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Rövidítések: 

 

5-ASA: 5-aminosalicylic Acid (5-aminoszalicilsav -Pentasa, Mesalazin) 

 

6-TGN: 6-thioguanine nucleotide (6-tioguanin nukleotid) 
 
ANCA: Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody (antineutrofil citoplazmatikus antitest) 
 

AP-1: Activator Protein-1 (aktívátor protein-1) 

 
ASCA: Anti Saccharomyces Cerevisiae Antibody (anti –saccharomyces cerevisiae 
antitest) 
 

ATG16L1: Autophagy-related gen like (autófágiával kapcsolatos gén) 

 
c ANCA: Cytoplasmatic Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody (citoplazmatikus 
antineutrofil citoplazmatikus antitest) 
 

CARD15: Caspase Recruiment Domain (kaszpáz felépítő domén) 
 
CD: Crohn’s disease (Crohn-betegség) 
 

COX: Cyclooxygenase (ciklooxigenáz) 

 

CRP: C-Reactive Protein (C-reaktív fehérje) 

 

DAP: D-glutamyldiaminopimelate (D-glutamil-diaminopimelinsav) 

 

EGF: Epidermal Growth Factor (epidermális növekedési faktor) 

 

EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor (epidermális növekedési faktor receptor) 
 

GCR-B: Glucocorticoid Receptor Beta (glükokortikoid receptor béta) 
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HGPRT: Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (hipoxantin-guanin- 

foszforiboziltranszferáz) 

 

hGRβ: Human Glucocorticoid Receptor β (humán β-glükokortikoid receptor) 

 
HPLC: High Performance Liquid Chromatography (Nagy hatékonyságú folyadék 

kromatográfia) 

 

HSP: Heat Shock Protein (hősokk fehérje) 
 

IBD: Inflammatory Bowel Disease (gyulladásos bélbetegség) 

 
ICAM: Intercellular Adhesion Molecule (intracelluláris adhéziós molekula) 

 

IF-γ: Interferon gamma 
 

IGF-1: Insulin-like Growth Factor-1 (inzulinszerű növekedési faktor-1) 

 

IL: Interleukin 
 

IMPDH: Inosine Monophosphate Dehydrogenase (inozin-monofoszfát-dehidrogenáz) 

 

iNOS: Inducible Nitric Oxide Synthase (indukálható NO-szintetáz) 

 

LPS: Lipopoliszacharid 
 

MDP: Muramyl dipeptide (muramil-dipeptid) 

 

MDR1: Multidrug Resistance-1 (Multidrug Rezisztencia-1) 
 

MHC: Major Histocompatibility Complex (fő hisztokompatibiltási komplex) 
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NASH: Nonalcoholic Steatohepatitis (Nem alkoholos steatohepatitis) 

 

NAT1: arylamine N-acetyltransferase (arilamin-N-acetil-transzferáz) 

 

NFҡ B: Nuclear Factor kappa Beta (nukleáris faktor kappa B) 
 

NO: Nitrogen oxide (nitrogén monoxid) 

 

NOD2: Nucleotid-binding Oligomerisation Domain (nukleotidkötő oligomerizációs 
domén), bakteriális citoszol receptort kódoló gén  

 

NSAID: Non-Steroideal Anti-Inflammatory Drug (nem-szteroid gyulladáscsökkentő) 
 

OCTN: Organic Cation Transporter (organikus kation transzporter) 

 
p ANCA: Perinuclear Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody (perinukleáris antineutrofil 

citoplazmatikus antitest) 

 

PAF: Platelet Activating Factor (trombocita aktiváló faktor) 
 

P-gp: P-glycoprotein (P-glikoportein) 

 

PMA: Phorbol Myristate Acetate (forbol mirisztat acetat) 

 

PNG: Peptidoglycan (peptidoglikán) 
 

PNP: p-nitrofenol; PNP-G: p-nitrofenol glukuronid; PNP-S: p-nitrofenol szulfát 

 

PRP: Platelet-Rich Plasma (trombocita-dús plazma) 
 

PRR: Pattern Recognisation Receptor (mintázat felismerő receptorok) 
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PSC: Primary Sclerosing Cholangitis (primer sklerotizáló kolangitisz). 

 

SNP: Single Nucleotide Polymorphism (egy nukleotidot érintő polimorfizmus) 

 
TGF-α: Transforming Growth Factor alpha (transzformáló növekedési faktor alfa) 

 

TLR: Toll-like Receptor (Toll-like receptor) 

 
TNF-α: Tumor Necrosis Factor alpha (tumor nekrózis faktor alfa) 

 

TPMT: Thiopurine Methyltransferase (tiopurin-S-metiltranszferáz) 
 

UC: Ulcerativ Colitis (colitisz ulceróza) 

 
VCAM-1: Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (vaszkuláris sejt adhéziós molekula-1) 

 

vWFAg: von Willebrand Factor Antigen (von Willebrand faktor antigén) 

 
XO: Xanthine Oxidase (xantin-oxidáz) 
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1. Bevezetés 

 

A terminális ileum gyulladásos betegségét egy 34 éves férfiben postmortem 

Morgagni már leírta és ez a „De Sedibus et Causus Morborum” könyvében 1765-ben 

jelent meg (69). Az elváltozást többen is közölték, de igazából Crohn, Ginzburg és 
Oppenheimer 1932-ben megjelent közleménye óta ismert az a gyulladásos 

bélbetegség, amit Crohn- betegségnek nevezünk (Crohn’s disease-CD) (32). 

 

 
1.1. Definíciók 

 

Mai ismeretünk szerint a gyulladásos bélbetegség (Inflammatory Bowel Disease-
IBD) egy összetett etiológiájú megbetegedés, melyben a genetikai, környezeti, 

mikrobiológiai és immunológiai tényezők játszanak szerepet, illetve azok speciális 

interakciója áll fenn (35, 82, 154). A családi halmozódás, rassz és etnikai 
különbségek, valamint az ezekkel összefüggő genetikai tényezők fontos szerepet 

játszanak a gyulladásos bélbetegségek kialakulásában (89). Az IBD-nek klinikailag 

két formája ismert, ezek a colitisz ulceróza (Ulcerativ Colitis-UC) és a Crohn-

betegség (CD) (119). A Crohn-betegség lázzal, hasmenéssel, vékonybél szűkülettel, 
tapintható hasi terimével, a terminális ileum érintettségével járó krónikus 

bélgyulladás. A Crohn-betegség a klasszikus terminális ileum megjelenési formán 

kívül az emésztőtraktus bármely pontján megjelenhet. Az érintett emésztőcsatorna 

szakaszokon változó intenzitású gyulladásos folyamat zajlik. A moderált inflammáció 

és az enterális traktus minden rétegét érintő destruktív gyulladás váltakozása 

észlelhető a Crohn-betegségben. 
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1.2. A CD epidemiológiája 

 

A CD betegség incidenciája Nyugat-Magyarországon 2,2/100000 lakos, 

prevalenciája 52,9/100000 lakos (79), Kelet-Magyarországon az incidencia 0,4-

1,0/100000 lakos (98). A CD leggyakoribb fiatal felnőttkorban, de bármely életkorban 
előfordulhat. A CD incidencia görbéje binodális, van egy második csúcs 41-50 év 

között. A legmagasabb incidencia az Azkenazi zsidó közösségekben figyelhető meg. 

Crohn eredeti közleményében mind a 14 beteg zsidó származású volt. A rassz és az 

etnikai különbségek sokat változtak az utóbb évtizedekben. A korábbi fehér 
dominancia ma már kiegyenlítődött, az afro-amerikai eredetűekben a betegség 

gyakorisága megegyezik már a fehér lakosságéval (99). A fejlődő országokban a CD 

még mindig ritka, gyakorisága alig emelkedik. A gyermekkori CD incidenciája 
jelentősen emelkedett, 1,5/100000-ről 8,4/100000-re nőtt. (10). A városokban élőkben 

magasabb a CD incidenciája, ez az urbanizációval és nyugatias életmóddal lehet 

kapcsolatos. A Crohn-betegségben lassan csökken a mortalitás, de a várható 
életkilátások rosszabbak, mint az átlag lakosságban, ez elsősorban a súlyos 

szeptikus szövődményekkel magyarázható. A változások hátterében a környezeti 

tényezők szerepe gyanítható. 

