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Presence and upregulation of Transient 
Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) 
and Ankyrin 1 (TRPA1) in translational rat 
endometriosis model

ABSTRACT

The Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1) and Ankyrin 1 (TRPA1) 
are non-selective cation channels predominantly localized on capsaicin-
sensitive sensory neurons; however both receptors have been described in 
non-neuronal tissues. It has been published that both receptors upregulated 
in peritoneal endometriosis in humans. Our research group demonstrated 
that TRPA1 and TRPV1 expression is elevated in human deep infiltrating 
endometriosis (DIE) lesions and the receptors have an estrogen-dependent 
expression pattern in rat endometrium. Here, we investigated the expression 
changes of TRPA1/V1 and the role of the capsaicin-sensitive sensory-nerve 
endings in a rat model of peritoneal endometriosis. Peritoneal endometri-
osis was surgically induced in 8-week-old female rats (n=7-7) for 2-weeks 
(acute condition) and 8-weeks (chronic condition). TRPA1/V1 mRNAs were 
quantified with quantitative polymerase chain reaction (qPCR). The expres-
sion levels were compared with the results obtained earlier from human 
DIE samples. The blockade of the TRPA1/V1 expressing capsaicin-sensitive 
nerve endings was induced with resiniferatoxin (RTX), followed by the mea-
surement of the weight and size of the endometriosis lesions. We detected 
TRPV1 and TRPA1 mRNA in normal rat endometrium, their expression was 
not altered in sham-operated animals. In chronic, but not in acute endome-
triosis the expression was significantly elevated in the lesions, which results 
are consistent with our previous findings in human DIE. The elimination of 
capsaicin-sensitive nerve endings decreased the weight of the endome-
triosis lesions while the size of the ectopic tissue was not altered. Taken 
together, our results obtained from the rat endometriosis model are con-
sistent with the previous human results, therefore this model is considered 
to have translational significance and it is suitable for functional analysis of 
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the ion channels. The local, non-neuronal TRPA1 and TRPV1 
might play a role in inflammation and sensory neuronal 
activation in endometriosis related pain, which is mediated 
by a broad range of pro-inflammatory molecules.

Keywords: TRPV1, TRPA1, endometriosis, pain

KIVONAT

A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 1 (TRPV1) és 
Ankyrin 1 (TRPA1) receptorok olyan polimodális nem sze-
lektív kationcsatornák, melyek a központi- és perifériás 
idegrendszer mellett számos nem neurális struktúrán is 
expresszálódnak és sokféle exogén és endogén stimulus-
sal ingerelhetők ill. szenzitizálhatók. Peritonealis endomet-
riosisban TRPV1 és TRPA1 expresszióemelkedését mutat-
ták ki az ectopiás endometriumban és a peritoneumban. 
Munkacsoportunk bizonyította elsőként e receptorok exp-
resszióját mélyen infiltráló endometriosis léziókban és eutó-
piás endometriumban, valamint hasonló megjelenését, 
ösztrogénhatásra történő fokozódását és funkcionalitását 
patkány méhnyálkahártyában. Ezekre alapozva jelen kísér-
leteinkben a TRPA1 és TRPV1 receptorok expresszióválto-
zásait és a receptorexpresszáló szenzoros idegek szerepét 
vizsgáltuk peritonealis endometriosis patkánymodelljében, 
a modellrendszer transzlációs jelentőségének igazolására. 
Homológ patkánymodellben az uterus auto-transzplan-
tációját végeztük el a hasüregben akut endometriosis (2 
hét, n=7), krónikus endometriosis (2 hónap, n=7), akut 
álműtött (n=4), krónikus álműtött (n=4) csoportokban. A 
receptorok expresszióját mRNS szinten kvantitatív poli-

meráz láncreakcióval vizsgáltuk, eredményeinket össze-
hasonlítottuk korábban publikált, humán endometriosis 
mintákon nyert eredményeinkkel. A TRPV1/A1-expresszáló, 
ún. „kapszaicinérzékeny” peptid tartalmú fájdalomérző ide-
gek funkciójának gátlására az ultrapotens TRPV1 agonista 
reziniferatoxin (RTX) előkezelést alkalmaztuk, a kialakuló 
endometriosis léziók tömegét és méretét határoztuk meg. 
Patkány akut endometriosisban (2 hét) nem detektáltunk 
változást sem a TRPA1 sem a TRPV1 receptor expresszió-
jában, azonban krónikus folyamatokban (8 hét) a humán 
eredményekhez hasonlóan szignifikáns expressziónöveke-
dést mértünk az endometriosis léziókban. Eutópiás endo-
metriumban a TRPA1 esetében nem, a TRPV1 esetében 
szintén szignifikáns mRNS expressziófokozódást detektál-
tunk, amely szintén összhangban áll a korábban klinikai 
mintákban mért eredményeinkkel. A kapszaicinérzékeny 
idegelemek kiiktatása után az endometriosis léziók tömege 
szignifikánsan csökkent, azonos méretek mellett. Mivel 
patkánymodellből nyert mintáink TRPA1/V1 expressziós 
eredményei a klinikai mintákban detektáltakkal nagyon 
hasonlóak voltak, ez az endometriosis modell e szempont-
ból transzlációs jelentőségűnek és az ioncsatornák funkcio-
nális jelentőségének vizsgálatára alkalmasnak tekinthető. E 
receptorokat kifejező érzőideg-végződések aktivációja hoz-
zájárul az endometriosisos gócok tömegnövekedéséhez 
feltételezhetően az ödémaképződés révén, amely hozzájá-
rulhat a perzisztáló fájdalom kialakulásához is.

