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1. B E V E Z E T É S  (
A gyomor és nyombélfekély gyakori, jó l ism ert betegségek, am elyek pontos 

leírása a  m últ század elejéről szárm azik. A betegség kezelésében elért eredmények 

e llenére  a  fekélybetegség term észete nem  változott. A  cen trális és perifériás 
idegrendszeri m echanizm usok, valam in t a  nyálkahártya lokális folyam atainak mind 
teljesebb feltárása ellenére az ulkuszbetegség patogenezise m ég sok  vonatkozásban 
m a sem  tisztázott teljesen. A fekélybetegség az  utóbbi évtizedben közegészségügyi 
problém ává is vált a  Helicobacter pylori etiológiai szerepének felismerésével.

Az utóbbi években az agresszív  (sósav, pepszin) és defenzív (bikarbónát, 
m ukusz, m ukózális vérátáram lás, stb .) faktorok közötti egyensúly megbomlását 
hangsúlyozták a fekélybetegség kialakulásában. A terápiás törekvések azonban még 
m a is többnyire csak az  agresszív faktorok csökkentését célozzák (savkötök, 
savszekréció gátlók, sebészi vagotóm ia).

A z elm últ évtizedben a gyom ornyálkahártya védelem  olyan speciális 
fo rm ájá t ism erték fel állatkísérletekben, am ely a gyom or sav és pepszin 
szekréciójának gátlásátó l független m echanizm usokon keresztül érvényesült. E zt a 
je lenséget a gyom orban "citoprotekció ’-nak nevezték el A  felism erést követően a 
korábbi szemlélettel szemben a defenzív tényezők szerepét m ind fontosabbnak tartják 
a  gasztroduodenális nyálkahártya in tegritásának fenntartásában és a károsodás 
helyreállításában.

Szintén a közelm últban kezdődött vizsgálatok m utattak rá  a  lokális szöveti 
faktorok. így a növekedési faktorok sebgyógyulásban betöltött szerepére. Az 
cktoderma sebeihez hasonlónak tekinthetők tulajdonképpen a nyálkahártya fekélyei 
is. h iszen az  érujdonképződés, sarjszövet kialakulása, a sérült terület új hám m al 
fedése a "külső” sebek gyógyulásával megegyező folyam atok. Ezen felism erés révén 
a  növekedési faktorok alkalm azása a  fekélyek gyógyításában új fejezetet nyitott.

2. C É L K IT Ű Z É S E K
2.1 Szahadgvökreakciók  elem zése ak u t n y á lk a h á r ty a  káro so d ás és 

védelem  so rán
A k ísérletek  célja a szabadgyök reakciók és a  sósavval vagy alkohollal 

létrehozott gyomornyálkahártya károsodás kifejlődése közötti összefüggések elemzése 
volt. A gyom ornyálkahártya endogén an tiox ídáns rendszerében fontosnak tartott 

param éterek  közül v izsgáltuk  a niukóza kataláz, szuperoxid d izm utáz és glutation 
peroxidáz aktivitását, valam int a redukált glutation  és a m alondialdehid szintjét. A 
méréseket intakt nyálkahártyában valam int a károsító  ágensek beadását követően 1,
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5, 15, 30 éá 3 perccel végeztük, hogy ezek eredm ényei alapján  ok-okozati 
összefüggéseket állapíthassunk meg.

K ét különböző gasztroprolektív szer, a prosztaciklin  (PG12) és fi-karotin 
szabadgyök reakciókra kifejtett hatását is vizsgáltuk az alkohollal létrehozott 
nyálkahártya károsodás kifejlődése során.

2.2. A  c ito p ro tek c ió  és a  vagális in n c rv ác ió  k ap cso la ta
A z atropin, a  (i-karotin, a cim etidin és a prosztaciklin védenek a 

nyálkahártya károsodás kialakulása ellen, de m echanizm usuk szám os ponton 
különbözik, A  kísérletek célja ezen szerek gyomor szekrécióra kifejtett hatásának és 
az etanollal létrehozott gyom ornyálkahártya károsodással szem beni védő hatásnak 
az összehasonlítása volt intakt és sebészileg vagotom izált patkányokban.

