
Ha felütjük a Vámossy Zoltán és Mansfeld Gé-
za által 1924-ben írt Gyógyszertan tankönyvet,
vagy akár csak rápillantunk a tartalomjegy-
zékre, rádöbbenünk arra a hihetetlen fejlôdés-
re, amit a gyógyszeres terápia terén az orvos-
tudomány 85 év alatt elért. „A peripheriás
idegrendszerre ható szerek” fejezet „I. A moz-
gató idegvégzôdésekre ható szerek”, „II. Az
érzô idegvégzôdésekre ható szerek” és a „III.
A parasympathicus idegek végkészülékeire ha-
tó szerek” alfejezetekre oszlik. Érdekes, hogy a
szimpatikus idegvégzôdésekre és az adrenerg
receptorokra ható szerek alfejezet még nem sze-
repel a könyvben és a helyi érzéstelenítôket so-
rolják az érzôideg-végzôdésekre ható szerek
közé, melyekrôl ma már tudjuk, hogy hatásu-
kat az axonális vezetés és Na+ csatornák blok-
kolása révén fejtik ki.

Az érzôideg-végzôdésre ható fájdalomcsil-
lapító szerek a mai napig hiányoznak gyógy-
szerkincsünkbôl, analgetikumok címszó alatt
az opioid receptoron ható ún. kábító fájdalom-
csillapítókat, illetve a COX-gátlókat és parace-
tamolt magába foglaló nem kábító fájdalom-
csillapítókat találjuk. Mindkét csoport repre-
zentánsai már több mint száz éve állnak a
gyógyítás szolgálatában.

Mivel magyarázható, hogy máig hiányzik
az érzôideg-végzôdésekre ható fájdalomcsilla-
pítók fejezete? Elôször is azzal, hogy a múlt
század utolsó harmadáig kétséges volt, hogy
léteznek-e egyáltalán a Charles Sherrington ál-
tal feltételezett és 1906-ban „nociceptor”-nak
elnevezett fájdalmat keltô ingerek közvetítésé-
re specializálódott érzôideg-végzôdések. Az
1965-ben Ronald Melzack és Patrick Wall által
lefektetett és máig nagy elismerést kiváltott
ún. „kapukontroll”-fájdalom teória egyik
alappillére éppen az volt, hogy nociceptorok
pedig nincsenek (Science 150: 971).

A nociceptorok kétségtelen létezését csak a

C- és A-delta rosttartományú érzôrostokról
történô egyrost-elvezetés segítségével sikerült
az amerikai Ed Perlnek munkatársaival bizo-
nyítania. 1967-ben fedezték fel az A-delta me-
chanikai nociceptorokat (J. Physiol. [London]
190: 541), majd 1969-ben a velôtlen rostú affe-
rentáció döntô hányadát képezô C-polimodá-
lis nociceptorokat, melyeket a forró, mechani-
kai és kémiai ingerek egyaránt izgatják (J. Neu-
rophysiol. 32: 1025). Így végül csak a 70-es
évekre vált megalapozottá az a lehetôség,
hogy a perifériás szenzoros neuronok egyik
csoportjának farmakológiai gátlása fájdalom-
csillapító hatású vegyületek felfedezéséhez
vezethet. 

Közismert, hogy a vegetatív idegrendszerre
és a neurohumorális transzmisszióra ható
gyógyszerek felfedezésénél a kiindulópontot
olyan növényi hatóanyagok, mint a nikotin,
atropin, ergotamin vagy fizosztigmin hatás-
mechanizmusának elemzése képezte. A noci-
ceptorok farmakológiájának kibontakozásá-
ban hasonló meghatározó szerepet játszott –
már jóval a nociceptorok felfedezése elôtt – a
paprika csípôs anyagának, a kapszaicinnek a
farmakológiai vizsgálata. A kapszaicin élettani
hatásairól, lehetséges hatásmechanizmusáról
nemzetközi farmakológiai folyóiratban az elsô
közleményt Hôgyes Endre még 1878-ban kö-
zölte Kolozsvárról (Arch. exp. pathol. Pharma-
kol. 9: 117). Már ebben a közleményben felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a szer viszonylag sze-
lektíven hat az érzôideg-végzôdésekre. Ez az
úttörô munka azonban teljesen visszhang nél-
kül maradt, és Hôgyes maga se folytatta kap-
szaicinkutatásait.