 
 

1.3. A CD etiopatogenezise 

 

A CD-vel kapcsolatos genetikai ismeretek az utóbbi évtizedben sokat fejlődtek, 

ezek jelentősége rendkívül hangsúlyos lett. A CD-re való hajlamot hordozó gének 

kimutatása áttörést jelentett a betegség etiopatogenezisének kutatásában. 
Bizonyítottnak tekinthető, hogy a betegségre való hajlam az esetek egy részében 

genetikusan meghatározott, az öröklés poligénes. Egyes gének CD-re való hajlamot, 

mások valamely altípusát, klinikai lefolyását, bizonyos gének pedig a terápiára való 

reagálást határozzák meg. Az eddigi ismereteink alapján az ilyen folyamatokban az 
alábbi géneknek lehet szerepe. Először a nukleotidkötő oligomerizációs domén 

(NOD2) és a kaszpáz felépítő domén (CARD 15) gént igazolták. Majd kimutattak egy 
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carnitin és más organikus kationok kétirányú membrántranszportjáért felelős 

organikus kation transzport (OCTN) 1 és 2 gént (102). Két variáns allélt találtak, az 

SCL22A4 variáns allél csökkent carnitin és fokozott organikus kation transzport 

funkcióval jár, az SCL22A5 variáns allél esetén pedig megváltozik a gén 

promoterének hő-shokk fehérjék által kiváltott aktivációja. A kutatások során egy-egy 
gén vizsgálata helyett a teljes genomot felölelő SNP (Single Nucleotide 

Polymorphism) asszociácókat vizsgálták. Találtak a Crohn-betegséggel szoros 

kapcsolatot mutató lókuszt, (2q37.1) az autofógiával kapcsolatos gént (autophagy 

related gene like), 1 génen (ATG16L1) elhelyezkedő rs 2241880, T300A 
polimorfizmust (116). A gén terméke az intracelluláris baktériumok és vírusok elleni 

védelemben, az autofagoszóma működésben vesz részt (58). A genetikai tényezők 

szerepét figyelembe kell venni a gyógyszeres terápiában, mind a hatás, mind a 
toxicitás szempontjából. A legismertebb példa a tiopurin-metiltranszferáz (TPMT) 

aktivítás-genotipus meghatározása azatioprin szedése esetén (3, 78). Eddig 10 

különböző variáns allélt írtak le. Az elvégzett vizsgálatok alapján TPMT mutációk 
csupán a toxikus reakciók 10-27 %-ával függhetnek össze (76). Colitisz ulcerózás 

betegek szteroid rezisztenciájának egy része a mononukleáris sejtekben kimutatható 

a human ß-Glucocortocoid Receptor (hGR ß) expressziójával állhat kapcsolatban. 

Terápiás válasz elmaradása miatt rezekciót igénylő CD és proktokolektomiát igénylő 
UC betegekben a perifériás limfocitákon és intesztinális epitél sejtekben magasabb 

MDR expressziót észleltek (90). Újabb megfigyelések szerint az IBD5 marker 

jelenléte mutathat kapcsolatot az anti-TNF kezeléssel, a variáns allél hordozása 

esetén a kezelés hatékonysága csökkenhet. A terápiát meghatározó gén a multidrug 

rezisztencia (MDR1) transzport fehérjét kódolja, a variáns allélek az intesztinális 

felszívódást, a leukocita transzportot és számos gyógyszer, közöttük a szteroidok 
farmakokinetikáját befolyásolják, továbbá fontos barrier funkciót töltenek be a 

baktériumokkal és xenobiotikumokkal szembeni védelemben is. Az MDR1 fehérjét a 

7q régión elhelyezkedő MDR1 gén kódolja. 

A CD kialakulásában és lefolyásában a környezeti tényezőknek is fontos szerepük 
van, a városokban élők között például szignifikánsan nagyobb előfordulási 

gyakoriságot találtak. Az urbanizáció tehát fokozott hajlamot jelent, kérdés viszont 
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hogy melyik civilizációs ártalom segíti a betegség kialakulását a CD-re fogékony 

emberekben, ezt eddig nem lehetett azonosítani. A jobb szociális helyzet, a 

magasabb iskolai végzettség, a magasabb jövedelem, bizonyos foglalkozások 

növelték a betegség gyakoriságát (3). A perinatális tényezők közül az anyatejes 

táplálás hiánya fokozza a hasmenéses infekciók megjelenését és a CD kialakulását 
(77). A dohányzás és a CD incidencia között szoros összefüggés van (50,83). Colitisz 

ulcerózában a dohányzás véd a betegség kialakulásával szemben. A dohányzás 

során a szervezetbe kerülő toxikus alkaloid, a nikotin ganglion stimuláló és deprimáló 

hatású, továbbá még ismeretlen mechanizmus révén csökkenti a gyulladásos 
aktivitási tüneteket (103). 

Crohn-betegségben a dohányzás hatása kedvezőtlen (50), kétszeresére növeli a 

betegség kialakulásának esélyét és rontja a betegség lefolyását is. A dohányosokban 
gyakoribb a terminális ileum érintettség, a granuloma pozitivitás, a sztenotizáló és 

fisztulázó klinikai forma, gyakoribb a műtét, az immunszupresszív és a szteroid 

kezelés szükségessége. Dohányos nőknél rosszabb a helyzet, a dohányzás 
négyszeres reoperációs rizikót és sokkal rosszabb életminőséget, több komplikációt 

jelent. A dohányzás és fogamzásgátló szedése együttesen mérsékelt, de szignifikáns 

rizikófokozódást mutatott, a gyógyszeres fogamzásgátlás önmagában azonban nem 

rontja a betegség lefolyását (148). A biológiai terápia megkívánja a biztonságos 
fogamzásgátlást. Jobban félhetünk a nem kívánatos terhességre kifejtett előre meg 

nem jósolható gyógyszerinterakciótól, mint attól, hogy a fogamzásgátló súlyosbítaná 

a CD tüneteit (73). 

A stressz és a pszichés tényezők az IBD fellángolását / kiújulását fokozzák. A 

krónikus stressz helyzet neurális, endokrin és immunmechanizmusok jelenleg még 

nem teljesen tisztázott kölcsönhatása révén képes az IBD tüneteit súlyosbítani. Az 
életmód és étkezési szokások vonatkozásában a fokozott cukor bevitel, az 

élelmiszerekben lévő állományjavítók, különböző adalékanyagok és rostszegény 

étrend rizikófaktor lehet a CD kialakulásban. A CD gyakoriságának fokozódása és a 

hűtőszekrény elterjedése között összefüggést találtak. Ez a ”cold chain“ teória, mely 
szerint a hidegben szaporodó Yersinia specieseknek és Listeria monocytogenesnek 

tulajdonítanak kóroki szerepet ebben. Az alkohol és kávé fogyasztásának nincs 
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kóroki szerepe. Az appendektómia UC-ben védő jellegű, CD-ben pedig ellentétes 

hatása van, appendektómia CD-ben rizikófaktornak számít. Gyakran a betegség 

ezzel kezdődik, és számos esetben már a sebészeti beavatkozás is a félre 

diagnosztizált CD miatt történik (105). A környezeti tényezők közül kiemelhető a nem-

szteroid gyulladáscsökkentők szedése (NSAID). A NSAID-ok az enterális traktusban 
gyulladást, vérzést, perforációt provokálhatnak. Hatásukat az arachidonsav kaszkád 

ciklooxigenáz útvonalának blokkolásán keresztül fejtik ki (40). Az állatkísérletes 

adatok mellett ezt klinikai megfigyelések is alátámasztják (107). 

A CD-ben a gyulladásos folyamat elindításában a veleszületett (innate), míg a 
későbbi történésekért a szerzett (adaptív) immunitásnak van meghatározó szerepe. 

Az immuntolerancia megváltozott szerepe is jelentős a gyulladásos bélbetegségek 

kialakulásban. Ennek a kontroll mechanizmusnak a hibás működése miatt a 
gyulladásos folyamat ellenőrizhetetlenné válik, ez vezethet a CD kialakulásához. A 

veleszületett immunrendszerben azonosítottak két antigént érzékelő struktúrát, a 

makrogfágok és monociták felszínén lévő Toll-like receptorokat (TLR) és a 
citoszolban a NOD2 és CARD15 gént. A mikroorganizmusok felismerésében mintázat 

felismerő receptorokat (pattern recognisation receptor-PRR) feltételeztek és eddig 

intracellulárisan két egymáshoz hasonló szerkezetű intracellularis fehérjét találtak. 

Ezek a molekula közepén elhelyezkedő nukleotid kötő oligomerízációs domén 
alapján NOD 1 és NOD 2 nevet kapták. Ehhez a központi doménhez N-terminálisan 

egy CARD, C -terminálisan leucinban gazdag, ismétlődő szekvencia kapcsolódik. 