Kulcsszavak: endometriosis, TRPA1, TRPV1, fájdalom, kapszaici-
nérzékeny érzőideg

Bevezetés: irodalmi háttér, 
kutatásaink előzményei és 
indokoltsága

Az endometriosis és kórélettani mechanizmusai
Az endometriosis komplex gyulladásos kórkép, amely-
ben az endometriális mirigyek és a sztróma ectopiásan, 
a méh üregén kívül is megtalálható. Ez az ectopiás endo-
metrium hormonfüggő, követi a menstruációs ciklus 
során megfigyelhető differenciálódási és proliferációs 
fázisokat. Az endometriosis leggyakrabban vérrel telt 
kismedencei terime képében jelenik meg, több gócban 
(1). Tipikusan a kismedencei képletek érintettek, mint 
például a méh ligamentumai, a petefészek, petevezetők és 
a Douglas-üreg, de előfordulhat nyirokcsomóban, tüdő-
ben és izomszövetben is. Diagnózisa összetett, a klinikai 
tünetek a rendellenes gócok helyére utalhatnak, azonban 
az érintettek egyharmada tünetmentes. Az endomet-
riosis jellemző tünetei közé tartozik a súlyos, ciklusos 
fájdalom (dysmenorrhoea, DM), amely az elváltozással 

járulékosan jelentkező kismedencei összenövések és vér-
zés eredménye. Ezen kívül sok esetben fájdalmas lehet a 
vizelés (dysuria), a közösülés (dyspareunia), és a székelés 
(dyschezia), további panasz lehet az infertilitás, amely a 
tuba uterina mechanikai elzáródásának vagy a beágya-
zódás gátlásának következménye. A betegség atipikus 
formája, mikor az endometriosis gócok extragenitális 
szerveken helyezkednek el. A megjelenés helye szerint 
beszélünk endometriosis extragenitalis, endometriosis 
interna és endometriosis externa kórképekről. Ez utóbbi, 
az endometriosis externa a leggyakoribb forma, amely 
lokalizáció szerint lehet ovarialis, retrocervicalis, pelvicus 
peritonealis, vaginalis és cervicalis (2, 3).

Az endometriosis korszerű kezelési stratégiái, terápiás 
kihívásai
Az endometriosis terápiája a kórkép krónikus gyulladá-
sos és hormonális faktorai, valamint a többféle formá-
ban jelentkező erős fájdalom miatt nagy kihívást jelent. 
Amennyiben a páciens családtervezési tervei ezt lehetővé 
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teszik, akkor kombinált hormonális, ösztrogén és gesz-
tagén tartalmú fogamzásgátlószerek folyamatos, vagy 
periodikus alkalmazására kerül sor (4). A kezelés az 
esetek jelentős részében enyhíti a fájdalmat és relatíve jól 
tolerálható mellékhatásokkal jár. Terápiás sikertelenség 
esetén laparoszkópiás beavatkozás vagy ösztrogén hatású 
vegyületet nem tartalmazó gyógyszeres kezelés a válasz-
tandó. A fogamzásgátló készítmények hatástalanságának 
egyik oka az ectopiásan megjelenő endometrium szövet 
csökkent vagy hiányzó progeszteron receptor expresz-
sziója, amely a proliferatív hatások túlsúlyba kerülését 
eredményezi. Az endometriosis progressziója szempont-
jából előnyös a teljes amenorrhea, azonban az ösztrogén 
nem-genitális szervekre kifejtett hatásainak elmaradása 
miatt iatrogén menopausa alakulhat ki. A sebészeti meg-
oldások közül a laparoszkópiás beavatkozás megerősít-
heti a diagnózist és egyben lehetőséget kínál a nagyobb 
méretű gócok eltávolítására és az összenövések sebészeti 
feloldására. A beavatkozást követően a kezelt betegek 
50%-a tünetmentessé válik. (5). A sebészeti beavatko-
zások általános kockázatain felül a bármilyen okból újra 
operált betegek egy részében a korábbi műtéti hegekben 
jelenhet meg az elváltozás (3). Az endometriosis terápi-
ája a betegség gyulladásos és hormonális vonatkozásai 
miatt nehéz, a jelenleg alkalmazott kezelés mellett gyak-
ran következik be relapsus. Mivel a betegség elsősorban 
a fiatalabb, gyermekvállalás előtt álló korosztályt érinti, 

szükséges nem hormonális eredetű terápiás lehetőségek 
kutatása, ezáltal potenciális új gyógyszercélpontok azo-
nosítása.