2.3. A [l-k a ro tin  védő h a tá sá b a n  szerep e t já tszó  m ukózális és 
Im m orális fak to ro k

A [5-karotin scavenger tulajdonsága m ellett term észetesen szám olni lehet 
egyéb tényezőkkel is, ezért vizsgáltuk a  mellékvese, valam int endogén 
prosztaglandinok és szulfh idrilek  szerepét a  karotinnal létrehozott citoprotekcióban. 
V izsgáltuk továbbá a  vaszkuláris perineabilitás változását a  (l-karotin protektiv 
hatásának kialakulása során.

2.4. N övekedési fa k to ro k  a k u t g asz tro p ro tek tív  h a tá sá n a k  
v izsgálata

Szám os növekedési faktorról igazolódott, hogy serkenti a m ukóza sejtek 
növekedését, de az egyes növekedési faktorok sejt specificitása és potenciája 
különbözik. Kísérleteinkben ezidáig m ég nem  vizsgált növekedési faktorok (bázikus 
fibroblaszt növekedési faktor, bFGF; trombocita eredetű növekedési faktor, PDGF; 
keratinoeyta növekedési faktor, KGF; vaszkuláris endoteliális növekedési faktor. 
V EG F) aku t gasztroprotektív hatását hasonlítottuk össze alkohollal létrehozott 
gyom ornyálkahártya károsodás esetén.

2.5. Exogén bFG F m onoterápia és lanzop razo lla l kom binált kezelés 
h a tása  k ísérle tes nyom bélfckély  gyógyu lására

Korábbi tanulmányok leírták az angiogenikus bFG F potens ulkuszt gyógyító 
hatását. M olárisán  összehasonlítva a bFGF fekélyellenes hatása m egközelítően 7 
m illió szo r nagyobb volt. m int a  H,-blokkoló cim etidiné. M ivel a szekréciót gátló
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szerek a gyom ornyálkahártya bFGF koncentrációját növelhetik \ (  n in t cim etidin 
hatásá t a bFG F fokozhatja, azt a  hipotézist vizsgáltuk, hogy exogén bFGF adása 
potencirozza-e az új proton pum pa gátló lanzoprazol hatását.

2,6 E nd o g én  h F G F  és P D G F  szerep e  a k ísé rle te s  nvom hélfckélv  
pa togenezisében

Feltehetően endogén növekedési faktorok, így pl. a  bFGF és P D G F szerepet 

já tsz h a t a kísérletes nyom bélfekély patogenezisében. M eghatároztuk a gyom or és 
nyom bél nyálkahártyájának bFG F és PDGF koncentrációját, v izsgáltuk  a bFGF és 
PD G F m essenger RNS expresszióját a  gyom or és duodenum  m intákban 
nyom bélfekély kifejlődése és spontán gyógyulása során, valam in t vizsgáltuk 
neutralizáló  ellenanyagok hatását a  ciszteam innal létrehozott nyombélfekély 
gyógyulására.

3. M Ó D S Z E R E K

Az értekezésben ism ertetett kísérletes m unkát a Pécsi O rvostudom ányi 
Egyetem I. Belgyógyászati K lin ika G asztroenterológiai Laboratórium ában, valam int 
am erikai tanulm ányutam  során  a Brigham  &  W om en’s  Hospital (H arvard  Medical 
School. Boston, MA), Department o f  Pathology, Chem ical Pathology Laboratory-ban 
és a VA M edical C enter Long Beach (University o f  C alifornia, Irvine, CA), 
Experim ental Pathology &  Pharm acology Laboratory-ban végeztem.

3.1 K ísé rle ti á lla to k

A kísérleteket Sprague-Dawley patkányokon végeztük. M inden kontroll és 
k ísérleti csoport 3-6 állato t tartalm azott és m inden kísérletet 2-3-szor ism ételtünk 
meg. Az állatok az akut gasztroprotekciós kísérleteket megelőző 24 órában  éheztek, 
de vizet szabadon fogyaszthattak,

3.2. A  g asz tro d u o d en á lis  n y á lk a h á r ty a  káro so d ás m odellie i
A gyom ornyálkahártya károsodást 1 m l 75%  vagy 96% -os etanol, illetve 1 

ml 0.6 M  sósav intragasztrikus (i.g.) adásával hoztuk létre. A duodenális ulcerogén 
ciszteam in-H C l-t 3-szor ad tuk  i.g., 250 m g/kg-os dózisban a  kísérlet első napján, 4 
órás időközökben.