Több mint fél évszázad múltán Szegeden
egy érdekes, véletlen megfigyelés hívta fel
Jancsó Miklós figyelmét a kapszaicinre. A há-
borús évek után írta le ugyanis, hogy a hiszta-
min a reticulo-endothelialis rendszer élettani
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aktivátora, és ezt a tételét nagyon sok gyulla-
dáskeltô és irritáns hatású vegyület esetében
többek között azzal bizonyította, hogy hiszta-
min nagy dózisaival egéren és patkányon ki-
váltott deszenzibilizáció után a vegyületek ha-
tástalanokká váltak (Nature 1947, 160: 227).
Ezen irritáns vegyületek sorában használt
elôször kapszaicint, melyrôl eleinte azt hitte,
hogy potens hisztaminfelszabadító anyag (Or-
vosok Lapja 1947, 28: 1025). A hisztaminhoz ha-
sonlóan kapszaicinnel is ki lehetett váltani a
deszenzibilizációt. Hamarosan kiderült azon-
ban, hogy a hisztamindeszenzibilizációtól el-
térôen, pl. a kapszaicin szembe cseppentésével
kiváltott helyi deszenzibilizáció nemcsak a
hisztamin, hanem minden kémiai anyag fájda-
lomkeltô hatását kivédte, és egyértelmûen kü-
lönbözött a helyi érzéstelenítéstôl, mivel a tak-
tilis ingerek változatlanul hatásosak marad-
tak. A kapszaicindeszenzibilizációról írt felfe-
dezését nem sikerült Jancsó Miklósnak az Ex-
perientia folyóiratban publikálnia, ezért ezek-
rôl a korai kísérletekrôl csak a Magyar Életta-
ni Társaság ülésén tartott elôadásának pár so-
ros magyar nyelvû összefoglalója maradt
fenn. (Kísérl. Orvtud. 1949, Suppl. 15). A felfe-
dezés úttörô jellegét felismerve azonban to-
vább folytatta kísérleteit, és külön fejezetben
számolt be róluk, valamint a kapszaicin jelen-
tôségérôl és hatásmechanizmusáról kifejtett
véleményérôl német nyelven írt monográfiájá-
ban (Speicherung Stoffanreicherung im Retikulo-
endothel und in der Niere. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1955). A gyulladással és a makromole-
kulák tárolásával kapcsolatos egyéb témái
után a kapszaicinkutatásait csak az 1960-as

években vette újra elô. Ez alatt az igen gyü-
mölcsözô periódus alatt, 1962-tôl 1966-ig – ko-
rai haláláig – közvetlen munkatársaként az én
feladatom volt az új módszerek beállítása,
idegfiziológiai sorozatkísérletek végzése a no-
cicepció, a neurogén gyulladás és a kapszaicin
hôszabályozásra kifejtett hatásairól. Sajnálatos
módon ezeket az eredményeket nem tudta
már külföldön publikálni, és csak halála után
egy évvel, az eredmények összesítése és kiegé-
szítése után került sor arra, hogy elsô ízben
megjelentessük a kapszaicinrôl és a neurogén
gyulladásról kapott eredményeket elismert,
lektorált nemzetközi folyóiratban (Jancsó, N.,
Jancsó-Gábor, A., Szolcsányi, J.: Br. J. Pharma-
col. 1967, 31: 138). Azóta ez a közlemény mér-
földkônek számít, és közel ezer hivatkozást
kapott, bár tíz évig jóformán senki sem idézte,
mivel az akkor divatos kutatási irányoktól tel-
jes mértékben eltért (1. ábra). Ennek illusztrálá-
sára egy összefoglaló értékelést említek, mely-
ben az érzôideg-végzôdések farmakológiájá-
ról szóló monográfiafejezet szerzôje a korábbi
kapszaicinkutatások, valamint egyéb, pl. ke-
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1. ábra. A kapszaicinnel foglalkozó közlemények számának
alakulása 1967-tôl 40 éven át 

2. ábra. A Nature 1997-es száma, melyben a kapszaicinreceptor
klónozása megjelent



