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BEVEZETÉS 
 
A peptikus fekélyek kezelése napjainkban sem megoldott. A 
gyomorfekélyek jelentıs részében normo- illetve hipoaciditás áll fenn és a 
betegség kialakulásáért a mukozális védelem csökkenése tehetı felelıssé. 
Ezekben az esetekben sajnos a savszekréciót csökkentı gyógyszerek 
terápiás hatékonysága sem mindig kielégítı, ezért különösen fontos a 
gyomornyálkahártya protektív faktorainak tanulmányozása, mely új, a 
mukozális védelem fokozása révén ható fekély-ellenes gyógyszerek 
kifejlesztéséhez nyújthat alapot (ilyen hatású gyógyszerek ugyanis igen 
korlátozott számban állnak a rendelkezésünkre). 
A mukozális védelem számos perifériás és - újabban egyre inkább a 
figyelem középpontjába kerülı - centrális faktor hatásának az eredménye. A 
lokális mediátorok (pl. a prosztaglandinok, a NO, a H2S vagy a szenzoros 
afferensekbıl felszabaduló CGRP) szoros együttmőködése biztosítja a 
nyálkahártya integritását a mucus- és bikarbonát szekréció illetve a 
mukozális vérátáramlás fokozása, valamint a savszekréció és a gyulladásos 
mediátorok felszabadulásának gátlása révén. Az utóbbi egy-két évtizedben 
azonban kiderült, hogy a központi idegrendszer (KIR) jelentısen 
befolyásolja ezen perifériás faktorok mőködését és ezáltal a mukozális 
rezisztenciát. Számos neuropeptidrıl (így pl. az amylinrıl, bombezinrıl, 
adrenomedullinról vagy PYY-ról) bebizonyosodott, hogy centrális 
(intraciszternális, intracerebroventrikuláris vagy meghatározott magokba 
történı) adagolás során véd sav-függı és/vagy sav-független fekélyekkel 
szemben. A védelemben részt vevı különbözı agyi strukturák közül 
kiemelendı a hypothalamus és a dorzális vágusz komplex (DVC), de 
emellett egyéb struktúrák (pl. amygdala, nucleus accumbens, locus 
coeruleus) szerepe is bizonyítást nyert. 
 
Az endogén opioid rendszer és az endomorfinok 
 
Az endogén opioid rendszer szervezetünk egyik fontos szabályozó 
rendszere és jelentıs befolyással bír a gasztrointesztinális rendszer 
mőködésére is. Opioid receptorokat mind a gasztrointesztinális traktusban, 
mind a hypothalamusban és DVC-ben kimutattak, endogén opioid 
peptideket (enkephalinok, dynorphinok) pedig az enterális neuronokban 
illetve a chromaffin sejtekben azonosítottak. Az opioidok késleltetik a 
gyomorürülést, gátolják a bélperisztaltikát, csökkentik a savszekréciót, 
ezenfelül pedig gasztroprotektív hatásúak sav-függı és sav-független 
fekélymodellekben mind perifériás, mind centrális adagolás során. Ezen 
funkciók szabályozásában kiemelt szerepet kapnak a µ-opioid receptorok, 
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ezen receptorok endogén ligandjainak, az 1997-ben felfedezett 
endomorfinoknak a gasztrointesztinális hatásairól azonban meglehetısen 
kevés és csaknem kizárólag in vitro kísérletekbıl nyert információ áll 
rendelkezésünkre. Doktori munkám elsı részében ezért az endomorfinok 
gasztroprotektív hatását vizsgáltam patkányban, centrális (i.c.v.) alkalmazás 
során. 
 
A nociceptin és nocistatin 
 
Az opioidokkal rokon nociceptint (N/OFQ), a NOP receptor (korábbi neve: 
ORL-1, opioid receptor-like) endogén ligandját 1995-ben azonosította két 
munkacsoport egymástól függetlenül és az elmúlt években számos hatását 
leírták. Így pl. a N/OFQ analgetikus hatású intrathecalis adagolás során, 
szívfrekvenciát és vérnyomást csökkent, fokozza a táplálékfelvételt, gátolja 
a gasztrointesztinális motilitást és savszekréciót, valamint gasztroprotektív 
hatású. Ezen hatások mind opioid-szerőek, és bár általánosan elfogadott, 
hogy a N/OFQ nem kötıdik az opioid receptorokhoz, ezek egy részét opioid 
antagonistával történı elıkezelés mégis felfüggesztette. Szupraspinális 
adagolás során ugyanakkor hyperalgéziás hatást figyeltek meg (innen ered a 
nociceptin név is), emellett kimutatták, hogy számos opioid (morfin, 
endomorfin-1, DAMGO, DPDPE, deltorphin II) analgetikus hatását gátolja. 
Ennek alapja feltehetıen a PAG neuronjainak (és az opioidok ezen 
neuronokat aktiváló hatásának) gátlása. Utóbbi hatásokat tekintve tehát a 
N/OFQ egy „anti-opioid peptid”. A fentiekbıl látható, hogy a N/OFQ- és 
opioid rendszer között szoros interakció áll fenn. Doktori munkám egyik 
részét képezte az opioidok esetleges szerepének vizsgálata a N/OFQ (és 
NST) gasztroprotektív hatásában. 
 
A nociceptin prekurzora, a preproN/OFQ egy másik peptidet is tartalmaz, 
melyet 1998-ban azonosítottak és nocistatinnak neveztek el (NST). Annak 
ellenére, hogy nem kötıdik a N/OFQ receptorához, a N/OFQ számos 
hatását gátolja, mint pl. a N/OFQ táplálékfelvételt fokozó, hyperalgéziás 
vagy tanulási folyamatokat rontó hatását. A NST azonban - ellentétben az 
eredeti koncepcióval - nem egyszerően a N/OFQ funkcionális antagonistája. 
Számos esetben nem befolyásolta a N/OFQ hatásait, mint pl. a. N/OFQ 
kardiovaszkuláris hatásait, vagy a savszekréciót fokozó hatását. Sıt, a 
N/OFQ flexor reflexet facilitáló hatását potencírozta. Az utóbbi években 
ugyanakkor kimutatták, hogy a NST saját, a N/OFQ-tól független 
hatásokkal is rendelkezik, így pl. gátolja a GABAerg és glicinerg 
neurotranszmissziót a gerincvelı hátsószarvában valamint a K+-indukálta 
[3H]5-HT felszabadulást egér és patkány kortikális szinaptoszómákból. A 
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NST tehát, akárcsak a N/OFQ, egy biológiailag aktív peptid. Esetleges 
gasztrointesztinális hatásairól azonban szinte semmilyen irodalmi adat nem 
áll rendelkezésünkre. Kísérleteim egyik csoportja a NST gasztroprotektív 
hatásával illetve a NST és N/OFQ közötti interakció vizsgálatával 
foglalkozik. 
 