Mindkét NOD- fehérje a peptidoglikánok (PNG) lebontási termékeit ismeri fel. A 

NOD1 a D-glutamil-diaminopimelinsav (DAP) dipepdidet ismeri fel, amely a Gram-

negatív baktériumokban, a Gram-pozitív bacillusokban és a clostridiumokban 

előforduló DAP típusú PNG-ből keletkezik. Ezzel szemben a NOD2 muramil-
dipeptidet (MDP) ismer fel, ami mind a Gram-pozitív, mind a Gram-negatív 

baktériumok PGN-jéből származhat. Mindkét NOD-fehérje a CARD szakasz 

segítségével kinázokat tud kötni és a nukleáris faktor kappa B (NF-ĸB) transzkripciós 

faktort képes aktiválni. A TLR-ek közül 11-et azonosítottak eddig, a CD 
szempontjából az eddig vizsgálatok alapján a TLR4-nek van szerepe (100). A TLR4 

képes megkülönböztetni a normál és patogén molekulákat. CD-ben TLR expresszió 



 

 14

fokozott (132). TLR expresszió nem egyenletes a vékony és vastagbél különböző 

szakaszain, ami összefüggést mutathat a bakteriális flóra változásával (2). TLR4 a 

bakteriális lipopoliszacharid legérzékenyebb receptora, vele összekapcsolódva az 

NF-ĸ B rendszeren keresztül megindítja a proinflammatórikus citokin expressziót. Az 

antigén felismerésében egy a limfocita 96 gén által kódolt fehérje (amit MD2-nek 
neveznek) is részt vesz, ennek expressziója IBD-ben szintén fokozott. A gyulladt 

intesztinumban az lipopoliszacharid LPS-re adott válaszként TLR4-MD2, Tumor 

nekrózis faktor alfa (TNFα) és Interferon gamma (IF-γ) expresszió növekedése 

igazolható. A NOD2/CARD15 gén az általa kódolt NOD2 fehérje által meghatározó 
szereppel bír az LPS-re adott gyulladásos válasz létrejöttében. A monociták és 

makrofágok felszínén expresszálódó Toll-like receptorhoz kapcsolódó baktérium 

antigen (LPS) a citoplazmában expresszálódó NOD2 fehérje a NF-ĸ B faktoron 
keresztül indukálja a megfelelő pro illetve antinflammatórikus citokineket, 

természetesen az igényeknek megfelelően. NOD2 mutáció kimutatható CD-ben és 

gyakrabban fordul elő annak a sztenotizáló formájában (1). A veleszületett 
immunrendszer első vonala a mukóza védekező képessége, az epiteliális barrier. A 

védelem csökken, ha a permeabilitás fokozódik Crohn-betegségben (67). A szerzett 

immunválasz a T sejteken keresztül valósul meg. T helper sejtek Th1 és Th2 

alcsoportját sikerült igazolni, a hozzájuk kapcsolódó jellegzetes citokin mintázattal 
(93). Crohn-betegségre a Th1 fenotípusa jellemző. A TH1-hez tartozik az interleukin-

1, (IL-1) IL-6, IL-12-IL-18, IL-23, TNF-α és az IF-γ. Ezek szérum koncentrációját 

magasabbnak találták CD-ben. Az immunhomeosztázis szempontjából fontos a T sejt 

apoptózis, az inflammatórikus citokineket termelő T sejtek kivonása a rendszerből, 

miután azok a feladatukat elvégezték. CD-ben a T sejt apoptózis szintje 

szignifikánsan alacsonyabb. (22). Számos kísérleti és humán adat igazolja, hogy a 
gyulladásos bélbetegség kialakulása a normális mukozális immuntolerancia 

hiányának a következménye. A megfelelő tolerancia hiányában a szokásos luminális 

flóra aktív, nem regulált immunválaszt indukál. 

A tumor nekrózis faktor alfa (TNF-α, kahexin, kahektin) a szisztémás gyulladásos 
válasz szabályozásában központi szerepet játszó gyulladást serkentő citokin, melyet 

elsősorban az aktivált falósejtek (makrofágok) termelnek. Hatását a sejtek felszínén 
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található (TNFR1 és TNFR2) receptorain keresztül fejti ki. Ezek a receptorok 

gyakorlatilag a legtöbb szövetben és sejten megtalálhatóak és az emberi 

szervezetben több funkcióval is rendelkeznek. Serkentik a gyulladásos folyamatokat, 

emelik a lázat és apoptózist indukálnak, gátolják a daganatos és a vírusok által 

megfertőzött sejtek szaporodását, valamint serkentik az úgy nevezett akut fázis 
reakciót, IBD-ben a TNF-α a fő gyulladásos mediátor. A TNF-α egy 212 aminosavból 

álló sejtfelszíni transzmembrán fehérjeként szintetizálódik a sejtekben, és a felszínen 

stabil homotrimereket képez. Ebből a sejtfelszíni fehérjéből proteolítikus hasítás 

révén keletkezik az 51 kDa móltömegű szolubilis TNF-α heterotrimer, mely ezt 
követően 17 kDa molekulatömegű alegységeire disszociál. Mind a transzmembrán, 

mind a szolubilis TNF-α biológiailag aktív. A TNF-α az indometacinnal kiváltott 

bélgyulladásban a patkányban fokozza a bélpermeabilitást (31). 
Az IBD hasonlóságot mutat a fertőzéses eredetű bélbetegséggel. Régóta felmerült 

a gondolat, hogy az IBD hátterében fertőzés állhat, a legnagyobb hasonlóságot a 

tuberkulózis makroszkópikus megjelenése mutatja. Eddig még nem sikerült igazolni 
egyértelműen, hogy egy kórokozó IBD-t tud előidézni. Klinikai megfigyelések viszont 

arra utalnak, hogy bizonyos baktériumok és egyéb intesztinális, illetve 

extraintesztinális fertőzések megelőzhetik vagy reaktiválhatják IBD-ben a krónikus 

bélgyulladást. 
A normál bélflóra protektíven befolyásolja a mukozális immunválaszt, véd a 

patogén kórokozóktól, aktív a rövid szénláncú zsírsavak, szénhidrátok, epesavak, 

vitaminok metabolizmusában. Fontos szerepe van továbbá az immunrendszer 

egyensúlyának fenntartásában, alapvető a toleráns immunválasz kialakulása 

szempontjából. A normális bélflórának, illetve annak a megváltozásának tehát fontos 

szerepe lehet a patogenezisben. A normál bélflóra és termékei folyamatos antigén 
ingert jelenthetnek a nyálkahártya immunrendszere számára. Ha a gazdaszervezet 

genetikailag fogékony, ez agresszív válaszadást eredményez az autológ flórával 

szemben. A probiotikumok kombinációjának alkalmazásával egyesek kedvező klinikai 

hatásról számoltak be (112), de ezek megerősítése céljából további nagy esetszámú, 
kontrollált vizsgálatok szükségesek. 
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Az antibiotikumok (elsősorban metronidazol és a kinolok) aktív betegségben a 

szokványos terápia részeként kedvező hatást fejtenek ki, ennek pontos 

mechanizmusa jelenleg még nem ismert. Az IBD kialakulásában az autológ bélflóra 

és az immunrendszer közötti dinamikus kapcsolat zavara, az egyensúlyi állapot 

felborulása meghatározó. 
A vékonybél és vastagbél hámsejtek plazma membránján áthaladó molekulák 

változásokon mennek keresztül, a változások az epiteliális-intracelluláris hatás 

következményei (4, 23, 60, 75, 104, 113, 124, 135). A xenobiotikumok számos része 

biotranszformáció következtében kevésbé toxikus vagy ártalmatlan anyaggá alakul. 
Ennek a komplex rendszernek a zavara is szerepet játszhat a gyulladásos 

bélbetegség patogenezisben. 

A vékony és vastagbél hámsejtjeiben számos biotranszformációs enzimet mutattak 
ki. Állat és humán kísérletekben bizonyítottak acetilációs (66), fenolos szulfatációs, 

hidroxilációs (101), S-metilációs (151) képességeket. Glukoronidációs aktivítást 

viszont nem tudtak igazolni a colonban (57). A colon epiteliális sejtek xenobiotikum 
metabolizmusa több szempontból is fontos kérdés. A molekulák méregtelenítésének 

elmaradása mukóza károsodáshoz vezethet. Például a colon mukóza általi fenolok 

szulfatációjának károsodását (paracetamol) demonstrálták in vivo colitisz ulcerózás 

betegekben (34, 37,106). Mivel a colon mukóza folyamatosan kitett a fenoloknak, a 
fenolok adverz hatásokat okozhatnak a sejteken, a saját károsodott méregtelenítésük 

a colon nyálkahártya sérülését okozhatja és szerepük lehet a colitisz ulceróza 

patogenezisében. A colitisz ulceróza terápiájában a gyógyszerek helyi alkalmazása 

függhet a saját lokális metabolizmusuktól, ami befolyásolhatja, illetve korlátozhatja a 

saját farmakológiai hatásukat a mukózára. Például a colon nyálkahártya gyors 

acetilációjával limitálja a mesalazin felszívódását (66). A xenobiotikum 
metabolizmusában a butirát nélkülözhetetlennek tűnik a ko-faktorok megfelelő 

ellátásához. Például a mesalazin acetilálásában az acetil csoportokat az acetyl-CoA 

adja, ami 70%-ban a butirát oxidációjából származhat. A butirát oxidáció károsodása 

a konjugációs metabolikus folyamatok csökkenését eredményezhetik. A szervezet 
alapvető kiválasztási folyamatának (exkréciós mechanizmus) egyike a 

xenibiotikumoknak és a metabolítjaiknak a sejtekből történő eltávolítása (xenobiotikus 
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efflux mechanizmus). A májhoz és veséhez hasonlóan az intesztinális epitélium is 

számos transzport rendszerrel rendelkezik, ezek a transzport rendszerek elősegítik a 

celluláris efflux mechanizmust. Ilyen mechanizmusokat valósítanak meg a multidrug 

rezisztencia (MDR) fehérje család, emlőrák-rezisztencia protein, az organikus kation 

transzporterek, valamint az organikus anion polipeptid-család tagjai. A legtöbbet 
tanulmányozott efflux transzporter a P-glikoportein (P-gp) amely az MDR gén 

terméke. A P-gp a proximális vékonybélben a legaktívabb, de még a vastagbélben is 

megtalálható. A P-gp számos gyógyszer (glükokortikoidok, ciklosporinok) 

biohasznosulását csökkenti. A P-gp egyéni variabilitása az MDR1 gén 
polimorfizusának a függvénye. Összefüggés mutatható ki a xenobiotikumokat 

metabolizáló enzimek és az efflux traszporterek között. A legismertebb a citokróm 