ringési kemoreflexekkel kapcsolatos eredmé-
nyek részletes ismertetése és értékelése után
összefoglalóul azt a következtetést vonta le,
hogy a téma nem teljesen „ezoterikus” (Smith,
C. M.: in Burger, A. (ed.): Drugs Affecting the
Peripheral Nervous System. Marcel Dekker,
New York, 1967, 521–573). A kétkedés falát so-
káig az olyan lapokban, mint a Br. J. Pharmac.,
J. Physiol. (London), Nature 1971-ig megjelent
közleményeink sem tudták áttörni. Számomra
kezdetben nyitott kérdés maradt, hogy vajon
milyen módon lehetne meggyôzô bizonyíté-
kot találni arra, hogy a kapszaicin szelektíven
csak a fájdalomérzô idegvégzôdésekben (noci-
ceptorokban) kifejezôdô specifikus targetmo-
lekulán fejti ki hatását, és így alkalmas vezér-
molekula a gyógyszerkutatásban. Egyes korai
kapszaicinkutatások, elsôsorban a kapszaicin-
deszenzibilizáció tartós-irreverzibilis jellege,
majd késôbb az újszülött kori patkányok elô-
kezelését követôen az érzôdúcsejtek B-típusú
neuronjainak sejtpusztulása más elképzelést
támogattak. A kapszaicint sokan olyan neuro-
toxinnak tartották, mely csupán mint kísérle-
tes tesztanyag nyit új lehetôségeket. Így nagy
visszhangot váltott ki, mikor Jessell és munka-
társai 1978-ban kimutatták, hogy a P-anyag –
mely gyulladáskeltô hatású szenzoros neuro-
peptid – kapszaicin-elôkezelést követôen csak
a szenzoros neuronok raktáraiból ürül ki, más
neuronokból viszont nem. Késôbb kiderült,
hogy a kapszaicin a P-anyagon kívül a szoma-
tosztatint és kalcitoningén-rokon peptidet
(CGRP) is csak az érzôneuronokból szabadítja
fel, tartósan gátolva ezt követôen tárolásukat.
Ezt a „szenzoros neurotoxin”-hatást pl. úgy
magyarázták, hogy a kapszaicin a membrán-
károsító hatása folytán ioncsatornák képzôdé-
sét váltja ki (Buck, S. H., Burks, T. F.: Pharma-
col. Rev. 1986, 38: 179). 

Kísérletes eredményeim alapján már 1975
óta a fenti koncepcióval ellentétes véleményt
hangoztattam, mely szerint ez a csípôs anyag
specifikus farmakológiai receptoron, ún. „kap-
szaicinreceptor”-on hatva izgatja és blokkolja
a C-polimodális nociceptorokat, és e neurono-
kon toxikus hatást csak nagyobb dózisok vál-
tanak ki. A legmeggyôzôbb számomra az az
önkísérlet volt, melyben nyelvemet deszenzi-
bilizáltam 1%-os kapszaicinoldat segítségével.
A pontos pszichofizikai érzetvizsgálatok egy-
értelmûen igazolták, hogy csak az égetô, csí-

pôs fájdalmat kiváltó kémiai anyagok hatása
és a melegérzet csökken vagy blokkolódik, de
az egyéb receptorok, pl. ízérzô vagy hidegre-
ceptorok kémiai ingerlékenysége változatlan
marad. Az eredeti kapszaicinérzékenység 1-2
nap alatt visszatért, jelezve a blokkolás funkci-
onális jellegét. A hatás specificitását bizonyí-
totta a paresztézia teljes hiánya és a változat-
lan taktilis diszkriminációküszöb. Így semmi
jele nem volt annak, hogy a jelentôs és szelek-
tív szenzoros blokkolást neurotoxikus hatás
kísérné. Kapszaicinanalógok szerkezet-hatás-
vizsgálata alapján fogalmaztam meg elsô íz-
ben a „kapszaicinreceptor” létezését és a ké-
miai kötôhelyek jellegzetességeit. Elektrofizio-
lógiai bizonyítékaim pedig már ekkor a poli-
modális nociceptorok szelektív izgatására
szolgáltattak bizonyítékot a C-rost populáción
belül (Szolcsányi, J., Jancsó-Gábor, A.: Arznei-
mittel-Forschung 1975, 25: 1877; 1976, 26: 33;
Szolcsányi, J. J.: Physiol. [Paris] 1977, 73: 251).

A 80-as évek végén a Sandoz gyógyszergyár
Londonban a University College mellett egy
gyógyszerkutató intézetet hozott létre
Humphrey Rang és Stuart Bevan vezetésével,
melynek egyik fô célkitûzése volt a kapszai-
cinreceptor-antagonista gyógyszerjelölt kifej-
lesztése. Az intézetnek három évig voltam ta-
nácsadója, és közös közleményünkben jelent
meg az elsô bizonyíték arról, hogy a kapszai-
cin és egy másik, még potensebb növényi csí-
pôs anyag, a reziniferatoxin „single patch”
mérések alapján a kapszaicinérzékeny neuro-
nok plazmamembrájának egy új típusú kati-
oncsatornáját nyitja meg (Bevan, S., Szolcsá-
nyi, J.: Trends Pharmacol. Sci. 1990, 11: 330). En-
nek a kapszaicin-receptor/ioncsatornának a
klónozása azonban Londonban sikertelen ma-
radt.