A Tranziens Receptor Potenciál (TRP) receptorok: 
TRP Ankyrin 1 (TRPA1) és Vanilloid 1 (TRPV1)
A Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 1 (TRPV1) és 
Ankyrin 1 (TRPA1) receptorok a központi- és perifériás 
idegrendszer (kapszaicinérzékeny peptiderg szenzoros 
neuronok, vékony mielinhüvelyes (Aδ-) és a mielin-
hüvely nélküli (C-) rostok) mellett számos nem neurá-
lis struktúrán is expresszálódnak, pl. keratinocytákon, 
hízósejteken, dendritikus sejteken, gastrointestinalis 
epithelsejteken, érfali simaizomsejteken, makrofágo-
kon és T-lymphocytákon, nagyon gyakran kolokalizál-
tan (6–8). Polimodális szenzor funkciójú nem szelektív 
kation csatornák, melyek számos exogén és endogén 
stimulussal ingerelhetők ill. szenzitizálhatók. A fájdalmas 
meleg (>43°C), a csípős paprika alkaloidja a kapszaicin, 
endogén fájdalom- és gyulladáskeltő mediátorok (pl. bra-
dikinin, protonok, anadamid (9), 12-hidroperoxi-eikoza-
tetraénsav, N-arachidonoil-dopamin) a TRPV1, a hideg 
inger (<17°C), a fahéjaldehid és mustárolaj, formaldehid, 
hidrogén peroxid és metilglioxál a TRPA1 aktivátorai 
(1. ábra). 
Az utóbbi évtizedben a TRPV1-et, TRPA1-et és spli-
ce-variánsaikat a méhben is leírták (10,11).

1. ábra. A TRPV1 (A) és TRPA1 (B) receptorok aktivációs mechanizmusai.
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A TRPA1 és TRPV1 az endometriumban
Az utóbbi években a TRPV1 receptor humán endo-
metriosisban történő leírása további adatokat szolgál-
tatott a nem-neuronális expresszió jelentőségérére. 
Endometriosis eredetű sejtkultúrában strómasejteken 
prosztaglandin E2 (PGE2) és tumor nekrózis faktor α 
(TNFα) kezelés hatására TRPV1 expressziónövekedést 
tapasztalható, TRPV1 agonista hatására pedig nitrogén 
monoxid (NO) és gyulladásos citokin, interleukin 1-beta 
(IL-1β) felszabadulás következik be (12). Endometriosis 
eredetű krónikus kismedencei fájdalomban emelkedett 
extraneurális TRPA1 és TRPV1 expresszió figyelhető 
meg a peritoneumban, illetve emelkedett TRPV1 mRNS 
szint detektálható ectopiás endometrium sejtekben. 
Humán embrionális őssejtekből differenciáltatott szen-
zoros neuronokban 17-β ösztradiol és a β-ösztrogénre-
ceptorra szelektív 2,3-bisz(4-hydroxi-fenil)-propionitril 
hatására TRPV1 expressziónövekedés következik be, 
amely a receptor ösztrogénfüggő expresszióját igazolja 
(13). A TRPV1 expresszió ösztrogénfüggése magyará-
zatul szolgálhat az endometriosis kezelése során alkal-
mazott, hormonszupressziót követő tünetcsökkenésre 
endometriosis-asszociált kismedencei fájdalomban. 
Munkacsoportunk írta le először a TRPA1 receptor 
mRNS expresszióját patkány endometriumban, valamint 
a TRPA1 és TRPV1 receptorok expressziónövekedését 
gén- és fehérjeszinten is szintetikus ösztrogén analóg 
vegyület hatására. A TRPA1-agonista formalin (14) és a 
TRPV1-agonista kapszaicin előkezelés után primér endo-
metrium sejtkultúrán NOS és IL-1β expressziónövekedés 
következik be, amely szintén a receptorok nem-neurális 
aktivációjához köthető. Ezek a mediátorok a ciklus során 
feltételezhetően részt vesznek az endometrium szövet 
lokális szabályozásában, ezen belül az NO-közvetített 
vazodilatációban, valamint az ovuláció, terhesség és deci-
dualisatio kialakulásában (15–17). A receptorok funkci-
onalitását támasztja alá Greaves és munkacsoportjának 
tanulmánya is, melyben ectopiás endometrium sejtekben 
TRPA1 és TRPV1 aktiváció hatására NO és IL-1β fel-
szabadulást mértek (13). Korábban munkacsoportunk 
mélyen inflitráló endometriosis (deep infiltrating endo-
metriosis, DIE) betegekből származó műtéti mintákban 
ugyancsak megfigyelte a receptor mRNS szintének emel-
kedését, melyet fehérjeszinten, specifikus immunhiszto-
kémiai jelölésekkel is alátámasztottunk. Ezen túlmenően, 
vizuál analóg skála (VAS) segítségével vizsgáltuk a bete-
gek fájdalom paramétereinek intenzitását, melyek közül 
egyes paraméterek korrelációt mutattak a receptor exp-
resszióval. 

Az endometrium és endometriosis sejteken tapasztalt 
hormonfüggő és DIE-ban bekövetkező TRPA1 és TRPV1 
expressziófokozódás alapján a következőkben bemutatott 
vizsgálatainkban célunk e receptorok expressziós változá-
sainak vizsgálata volt, a későbbiekben széleskörű teszte-
lésre tervezett patkány endometriosis modell transzlációs 
jelentőségének meghatározására. Kapott ereményeinket 
összevetettük korábban nyert humán eredményeink-
kel, továbbá kísérletes kémiai denerváció segítségével a 
TRPA1/TRPV1-expresszáló kapszaicinérzékeny érzőide-
gek endometriosisban betöltött szerepét is vizsgáltuk.