P450 3A (CYP3A) és a P-gp közötti kapcsolat. A per os adott xenobiotikumok által 
okozott hámsejt károsodás mértéke a sejtekbe kerülő xenobiotikumok 

koncentrációjától és a lamina propiát elérő mennyiségétől függ. A xenobiotikumokkal 

összefüggő károsodást a xenobiotikumokat metabolizáló enzimrendszer és az efflux 
transzporterek képesek befolyásolni, illetve csökkenteni. Számos más tényező is 

befolyásolja az epiteliális sejtek károsodási hajlamát. Táplálkozási tényezők, mint az 

arginin és glutamin javítják a vékonybél nyálkahártya barrier funkcióját. A 

transzformáló növekedési faktor alfa (TGF-α) hiány növeli a károsodást. Az 
epidermális növekedési faktor EGF és inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) 

csökkenti a károsodás mértékét. A nitrogén-oxid (NO) alacsony koncentrációja növeli, 

a magas koncentrációja viszont csökkenti a károsodás mértékét. A ciklooxigenáz 

(COX) enzimek hiánya, vagy nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID) hatás növeli 

a hámsejt károsodás mértékét. Az intesztinális hámsejtek többféle módon reagálnak 

a stresszre és a károsodásra. Ezek közül kiemelkedő az apoptózis, a migráció 
kemokin-felszabadítás, a proliferáció, valamint a hősokk proteinek (HSP) termelése. 

A bélhám sejtjei a mikroorganizmusokkal szemben a barrier funkció erősítése céljából 

nyákot, antimikrobiális peptideket, trefoil peptideket és antitesteket is termelnek. A 

trefoil peptidek a nyálkahártya védelemben és a nyálkahártya reparációjában vesznek 
részt. 
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1.4. A CD tünettana, klinikuma 

 

A CD fő tünetei: hasi fájdalom, hasmenés, láz, fogyás, vérszegénység, fisztulák, 

végbél problémák, véres széklet, rossz közérzet (61). A CD szövődményei lehetnek 

intesztinálisak és szisztémásak (86). Intesztinális szövődmények: fisztula, 
abszcesszus, striktúra, obstrukció. Szisztémás szövődmények: artritisz, kolelítiázis, 

malabszorpció (laktáz hiány, B12 Vitamin hiány), nepfrolitiázis. Az intesztinális mellett 

extarintesztinális manifesztációk is vannak: uveitisz, episzkleritis, eritéma nodózum, 

pulmonális fibrózis, trombózisok, szklerotizáló kolangitisz, amenorrea, pankreátitisz. 
Makroszkóposan aftózus, szerpiginózus, felületes, és mély fekélyek, 

utcakövezetszerű, fekélyekkel irdalt területek és striktúrák jellemzik (64, 119,). 

Szövettanilag a megkímélt szakaszok („skip areak") mellett transzmurális gyulladás, 
transzmurális limfoid hiperplázia, a szubmukóza kiszélesedése, fibrózis a 

fibromuszkuláris hiperplázia és gyulladás révén fisszúrák, szarkoid granulomák még 

a nyirokcsomókban is, bélfali idegstruktúrák elváltozásai (szubmukózus neuronális 
hiperplázia, ganglionitisz), relatíve változatlan epitéllel és normális számú 

kehelysejtekkel (119). 

 

 
1.5. Metabolikus változások a gyulladásos bélbetegségekben 

 

A beteg intesztinális felszínek miatt jelentős vasvesztés áll fent, ami microciter 

anémiát okoz. A duodenum és proximális jejunumra terjedő betegség esetén maga a 

vasfelszívódás is károsodik, így okozva a vashiányos anémiát (121, 142). A 

terminális lokalizáció esetén B12 Vitamin felszívódás zavara miatt megaloblasztos 
anémia alakul ki (48, 61). Folsav hiány gyakoribb különösen sulfasalazin (SPAS) 

kezelés mellékhatásaként (43). A gyulladásos bélbetegségekben a máj és epeúti 

betegségek (epekő, NASH-nem alkoholos szteatohepatitisz, hepatitisz) valamint a 

primer szklerotizáló kolangitisz (PSC) társulása gyakori (15, 38). A máj és a gyomor-
bél rendszer kapcsolata mind anatómiai, mind élettani és kórélettani szempontból 

bonyolult és összefüggő. Ennek alapja egyik oldalról egy sajátos vénás vérkeringés 
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révén a bélből a tápanyagok és minden más exogén anyag, például a 

xenobiotikumok is a vena portaen keresztül közvetlenül a májba jutnak. Másik oldalról 

az epe és a máj által az epébe kiválasztatott anyagok, például a xenobiotikumok és a 

metabolitjaik a bélbe kerülnek. A gyulladásos bélbetegekben nem csak a táplálék 

felszívódása károsodik, hanem a permeabilitás változásával a barrier funkció is sérül. 
Ennek a következményeként bizonyos antigének könnyebben jutnak a májba, 

másrészt megváltozik az epesavak és más anyagok (xenobiotikumok és 

metabolitjaik) enterohepatikus keringése (41). Az immunológiai reakciók mind a 

béltraktust, mind a májat érinthetik (41, 84). Ez utóbbi lehetőséget jól jelzi a 
gyulladásos bélbetegségekben a primer szklerotizáló kolangitisz (PSC, autoimmun 

hepatitisz-AIH) és az overlap szindróma gyakori előfordulása. A nem alkoholos 

szteatohepatitisz (NASH) a gyulladásos bélbetegekben gyakoribb, mint az átlag 
populációban. Egy tanulmányban a CD 25%-ában találtak NASH-t és itt az epekő 

gyakorisága is magasabb volt. A nem alkoholos zsírmáj szteatohepatitiszbe mehet át, 

ami a májat érzékennyé teszi a harmadik behatással („third hit”) szemben, mint 
például hepatitisz B, ami így akár már fatális is lehet. NASH kialakulásában a fokozott 

endotoxin expozició, proinflammatórikus citokinek és a TNF-α szerepelhet. A 

terminális ileum kiterjedt gyulladása esetén a zsírmalabszorpció miatt a szabad 

zsírsavak megkötik a calciumot és a szabaddá váló oxalát felszívódva 
hiperoxaluriához és kőképződéhez vezethet (72, 91, 134). Az emlős sejtek nem 

képesek a koleszterint alkotó gyűrű enzimatikus lebontására, csak a máj képes 

epesavakká történő átalakításra (7, 8). A keletkezett úgynevezett elsődleges 

epesavak (kólsav, kenodezoxikólsav) taurinnal és glicinnel konjugálva az epével a 

bélcsatornába kerülnek. Itt a bélbaktériumok hatására részben másodlagos 

(dezoxikólsav, litokólsav) és részben harmadlagos epesavakká (urzodezoxikólsav) 
alakulnak át. Az átalakított epesavak a disztális ileumban szívódnak fel, az ileum 

betegsége esetén az enterohepatikus körfogás károsodik. Az epekövesség 

kialakulása hátterében a terminális lokalizáció, a gyulladás miatt csökken az epesav 

reabszorpció, ezzel csökken az epesav pool, emiatt a hólyagepe litogenitása 
fokozottá válik (80, 123). A fel nem szívódott epesavak a colonban fokozzák a colon 

tranzitot, ezzel vizes székletet (“bile acid catharsis”) okoznak. Az epesavak az 
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endotoxinokat a detergens hatásuk révén nem mérgező kisebb molekulasúlyú 

alegységekké alakítják át. Az endotoxinok méregtelenítése az epe illetve epesavak 

jelenlétéhez kötött (76). 