Az αααα2- és imidazolin receptorok 
 
A fekélybetegség mellett egy másik gasztroenterológiai kórkép csoport, a 
funkcionális gasztrointesztinális zavarok (FGID, mint pl. a funkcionális 
dyspepsia vagy irritábilis bél szindróma) terápiája is komoly nehézséget 
jelent. A motilitási zavarokkal és viscerális hyperszenzitivitással járó 
betegségek gyógyszeres kezelésének alapját a prokinetikus szerek valamint 
a fundust relaxáló gyógyszerek jelentik, ezek többsége azonban sajnos alig 
hatékonyabb a placebonál. Az α2-adrenoceptor agonisták relaxálják a 
fundust, csökkentik a viszcerális érzékelést és diszkomfort érzést, ezért a 
FGID-ek gyógyszeres kezelésének újabb lehetıségét jelentik.  
Az α2-adrenoceptorok szerepe a gasztrointesztinális rendszer mőködésének 
szabályozásában régóta ismert. Perifériásan és/vagy centrálisan adott α2-
receptor agonisták egyaránt befolyásolják a motilitást, gyomorürülést, 
savszekréciót, folyadék- és elektrolit-transzportot, ezenfelül pedig részt 
vesznek a mukozális védelem szabályozásában is. Az α2-receptoroknak 
három szubtípusa ismert (α2A, α2B és α2C), és a funkciók többségét az α2A-
szubtípus mediálja. Ezen szubtípus szelektív agonistája az oxymetazolin, 
melyet kiterjedten alkalmaznak az α2-receptorok hatásainak vizsgálatakor, 
elızetes eredményeink során azonban felmerült, hogy egyéb hatásokkal is 
rendelkezik a preszinaptikus α2A-receptorok aktivációján kívül. A 
kísérleteim egy részében ezen hatásokat vizsgáltam. 
 
Az imidazolin-hipotézist, miszerint az α2-agonisták centrális 
szimpatoinhibitoros hatásaikat nem adrenoceptorok, hanem imidazolin 
receptorok aktivációján keresztül fejtik ki, 1984-ben vetették fel. Alapját az 
a megfigyelés képezte, hogy az imidazolin-győrővel rendelkezı clonidin és 
rokon vegyületei az α2-receptorok mellett ún. imidazolin kötıhelyekhez 
(IBS, imidazoline binding sites) is kötıdnek. Az imidazolin receptorok 
szerepe az α2-agonisták egyéb, így pl. gasztrointesztinális hatásaival 
kapcsolatban is felmerült, az irodalom azonban meglehetısen 
ellentmondásos, aminek részben az az oka, hogy az imidazolin receptorok 
agonistái és antagonistái általában az α2-receptorokhoz is kötıdnek. 
Kísérleteim utolsó csoportjában az imidazolin receptorok szerepét 
vizsgáltam a gasztrointesztinális motilitás szabályozásában. 
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CÉLKITŐZÉSEK 
 
Doktori munkám során a következı kérdésekre kerestem a választ: 
 
1. 
- A többi µ-opioid receptor agonistákhoz hasonlóan az endomorfinok is 
rendelkeznek-e gasztroprotektív hatással? 
- Az endogén endomorfin-rendszer szerepet játszik-e a mukozális védelem 
kialakításában? 
- Mely protektív faktorok mediálják az endomorfinok hatását? 
2. 
- A N/OFQ mellett a NST is képes-e gasztroprotekció indukálására, és ha 
igen, ezt a N/OFQ-tıl függetlenül teszi-e? 
- Milyen jellegő kapcsolat van a két peptid között ebben a kísérletes 
modellben? 
- Szerepet játszanak-e az opioid receptorok illetve az endogén opioid 
rendszer a N/OFQ és NST gasztroprotektív hatásában? 
- Mely perifériás protektív faktorok vesznek részt a N/OFQ- és NST-
indukálta gyomorvédelemben? 
3. 
- A preszinaptikus α2A-receptorok aktivációján kívül egyéb mechanizmusok 
is szerepet játszanak-e az oxymetazolin gyomormotilitást gátló hatásában? 
- Szerepet játszanak-e az imidazolin receptorok a gasztrointesztinális 
motilitás szabályozásában? 
 
MÓDSZEREK 
 
Kísérleti állatok 
 
Az alkoholos fekély kísérletekhez és a gyomor motilitás in vivo méréséhez 
hím Wistar patkányokat (140-170 g illetve 250-350 g, megfelelıen), az in 
vitro motilitás kísérletekhez pedig 350-450 gramm súlyú tengeri malacokat 
(TRIK törzs, hímek és nıstények vegyesen) használtam. Az in vivo 
kísérleteket megelızıen az állatok 24 órán keresztül éheztek. A koprofágia 
elkerülése céljából az állatokat drótháló alapú ketrecekben tartottuk. 
 
A vegyületek alkalmazásának módjai 
 
A vegyületeket intracerebroventrikulárisan (i.c.v., 10 µl/állat), 
intraciszternálisan (i.c., 5 µl/állat), intravénásan (i.v., az alkoholos fekély 
kísérleteknél 0.5 ml/100 g, az in vivo motilitás vizsgálatoknál 0.1-0.2 
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ml/100 g volumenben), per os (0.5 ml/100 g) vagy intraperitoneálisan (i.p., 
0.5 ml/100 g) alkalmaztuk. 
 
Alkoholos fekély-modell 
 
A vegyületek gasztroprotektív hatásának vizsgálata az alkoholos fekély-
modell segítségével történt. Ez egy sav-független fekély-modell, ami azt 
jelenti, hogy a fekélyek kialakulásának hátterében nem a fokozott 
savszekréció áll és egy adott vegyület védıhatása a mukozális védelem 
fokozásának eredménye. 140 - 170 gramm súlyú hím Wistar patkányok 24 
órás éhezést követıen 0.5 ml savas alkoholt (98 %-os alkohol 200 
mmol/ml-es HCl-ben) kaptak per os. 1 óra múlva éterrel túlaltattam ıket, 
gyomrukat a nagy görbület mentén felvágtam, majd a mukozális léziókat 
egy 0-tól 4-ig terjedı pontrendszer segítségével értékeltem. A fekélyek 
pontértékeinek összege adta meg az adott gyomor fekély indexét. Az 
agonisták protektív hatását a százalékos gátlás értékével fejeztem ki, ennek 
kiszámítása az alábbi képlet szerint történt: 100 - [(A kezelt csoport fekély 
indexe / A kontroll csoport fekély indexe) x 100]. Az agonisták 
(endomorfinok, N/OFQ, NST) i.c.v. vagy i.c. adagolása 10 perccel az 
alkohol beadását megelızıen történt, míg az antagonistákat 10 perccel 
(i.c.v. és i.c.), 20 perccel (i.p.) vagy 1 órával (p. os és i.v.) az agonisták elıtt 
adtam be. (Kivételt képezett az irreverzibilis µ-opioid receptor antagonista 
β-funaltrexamin, melynek beadására 24 órával a kísérleteket megelızıen 
került sor.) Az egyik kísérletben bilaterális cervikális vagotómiát végeztünk 
az állatokon, ez két órával a kísérlet elıtt történt. 
 
