
SINOL-Mמנגנון פעולה 
  מכיל תערובת של רכיבים טבעיים ובתוכם קפסאיצין – מיצוי שלSINOL-Mתרסיס לאף 

פלפל חריף המהווה את החומר הפעיל ומספק הקלה מאלרגיה, גודש בסינוסים וכאבי ראש.
 שלא כמו מוצרים טבעיים והומיאופתיים אחרים, המבנה הכימי של קפסאיצין ומנגנוני

 ) . הגנים המקודדים את1,2הפעולה שלו בקרב בעלי חיים ובני אדם כבר אופיינו היטב (
 ). קפסאיצין משתייך למשפחת הוניליים ונקשר3הייצור שלהם זוהו גם הם, לאחרונה (

 ). תחושת הכאב והבעירה הקשוריםvanilloid receptor subtype 1 (VR1)   (4לקולטן הנקרא  
 לקפסאיצין נובעים מהאינטראקציה הכימית שלו עם תאי עצב תחושתיים. הם יוצרים תגובה

    , אשר לאחר מכן מאפשר לקטיונים לעבור דרך קרומיVR1הדדית עם קולטנים מיוננים של 
התאים ולתוך התא. תוצאת שלילת הקוטביות של הנוירון מגרה אותו לאותת למח. 

  וכעתTRP שייך ל"משפחת-העל" של ערוצי יונים VR1לאחרונה נוכחנו כי  רצפטור ערוץ היון 
  שהוכחו כרגישים לטמפרטורותTRP . יש מספר ערוצי יונים שונים של TRPV1הוא מכונה 

 שונות וכנראה אחראים לטווח תחושת הטמפרטורה אצל האדם. אם כך , קפסאיצין אינו
 גורם , למעשה, לכוויה/בעירה כימית או למעשה לכל נזק אחר לרקמות בכלל ; זה גורם רק

לתחושה אחת.
 בהתבסס על רציונל זה , קפסאיצין מוצע כאמצעי נגד כאבים כרוניים. עם חשיפה

 לקפסאיצין , נוירונים מוכרעים ע"י זרם היונים ואינם מסוגלים לדווח על כאב לתקופת זמן
 ממושכת עם חסימה של דלקת עיצבית לאחר מכן.  אם נסיר את הקפסאיצין הנוירונים

יתאוששו.
 קפסאיצין מפיק כאב תוך הפעלה סלקטיבית של נוירונים  נוסיספטוריים בעלי מצבים
 מרובים .  מתן חוזר של קפסאיצין גורם להפחתת הרגישות ולביטול של הנוירונים

התחושתיים. המנגנונים השונים המעורבים בתהליך כוללים :
ביטול הרצפטור
מניעת ערוצי סידן המונעים ע"י מתח
.הצטברות תאית של יונים מובילים לשינוי אוסמוטי
.הפעלה של תהליכים אנזימטיים מפרקי חלבון

 באופן מערכתי וממשי הקפסאיצין מייצר פעולה נוגדת דלקת ואנטי-נוסיספטורית לאחר
האפקט נוגד הכאב הראשוני והרצוי.

 }, קפסאיצין שימש גם תוסף תזונה דוחה מזיקים , בטיפול5מלבד השימוש למניעת כאב {
 }. זהו גם חלק מהתהליך המקובל למדידת סף8}וסוכרת על בסיס אוטואימיוני {6,7בסרטן {

שיעול.
  הדגים הקלהSINOL-Mמחקר קליני אפשרי של היישום התוך אפי (תרסיס לאף) של 

 }. זה העריך כי השפעה אינה תלויית9משמעותית בתסמינים אצל חולים עם נזלת אלרגית {
 זמן החשיפה/המגע עם הרירית , אלא עם הפעלה של רשתות עצבים מקומיות באף.

  , מבטלת שחרור שלC מונעת הולכה של סיבי-SINOL-Mהקפסאיצין בתרסיס לאף 
 נוירופפטידים מקצות העצבים הפריפריאליים , גורמת לדילול נוירופפטידים  והפחתה של

דלקת בעצב וכתוצאה מכך שיפור בתסמינים המטרידים הקשורים לנזלת האלרגית.
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