 

 
1.6. A CD terápiája 

 

A CD kiváltó oka, kóreredete a folyamatosan fejlődő alapkutatások által elért 

eredmények ellenére sem ismert. Mivel a CD etiológiája nem ismert, így a terápiája 
sem megoldott. A betegség kezelésében az utóbbi időben jelentős változás történt 

(39, 68, 110, 114). A legnagyobb változást a TNF-α ellenes antitest terápia (biológiai 

terápia) bevezetése jelenti. A változások új irányt, távlatokat nyitottak a betegség 
kezelésében, de sajnos a gyulladásos bélbetegséget ma még meggyógyítani ezekkel 

sem sikerült. A hagyományos szerek alkalmazása is fejlődött, finomodott, újabb 

technológiai eljárásokkal e szerek hatékonysága jelentősen javult. A gyulladásos 
bélbetegség patogenezisével kapcsolatos ismereteink jelentős részben állatkísérletes 

megfigyelésekből származnak (12, 40). A kísérletes colitiszek egyik fajtája az 

indometacinnal indukált (CRFB4·̸) colitisz (153). A gyulladásos bélbetegségek 

kezelésében alkalmazott gyógyszerek hatékonyságát, a megjelenő mellékhatásokat, 
a hatóanyagok farmakokinetikáját, illetve farmakodinámiáját genetikai eltérések, 

polimorfizmusok is befolyásolják (3, 92). A gyógyszerhatások individuális eltéréseit 

több tényező is okozhatja. Ilyen tényezők: az életkor, máj-vesebetegségek, 

hormonális állapot, táplálkozás, dohányzás és alkoholfogyasztás. Az egyéni 

gyógyszerérzékenység kialakulásában nagy jelentőségűek a gyógyszerhatóanyagok 

farmakokinetikáját, illetve farmakodinámiáját meghatározó genetikai tényezők, 
amelyek az egyéni különbségek akár 95 %-áért is felelősek lehetnek. 

 

A leggyakrabban használt gyógyszerek az alábbiak: 

 
Sulfasalazin / sulfapiridin+ 5-aminoszalicilsav  

A sulfasalazint a vastagbél baktériumok és a nyálkahártya azoreduktáz enzimje 
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felszívódó, a toxikus hatásokért elsősorban felelős sulfapiridinre és a lokálisan ható 

5-aminoszalicilsavra bontja (49, 125). Az 5-aminoszalicilsavat a bélben képződő 

arilamin-N-acetil-transzferáz 1 (NAT1) enzim acetilálja. A felszívódó sulfapiridint a 

máj metabolizálja, a vizelettel történő kiválasztását a NAT2 enzim működése teszi 

lehetővé (30, 36, 97, 108, 109, 111, 127). 
 

Kortikoszteroidok  

A kortikoszteroidok a Crohn-betegség terápiájában nagy szerepet játszanak (147). A 

CD betegek közel 50 % -a, UC betegek 20 %-a azonban nem reagál a 
szteroidterápiára. A HLA I-II osztályú antigének fontos szerepet játszanak a 

betegségre való fogékonyság, a gyulladás kiterjedésében, extraintesztinális 

manifesztációk megjelenésében és a szteroid rezisztenciában. Crohn-betegség és 
HLA DRB1⃰ 0103 allél jelenléte között szoros kapcsolat van a szteroid rezisztencia 

kialakulásában. A glükokortikoidok citoplazmatikus receptorhoz kötődnek, a 

sejtmagban a glükokortikoid felismerő szakaszokhoz kapcsolódva számos gén 
átírását befolyásolják. Antiinflammatórikus géneket, mint a lipocortin-1, interleukin-

10, interleukin-1-receptor-anatagonista, aktiválnak, illetve proinflammatórikus 

géneket (IL-16, IL-11-13, TNF-α, iNOS, adhéziós molekulák) gátolnak közvetlen, 

vagy közvetett módon transzkripciós faktorokhoz (NFҡ B, AP-1) kötődve (52, 53). A 
human glükokortikoid-receptor premRNS alternatív érése (“splicing”) során két 

mRNS izoform, az aktív glükokortokoid alfa és az inaktív glükokortikoid béta (GCR-

béta) keletkezik. A GCR-béta domináns negatív hatású, nem köti a 

glükokortikoidokat, ugyanakkor a GRE kötőhelyeiért verseng a vad típusú alfa 

receptorra, és így fokozott expressziója csökkent glükokortikoid érzékenységhez, 

szteroid rezisztenciához vezet (11). A multidrug rezisztencia-1 transzportfehérje 
(MDR1) gén polimorfizmusai, amelyek a P-glikoportein transzportprotein 

aktivitásának elvesztéséhez vagy csökkent aktivitáshoz vezetnek, nemcsak az IBD-

re való fogékonyságot határozzák meg, hanem szerepet játszanak a szteroid 

terápiára adott válaszban is. Az MDR 1 génnek több mint 20 polimorfizmusa ismert 
(63). A gén fokozott kifejeződését találták kezelésre nem gyógyuló UC és CD 

betegek perifériás fehérvérsejtjeiben és intesztinális epitél sejtjeiben. A gén 
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megnövekedett expressziója, a transzport fehérje fokozott aktivitása által, a 

szubsztrátok (például a szteroidok is) intracelluláris koncentrációját jelentősen 

csökkenti, így hatékonyságát mérsékli (44). 

 

Azatioprin/6-mercatopurin  
Tartós szteroid kezelés esetén a szteroid dózisát az immunszupresszív azatioprin 

csökkentheti (28, 54). Azatioprin kezelésre a betegek 40%-a nem reagál. 

Azatioprinnek a betegek 15-28 %-ában jelentős mellékhatásai vannak, mint a 

csontvelő toxicitás, leukopénia, fertőzésre való fogékonyság, pankreátitisz, 
májkárosodás. Felszívódás után az azatioprin 6-mercaptopurinná alakul enzimatikus 

reakció során (115). A 6-merapotpurint a xantin-oxidáz (XO), a tiopurin-S-

metiltranszferáz (TPMT), illetve a hipoxantin-guanin-foszforiboziltranszferáz 
(HGPRT) alakítja tovább. A HGPRT, illetve az inozin-monofoszfát-dehigrogenáz 

(IMPDH) enzim működése következtében a terápiás hatásért és a csontvelő-

toxicitásért is felelős 6-tioguanin nukleotidok (6-TGN-ok) keletkeznek. A 
metabolizmus során keletkező toxikus metabolitok mennyisége a TPMT és XO 

enzimek aktivitástól függ. Ezek az enzimek 6-TGN-ok szintjét csökkentik azáltal, 

hogy, 6-MP-t 6 tiohúgysavvá (T6-TU) és 6-metilmerkaptopurinná (6-MMP) alakítják 

át. A hemopoetikus szövetekben nincs XO aktivitás, így a keletkező toxikus 
azatioprin-metabolitok mennyisége csak a TPMT aktivitásától függ (115). A TPMT 

gén genetikai variánsai az azatiopurin kezelésre adott választ bizonyítottan 

befolyásolják. A TPMT-nek 29 genetikai variánsát írták le eddig. 

A kaukázusi lakosság 5 %-a hordozza valamelyik génvariánst. A leggyakoribb 

allélok a TPMT⃰ 2, ⃰3A,⃰ 3C. A mutáns allélok 80%-át alkotja a kaukázusi lakosságban 

a TPMT⃰ 3A allél, ez eredményezi a legkisebb aktivitású enzimet. A TPMT enzim 
alacsony aktivitása lassú metilációt, az aktív metabolitok növekedett koncentrációját 

és így fokozott csontvelő-toxicitást okoz. Szoros kapcsolat van a fokozott metiláció, 

a megnövekedett 6-MMP szint és hepatotoxicitás között is. Csökkent TPMT 

aktivitás, megnövekedett 6-TGN szint a szekunder akut mieloid leukémia, illetve az 
agydaganatok gyakoriságát növeli immunszupresszív terápiában részesülő 

gyermekekben (3). Azatioprin kezelés megkezdése előtti genotipizálással 
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azonosíthatók azok a betegek, akikben a TPMT-aktivitás csökkent, így a csontvelő-

toxicitás veszélye fokozott. Ezekben az esetekben vagy kerülni kell az azatioprin 

terápiát, vagy az csak csökkentett dózisban ajánlható. A vizsgálat negatív prediktív 

értéke kicsi. Azatioprinnel kezeltek 3,2%-ában alakul ki mieloszupresszió, amelynek 

hátterében csak 27 %-ban mutathatók ki a TPMT gén mutációi.  A csontevő-toxicitás 
kialakulásban a TPMT mellett a HGPRT, foszforilált 6-tioinozin monofoszfátot bontó 

inozin-trifoszfatáz gén polimorfizmusa, életkor, veseműködés, transzfúzió a kezelés 

előtt, a párhuzamos allopurinol, acenokumarol, furosemid, metotrexát kezelés 

szerepe sem elhanyagolható. Az IBD kezelésében alkalmazott sulfasalazin, 
olsalazin, mesalazin, infliximab is csökkentik az enzim aktivitását. Kiemelt 

jelentőségű a mellékhatások megjelenésének előrejelzésében a rendszeres 

vérképkontroll hetente nyolc hétig, majd háromhavonta. A májfunkció ellenőrzése is 
szükséges háromhavonta. 

 

Infliximab 
A kezelésre refrakter, sipolyképződéssel járó, fulmináns CD-ben a TNF alfa 

monoklonális antitest terápia tűnik hatékonynak. A betegek 25-50 %-a azonban nem 

reagál a kezelésre. A TNF-α 1031c allél és CD közötti kapcsolat jól ismert. 

Feltételezhető, hogy a TNF gén polimorfizmusai is szerepet játszanak az infliximab 
kezelésre adott válaszban (74, 145). Az infiximab kezelés hatástalanságát okozhatja 

az elhúzódó NFҡB rendszer aktivációja, a következményes fokozott TNF produkció. 