A gyomor motilitásának mérése in vivo 
 
A kísérleteket 250-350 gramm súlyú hím Wistar patkányokon végeztem. Az 
állatokat 24 órás éhezést követıen uretánnal (1.25 g/kg i.p.) altattam el, 
majd az állatok gyomrába szájon át egy mőanyag csıhöz rögzített 
gumiballont vezettem le, melynek átmérıje körülbelül 10 x 30 mm. A 
ballon 2 ml 37 fokos vízzel lett feltöltve, ezzel beállítva a kezdeti 10 ± 0.5 
cmH2O intragasztrikus nyomást. A ballon helyzetét a gyomorban minden 
kísérletet követıen ellenıriztem. A mérések kezdetén egy 15-30 perces 
ekvilibrium periódus került regisztrálásra. A különbözı vegyületek hatását 
mind az alap-, mind a stimulált motilitásra vizsgáltam. A motilitás 
stimulálása vagy inzulinnal (5 NE/állat i.v.), a vágusz aktivitásának 
fokozásával történt, vagy carbachol (0.14 µmol/kg i.v.) + 
hexamethoniummal (37 µmol/kg i.v.), mely szelektív perifériás muszkarin 
receptor aktivációt tett lehetıvé. Az α2-adrenoceptor agonisták (clonidin, 
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oxymetazolin) beadása az inzulin injekcióját követıen 30-60 perccel, a 
carbachol-hexamethonium injekcióját követıen 10-15 perccel történt, 
amikor a stimulált kontrakciók stabillá váltak. Az α2-antagonistákat 10 
perccel az agonistákat követıen adtam be. A kísérletek számítógépes 
kiértékelése során 3 paramétert határoztam meg: a gyomorkontrakciók 
amplitúdójának átlagos nagyságát, az amplitúdók összegét (melyet a 
kontrakciók amplitúdója és frekvenciája határoz meg) valamint az 
intragasztrikus nyomást. A nyomásértékeket cmH2O-ben fejeztem ki.  
 
A vékonybél motilitásának mérése in vitro 
 
350-450 gramm súlyú, hím és nıstény tengeri malacok (TRIK törzs) 
vékonybelét (jejunum és ileum) eltávolítottam, 8 darab egyenként 10 cm-es 
szakaszra vágtam, melyeket aztán 30 ml-es, 37 fokos Tyrode-oldatot 
((mM): NaCl 136.9, KCl 2.7, CaCl2 1.8, MgCl2 1.0, NaHCO3 11.9, 
NaH2PO4 0.4 és glukóz 5.6) tartalmazó szervfürdıkbe helyeztem. 30 perces 
ekvilibrium periódust követıen a bélszegmensek lumenébe elımelegített 
Tyrode-oldatot infundáltam 0.5 ml/perces sebességgel, mely folyamatos 
nyomásemelkedést okozva, egy idı után a küszöb nyomásértéket elérve 
(PPT) perisztaltikus kontrakciót váltott ki. Az alapkontrakciók 30 perces 
regisztrálását követıen a különbözı vegyületek oldatait 15 perces 
idıközökben a szegmensek serosális felszíne közelébe injektáltam, max. 
300 µl-es volumenben. Az antagonisták beadására az agonisták kumulatív 
koncentráció-hatás görbéjének megkezdése elıtt 15 perccel került sor. A 
kísérletek során az intraluminális nyomás (IP, mely a bélszakasz kiürülési 
képességével korrelál) illetve a kontrakciók kiváltásához szükséges 
nyomásérték (PPT) került kiértékelésre, az értékeket cmH2O-ben adtam 
meg. A koncentráció-hatás görbék az átlag nyomásértékekre lettek illesztve 
az alábbi képlet szerint (4 paraméteres Hill-egyenlet): P = Pmin + [(Pmax-Pmin) 
x XnH / IC50

nH + XnH], ahol P a nyomásérték, X az agonista koncentrációja 
nmol-ban, nH a Hill-koefficiens, IC50 pedig a maximális gátló hatás 50%-át 
kiváltó koncentráció. 
 
Alkalmazott vegyületek 
 
Doktori munkám során az alábbi vegyületeket alkalmaztam: atropin, 
carbamoylcholine chloride (carbachol), CGRP8-37, clonidin, 
hexamethonium, indometacin, naloxon, naltrindol, NG-nitro-L-arginin (L-
NNA), nociceptin/OFQ (N/OFQ), norbinaltorphimin (norBNI), prazosin 
propranolol, rilmenidin, uretán, yohimbin (Sigma), 1-{(3R,4R)-1-
cyclooctylmethyl-3-hydroxymethyl-4-piperidyl}-3-ethyl-1,3-dihydro-2H-
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benzimidazol-2-one (J-113397), β-funaltrexamin, BRL 44408, nocistatin 
(Tocris Bioscience), oxymetazolin (RBI Natick), humán inzulin (rDNS, 
Actrapid Penfill, Novo Nordisk), endomorfin-1 és endomorfin-2 (Szegedi 
Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézete), endomorfin-1 és -2 
antiszérumok (Barna István, MTA), diprotin A (ELTE/MTA Peptidkémiai 
Kutatócsoport). A vegyületek fiziológiás sóoldatban lettek higítva, kivételt 
képezett a J-113397 és a CGRP8-37, melyek törzsoldata DMSO-ban, illetve a 
diprotin A, amely Tween-ben lett oldva, valamint az indometacin, melyet az 
állatok per os kaptak 1%-os metilcellulózban szuszpendálva. A kontroll 
állatok a megfelelı oldószert kapták. 
 
Statisztikai analízis 
 
A statisztikai analízis ANOVA módszerrel (Newman-Keuls post hoc 
teszttel), vagy Student féle egymintás és kétmintás T-teszttel történt. 
Szignifikáns eltérésnek a p<0.05-t tekintettem. 
 
EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 
 
Az endomorfinok gasztroprotektív hatásának vizsgálata 
 
Kísérleteim során mind az endomorfin-1 (0.03 - 20 pmol), mind az 
endomorfin-2 (0.03 - 3 pmol) dózisfüggı gyomorvédı hatást produkált 
intracerebroventricularis (i.c.v.) adagolás során. Hatásukat már igen 
alacsony (pmol-os) dózisban kifejtették - ez összhangban van az irodalmi 
adatokkal, melyek alapján az opioidok gyomorvédı dózisa jóval az 
analgetikus dózis alatt található. (Az endomorfinok analgetikus dózisa 
nmol-os nagyságrendő.) A két endomorfin hatását a megfelelı 
antiszérummal történı intraciszternális elıkezelés felfüggesztette, ami arra 
utal, hogy az endomorfinok hatásukat végsı soron az agytörzsben, 
feltehetıen a dorzális vágusz komplex (DVC) aktivációján keresztül fejtik 
ki. 
Az endomorfinok analgetikus hatáserısségével kapcsolatosan némileg 
ellentmondásos irodalmi adatokat találunk, hiszen egyes kutatócsoportok 
közel azonos hatáserısséget találtak, míg mások szerint az endomorfin-1 
ED50 értéke jelentısen alacsonyabb. A gyomorvédı hatást tekintve, 
kísérleteimben az endomorfin-1 némileg nagyobb hatáserısségőnek 
bizonyult, mint az endomorfin-2, aminek hátterében esetleg a két 
endomorfin közötti különbségek állhatnak (mint pl. eltérı KIR-i eloszlás 
vagy különbözı µ-receptor szubtípusok aktivációja). 



 9 

Mindkét endomorfin dózis-hatás görbéje harang alakú, nagyobb dózisok 
alkalmazása során ugyanis a gasztroprotektív hatás jelentısen csökkent. A 
hatáscsökkenés okának felderítéséhez további kísérletek szükségesek, de 
elképzelhetı, hogy nagyobb dózisokban az endomorfinok olyan 
receptorokat/endogén rendszereket aktiválnak, melyek ellensúlyozzák az 
opioidok védıhatását. Szintén lehetséges, hogy a csökkent védelem az 
opioidok motilitást gátló hatásának következménye, mely a károsító alkohol 
gyomorból történı lassult ürülését eredményezi. 
A két endomorfin hatását a nem-szelektív opioid receptor antagonista 
naloxonnal történı elıkezelés felfüggesztette, vagyis (opioid) receptor-
mediált hatásról van szó. Bár az endomorfinok szelektivitása a µ-receptorok 
iránt több ezerszeres, a δ- és κ-opioid receptorok szerepe sem zárható ki az 
endomorfinok által indukált gyomorvédelemben, hiszen az irodalmi adatok 
arra utalnak, hogy az endomorfin-2 egyes hatásait részben enkephalinok 
illetve dynorphinok mediálják. Ezen két receptor szerepének tisztázása ezért 
még további kísérleteket igényel. 
Az endogén endomorfin-rendszer mukozális védelemben betöltött szerepére 
utal, hogy az endomorfinok lebontásáért felelıs dipeptidyl peptidase IV 
(DPP IV) inhibitora, a diprotin A (0.5-1 µmol) szintén dózisfüggıen gátolta 
az alkoholos fekélyek kialakulását, hatása pedig naloxonnal történı 
elıkezelést követıen megszőnt. 
Kísérleteim következı csoportjában az endomorfinok gasztroprotektív 
hatásában szerepet játszó perifériás faktorokat vizsgáltam. Ezeket a 
kísérleteket csak az endomorfin-2-vel végeztem el, feltételezve, hogy a két 
peptid hatását a periférián ugyanazon faktorok mediálják. Az elsı kérdés az 
volt, hogy a centrálisan injektált endomorfinok hatása hogyan jut el a 
perifériára. A KIR és a gyomor közötti egyik (és talán legfontosabb) 
összeköttést a n. vágusz jelenti, melynek szerepe kettıs a mukozális 
integritás szempontjából. A vagális efferensek aktivációja egyrészt 
ulcerogén hatású a hisztamin-felszabadulás, a fokozott savszekréció 
valamint gyorsult motilitás következtében, másrészt azonban részt vesz a 
mukozális védelem kialakításában (ugyanis a felszabaduló Ach indukálja a 
NO és PG felszabadulást a gyomormucosában) és számos centrálisan 
injektált gasztroprotektív vegyület hatását mediálja. Kísérleteimben sem a 
muszkarinos Ach-receptorok gátlása atropinnal, sem a ganglionok bénítása 
hexamethoniummal nem befolyásolta az endomorfin-2 protektív hatását, 
ami arra utal, hogy a posztganglionáris kolinerg rostok nem vesznek részt az 
endomorfinok által indukált centrális gasztroprotekcióban. Ugyanakkor 
ezek a kísérletek a vágusz esetleges szerepét nem zárják ki, hiszen olyan 
preganglionaris NO-szintázt tartalmazó neuronok is ismertek, melyek 
szelektíven a gyomor fundusához projiciálnak és az általuk kiváltott 
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relaxáció hexamethoniummal nem gátolható. Elképzelhetı, hogy az 
endomorfinok ezen NOerg rostokat aktiválva fejtik ki hatásukat, hiszen az 
endomorfin-2 hatását a nitrogén monoxid szintáz (NOS) inhibitor NG-nitro-
L-arginin (L-NNA) felfüggesztette. A vágusz szerepének tisztázásához 
mindenesetre további kísérletek szükségesek, ezért terveim között szerepel 
cervikális és szubdiafragmatikus vagotómia alkalmazása az endomorfinok 
centrális beadása elıtt. 
Az endomorfin-2 hatását a CGRP1-receptor antagonista CGRP8-37 
ugyancsak felfüggesztette, ami arra utal, hogy a capsaicin szenzitív 
afferensekbıl történı CGRP-felszabadulás nagy valószínőséggel szintén 
szerepet játszik az endomorfinok által indukált gasztroprotekcióban. Bár az 
irodalomban egyelıre nincs adat arra vonatkozóan, hogy az endomorfinok 
CGRP-felszabadulást indukálnának, azt azonban leírták, hogy az 
endomorfin-2 CGRP-vel ko-lokalizált a gerincvelı hátsószarvi primer 
afferensekben továbbá a NTS-ban. A CGRP és a NO mellett igen fontos 
szerepet játszanak a mukozális integritás kialakításában a PG-ok is. A 
kísérleteim arra utalnak, hogy az endomorfinok által indukált védelemben a 
PG-ok is szerepet játszanak, ugyanis a szintézisükért felelıs COX gátlása 
indometacinnal szignifikánsan csökkentette az endomorfin-2 védıhatását. A 
védıhatás azonban nem szőnt meg teljesen, ami alapján úgy tőnik, hogy a 
PG-ok szerepe az endomorfinok esetében másodlagos és a védelem 
legfontosabb komponense a CGRP - NO vonal. Végezetül a szimpatikus 
idegrendszer, ezen belül a β-adrenoceptorok esetleges szerepét vizsgáltam 
az endomorfin-2 által indukált védelemben, hiszen ismert, hogy a β-
receptorok aktivációja a mukozális véráramlás fokozása révén védıhatású. 
Mivel propranolol adását követıen az endomorfin-2 változatlanul 
gasztroprotektívnek bizonyult, a β-receptorok feltehetıen nem játszanak 
szerepet az endomorfin-indukálta védelemben. 
 