Anyag és módszer: mintagyűjtés, 
kísérletes modell

Állatok és kezelés
Az endometriosis állatkísérletes modelljében vizsgála-
tainkat a kutatásetikai irányelvek szerint, a kísérlethez 
felhasznált állatok humánus kezelése mellett végeztük el 
(engedély száma: BA02/2000-27/2016). A felhasznált álla-
tok a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének 
Állatházából származnak. Az állatok elhelyezése szabvá-
nyos állatházi ketrecekben történt, 25°C-on, tizenkét órás 
világos/sötét ciklusban, ad libitum táplálás mellett.

Munkánk során 36 db 8 hetes nőstény Wistar patkányt 
használtunk fel, melyekből az alábbi vizsgálati csoporto-
kat hoztuk létre: akut álműtött csoport (n=4), krónikus 

2. ábra. Endometriosis gócok elhelyezkedése a 
peritoneumban patkány krónikus endometriosis 
modellben.
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álműtött csoport (n=4), akut endometriosis (n=7), kró-
nikus endometriosis (n=7). Az akut betegségmodell 2 
hétig, a krónikus 8 hétig tartott.

A TRPV1/A1-et expresszáló szenzoros idegek funk-
ciójának vizsgálatára az akut-és krónikus endometriosis 
vizsgálati csoportokba tartozó patkányok egy-egy cso-
portjának a műtét előtt 3, 70, 100 μg/kg s.c. 3 egymást 
követő napon át ultrapotens TRPV1 agonista rezinife-
ratoxint (RTX, Sigma-Aldrich) adtunk, amellyel a kap-
szaicin-érzékeny érzőideg-végződéseket testszerte műkö-
désképtelenné tettük (kémiai "szenzoros denerváció", 
deszenzitizáció; 18). Két héttel később a deszenzibilizáció 
sikerességét kapszaicin (50 μl, 0,1%) szembe cseppenté-
sével ellenőriztük (wiping teszt), a deszenzitizált állatok 
nem mutattak szemtörlési reakciót.

Sebészeti úton kiváltott patkány endometriosis modell, 
mintavétel
Az endometriosis kiváltása alábbiak szerint történt: Steril 
műtéti körülmények közt, mélyaltatásban (pentobarbi-
tál-nátrium 4mg/100gr), a patkányok bal uterus szarvát 
kimetszettük, majd autogén módon a kimetszett szövetet 
a mesenterium területén varrással visszahelyeztük (20, 2. 
ábra). A kísérleti állatokat a műtétet követően 72 órán át 
megfigyelés alatt tartottuk. A kísérletben az akut fázist 
2 hét után, a krónikus fázis 2 hónap után vizsgáltuk. 
Kontrollként álműtött egyedeket alkalmaztunk, amelyek 
egy zsírszöveti bemetszésen estek át. A kísérlet végén 
az állatokat uretánnal (2g/ml) történő mély altatásban 
termináltuk, méhüket illetve az endometriosis góco-
kat steril úton eltávolítottuk. A minták egy részét RNA 
Later (Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) oldatba 
helyeztük majd -80°C-on tároltuk molekuláris biológiai 
feldolgozásra (kvantitatív polimeráz láncreakció: qPCR), 

másik részét 4% paraformaldehid oldatba helyeztük szö-
vettani feldolgozás és értékelés céljából.

Az RTX deszenzitizáció hatásának vizsgálata
A TRPV1 receptort expresszáló érzőideg-végződések 
funkciója szelektíven gátolható a receptor ultrapotens 
agonistájával, reziniferatoxinnal (RTX) történő kezelés 
hatására. Nagy dózisokban adott RTX az idegvégződés 
funkcionális károsodását okozza, ez a folyamat a deszen-
zitizáció, amelyet az idegvégződés fizikai károsodása 
követhet (más néven ez a kémiai denerváció) (20,21). A 
patkányok egy-egy csoportjának a kísérlet előtt az RTX 
(Sigma-Aldrich) emelkedő dózisait (30, 70, 100 μg/kg s.c. 
3 egymást követő napon) adtuk, ezzel a kapszaicin-érzé-
keny érzőideg-végződéseket testszerte működésképte-
lenné tettük (deszenzibilizáció). Az akut izgató hatások 
(fokozott nyákszekréció, hörgőgörcs) kivédésére atropint, 
teofillint és terbutalint tartalmazó injekciót kaptak az 
állatok. 14 nappal később a deszenzibilizáció sikerességét 
kapszaicin (50 μl, 0,01%) szembe cseppentésével elle-
nőrizzük (wiping test) (22). Vizsgálataink során az RTX 
deszenzitizáció hatását az akut és krónikus formáiban az 
endometriosis gócok méretének (mm) és tömegének (g) 
meghatározásával vizsgáltuk.