A TNF promoter, illetve a TNF receptor és TNF receptor II gén polimorfizmusok és 

az infliximab kezelésre adott válasz között nem igazoltak egyértelmű összefüggést, 

ez megerősiteni látszik azt a tényt, hogy az infliximab nem közvetlenül semlegesíti a 

citokinek hatását, hanem az intesztinális T sejtek apoptózisát indukáló 
tulajdonságán keresztül hat (74). A TNF-α és a limfotoxin-A (LTA, TNF béta) gén 

szorosan egymás mellett helyezkednek el a centrális fő hisztokompatibilitási 

komplex (MHC) régióban. A két gén polimorfizmusainak kombinációi jellegzetes 

haplotípusokat hoznak létre. Az egyes haplotípusok és a TNF-α, illetve TNF-ß 
szekréció mértéke között szoros kapcsolat igazolható, amelyek szintén 

meghatározhatják az anti-TNF-α kezelésre adott választ (25). A Crohn-betegek 10-
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30%-a heterozigóta formában hordozza a betegség patogenezisében nagy szerepet 

játszó Gram-negatív, illetve pozitív baktériumok peptidoglikánját felismerő, az NFҡ 

B-t aktiváló és így a TNF-α produkciót befolyásoló NOD2/CRAD15 gén leggyakoribb 

mutációinak (ARG702Trp, Gly908Arg, leu1007fsinsC) egyikét. A betegek 3-15 %-a 

homozigóta vagy kevert heterozigóta (“compound“ heterozigóta: más-más mutáció a 
kromoszómapár tagjain). Nagy esetszámot feldolgozó tanulmány szerint a 

NOD2/CARD15 génvariánsok nem befolyásolták az antitest terápiára adott választ 

(87). 

 
Adalimumab 

Az adalimumab teljes mértékben humán anti-TNF-α IgG1 monoklonális antitest. 

Mivel teljes mértékben humanizált monoklonális antitest, sikerrel alkalmazható olyan 
IBD-és betegekben, akik rosszul tolerálják az infliximab kezelést (118). 

 

Vedolizumab 
Egy humanizált IgG1 monoklonális antitest, amely human alfa4béta-integrinhez 

kötődik (47). Kinai hörcsög ovárium (Chinese hamster ovarium-CHO) sejteken 

állítják elő (117).  
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2. Célkitűzés 

 

A Crohn-betegség egy összetett etiológiájú és változatos klinikai tüneteket 

produkáló gyulladásos állapot, amely döntően a béltraktusra korlátozódik, de más 

szervet és funkciókat is érinthet. Az értekezésben összefoglalt vizsgálatok alapvető 
célkitűzése a Crohn-betegség néhány klinikai aspektusának a vizsgálata volt, 

továbbá egy olyan állatkísérletes modell létrehozása, amelynek a segítségével 

morfológiai, funkcionális –farmakológiai és immunológiai változások is 

tanulmányozhatók. A bél gyulladásos folyamatának a kisérleti állatokon történő 
létrehozása lényegében a Crohn-betegség modelljéül szolgálhat, ily módon annak a 

befolyásolása és a tünetek létrejöttének, illetve a súlyosságának kivédése vagy 

csökkentése nagy jelentősséggel bírhat mind klinikai, mind elméleti szempontból. 
 

Mindezek figyelembevételével az értekezés célkitűzései röviden az alábbiakban 

foglalhatók össze: 
 

1. -A Crohn-betegség klinikai aspektusainak vizsgálata különös tekintettel a 

gyógyszeres terápiával kapcsolatos rezisztencia kialakulására és a vaszkuláris 

faktorok változására. 
 

2. -A Crohn-betegség modelljeként patkány vékonybélben gyulladás létrehozása 

indometacinnal, a változások morfológiai, hisztológiai és funkcionális-

farmakológiai elemzése. 

 

3. -A vékonybél eliminációs tevékenységének a vizsgálata indometacin előkezelés 
hatására, valamint a változások befolyásolhatóságának, illetve kivédésének a 

tanulmányozása. 

 

4. -A máj epetermelő funkciójának és az eliminációs működésének a vizsgálata 
indometacin előkezelést követően, illetve a változásokkal kapcsolatos 

védőhatások elemzése. 
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5. -Immunológiai vizsgálatok: Az LPS-el és PMA–val stimulált TNF-α szintek 

mérése, az indometacinnal indukált változások, illetve azok 

befolyásolhatóságának a vizsgálata, 

 

 
3. Vizsgálatok, módszerek 

 

3.1. Klinikai vizsgálatok 

 
3.1.1. A multidrug rezisztencia vizsgálata. 

 

A vizsgálatok 30 Crohn-betegen történtek, ebből 11 férfi és 19 nő volt. Az átlag 
életkor férfiaknál 35,5 év (22-61), a nőknél pedig 39,5 (22-76) volt. A betegek 

inaktívak voltak (Harvey-Bradshaw index ˂5) és Mesalazin fenntartó terápiában 

részesültek. Az általunk gondozott Crohn-betegeknél határoztuk meg a szteroid 
rezisztenciát élősejteken P-glycoprotein (MDR fehérje expresszio) és funkcionális 

MDR teszt (Calcein-Vetapamin teszt) segítségével (46, 63). 

 

 
3.1.2. A vaszkuláris faktorok vizsgálata 

 

A vaszkuláris faktorok vizsgálata inaktív Crohn-betegeken történt, nemek szerint 6 

nő (átlag életkor 47,3 (37-67) év) és 4 férfi (átlag életkor 38,7 (37-67) év) vett részt a 

vizsgálatokban, Harvey-Bradshaw index 5 alatti volt, és a betegek Mesalazin 

fenntartó terápiában részesültek. Szövettanilag granuloma, szerológiailag ASCA 
pozitívak, de p-ANCA és c-ANCA negatívak voltak. A betegek klinikai adatainak a 

további részletei az “Eredmények” fejezetben találhatók. A trombocitákkal 

kapcsolatos vizsgálatok során a könyökvénából nyert vért citráttal antikoaguláltuk, 

1000 rpm 5 min. centrifugálással PRP-t nyertünk, amelyből ADP, Adrenalin, Collagen 
indukált aggregációt végeztünk. Aggregációt ADP 10 mMol, Adrenalin 10mMol, 

Collagén 2 mg/ml végkoncentrációkkal indukáltunk. Az ATP release Luciferin 
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Luciferaz reagenssel történt. A vérlemezke aggregációt és ATP release vizsgálatokat 

Chromo-log lumi-aggregometerrel végeztük. A vérlemezkék aktiváltsági állapotának a 

vizsgálata K3 EDTA antikoagulált vénás vérből, az aktiváció specifikus monoklonális 

ellenanyagokkal, kettős jelöléssel (CD61-FTTC, CD62 PE), Becton Dickinson FACSai 

flow cytométerrel történt. A CD62 PE=α granulum 140 kDA membrán protein elleni, 
CD61-FTTC=GPIIIa-nyugvó kontroll kijelölésére szolgált. K3 EDTA-vénás vérben 1% 

PFA-val fixáltuk a vérlemezkéket a vérvételt követő egy percen belül a spontán 

aktiválódás elkerülésére, majd mosás után jelöltük és meghatároztuk az aktivált 

vérlemezkék százalékos arányát. Az érfal károsodások megítélésére vWFAg 
meghatározást alkalmaztunk citrátos vérből,1 % agaróz gélen rakéta immun 

elektroforézist végeztünk. A standard human plazma Boehring gyártmányú volt. A 

szolubilis vaszkuláris faktorok (IL-6, Il-8, illetve CD-40, tpA, MCP-1, P-szelektin, 
sVCAM-1) meghatározása a Heper és mtsai (62), Chew és mtsai (29), Giannoudis és 

mtsai (53), Hack és mtsai (56), Hong és mtsai (65), Woollard (152), valamint Leone 

és mtsai (81) által leírtak szerint történt. 
 