A nociceptin és nocistatin gasztroprotektív hatásának vizsgálata 
 
A kísérleteim második csoportjában a N/OFQ és NST gasztroprotektív 
hatását vizsgáltam alkoholos fekély-modellen. A NST-ról sokkal kevesebb 
irodalmi adat áll rendelkezésünkre, mint a N/OFQ-ról, melynek vélhetıleg 
az az oka, hogy többnyire a N/OFQ funkcionális antagonistájaként 
vizsgálták és csak pár közlemény foglalkozik a NST-által indukált, N/OFQ-
tól független saját hatásokkal. Kísérleteim alátámasztják azon 
megfigyeléseket, melyek szerint a NST egy biológiailag aktív peptid, 
ugyanis a N/OFQ-nal csaknem megegyezı hatékonysággal és 
hatáserısséggel gátolta az alkoholos fekélyek kialakulását i.c.v. adagolást 
követıen. A két peptid dózis-hatás görbéje (akárcsak az endomorfinok 
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esetében) harang alakú, ugyanis nagyobb dózisok (2 és 5 nmol) esetén a 
protektív hatásuk jelentısen csökkent. Hasonló hatáscsökkenést más 
munkacsoportok is leírtak, így például a N/OFQ által indukált allodynia 
vagy a N/OFQ és NST [3H]5-HT felszabadulást gátló hatása esetében. A 
csökkent gasztroprotektív hatás oka ismeretlen, mindenesetre itt is szerepet 
játszhat az alkohol csökkent ürülése a gyomorból. 
A N/OFQ hatását saját receptora, a NOP receptor mediálja, ugyanis a 
szelektív kompetitív NOP receptor antagonista J-113397 ezen hatást 
felfüggesztette. Mivel a N/OFQ és NST protektív hatása majdnem teljesen 
megegyezik, felmerült a kérdés, hogy a NST nem a N/OFQ-rendszeren 
keresztül hat-e, akár a NOP receptorhoz kötıdve és azt aktiválva, akár a 
N/OFQ felszabadításán keresztül. Az irodalmi adatok alapján ez nem 
valószínő, (a NST nagy valószínőséggel saját, mindezidáig ismeretlen 
receptorán keresztül hat) és kísérleteim is azt támasztják alá, hogy hatását a 
N/OFQ-rendszertıl függetlenül fejti ki, ugyanis a NST védıhatását a J-
113397-tel történı elıkezelés nem befolyásolta. 
A NST legtöbbször a N/OFQ funkcionális antagonistájaként került 
alkalmazásra. Így például gátolta a N/OFQ-indukálta hyperalgéziát, 
allodyniát vagy fokozott táplálékfelvételt. Olyan esetek is ismertek azonban, 
amikor a NST nem befolyásolta a N/OFQ hatását, vagy éppen potencírozta 
azt. Ezért megvizsgáltam, hogy a gasztroprotekciót tekintve hogyan 
viszonyul egymáshoz ez a két peptid és az alkalmazott dózisoktól függıen 
két különbözı típusú interakciót találtam. Kisebb dózisok alkalmazása 
esetén a NST-tal történı elıkezelés fokozta a N/OFQ gasztroprotektív 
hatását. Ezzel szemben nagyobb dózisok alkalmazása során a NST 
elıkezelés csökkentette a N/OFQ hatását. Ezen gátló hatás feltérképezése 
további kísérleteket igényel. Ha a két peptid egyike parciális agonista lenne, 
azzal magyarázhatnánk a külön-külön megfigyelhetı gasztroprotekciót 
illetve a kombináció során tapasztalt hatáscsökkenést, azonban a két peptid 
különbözı receptorokon fejti ki hatását. Magyarázatul szolgálhat esetleg a 
peptidek harang alakú dózis-hatás görbéje. Mivel a két peptid nagyobb 
dózisok alkalmazása során csökkent védıhatást produkál, centrális 
gasztroprotektív hatásukat pedig ugyanazon faktorok mediálják, 
elképzelhetı, hogy a kombináció során elérjük a dózis-hatás görbe leszálló 
szárát és ez eredményezi a hatáscsökkenést. 
Kísérleteim következı csoportjában az endogén opioid rendszer szerepét 
vizsgáltam a N/OFQ és NST hatásában, hiszen egyrészt az endogén 
opioidok számos egyéb rendszer gasztroprotektív hatását mediálják (α2-
receptorok, NMDA, cannabinoidok), másrészt a N/OFQ és az opioidok 
közötti interakció az irodalomból ismert. Mivel mind a N/OFQ, mind a NST 
hatását felfüggesztette vagy szignifikánsan csökkentette a nem szelektív 
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opioid antagonista naloxonnal, a µ-opioid receptor antagonista β-FNA-val, 
a δ-opioid receptor antagonista naltrindollal és a k-opioid receptor 
antagonista norBNI-nal történı elıkezelés, a centrális µ-, δ- és κ-opioid 
receptorok egyaránt szerepet játszanak a N/OFQ- és NST-indukálta 
gyomorvédelemben. Ennek hátterében több mechanizmus is lehetséges. Az 
egyik, kevésbé valószínő lehetıség, hogy a N/OFQ és NST direkt 
aktiválnák ezen opioid receptorokat, hiszen olyan irodalmi adatok is 
ismertek, melyek szerint (a kezdeti megfigyelésekkel ellentétben) a N/OFQ 
alacsony/közepes affinitással képes a µ- és κ-opioid receptorokhoz kötıdni. 
Egy minimális receptoriális aktiváció már elegendı lehet ahhoz, hogy 
gasztroprotekciót indukáljon, ha figyelembe vesszük, hogy az opioidok 
esetében is a gasztroprotektív dózis jóval az analgetikus dózis alatt 
található. A másik lehetıség, hogy a N/OFQ és NST hatására endogén 
opioidok szabadulnak fel. A N/OFQ hatására bekövetkezı opioid 
felszabadulásra az irodalomban találhatunk példát: tengeri malac plexus 
myentericusából kisebb koncentrációkban gátolta, nagyobb 
koncentrációkban azonban fokozta a [Met5]enkephalin felszabadulást.  
A kísérleteim arra utalnak, a N/OFQ és NST centrális gasztroprotektív 
hatása a vágusz aktivitásától függ, a periférián pedig mind a NO (és az 
általa kiváltott GMBF fokozódás), mind a PG-ok szerepet játszanak a hatás 
mediálásában. A jövıbeli terveim között szerepel a capsaicin szenzitív 
extrinsic afferensek és a CGRP szerepének vizsgálata; bár ezek fontossága a 
N/OFQ által okozott védelemben már igazolást nyert, a NST esetében még 
nem került kivizsgálásra. 
 