3.3 G asz tro p ro te k c ió  v izsgá la ta
3.3.1. Gasztroprotektiv szerek
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A z á  jk PGI2-t (5, 50 és 100 pg/kg i g.), (1-karolint (1 és 10 ing/kg i.g.), 
atropint (0.025, 0.2 és 1.0 mg/kg s.c.) vagy cim etidint 2.5 és 50 m g/kg s.c.) kaptak 
30 perccel 1 m l 96% -os alkohol beadását megelőzően.

3.3.2. A gyomorszekréció vizsgálata
A pilonis lekötése után 4 órával az állatokat leöltük, m ajd a gyomorbennéket 

összegyűjtöttük, mennyiségét megmértük és a  H* szekréciót a  gyoinorbennék pH = 7- 
ig történő titrálásával határoztuk meg.

3.3.3. Sebészi vagotómia
A vagus nyelőcső m entén futó in traabdom inális szakaszából távolítottunk 

el mindkét oldalon egy-egy 2-4 nun-es szegmentumot éteres altatásban. A vagotómia 
után a hasfali rétegeket fém kapcsokkal zártuk  és az állatokat ezt követőn 
obszerváltuk.

3.3.4. Adrenalektómia
Kétoldali sebészi adrenalektóm iát végeztünk éter anesztéziában 1 héttel az 

akut kísérleteket megelőzően. Az állatok egyik csoportja glukokortikoid 

szupplem entációt kapott naponta egyszer (0.2 m g/kg dexam etazon) szubkután a 
műtétet követően. Az állatok csapvíz helyett 0.9% -os N aC l oldatot ittak. A kontroll 
csoportban csak laparotóm ia történt.

3.3.5. A szuljhidrilek szerepének értékelése
A nyálkahártya endogén szulflüdril (SH) csoportjainak a  (3-karotin 

protekcióban betöltött szerepének elem zéséhez az  állatok SH-blokkoló N-etil- 
m aleim idet (NEM ) kaptak (25 m g/kg, s.c.) az  endogén SH-ek depletálására a ()- 
karotin  adásával egyidőben.

3.3.6. Vaszkuláris permeabilitás vizsgálata
A z állatok a leölés előtt 15 perccel 10 m g/kg dózisa E vans kék oldatot 

kaptak farokvénán keresztül. A z E vans kéket az  előkezelt m ukózából valam int az 
összegyűjtött gyomorbennékből extraháltuk, és koncentrációját kalibrációs görbe 
alapján a  610 nm -en mért abszorpcióból határoztuk meg.

3.3 .7. A gyomornyálkahártya feldolgozása
A gyom or eltávolítása után a  nyálkahártyát jégh ideg  fiziológiás sóoldattal 

öblítettük le, és a léziók gyors m akroszkópos értékelését követően a nyálkahártyát 
hom ogenizáltuk, centrifugáltuk, és a m érésekhez (a m alondialdehid kivételével) a 
szupernatánst használtuk. A m inták fehérje ta rta lm át Lovvry és munkatársai 
m ódszerével határoztuk meg. A szuperoxid d izm utáz (SÓD) aktivitást Misra és 
Fridovich m ódszerének M atkovics szerinti m ódosítása alapján  határoztuk meg. A 
nyálkahártya redukált glutation (GSH) ta rta lm át E llm an  módszerével mértük. A
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g lu ta tionperoxidáz (G Px) aktivitást a szupernatánshoz adott íj 'k á lt glutation 
fogyásából szám oltuk ki és pm ol GSH/perc egységben fejeztük ki. A kata láz  (CAT) 
aktivitás mérése B eers és S izer m ódszere szerin t történt. A  m alondialdeh id  (MDA) 
szöveti szintjét Fong eredeti tiobarbitursavas m ódszerének m ódosításával határoztuk 
meg. A  gyom ornyálkahártya kaparék PG E2 és PG F la koncentrációját 

radioim m unoesszé kitekkel határoztuk meg.