 

3.2. Farmakológiai és farmakokinetikai vizsgálatok 

 
3.2.1. Kémiai anyagok, vegyszerek, reagensek 

 

A p-nitrofenolt és metabolitjait (p-nitrofenol-glukonorid, p-nitrofenol szulfát), az 

indometacint Sigma Aldrich cégtől (Budapest), az 5-aminoszalicilsavat (Pentasa 

/Mesalazin) a Ferring Magyarország (Budapest) cégtől, a Prednisolont a Richter 

Gedeon (Budapest), a Metilprednisolont az Orion Corporation (Budapest) cégtől, a 
Pentoxiphyllint a Sanofy Aventis (Budapest) cégtől, a Pro-Gastrot a Pro-Gastro Kft 

(Budapest) cégtől szereztük be. Az összes többi vegyszer és reagens analitikai vagy 

HPLC tisztaságú, illetve minőségű volt. A bélperfúzióhoz használt izotóniás oldat a 

következő összetételű volt (mmol/l): NaCl 96,4; KCl 7,0; CaCl2 3,0; MgSO4 1,0; 
Nátrium foszfát puffer (pH 7,4) 0,9; Tris puffer (pH7,4) 29,5; glukóz 14,0; mannitol 

14,0. 
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3.2.2. Állatkísérletek 

 

A vizsgálatokat 220-250 g-os hím patkányokon végeztük. A kísérletek előtt az 

állatok 24 órán át éheztek, de vizet szabadon fogyaszthattak. Az állatokat uretánnal 

(1,2 g/kg i.p.) narkotizáltuk. A hasfalat a középvonalban hosszanti irányú metszéssel 
felnyítottuk és a vékonybél középső szegmentumát kb. 10 cm hosszban kanüláltuk in 

vivo. A béllument átöblítettük meleg (37 ᵒC) izotóniás oldattal a bélben lévő táplálék 

maradványok eltávolítása céljából, majd 4-5 ml levegő átfúvásával üressé tettük. A 

béllument ezt követően az izolált szegmentum mindkét végébe helyezett kanül, illetve 
a hozzájuk csatlakozó műanyagcső segítségével 13 ml/perc sebességű izotóniás 

médiummal perfundáltuk recirkulációs módszerrel, az oldat meghatározott 

koncentrációjú (általában 500 μM) PNP-t tartalmazott. Azért választottuk az 500 μM-
os koncentrációt, mert ilyen kísérleti körülmények között tudtuk megbízhatóan 

analizálni és összehasonítani a PNP metabolitjainak az intesztinális és biliáris 

exkrécióját. A PNP a szervezetben szinte kizárólag konjugációs reakciókal 
metabolizálódik és PNP-glutation (PNP-G), valamint PNP-szulfát (PNP-S) keletkezik 

a biotranszformáció során (5, 6). Az izolált bélszakasz disztális végébe helyezett 

kanülön keresztül kifolyó oldatot egy rezervoárba vezettük, amelyből egy perfúziós 

pumpa segítségével azt folyamatosan juttattuk vissza a béllumenbe. A kezdeti 
perfúziós volumen 15,0 ml volt, a perfúzió 90 percig tartott. A kanülált szegmentumból 

kifolyó perfúziós folyadékból 250 μL-es mennyiségű mintát vettünk különböző 

időpontokban. Az állatokat és perfúziós folyadék hőmérsékletét 37ᵒC-on tartottuk. A 

biliáris exkréció vizsgálata során az epevezetéket vékony műanyagcsővel (PE -10) 

kanüláltuk. és az epét folyamatosan, 15 perces periódusokban gyűjtöttük. A perfúziós 

és epe mintákat az analizis előtt hűtőszekrényben (-20 ᵒC) tartottuk. A Crohn-
betegség modelljéül szolgáló gyulladásos reakciót a bélben indometacinnal hoztuk 

létre (indometacin-induced bowel inflammation) melyet különböző dózisban (7,5-10-

16 mg /kg) adtuk három napon át naponta egyszer szubkután. A mi kísérleti 

körülményeink között, figyelembe véve a toxikus tüneteket és a letalítást, a 10 mg/kg-
os adag bizonyult a legmegfelelőbbnek, ezért a tájékozódó kísérleti periódust 

követően az indometacinnak ezt az adagját alkalmaztuk. A szteroidokat (Prednisolon 
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0,5 mg/kg per os, Metylprednisolon 3,75 mg/kg i.p), a Mesalazint (125 mg/kg), a Pro-

Gastrot (42,86 mg/kg) gyomorszondán keresztül, a Pentoxifillint (40 mg/kg i.p.) három 

napon át naponta egyszer adtuk az állatoknak a védőhatások vizsgálata céljából. A 

hasfal feltárását követően, illetve a kisérletek végén a morfológiai változások 

makroszkópos vizsgálata után fényképezőgéppel felvételeket is készítettünk, az 
elváltozásokat 0-5-ig terjedő pontszámmal értékeltük az elváltozások jellege és 

súlyossága alapán (részletek az “Eredmények “ fejezetben találhatók). A 

bélszakaszok szövettani vizsgálata hematoxillin-eozin festéssel és 40x-es nagyítással 

történt. 
 

 

3.2.3. Analitikai eljárások 
 

A fordított (reverz) fázisú HPLC (RP-HPLC) elválasztás talán a leggyakrabban 

használt és legnépszerűbb folyadékkromatográfiás elválasztási módszer. A PNP-nek 
és metabolitjainak az elválasztására már több eljárást, beleértve a RP-HPLC 

módszert is közöltek (95, 96, 141). Ezeknek egy részét nem biológiai minták mérésre 

alkalmazták, illetve a minta előkészítés során nem használtak belső standardot és 

nem közöltek reprodukálhatósági adatokat. A jelen kísérleteinkből származó minták 
mérését ezért az általunk módosított metanol-víz eluenst tartalmazó ionpár képző 

RP-HPLC elválasztási módszerrel végeztük (5, 6). 

 

 

3.2.3.1. A bélperfuzátumok analizise 

 
A PNP-nek és a metabolitjainak (PNP-G, PNP-S) az intesztinális perfuzátumokban 

történő elválasztása és mennyiségi meghatározása Nucleosil 100 fordított fázisú C18 

oszlopon (250mm x 4,6 mm,10 μm) történt. A HPLC készülék Varian 2010 pumpából, 

Rheodyne 7725i injektorból, UV-Detector 308 detektorból és PowerChrom 280 
adatgyűjtő egységből és programcsomagból állt. A pH értékek beállítását Mettler 

Toledo MP 220 pH mérővel végeztük, míg az előzetes UV-VIS mérések Secoman 
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Anthelie Light spektrofotométeren történtek. A felhasznált oldószerek HPLC 

minőségűek voltak (5). A vékonybélperfuzátumok analizisénél eluensként 0,01 M 

tetrabutil-ammónium-bromid ionpárképzőt tartalmazó 50:50 (v/v%) metanol: víz 

elegyet használtunk. A vékonybél perfuzátum mintákat 1 perc vortexszelés után 10 

percig 3000 g-vel centrifugáltuk és a méréseket szobahőmérsékleten végeztük. 
 

 

3.2.3.2. Az epeminták analízise 

 
Az epeminták analízise a bélperfuzátumokéhoz hasonlóan történt, a mérés során 

azonban kromatográfiás oszlopot TR-C-160 K1 előtétoszloppal is kiegészítettük, az 

eluens pedig 0,01 M tetrabutil-ammónium bromidot (TBAB) tartalmazó 53:43 (v/v%) 
metanol: 0,03 M citrátpuffer (pH6,2) volt. Az epemintákat 10 percig 10000 g-vel 

centrifugáltuk, majd a minták felülúszóját injektáltuk. A mérések szobahőmérsékleten 

történtek. A PNP-nek és a metabolítjainak az egyidejű meghatározását UV-VIS 
detektor alkalmazásával 240 nm hullámhosszon történő méréssel végeztük (5, 6). 

 

 

3.3. Immunológiai vizsgálatok 
 

3.3.1. Mononukleáris sejtek izolálása és stimulálása 

 

A vért a kísérletek végén a patkány szívből punkcióval nyertük. Az alvadásban 

gátolt vérmintákból mononukleáris sejteket izoláltunk Ficoll-Paque (Sigma Aldrich) 

grádiens centrifugálással. A tisztított sejteket steril PBS-el mostuk, majd 10% FCS 
(fetal calf serum) tartalmú RPMI-1640 médiumban (1% L-Glutamin- Penicillin- 

Strepotomycin) (Sigma Aldrich-) 6 lyukú sejttenyésztő lemezen (TPP) osztottuk szét 

lyukanként 10 6 sejt / ml koncentrációban. A mononukleáris sejteket 24 órán át 

stimuláltuk 25 ng/ml PMA (forbol mirisztat acetat) és 1 μg/ml ionomycin, illetve LPS 
(Sigma Aldrich) kezeléssel. 24 óra letelte után centrifugálást (1000 rpm-10 perc) 

követően a sejtek felülúszóját összegyüjtöttük és -20 ᵒC-on tároltuk. 