Az αααα2-adrenoceptorok és imidazolin receptorok gasztrointesztinális 
motilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata 
 
Az α2A-adrenoceptorok szelektív agonistája, az oxymetazolin (0.2 – 3.4 
µmol) erıteljes gátló hatást fejtett ki a patkány gyomor motoros aktivitására 
i.v. adagolás során: mind a kontrakciók átlagos amplitúdója és amplitúdójuk 
összege (melyek az antrum motoros aktivitásával korrelálnak), mind az 
intragasztrikus tónus (mely a fundus tevékenységérıl nyújt felvilágosítást) 
szignifikánsan csökkent. Hatása ugyanakkor több ponton is különbözött a 
nem szelektív α2-receptor agonista clonidin motilitást gátló hatásától. Míg 
clonidin (1.9 és 3.8 µmol/kg i.v.) adását követıen a bazális motilitás nem 
csökkent, az oxymetazolin szignifikáns csökkenést okozott az alap motoros 
aktivitás összes mért paraméterében. Ezenfelül a clonidin gátló hatását az 
inzulin-stimulált motoros aktivitásra mind a nem-szelektív α2-receptor 
antagonista yohimbin, mind a szelektív α2A-adrenoceptor antagonista BRL 
44408 felfüggesztette, míg az oxymetazolin hatását ezen vegyületek nem 
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befolyásolták. További különbséget tapasztaltam a carbachol + 
hexamethonium által stimulált motilitás vizsgálatakor is. A perifériás 
muszkarinos Ach-receptorok aktivációja azonnali motoros aktivációt 
eredményezett, melyet a clonidin nem befolyásolt, vagyis hatását kizárólag 
preszinaptikus α2-adrenoceptorok aktivációján és csökkent Ach-
felszabaduláson keresztül fejti ki. Az oxymetazolin ezzel szemben a 
carbachol-stimulált motilitást is szignifikánsan gátolta, ami posztszinaptikus 
mechanizmusok szerepére utal a hatásában. Felmerül a kérdés, hogy milyen 
posztszinaptikus receptorok lehetnek érintettek az oxymetazolin hatásában? 
Az egyik lehetıség posztszinaptikus gátló α1-adrenoceptorok aktivációja, 
hiszen ilyen receptorokat a gyomor fundusában is leírtak és az oxymetazolin 
α1A-adrenoceptorokat is képes aktiválni az α2A-adrenoceptorok mellett. Ez 
azonban nem valószínő, ugyanis az eredményeim alapján a prazosin nem 
befolyásolta az oxymetazolin hatását. Egy másik lehetıség a muszkarinos 
receptorok aktivációjának gátlása, hiszen az utóbbi években atropin-szerő 
hatást írtak le az oxymetazolinnal kapcsolatban humán m. ciliarisban illetve 
tengerimalac ileumon. Ez megmagyarázná az oxymetazolin azonnali gátló 
hatását a carbachol-indukálta motilitásra, ennek bizonyításához azonban 
még további kísérletek szükségesek. Harmadik lehetıségként felmerül az 
5HT-receptorok szerepe. A gasztrointesztinális rendszerben számos 5HT-
receptor (5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4, 5HT7) található a neuronokon és 
simaizom sejteken egyaránt, az 5HT1-es receptorok relaxáló hatása pedig jól 
ismert (éppen ezért egyre nagyobb figyelem irányul az 5HT1-agonistákra, 
mint a gyomor akkomodációját javító jövıbeli gyógyszerekre). Az 
oxymetazolinról kimutatták, hogy 5HT1A, 5HT1B, 5HT1C és 5HT1D-
receptorokhoz is kötıdik, így elképzelhetı, hogy ezen receptorok 
aktivációja révén fejti ki jelentıs motilitást gátló hatását. Ennek némileg 
ellentmond, hogy a legújabb közlemények szerint a 5HT1-receptorok közül 
az 5HT1P szubtípus aktivációja felelıs a relaxációért, mely a plexus 
myentericus NOerg neuronjain található és ezáltal NO-felszabaduláshoz 
vezet, az pedig egyelıre kérdéses, hogy az oxymetazolin képes-e ezen 
szubtípust aktiválni. Végezetül felvetıdik az imidazolin-receptorok szerepe 
is az oxymetazolin hatásában, de ezekhez egyrészt a clonidin is képes 
kötıdni, másrészt elızetes eredményeim alapján az idazoxan (egy kevert 
α2/I1-antagonista vegyület) a yohimbinhez hasonlóan képtelen volt az 
oxymetazolin hatását antagonizálni. 
 
Az imidazolin receptorok a 80-as években kerültek a figyelem 
középpontjába, amikor leírták, hogy a clonidin (és a vele rokon vegyületek) 
esetleg ezen receptorokon keresztül fejtik ki centrális antihipertenzív 
hatásukat. Az imidazolin receptorok (leginkább az I1 receptorok) szerepe a 
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gasztrointesztinális rendszer funkcióinak szabályozásában is felvetıdött, 
hiszen imidazolin receptorokat valamint ezen receptorok endogén ligandját, 
az agmatint egyaránt kimutatták a gasztrointesztinális rendszerben. Az 
imidazolin receptorok szerepének vizsgálatát azonban nehezíti, hogy ezen 
receptorok agonistái és antagonistái általában jelentıs affinitással kötıdnek 
az α2-receptorokhoz is. 
Kísérleteimet tengeri malac vékonybél preparátumon végeztem. Az 
eredmények arra utalnak, hogy az α2-receptorok mellett az I1 receptorok is 
szerepet játszanak a gasztrointesztinális motilitás szabályozásában, ugyanis 
az I1 receptor agonista rilmenidin koncentráció-függıen gátolta a vékonybél 
szakaszok motoros tevékenységét, valamint az imidazolidin struktúrával 
rendelkezı α2-agonista clonidin hatását (mely az α2-adrenoceptorok mellett 
szintén nagy affinitással kötıdik az I1 és közepes affinitással az I2 
receptorokhoz) az I1 receptor antagonista efaroxan sziginifikánsan gátolta. 
Az imidazolin receptorok pontos szerepének feltérképezéséhez azonban 
további kísérletek szükségesek. 
 