3.4. N övekedési fak to ro k  a k u t g a sz tro p ro tek tív  h a tá sá n a k  
v iz sg á la ta

A gyomornyálkahártya károsodást 1 ml 75%  etanol beadásával hoztuk létre 
e lőze tes éheztetést követően. A PDGF BB hom odim erét 25 pg/kg, a bFGF-t 10 
pg /kg . a VEGF-t 0.1. 1 és 10 pg/kg, a K G F-t 10 m g/kg dózisban adtuk. A 

növekedési faktorokat s.c. vagy i.g. az  alkohol beadása előtt 30 perccel adtuk, és az 
á lla to k a t az  alkohol beadása után 1 órával öltük le. K om puterizát 
sz tereom ikroszkópos p lanim etriával határoztuk m eg az  akut hem orrágiás léziók 
nagyságát, am it m n r-b en  és a  mirigyes gyomor összfelszinének százalékában 
fejeztünk ki

3.5. A nvoiiibélfekclv gyógyulásának é rté k e lé se  lan zo p razo l és/vagv 
b F G F  kezelést követően

Homogén cso|xirtok létrehozásához a  ciszteam in adását követően a 3. napon 

éter narkózisban laparo lóm iát végeztünk a  súlyos, perforált vág)' a  m ájba il le n e  
hasnyálm irigybe penetrált nyombélfekéllyel rendelkező állatok kiválogatásához. 
Csak ezeket az  állatokat osztottuk be a  kontroll és a  kezelési csoportokba. A 
különböző csoportokat naponta kétszer kezeltük 3 héten á t a 3. naptól kezdődően az 
alábbiak  szerint: a) kontroll, citrát puffer vehikulum ; b) lanzoprazol, 10 m g/kg; c) 
m utáns bFGF-CS23, 20 ng/kg; d) bFGF-CS23, 500 ng/kg; e) lanzoprazol +  bFGF- 
CS23. 20 ng/kg; 0  lanzoprazol + bFGF-CS23, 500 ng/kg.

A  kísérlet 21. napján autopsziál végeztünk, a  fekély nagyságot és súlyosságot 
értékeltük. A  gyom orból és a nyombélből sztandard izált m etszeteket készítettünk, 
hem atoxylin-eozinnal vagy M asson trikróm  festéssel festettük.

A  fekély gyógyulás minőségét az alábbi param éterek alap ján  elem eztük: 1) 
nekrotikus szövettörmelék jelenléte vagy hiánya a  fekély alapon; 2) kiterjedt krónikus 
gyulladás megléte vagy hiánya; 3) az epiteliális regeneráció m értéke; 4) a sim aizom 
regeneráció  je len lé te  vagy hiánya. A fekély saijszövetében a  kollagén depozíció 
m értékét és a m ikroerek szám át is m eghatároztuk.
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f
3.6. Endogén t>FGE_gg P D G F  szerep e  a  k ísé rle te ; nyom bélfckélv 

lliitogcnczisébcn

A duodenális ulcerogén ciszteam in-H C l adását követően 12. 24. 48 órával. 
7 és 14 nappal öltük le az állatokat. W estern biot és ELISA módszerrel vizsgáltuk 
a nyálkahártya bFGF és PDGF tartalm át. R everz-transzkriptáz PCR és in situ 
hibridizációs módszerekkel elem eztük a bFGF és PDGF mRNS jelenlétét.

A ciszteam innal létrehozott nyombél fekélyek gyógyulását értékeltük anti- 
bFGF vagy anti-PDGF neutralizáló ellenanyag kezelést követően. M akroszkóposán 
értékeltük a fekélynagyságot és súlyosságot, m ikroszkóposán pedig az endotélium ra 
specifikus V III-as faktor im m unhisztokém iával az  angiogenezis változását

4. AZ ÉRTEKEZÉSBEN LEÍRT ÚJ EREDMÉNYEK ÉS
KÖVETKEZTETÉSEK
1) Az alkohollal és sósavval létrehozott akut gyom ornyákahártya 

károsodásban a  naturális antioxidáns enzim rendszerek aktiválódása eltérő. Alkohol 
adását követően a nyálkahártya károsodás m egjelenése u tán  aktiválódik a SÓD és a 
GPx, illetve a lipidperoxidációs végterm ék M DA szintje megnő. Sósavas modell 
esetén viszont csak a CA T aktivitás növekedés mutat párhuzam ot a léziók 
megjelenésével. A szabadgyökös reakciók az em lített két modellben tehát jelentősen 

különböznek.
2) A  szabadgyökös folyam atok je lentős része a makroszkóposán 

m egfigyelhető szövetkárosodás kifejlődését követték, ezért a nyálkahártya 
károsodásban másodlagos tényezőnek tekinthetők.