Forradalmi áttörést és a kapszaicinnel fog-
lalkozó közlemények kiugró emelkedését
eredményezte, mikor 1997-ben sikerült David
Julius munkacsoportjának San Franciscóban a
„kapszaicinreceptort” klónozni (Caterina, M.
J. et al.: Nature 389: 816) (2. ábra). Ezáltal nyílt
meg ugyanis az út a gyógyszergyárak elôtt,
hogy a receptort kifejezô sejtvonalakon nagy
hatékonyságú gyógyszerkutatási sorozatvizs-
gálatokat (High Throughput Screening, HTS)
indítsanak. Csakhamar létrehozták a kapszai-
cinreceptorgén-hiányos (knockout) egereket is
(3. ábra). Rendkívül izgalmas új fejezetet nyi-
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tottak ezek a felfedezések a neurobiológiai
alapkutatások terén is. Kiderült, hogy a kap-
szaicinreceptor olyan kationcsatorna, mely
43 °C-nál forróbb ingerrel, protonokkal, gyul-
ladáskeltô lipoxigenáz-metabolitokkal egya-
ránt direkt módon izgatható, és a bradikinin és
a prosztaglandinok az ioncsatorna szenzitizá-
cióját idézik elô. Így a kapszaicinreceptor,
mely génstruktúrájának analógiája alapján a
Transient Receptor Potential Vanilloid 1
(TRPV1) elnevezést kapta, valójában olyan
„nociszenzor” funkciójú membránprotein,
mely a sherringtoni értelemben vett nocicepci-
ót molekuláris szinten képes integrálni, és így
a fájdalomkeltô ingereket a központi ideg-
rendszerhez továbbítani. Csakhamar egész
TRP hôérzékelô ioncsatorna-családot is sike-
rült klónozni. Így az 50 °C fölötti forró inge-
rekkel aktiválható, de kapszaicinre nem érzé-
keny TRPV2-t, a hideg fájdalomingerekkel,
mustárolajjal, változatos struktúrájú reaktív ir-
ritánssal izgatható másik integratív memb-
ránprotein/ioncsatornát (TRPA1), a mentollal
és hideg ingerekkel megnyitható TRPM8 ion-
csatornát, valamint a mérsékelt hôingertarto-
mányra válaszoló TRPV3 és TRPV4-et. Így az
ioncsatornák klasszikus felosztása ligandfüg-
gô, illetve feszültségfüggô csoportra egy har-

madikkal bôvült, mely eltérô jellegzetességei
miatt az elsô kettô közé nem sorolható (Szol-
csányi, J.: Brit. J. Pharmacol. 2008, 155: 1142). Az
ígéretes targeten ható kutatási irány reményé-
ben több TRPV1-antagonista vegyület van je-
lenleg fejlesztés alatt humánvizsgálatokban, és
több mint 55 gyógyszergyár eddig szinte pél-
da nélküli összeget (mintegy 1 milliárd USD)
költött preklinikai és klinikofarmakológiai
vizsgálatokra (Gavva N. R. Trends Pharm. Sci.
2008, 29: 550). 

A hazai kapszaicinkutatások hosszú útja te-
hát ígéretes új fejezeteket nyitott a farmakoló-
giában, de legalább annyira jelentôs új irányo-
kat indított el a perifériás idegrendszeri szabá-
lyozás terén is. Írásom témakörét és terjedel-
mét meghaladta volna, ha minden ígéretes
irányra kitértem volna. Így pl. arra az izgal-
mas aspektusra, hogy a kapszaicin receptorát
kifejezô érzôideg-végzôdések szenzoros-effe-
rens kettôs funkcióval rendelkeznek. Idegsza-
bályozó szerepük tehát eltér a csak afferens
vagy efferens válaszok kiváltására specializá-
lódott perifériás idegvégzôdésekétôl. A kap-
szaicin receptorán ható, terápiásan felhasznál-
ható gyógyszer bevezetésére a jelenlegi széles
körû gyógyszerfejlesztési aktivitás miatt vár-
hatóan már a közeljövôben sor kerülhet, de
igazi áttörésre még várni kell, és buktatókra
még lehet számítani. Ezeknek a kutatásoknak
azonban a tágabb perspektívái még jelentô-
sebbek. A kapszaicin segítségével ugyanis
megnyílt az út a nociceptorok farmakológiája
elôtt, és ezen a kapszaicinre érzékeny neuron-
populáción – mely kitüntetett szerepet játszik
a gyulladásos fájdalom közvetítésében – to-
vábbi potenciális gyógyszertargeteket sikerült
feltárni, melyek újabb és újabb gyógyszerfej-
lesztési lehetôségek elôtt nyitottak utat, és tár-
tak fel izgalmas új idegszabályozási mecha-
nizmusokat.

DR. SZOLCSÁNYI JÁNOS
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3. ábra. A Science 2000-ben

„Mi az Egyesült Államokban azt hisszük, gyakorlatilag mindenünk megvan. Dúská-
lunk, de semmink sincs, és mindig többet akarunk. Hogy az anyagi sikert elérjük –
mert mifelénk mindent abban mérnek –, mindent föladunk. Életünk célja az anyagi
javak utáni hajsza lett, nem maga az élet élvezete.”

(Marlon Brando)


