoroké csökken. Ha a 
szelektív µ agonista DAMGO affinitása vagy efficacy-ja a µδ komplexen 
lényegesen kisebb, mint az önálló µ receptoron, akkor az AD50 érték növekedését 
tapasztalhatjuk. Erre a mechanizmusra utalhatnak azok a kísérletek, amelyek mind 
a DAMGO, mind a DPDPE affinitásának csökkenését mutatták a µδ komplexhez. 



 14

Hasonlóképpen, a DPDPE, még ha kötődik is a komplexekhez, azokon keresztül 
antinociceptív hatást nem fejt ki, számára a µ receptorok száma ugyanúgy 
lecsökken, mint a DAMGO számára. Ugyanakkor a morfin és a [Dmt1]DALDA 
képes lehet a µδ komplexhez kötődni és azt aktiválni. A [Dmt1]DALDA szerkezete 
különbözik a DAMGO-étól, így feltételezhető, hogy az általa létrehozott 
receptorkonformáció sem teljesen olyan, mint a DAMGO által létrehozott.  

A ligandok kötődése a receptorok konformációját megváltoztatja. Így 
lehetséges, hogy egy adott ligand olyan komformációváltozást okoz, amely 
elősegíti a µδ komplex kialakulását, más ligandok épp ellenkezőleg, a meglévő 
komplexeket szétkapcsolhatják. Amennyiben feltételezzük, hogy a szelektív δ 
antagonista TIPPψ akár közvetlenül, a µδ komplexhez kapcsolódva, akár közvetve, 
a szabad δ receptorok számának csökkentése révén a komplexet szétbontja, a µ 
receptorok ismét elérhetővé válnak az agonisták számára. Az it. adott morfinra 
kialakuló csekély mértékű toleranciát magyarázhatjuk úgy, hogy a morfin gyenge 
parciális δ agonista tulajdonsága a TIPPψ δ antagonista, komplexet szétkapcsoló 
képességéhez hasonló hatást eredményez, ezáltal a morfin saját maga számára 
szabadít fel µ receptorokat. 
 
 
 
Az új eredmények összefoglalása 
 

1. A hat különböző Swiss egértörzsben 3 napos morfinpellet beültetés 
hatására kialakuló, eltérő mértékű morfintolerancia nem függ az opioid receptorok 
polimorfizmusától. 

2. Morfinpelletált egérben a szubkután illetve az intratekálisan adott 
morfinhoz kialakuló tolerancia mértékei között nem találtunk összefüggést. 

3. A morfinpellet beültetés hatására it. morfinhoz a hat vizsgált egértörzs 
közül csak egyben alakult ki szignifikáns tolerancia. 

4. Morfintoleráns állatban jelentős tolerancia alakult ki a szelektív µ 
agonista DAMGO-hoz és a szelektív δ agonista DPDPE-hez. 

5. A µ szelektív opioid agonista peptid [Dmt1]DALDA mind szubkután, 
mind it. adva hatékonyabbnak bizonyult a morfinnál és a szelektív µ agonista 
DAMGO-nál. 

6. Szubkután adagolásnál a [Dmt1]DALDA hatástartama szignifikánsan 
hosszabb, mint morfiné. 

7. Morfintoleráns állatokban sem a szubkután, sem az it. adott 
[Dmt1]DALDA-hoz nem alakult ki tolerancia. 

8. A δ szelektív antagonista TIPPψ it. adva morfintoleráns egérben 
potencírozta az it. adott DAMGO antinociceptív hatását, gyakorlatilag visszaállítva 
az it. DAMGO naív állatban mért hatékonyságát.  
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9. It. adagolásnál a szelektív δ agonista DPDPE-nek a DAMGO 
antinociceptív hatására kifejtett potencírozását a δ szelektív antagonista TIPPψ 
megszüntette.  

 
 
 Reményeink szerint jelen munkánkkal hozzájárultunk az opioid tolerancia 
mechanizmusok jobb megértéséhez, az opioid receptorok szerepének tisztázásához, 
mely elősegítheti új, hatékonyabb, és kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkező 
opioid hatású gyógyszerek kifejlesztését. 
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