3) A prosztaciklin és a (3-karotin gasztroprotektív hatása időben 
elkülöntithető. A PGI, m á ra  korai nyálkahártya károsodást is hatásosan kivédi, azaz 
a nekrotizáló ágens adása utáni 1-15 percben kim utatható az  effektus. A (3-karotin 
csak a 15-60. percnél csökkenti a  kontro lihoz képest a  nyálkahártya léziók szám át és 

súlyosságát.
4) A (3-karotin nyálkahártya védő hatásában a vegyüld  gyökfogó 

tu la jdonsága valószínűsíthetően szerepet já tszik. Ezt tám asztja alá a csak késői 
fázisban megjelenő védő hatás és az  ezzel párhuzam osan alacsonyabb SÓD és GPx 

aktivitás és csökkent lipidperoxidáció.
5) Az ép vagális beidegzés az atropin , a (3-karotin a prosztaciklin és a 

cim etidin gasztroprotektív hatásának kifejlődéséhez alapvetően szükséges.
6) M ellékvese irtott állatokban a (3-karotin hatása nem fejlődik ki. ezt 

glukokortikoid szupplem entáció helyreállítja, am i a mellékvesekéreg Immorális
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szabályozásának penn issziv  szerepét je lz i a nyálkahártya integrációjának 
fenntartásában és a  károsodott m ukóza helyreállításában.

7) A  nyálkahártya SH-csoportjainak szerepe van  a  (5-karotinnal létrehozott 
gyomor védelemben, ugyanis az  SH-blokkoló N EM  a  karotin  védő hatását csökkenti.

8 ) A különböző növekedési faktorok (FG F és PD G F család egyes tagjai) 
hatását vizsgálva akut gyom ornyálkahártya károsodás kifejlődésére m egállapítottuk, 
hogy jelentős gasztroprotektív hatással nem  rendelkeznek. A  bFGF egyáltalán nem, 
a K G F, PD G F és V EG F kisfokú gasztroprotektív hatással rendelkezik alkohol 
adásával létrehozott akut gyom ornyálkahártya károsodások esetében.

9) A bFGF önm agában is jelentős fekélygyógyulást elősegítő hatással 
rendelkezik. A polipeptid lanzoprazollal történő kom binációja szinergista módon 
javította patkányokban a ciszteam innal létrehozott nyom bélfekélyek gyógyulását A 
kombinációs kezelés javította a  fekélygyógyulás m inőségét is. M egállapítottuk, hogy 
a bFGF és a  lanzoprazol együttes adása potencirozó hatást fejt ki kísérletes duodenális 
fekély gyógyulásában.

10) A fekélyképződés korai szakaszában a bFGF és PDGF szöveti szintje 
specifikusan a nyomból nyálkahártyában, vagyis a fekélyképződés helyén megnő.

11) A  bFGF duodenum  nyálkahártyában m érhető  szintjének növekedése a 
fekélyképződés korai fázisában részben de nova fehérje szin tézis eredménye.

12) A PD G F szöveti szintjének em elkedését inkább a  m ár korábban 
szin te tizált, és szöveti raktárakból történő felszabadulás következm énye, mivel a 
faktor m RNS-ét a fekélyképződés helyén nem tudtuk kim utatni.

13) A  bFGF és PDGF elleni neutralizáló ellenanyag napi adagolása gátolja 
a ciszteam innal létrehozott nyombélfekélyek gyógyulását, am i je lz i, hogy az  endogén 
bFG F és PD G F fontos szerepet já tsz ik  a nyombélfekély term észetes lefolyásában és 
spontán  gyógyulásában

Mindezek alapján megállapítható, hogy a gyomor mukozális antioxidáns 
rendszereinek változása a nyálkahártya károsodás következménye, de gyökfogó 
vegyületek kedvezően befolyásolhat ják a nyálkahártya regenerációt. A gyomor 
nyálkahártya védelemben a karotinok gyökfogó sajátsága mellett 
neurohumorális és biokémiai folyamatok is fontos szerepet játszanak. A 
gasztroduodenalis nyálkahártya defenzív tényezőinek fontosságára utalnak a 
növekedési faktorok antiulkuszos tulajdonságai is. Ezek a vegyületek a 
fekélybetegség gyógyításának új fejezetét jelenthetik a jövőben monoterápiaként 
vagy a nem kellően hatásos antiszekretoros kezelés kiegészítőjeként.
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