A TRPA1 és TRPV1 relatív mRNS expressziójának 
meghatározása
A TRPV1 és TRPA1 ioncsatornák mRNS-ének meny-
nyiségi meghatározását qPCR módszerrel végeztük el. 
Az RNA Later-ben tárolt uterus és gócmintákban talál-
ható RNS izolálását Direct-zol™ RNA Miniprep (Zymo 
Research, Irvine, CA, USA) RNS izoláló kittel végeztük a 
gyártó utasításainak megfelelően. Az így nyert teljes szö-
veti RNS-t tartalmazó mintákat ezután DNaseI (Zymo 

1. táblázat: A qPCR reakció során alkalmazott primerek paraméterei. Rövidítések: TRPA1: Tranziens Receptor 
potenciál Ankyrin 1, TRPV1: Tranziens receptor Potenciál Vanilloid 1, Ppia: peptidil-prolil izomeráz-A

Gén neve Primer szekvencia GenBank azonosító

Trpv1
sense: 5'-AATACACCATCGCTCTGCT-3'

NM_031982.1
antisense: 5'-CAATGTGCAGTGCTGTCTGG-3'

Trpa1
sense: 5'-AGTGGCAATGTGGAGCGATA-3'

NM_207608.1
antisense: 5'-TCCCGTCGATCTCAGCAATG-3'

Ppia
sense: 5'-GCAGACAAAGTTCCAAAGACAG-3'

NM_017101.1
antisense: 5'-CCATTATGGCGTGTGAAGTC-3'
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Research, Irvine, California USA) emésztésnek vetettük 
alá, a mintában lévő genomiális DNS degradálása céljából. 
A cDNS szintézist mintánként 1µg RNS-ből oligo d(T)18 
primer segítségével reverz transzkripció során végeztük, 
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (humán minták, 
Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) és 
Revert Aid First strand cDNA Synthesis Kit (patkány min-
ták, Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) 
felhasználásával. A cDNS mintákból a Trpv1 és Trpa1 
gének relatív expresszióját Stratagene MxP-3000 (Agilent 
Technologies, Santa Clara,Ca.,USA) qPCR készülék-
kel határoztuk meg. Referencia génként humán minták 
esetében riboszomális protein L29-et (Rpl29), patkány 
mintákon peptidil-prolil izomeráz A-t (Ppia) használ-
tunk (23). A mérés során végrehajtott disszociációs görbe 
analízis az amplifikációs reakció specifikusságát igazolta. 

A munkánk során alkalmazott primerek szekvenciáját az 
1. táblázat tartalmazza.

Statisztikai analízis
A vizsgált gének relatív mRNS expressziójának mértékét 
átlag ± SEM formában adtuk meg. A mért adatok statisz-
tikai eloszlását előzetesen minden esetben Kolmogorov-
Smirnov normalitás teszttel állapítottuk meg. Az mRNS 
expresszió meghatározása során egy utas ANOVA 
(Bonferroni poszt teszt) tesztet alkalmaztunk. Az endo-
metriosis léziók tömegében és területében bekövetkező 
változások statisztikai értékelését Student-féle t-próbával 
végeztük el. Az elemzéseket GraphPad Prism™ szoftverrel 
(GraphPad Software, Inc. La Jolla, CA USA) végeztük, 
minden esetben *p <0,05; **p <0,01 és ***p <0,001 tekin-
tettük szignifikánsnak.

3. ábra. A Trpa1 receptor mRNS expressziója patkány endometriosis modellben a riboszomális fehérje L29 (RPL29) 
(A) és humán mélyen infiltráló endometriosisban (B, forrás: (25) ) az Rpl29 referencia génekhez viszonyítva (átlag ± 
SEM, egyutas ANOVA Bonferroni poszt-teszt: *p< 0,05;**p<0,01; ***p<0,005).

4. ábra. „Trpv1 receptor mRNS expressziója patkány endometriosis modellben a peptidil-prolil izomeráz A (A) és 
humán mélyen infiltráló endometriosisban (B, forrás: (25)), a riboszomális fehérje L29 referencia génekhez viszonyítva 
(átlag±SEM) egyutas ANOVA Bonferroni poszt-teszt: *p< 0,05;**p<0,01.
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Előzetesen értékelt humán műtéti minták
A humán műtéti minták 28 betegtől (kor: 18-45 év) szár-
maztak, akik 2013 és 2014 között álltak kórházi ellátás 
alatt krónikus DM vagy csökkent fertilitás (szubfertilitás) 
miatt. Az általunk kialakított vizsgálati csoportok felosz-
tása a következő volt: autológ endometrium [endomet-
riosisos betegek eutopiás endometriuma (n=7)], mélyen 
infiltráló endometriosis (DIE) lézióból származó ectopiás 
endometrium (n=15), egészséges szigmabélfal-minta 
(n=15), nem-endometriosis eredetű infertilitás miatt 
kezelt betegek endometriuma [nőgyógyászati kontroll 
(n=6)]. 

Az endometriosis súlyossága, illetve a léziók mélysé-
gének meghatározása a bélfalban hisztopatológiai elem-
zés segítségével történt, az „American Fertility Society 
Scoring” (rAFS) ajánlása alapján (24). A betegek fájda-
lomérzetének intenzitását numerikus skála segítségével 
határoztuk meg. Ennek során a betegeknek egy 0-tól 
10-ig terjedő skálán kell meghatározniuk az általuk érzett 
fájdalom erősségét. 0: nincs fájdalom, 1-3: enyhe fájda-
lom, 4-6 közepesen súlyos fájdalom, 7-10: súlyos fájda-
lom. 