AZ ÉRTEKEZÉS FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
1. Az endomorfin-1 és endomorfin-2 (a többi µ-opioid receptor agonistához 
hasonlóan) egyaránt gasztroprotektív hatást fejt ki i.c.v. adagolás során, 
közel azonos hatékonysággal és hatáserısséggel.  
2. Az endogén endomorfin-rendszer szintén szerepet játszik a mukozális 
védelem kialakításában. 
3. A centrálisan beadott endomorfinok hatását a klasszikus protektív 
faktorok (CGRP, NO és PG-ok) mediálják a periférián. A vágusz és a 
szimpatikus idegrendszer szerepe egyelıre kérdéses, de a nikotinos 
ganglionáris áttevıdés valamint a mAchR-ok és β-adrenoceptorok szerepe 
kizárható az endomorfinok által indukált védelemben.  
4. A N/OFQ mellett a NST is gasztroprotektív hatást fejt ki centrális 
adagolás során, a két peptid hatékonysága és hatáserıssége közel azonos. 
Hatását a N/OFQ-tıl függetlenül, saját receptorán keresztül fejti ki.  
5. Az irodalomból ismert funkcionális antagonizmus a NST és N/OFQ 
között kísérleteimben is jelentkezett, de csak nagyobb dózisok együttes 
alkalmazása esetén. Ezzel szemben kisebb dózisoknál additív hatás volt 
megfigyelhetı.  
6. A N/OFQ és NST hatásának mediálásában részt vesz az opioid rendszer 
is – mindhárom opioid receptor (µ, δ és κ) centrális aktivációja révén.  
7. A N/OFQ és NST hatásának a közvetítésében részt vesz a vágusz 
valamint perifériásan a NO és PG-ok.  
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8. Az oxymetazolin motilitást gátló hatása két komponensbıl áll, ugyanis a 
plexus myentericus neuronjain található preszinaptikus α2A-receptorok 
aktivációján felül nagy valószínőséggel posztszinaptikus hatásokkal is 
rendelkezik. 
9. Az α2-adrenoceptorok mellett feltehetıen az I1 receptorok is szerepet 
játszanak a gasztrointesztinális motilitás szabályozásában.  
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
A kísérleteket a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézetében végeztem. 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkám során 
segítséget nyújtottak számomra: 
 
Dr. Gyires Klára Professzor Asszonynak, aki kezdetben mint 
gyakorlatvezetım, majd mint témavezetım megismertette velem a 
farmakológia tudományát és mindvégig segítségemre volt, 
Dr. Fürst Zsuzsanna Professzor Asszonynak, a Farmakológiai Intézet 
korábbi igazgatójának, aki lehetıvé tette, hogy doktori munkámat 
elkezdhessem az intézetben, 
Dr. Peter Holzer Professzornak, akinek laborjában (Grazi Egyetem, 
Experimentális és Klinikai Farmakológiai Intézet) kísérleteim egy részét 
elvégezhettem, 
Dr. Rónai Andrásnak a számos értékes szakmai és gyakorlati tanácsért, 
Dr. Tímár Júliának a doktori munkámmal kapcsolatos értékes javaslataiért, 
Shujaa Nashwannak, Dr. Fülöp Katalinnak és Szalai Istvánnénak a 
kísérletek elvégzése során nyújtott segítségükért, 
Balogh Jenınek, Gulyás Antalnak, Péter Sámuelnek és az intézet 
valamennyi dolgozójának, 
és végül, de nem utolsósorban családomnak türelmükért és bátorításukért. 
 
A munkát támogatta az ETT 529/2006 és az NKTH, Szentágothai 
Tudásközpont. 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

PUBLIKÁCIÓK 
 
A doktori munka témájával összefüggı publikációk 
 
Balogh B, Jojart B, Wágner Zs, Kovács P, Máté G, Gyires K, Zádori Z, 
Falkay Gy, Márki Á, Viskolcz B, Mátyus P. (2007) 3D QSAR models for 
a2a-adrenoceptor agonists. Neurochemistry Int, 51(5): 268-276. 
 
Fulop K, Zadori Z, Ronai AZ, Gyires K. (2005) Characterisation of alpha2-
adrenoceptor subtypes involved in gastric emptying, gastric motility and 
gastric mucosal defence. Eur J Pharm, 528(1-3): 150-157. 
 
Gyires K, Zádori Z. (2008) Analysis of central mechanisms involved in 
gastric mucosal integrity. Neuropsychopharmacol Hung, 10(3): 121-125. 
 
Gyires K, Zádori ZS, Rácz B, László J. (2008) Pharmacological analysis of 
inhomogeneous static magnetic field-induced antinociceptive action in the 
mouse. Bioelectromagnetics, 29(6): 456-462. 
 
Gyires K, Zadori ZS, Shujaa N, Minorics R, Falkay G, Matyus P. (2007) 
Analysis of the role of central and peripheral alpha2-adrenoceptor subtypes 
in gastric mucosal defense in the rat. Neurochem Int, 51(5): 289-296. 
 
Zádori ZS, Shujaa N, Köles L, Király KP, Tekes K, Gyires K. (2008) 
Nocistatin and nociceptin given centrally induce opioid-mediated gastric 
mucosal protection. Peptides, 29(12): 2257-2265. 
 
Zadori ZS, Shujaa N, Fulop K, Dunkel P, Gyires K. (2007) Pre- and 
postsynaptic mechanisms in the clonidine- and oxymetazoline-induced 
inhibition of gastric motility in the rat. Neurochem Int, 51(5): 297-305. 
 
A doktori munka témájához nem kapcsolódó publikációk 
 
Gerevich Z, Zadori Z, Müller C, Wirkner K, Schröder W, Rubini P, Illes P. 
(2007) Metabotropic P2Y receptors inhibit P2X3 receptor-channels via G 
protein-dependent facilitation of their desensitization. Br J Pharm, 151(2): 
226-236. 
 
Gerevich Z, Zadori ZS, Koles L, Kopp L, Milius D, Wirkner K, Gyires K, 
Illes P. (2007) Dual effect of acid pH on purinergic P2X3 receptors depends 
on the histidine-206 residue. J Biol Chem, 282(47): 33949-33957. 



 17 

 
Fischer W, Zadori Z, Kullnick Y, Groger-Arndt H, Franke H, Wirkner K, 
Illes P, Mager PP. (2007) Conserved lysin and arginin residues in the 
extracellular loop of P2X(3) receptors are involved in agonist binding. Eur J 
Pharmacol, 576(1-3): 7-17. 
 
Köles L, Gerevich Z, Oliveira JF, Zadori ZS, Wirkner K, Illes P. (2008) 
Interaction of P2 purinergic receptors with cellular macromolecules. 
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 377(1): 1-33. 
 
Wirkner K, Stanchev D, Milius D, Hartmann L, Kato E, Zadori ZS, Mager 
PP, Rubini P, Nörenberg W, Illes P. (2008) Regulation of the pH sensitivity 
of human P2X receptors by N-linked glycosylation. J Neurochem, 
107(5):1216-1224. 
 