A Trpa1 és Trpv1 mRNS mennyiségét kvantitatív poli-
meráz láncreakcióval, immunhisztokémiai vizsgálatain-
kat paraffinba ágyazott szövetmintákból 4 µm vastagságú 
metszeteken végeztük. Az alkalmazott módszerek részle-
tes leírását a 2017-ben megjelent Bohonyi et al. eredeti 
közlemény tartalmazza (25).

Eredmények

A Trpa1 receptor expresszió-növekedése krónikus 
endometriosis patkánymodellben, az expreszió össze-
hasonlítása a humán eredményekkel
Patkány endometriosis modellben az emberi mintákhoz 
hasonlóan mindkét receptor mRNS kimutatható volt 
mind az eutopiás endometriumban, mind a hasüregi 
endometriosisos léziókban (3/A ábra). A Trpa1 mRNS 
mennyisége hasonló volt álműtött patkányok méhnyál-
kahártya- és zsírszövet eredetű lézió mintáiban, tehát a 
műtéti feltárás önmagában nem volt hatással az ioncsa-
tornák kifejeződésére. Az álműtött és akut endometriosis 
csoport eutop méhnyálkahártya mintáinak Trpa1 exp-
ressziójában nem detektáltunk szignifikáns különbséget. 
Krónikus endometriosisban szignifikáns különbséget 
mértünk az endometriosis és álműtött léziók, valamint 
az akut endometriosis léziók között. Humán műtéti 

mintákban eutopiás endometriumban és kontroll, nem 
endometriosisos betegből származó endometriumban 
is kimutattuk a Trpa1 receptor mRNS-t, eutopiás endo-
metriumban nem detektáltunk expressziós változást. Az 
endometriosis léziókban azonban – hasonlóan a pat-
kányban tapasztaltakkal – szignifikáns, 5-szörös expresz-
szióemelkedést mértünk (3/B ábra, (25).

A TRPV1 receptor mRNS expressziója patkány endo-
metriosisban, a humán eredményekkel összehasonlítva
Trpv1 receptor esetében patkány endometriosis modell-
ben a Trpa1-hez hasonlóan a műtéti feltárás nem okozott 
változást az mRNS expresszióban. Krónikus endometrio-
sis esetén szignifikáns különbséget mértünk az eutópiás 
endometrium és álműtött, valamint akut eutopiás endo-
metrium között. Az endometriosis léziók estében szintén 
szignifikáns mRNS expresszió emelkedést detektáltunk 
az akut léziók és az álműtött, zsírszövet eredetű gócok 
(4/A ábra) mintáiban. A humán műtéti mintákban érdekes 
módon endometriosisos páciensek eutopiás endomet-
rium mintáiban emelkedett Trpv1 mRNS szintet mér-
tünk, melynek szintje azonos az endometriosis léziókban 
mért expresszió mértékével (4/B ábra, (25).

5. ábra. Endometriosis léziók tömegének (A) és 
méretének (B) alakulása RTX előkezelt, krónikus patkány 
endometriosis modellben. Student t-próba (*p <0,05).
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A kémiai szenzoros denerváció (deszenzitizáció) csök-
kenti az endometriosis léziók tömegét
A nem előkezelt, krónikus endometriosis léziók tömege 
a kísérlet végén átlagosan nagyjából 47 mg volt. Ez a 
tömeg RTX előkezelés hatására szignifikánsan csökkent, 
35 mg értékre (5. ábra). Emellett meghatároztuk az egyes 
krónikus léziók nagyságát, mm2-re vonatkoztatva, azon-
ban a deszenzitizáció a léziók méretét nem befolyásolta 
(5. ábra).

TRPV1 és TRPA1 fehérje expressziója humán endo-
metriosisban és fájdalomparaméterekkel való korrelá-
ciója
Egészséges endometriumban elszórt TRPA1/V1 immun-
pozitivitás detektálható a stromalis és epithelsejtekben 
(6. ábra). DIE mintákban erőteljes intracelluláris TRPA1 
és TRPV1 expressziónövekedést detektáltunk mindkét 
kompartmentben, emellett a normál endometriumhoz 
hasonlóan a glandularis epitheliumban található erőtelje-
sen festődés. Néhány ectopiás endometrium mintában a 
makrofágok és endothelsejtek intenzív TRPA1 és TRPV1 

immunpozitivitást mutattak, míg a myentericus intra-
muralis ganglionok és plasmocyták esetében a TRPA1 
immunreaktivitás a TRPV1-nél nagyobb mértékű volt.

A DIE-asszociált fájdalomparaméterek tekintetében 
erős pozitív korrelációt detektáltunk a DM súlyossága és 
a stromalis TRPA1 és TRPV1 immunpozitivitás emel-
kedése között. A dyspareunia súlyossága szintén pozi-
tív korrelációban állt az ectopiás endometriumsejtek 
(rS=0,88) és peritonealis makrofágok TRPV1 pozitivitá-
sának emelkedésével. Az epithelialis TRPA1 és a stroma-
lis TRPV1 expressziófokozódás szignifikáns mértékben 
korrelált a dyschezia súlyosságával (2. táblázat).

Megbeszélés

Munkánk során endometriosis patkánymodelljében 
megerősítettük korábbi eredményeinket, melynek során 
kimutattuk, hogy a TRPA1 és TRPV1 ioncsatornák 
expressziója nem-neuronális struktúrákon is fokozódik 
endometriosisban. A TRPV1/A1-et kifejező érzőidegek 

6. ábra: A TRPA1 (A, B) és TRPV1 (C, D) immunreaktivitás mértéke humán endometriumban. A nyilak az immunpozitív 
területeket jelölik. Az oszlopok a metszetek szövettani pontszámait ábrázolják átlag ± SEM formájában. Statisztika: 
Egyutas ANOVA Bonferroni poszt-teszt, *p< 0,05; **p<0,01; ***p<0,005. Nagyítás: 10x, az inszerteken 20x. Forrás: (25)
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gyulladásos folyamatokat serkentő funkcióját mutatja, 
hogy kémiai denervációt követően az endometriosisos 
gócok tömege csökkent patkányban. Emberi mintákban 
az ioncsatornák expressziófokozódása pozitív korrelációt 
mutat a betegek krónikus fájdalomintenzitásával, amely e 
csatornák fájdalomban, gyulladásban betöltött szerepére 
utalhat. Az endometriosis viszonylag magas prevalen-
ciája, a betegek rossz életminősége, fájdalma, fertilitási 
problémái és a terápiás kihívások miatt a betegség komp-
lex kórélettani mechanizmusaira és új gyógyszerfejlesz-
tési stratégiákra irányuló kutatások fókuszba kerültek. A 
nemzetközi egészségügyi szervezetek ajánlásokat és egy 
jól menedzselhető kezelési stratégiát dolgoztak ki a bizo-
nyítékokon alapuló orvoslás (Evidence Based Medicine) 
keretein belül, de ezen erőfeszítések mellett is hiányosak 
a betegség kialakulásával kapcsolatos információk. A 
terápia gyógyszeres és minimál invazív sebészeti eljárá-
sokból épül fel. A gyógyszeres terápia célja az ösztrogén 
proliferatív hatásainak felfüggesztése, amely az endomet-
riosis gócai számára növekedési szignálként van jelen. Az 
ovuláció teljes gátlása terápiás megoldást kínál a kórkép 
ováriumokat is érintő megjelenési formájában. A gyógy-
szeres terápia történhet kombinált fogamzásgátló készít-

ményekkel, egykomponensű, csak gesztagént tartalmazó 
gyógyszerekkel (minipill), illetve GnRH analógok fel-
használásával. Ebben a terápiás eljárásban elérhető a 
hypothalamo-hypophysis-gonád tengely teljes leállítása, 
kiküszöbölve ezzel az ösztrogén produkciót és az ovulá-
ciót. A sebészeti eljárások alkalmazásával lehetőség nyí-
lik a primer diagnózis megerősítésére és a már meglévő 
gyulladásos összenövések, a méh ligamentum rendszeré-
nek illetve malformációinak korrekciójára.

A TRPV1/TRPA1 receptorokat expresszáló afferens 
idegvégződések nemcsak érző/fájdalomérző funkciókkal 
rendelkeznek, hanem vazoaktív, gyulladáskeltő és gyul-
ladásgátló neuropeptidek is felszabadulnak belőlük az 
innerváció területén (26). Ezek az ioncsatornák az ute-
rusban is kifejeződnek nem-neuronális sejteken (15, 16), 
egyidejű vizsgálatukat akut- és krónikus gyulladásban 
betöltött szerepük, gyakori kolokalizációjuk és interak-
cióik indokolják (8). Az ösztrogén-indukált TRPA1 és 
TRPV1 expressziónövekedés arra utalhat, hogy szerepet 
játszhatnak a normális endometrium funkcióban a repro-
dukciós ciklus során és kóros körülmények között a kró-
nikus kismedencei fájdalom és a gyulladás kialakításában 
is (11, 29–31). Vizsgálataink során emelkedett TRPA1 és 

2. táblázat: A TRPV1 (A) és TRPA1 (B) immunopozitivitás korrelációanalízise rectosigmoid endometriosis-asszociált 
fájdalomparaméterekkel. A TRPA1 és TRPV1 immunpozitivitás mértékét szövettani pontozási rendszerrel, az 
endometriosis által kiváltott fájdalomentitások súlyosságát numerikus fájdalomskálával határoztuk meg. A párosított 
paraméterek korrelációs együtthatóját Kolmogorov-Smirnov normalitástesztet követően a parametrikus Pearson 
(# dysmenorrhea és dyschezia) vagy a nem parametrikus Spearman (dysuria, dyspareunia, IBS, interstitialis cystitis) 
teszttel számítottuk ki. IBS: Irritábilis bél szindróma. Forrás: (25)

A Stroma Epithelium Makrofág Endothelium
r p r p r p r p

Dysmenorrhea# 0,96 ** 0,56 ns 0,56 ns 0,49 ns
Dyschezia# 0,88 * 0,71 ns 0,61 ns 0,41 ns
Dysuria -0,19 ns -0,3 ns 0,43 ns -0,08 ns
Dyspareunia 0,64 ns 0,88 * 0,89 * 0,03 ns
IBS 0,82 ns 0,80 ns 0,21 ns 0,21 ns