Folyóiratban megjelent idézhetı elıadáskivonatok 
 
Aricó G, Zádori Z, Shujaa N, Tekes K, Gyires K. (2007) Endogenous 
opioids may mediate the centrally-induced gastroprotective action of 
nociceptin and nocistatin. Zeitschrift für Gastroenterologie, XLV: 5, A3. 
 
Fülöp K, Nada SA, Müllner K, Zádori Z, Nyul Sz, Gyires K. (2002) 
Endomorphin-1 and endomorphin-2 induce gastroprotective effect in the 
rat. Acta Physiologica Hungarica, 89: 1-3. 
 
Fülöp K, Zádori Z, Gyires K, Rónai AZ. (2004) The role of a-2 
adrenoceptors in gastric emptying in rats. Fundamental & Clinical 
Pharmacology, 18: Supp. 1. 
 
Fülöp K, Zádori Z, Nada AS, Gyires K. (2002) Central GABA receptors 
mediate gastric mucosal defence in the rat. Zeitschrift für Gastroenterologie, 
XL: 5, 20. 
 
Fülöp K, Zádori Z, Rónai A, Gyires K. (2004) Different effect of clonidine 
on 2-deoxy-D-glucose-stimulated gastric motor function after central or 
peripherial administration in anesthetised rat. Zeitschrift für 
Gastroenterologie, XLII: 5, 33. 
 
Gyires K, Fülöp K, Zádori Z. (2005) I1-imidazoline receptor/α2-
adrenoceptor mediated gastroprotection. Zeitschrift für Gastroenterologie, 
XLIII: 5, 35. 



 18 

 
Gyires K, Fülöp K, Zádori Z. (2004) Involvement of NMDA and AMPA 
receptors in opioid-induced central gastric mucosal protection in the rat. 
Fundamental & Clinical Pharmacology, 18: Supp. 1. 
 
Gyires K, Fülöp K, Zádori Z. (2004) Role of central nitric oxide in 
gastroprotection. Zeitschrift für Gastroenterologie, XLII: 5, 39. 
 
Gyires K, Fülöp K, Zádori Z, Nyul Sz, Müllner K. (2002) N-methyl-D-
aspartate (NMDA)-induced gastroprotective effect involves both opioid and 
GABAergic pathways. Zeitschrift für Gastroenterologie, XL: 5, 20. 
 
Shujaa N, Zádori Z, Gyires K. (2007) Pharmacological analysis of 
cannabinoid-induced inhibition of gastric mucosal damage and gastric 
motility. Zeitschrift für Gastroenterologie, XLV: 5, A92. 
 
Zádori Z, Fülöp K, Gyires K. (2004) Possible involvement of nitric oxide in 
the inhibition of gastric emptying induced by intracerebroventricular 
administration of clonidine in conscious rat. Zeitschrift für 
Gastroenterologie, XLII: 5, 182. 
 
Zádori Z, Fülöp K, Gyires K, Rónai AZ. (2004) Endogenous opioids may 
mediate the centrally induced gastroprotective effect of N-methyl-D-
aspartate (NMDA). Fundamental & Clinical Pharmacology, 18: Supp. 1. 
 
Zádori Z, Fülöp K, Székács D, Fekete M, Tihanyi M, Kalász H, Gyires K. 
(2005) Role of adrenergic system in centrally induced gastroprotection of 
opioids. Zeitschrift für Gastroenterologie, XLIII: 5, 168. 
 
Zádori Z, Shujaa N, Rónai A, Gyires K. (2008) The role of central 
endogenous opioid system in the regulation of gastric mucosal integrity. 
Zeitschrift für Gastroenterologie, XLVI: 5, A125. 
 
Kongresszusi részvétel 
 
Elıadások: 
 
Zádori Z, Fülöp K, Gyires K. (2005) Analysis of the role of different a2-
adrenoceptor subtypes in gastric motility and gastroprotection. 6th 
International Congress of the Worldwide Hungarian Medical Academy 
(WHMA) Budapest  



 19 

 
Zádori Z, Fülöp K, Gyires K. (2004) Possible involvement of nitric oxide in 
the inhibition of gastric emptying induced by intracerebroventricular 
administration of clonidine in conscious rat. 45th Annual Meeting of the 
Hungarian Society of Gastroenterology, Balatonaliga 
 
Zádori Z, Fülöp K, Gyires K, Tihanyi M, Kalász H. (2004) Role of 
adrenergic system in centrally induced gastroprotection. 6th Congress of the 
Hungarian Experimental and Clinical Pharmacological Society, Debrecen 
 
Zádori Z, Fülöp K, Rónai AZ, Gyires K. (2005) Functional analysis of the 
role of alpha2-adrenoceptor agonists in the gastric motility. Symposium of 
the Hungarian Experimental Pharmacology 
 
Zádori Z, Fülöp K, Székács D, Fekete M, Tihanyi M, Kalász H, Gyires K. 
(2005) Role of adrenergic system in centrally induced gastroprotection of 
opioids. 47th Annual Meeting of the Hungarian Society of 
Gastroenterology, Balatonaliga 
 
Zádori Z, Nyul Sz, Gyires K, Somaia AN, Fülöp K. (2002) N-metil-D-
aszpartat (NMDA) - GABAergic interaction in the gastroprotection. VII. 
Frigyes Koranyi Scientific Forum, Budapest 
 
Zádori Z, Shujaa N, Aricó G, Tekes K, Gyires K. (2007) Nociceptin and 
nocistatin may be involved in central regulation of gastric mucosal integrity. 
Symposium of the Hungarian Experimental Pharmacology  
 
Zádori ZS, Shujaa N, Rónai AZ, Gyires K. (2008) The role of central 
endogenous opioid system in the regulation of gastric mucosal integrity. 
50th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology, 
Balatonaliga 
 
Poszterek: 
 
Zádori Z, Fülöp K, Gyires K. (2004) Role of adrenergic system in centrally 
induced gastroprotection. 5th European Opioid Conference, Visegrád 
 
Zádori Z, Fülöp K, Gyires K, Rónai AZ. (2004) Endogenous opioids may 
mediate the centrally induced gastroprotective effect of N-methyl-D-
aspartate (NMDA). EPHAR congress, Porto 
 



 20 

Zádori Z, Fülöp K, Shujaa N, Rónai AZ, Gyires K. (2006) Analysis of the 
inhibitory effect of α2-adrenoceptor agonists on gastric motility in the rat. 
International Workshop – Adrenergic transmission : From Benchside to 
Bedside, Visegrád 
 
Zádori ZS, Shujaa N, Tekes K, Gyires K. (2007) Potential role of nociceptin 
and nocistatin in central regulation of gastric mucosal defense. APHAR 
congress, Wien 