Interstíciális cisztitisz 0,00 ns -0,1 ns 0,53 ns -0,21 ns

B Stroma Epithelium Makrofág Endothelium
r p r p r p r p

Dysmenorrhea# 0,85 * 0,77 ns 0,44 ns 0,47 ns
Dyschezia# 0,72 ns 0,82 * 0,54 ns 0,41 ns
Dysuria 0,30 ns 0,42 ns -0,67 ns -0,21 ns
Dyspareunia 0,56 ns 0,42 ns 0,22 ns -0,1 ns
IBS 0,80 ns 0,43 ns 0,71 ns 0,33 ns
Interstíciális cisztitisz -0,1 ns 0,45 ns -0,71 ns -0,33 ns

23



Orvostudományi Értesítő  

TRPV1 mRNS expressziót figyeltünk meg patkány endo-
metriosis léziókban, mely összhangban áll az irodalmi 
adatokkal, illetve saját korábbi eredményeinkkel, mely-
nek során a TRPA1/V1 expresszió lokális emelkedését 
figyeltük meg DIE léziókban (12, 25,27,31 ). Egyre több 
adat támasztja alá azt a hipotézist, mely szerint a TRPV1 
expresszáló idegvégződések kulcsszerepet töltenek be az 
endometriosissal összefüggő alhasi fájdalom kialakulásá-
ban. Peritonealis endometriosisban a TRPV1 és TRPA1 
receptorokat a gyulladásos peritonealis környezetben ter-
melődő mediátorok izgathatják, így fokozzák a krónikus 
fájdalom létrejöttét (32). A nem-neurális TRPV1 recep-
tort a neurálisnál alacsonyabb aktivációs küszöb jellemzi, 
farmakológiai aktivációja hatására a sejtekből NO és 
IL-1β felszabadulás következik be, valamint a proinflam-
matorikus kaszkád aktivációjának eredményeképpen a 
receptor szenzitizációja is bekövetkezhet, amely gyulla-
dásos kaszkádot indít el, illetve tart fenn (10, 33). A kiala-
kuló hosszantartó perifériás szenzitizáció olyan központi 
idegrendszeri változásokhoz vezet, amely magyarázatul 
szolgál a betegek körében tapasztalható egyénenként is 
eltérő fájdalomérzet változatosságára, az endometriosis 
típusától és súlyosságától függetlenül (34). 

Jelen kísérleteinkben kimutattuk, hogy az endometri-
osis modellben, álműtét után a hegszövetben (önmagá-
ban a laparotomia) és a betegségmodell akut fázisában 
a korai endometriosisos gócban nem változott a TRPA1 
és TRPV1 mRNS expressziója. Krónikus endometrio-
sisos szövetmintában mindkét receptor esetében szig-
nifikáns növekedést tapasztaltunk a hegszövettel, sőt a 
TRPA1 esetében az akut gócokkal összehasonlítva is, 
amely a mélyen infiltráló endometriosisos klinikai ered-
ményeinkkel összhangba hozható (25). Mivel a TRPA1/
V1-expresszáló idegek funkciókiesése után az endomet-
riosisos gócok tömege kisebb, valószínűsíthetjük az akti-
váció során belőlük felszabaduló ödéma- és gyulladás-
keltő neuropeptidek (pl. P-anyag, kalcitonin gén-rokon 
peptid: CGRP) és ezek következtében termelődő pro-
inflammatorikus hatású citokinek (pl. IL-1) patogeneti-
kai  szerepét. Az IL-1-nek az endometrium proliferatív 
és reparációs, valamint gyulladásos folyamatainak szabá-
lyozásában betöltött funkcióira vannak irodalmi adatok 
(17,23). Emelkedett ösztrogénszint hatására továbbá a 
TRPV1 receptor expressziónövekedése, illetve stimulá-
ciója következik be, amely hiperalgesiához vezet (35,36). 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az endomet-
riosis léziókban lokálisan TRPA1 és TRPV1 expresz-
szióemelkedés következik be, részben a nem-szenzoros 

struktúrákon, amely neurogén komponenseket is tartal-
mazó gyulladás és perzisztáló fájdalom kialakulásához 
vezethet. A TRPA1 receptor szerepe bizonyított a viscera-
lis fájdalom közvetítésében, jelenleg klinikai vizsgálat és 
fejlesztés alatt áll több olyan TRPA1 antagonista vegyület, 
amelyek a gyulladásos, neuropátiás, és visceralis eredetű 
kórképekben jelenthetnek megoldást (37,38).

Rövidítések jegyzéke
CGRP: kalcitonin gén rokon peptid
DAB: diamino-benzidin
DIE: mélyen infiltráló endometriosis, deep infiltrating 
endometriosis
DNase I: dezoxiribonukleáz I 
DM: dysmennorhea
GnRH: gonadotropin-releasing hormon
IBS: irritábilis bél szindróma
Il-1: interleukin-1
mRNS. messenger RNS
NO: nitrogén-monoxid
NOS: nitrogén-monoxid szintetáz
PGE2: prosztaglandin E2
Ppia: peptidil-prolil izomeráz-A
qPCR: kvantitatív polimeráz láncreakció, quantitative 
polymerase chain reaction
rAFS: American Fertility Society Scoring
RPL29: riboszómális peptid L29
RTX: reziniferatoxin
TNFα: tumor nekrózis faktor α
TRPA1: tranziens receptor potenciál ankyrin 1
TRPV1: tranziens receptor potenciál vanilloid 
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