 

 31

3.3.2. TNF-α meghatározás szendvics ELISA technikával.  

 

A felülúszók TNF-α meghatározása a “rat TNF-α modul set ELISA“ kittel (Bender 

Medsystems) történt a gyártó által javasolt protokollnak megfelelően. Első lépésben a 

96 lyukú polisztirén Nunc Maxisorp (Termo Scientific) lemezt PBS-ben (phosphate 
buffered saline) oldott befogó antitesttel érzékenyítettük egy éjszakán át 4ᵒC-on. A 

lemezt mosó pufferrel mostuk (0,05 % Tween-20 tartalmú PBS), majd szarvasmarha 

szérum albumin (BSA) (Sygma Aldrich) és 0,05 Tween-20 (Sygma Aldrich) tartalmú 

PBS mintahigító pufferrel 2 órán át blokkoltuk szoba hőmérsékleten. A mintahígítóval 
higított 2500-39 pg/ml koncentrációjú rekombinált TNF-α standardokat és az 1:2 

arányban higított felülúszókat a bitionált detektáló antitest jelenlétében 2 órán 

keresztül szobahőmérsékleten rázattuk 200 rpm-mel. Mosást követően a lemezt 
HRPO-val (horseraddish peroxidase) jelölt streptavidinnel 2 órán keresztül 

szobahőmérsékleten rázattuk 200 rpm-el. A reakciót TMB-vel (tetrametilbenzidine) 

hívtuk elő, 15 perc után 4 N kénsav oldattal állítottuk le, majd 450 nm-en, fotométeren 
(iEMS reader MF, Thermo Labsystems) mértük az optikai denzitást (OD). A 

felülúszók TNF-α koncentrációját a standard görbe segítségével határoztuk meg  

 

 
4. Számítások, statisztikai analízis 

 

4.1. A PNP-metabolitok megjelenése a béllumenben: a PNP-G és a PNP-S 

mennyiségének a kiszámítása a luminális koncentráció és a perfúziós volumen 

alapján 

 
A metabolitok szeparálása és a mennyiségük meghatározása a preparátumból vett 

mintákból HPLC módszerrel történt. Ezeknek a méréseknek az alapján számítottuk ki 

a metabolitok és az anyavegyület koncentrációját a perfúziós oldatban. A perfúziós 

médium kezdeti volumene 15,0 ml volt, amely a perfúzió időtartama alatt a 
mintavételek következtében csökkent, illetve a bél folyadékot exkretáló vagy felszívó 

tevékenysége révén is módosulhatott. Mindkét tényező figyelembevételével történő 
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korrekciót követően számítottuk ki az aktuális perfúziós volument egy adott időpontra 

vonatkozóan. Az ily módon korrigált volumen és a meghatározott koncentráció 

szorzatával pontosan ki tudtuk számítani a bármely időpontra vagy időtartamra 

vonatkozó luminális megjelenését a metabolitoknak. A kumulatív luminális 

megjelenés több mérési periódusra vagy a teljes perfúziós időtartamra (90 perc) 
vonatkozó összesített megjelenési adatokat jelenti. 

 

 

4.2. A PNP metabolítok (PNP-G, PNP-S) és PNP mennyiségének a kiszámítása az 
epében a biliáris koncentráció és az epevolumen alapján. 

 

A metabolitok és az anyavegyület szeparálása és a mennyiségek meghatározása 
az epemintákból HPLC módszerrel történt. Ezeknek a méréseknek az alapján 

kiszámítható a vegyületek koncentrációja az epében. Az epét folyamatosan gyűjtöttük 

15 perces periódusokban, ezeket a térfogatokat mértük. Az egyes periódusok 
térfogatát a meghatározott koncentrációval megszorozva megkapjuk a 

periódusonként kiválasztott mennyiségeket. A kumulatív biliáris exkréció kifejezés 

több periódus összesített adatát, vagy a teljes kísérleti időtartam (90 perc) alatt 

összesen kiválasztott mennyiséget jelenti.  
 

 

4.3. Az adatok kiszámítása és prezentálása  

 

A luminális és biliáris exkréció kiszámítását 4.1. és 4.2. pontokban ismertettük, a 

klinikai és az immunológiai vizsgálatok adatai, illetve azok meghatározása pedig a 
3.1. és a 3.3. pontokban találhatók. Az ábrákban és táblázatokban feltüntetett adatok 

az átlagértékeket és a standard errort (S. E.) jelölik, az n a kísérletek vagy a mérések 

számát jelenti. 
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4.4. A szignifikancia kiszámítása (Student-féle ṯ teszt)  

 

A szignifikanciát az egymintás Student-féle ṯ-teszttel számítottuk ki, a kontrolltól 

való szignifikáns eltérés jelölése: * p ˂0,05; ** p ˂0,01, a kezelt csoportok egymástól 

való szignifikáns eltérésének jelölése: # p˂0,05; # # p˂0,01. 
 

 

5. Eredmények 

 
5.1. Klinikai vizsgálatok 

 

5.1.1. Funkcionális Multidrug-Rezisztencia (MDR-1) vizsgálata inaktív Crohn 
betegségben. 

 

5.1.1.1. MDR-1 genetikai jelentősége 
 

Az MDR-1 lehet homozigóta C/C, heterozigóta T/C és homozigóta T/T genotípusú. 

Ennek klinikai jelentősége is van. A homozigóta C/C genotípus-MDR-1 esetén a 

génexpresszió fokozott, a multidrug rezisztencia kialakulásának kockázata igen nagy. 
A heterozigóta T/C genotípus-MDR-1 esetén pedig a génexpresszió változó, a 

multidrug rezisztencia kialakulása valószínűsíthető csak, míg a homozigóta T/T 

genotípus-MDR-1-nél a génexpresszió alacsony, a multidrug rezisztencia 

kialakulásának kockázata csekély. 

 

 
5.1.1.2. A multidrug rezisztencia vizsgálatának adatai 

 

A multidrug rezisztencia ismerete nagyon fontos az adekvát terápia szempontjából, 

ennek a vizsgálata 30 Crohn-betegen történt, ebből 11 férfi és 19 nőbeteg volt. Az 
átlag életkor férfiaknál 35,5 év (22-61), nőknél 39,5 év (22-67) volt. A betegek 
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inaktívak (Harvey-Bradshaw index <5) voltak és Mesalazin fenntartó terápiában 

részesültek. 

 

 

 
1. táblázat A Harvay-Bradshaw index. 

                    Harvey-Bradshaw index   

A. Általános állapot  (0=nagyon jó, 1=jó, 2=rossz, 3=nagyon rossz 
4=elviselhetetlen) 

B. Hasi fájdalom   (0= nincs, 1= enyhe 3= közepes, 4= súlyos) 

C. Széklet  laza székletek száma / nap 

D. Tapintható 
rezisztencia  

(0= nincs, 1= bizonytalan, 2= van, 
3= van és nyomásérzékeny) 

E. Komplikációk:  artalgia, uvetitisz, eritémia nodózum, aftózus 
fekély, pioderma gangrenózum, anális 
fisszúra, új fisztula, abszcesszus. 
(1 egység=1 pont) 
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1. ábra A vizsgált Crohn-betegek adatai a klinikai kép (lokalizáció) alapján 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
A betegek döntő többsége vékonybél, kisebb részben vastagbél, vagy 

kettős lokalizációjú volt. A kettős lokalizációjú és az operált betegek a 

granuloma pozitívak csoportjába tartoztak. A vizsgált 30 betegből 27 volt 

ASCA pozitív. 
 

A szteroid rezisztenciára utalhat a nagyobb szteroid dózis igény, lassú leépítéssel, 

az immunszuppresszív terápia bevezetésének korai szükségessége, a TNF-α ellenes 

AT terápia igénye, adekvát terápia melletti sebészeti megoldás szükségessége és a 

gyakori relapszusok. 
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2. ábra Az MDR1 vizsgálatok adatai a vizsgált Crohn-betegekben. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
A vizsgált betegeink közül 18 beteg tartósan szteroid szedő volt. A 9 beteg 

tartósan szteroid szedő és egyszer már operált volt. 6 beteg szteroidot és 

Imurant is szedett már. 3 beteg tartós szteroid és Imuran szedés ellenére 

már műtétre is szorult. Magas kemorezisztencia hajlamot 5 betegnél 
igazoltunk, ezek C/C homozigóták voltak. 5 betegből 2 betegnél műtét 

történt (1 tályog és 1 bélkonglomeratum), de még sem szteroidot, sem 

Imurant nem kaptak. 2 beteg viszont szedett már szteroidot és Imurant. 2 

beteg a vizsgálat idején még csak mesalazint szedett. 1 beteg kapott 

infliximab terápiát. Az összes beteg vékonybél lokalizációjú volt. 

 
 

5.1.2. Vaszkuláris faktorok vizsgálata inaktív Crohn-betegekben. 

 

5.1.2.1. Változások a trombocitákban. 
 

A vizsgálatba bevont Crohn-betegek adatai: nemek szerint 6 nő, 4 férfi beteg. Átlag 
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élekor: nő: 47,3 év (37-67), férfi: 38,3 év (37-67). Lokalizáció: vékonybél 10 

(terminális ileum), granuloma pozitív: 10, operáltak: 10, többször operált: 2 férfi, 

egyik férfit 3x operálták, Harvey-Bradshaw index: 5 alatti. 

 

2. táblázat A vérlemezke funkció vizsgálatok eredményei. 

Betegek 
Vizsgálatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

TCT szám 
(PRP-bõl) 720 580 620 640 600 640 540 600 640 600 

ADP% 
(10 uM) 90,0 90,0 75,0 90,0 77,5 97,5 92,5 90,0 75,0 80,0 

Release 
(nmol) 1,38 1,1 1,1 1,28 1,23 1,5 1,05 1,3 1,02 0,5 

Adrenalin
% (10uM) 100 92,5 92,5 90,0 94,0 95,0 95,0 90,0 90,0 95,5 

Release 
(nmol) 1,42 1,1 1,5 1,41 1,34 1,61 1,52 1,58 1,55 1,4 

Collagen% 
(2ug/ml) 81,2 87,5 82,5 82,5 90,0 92,5 97,5 90,0 75,0 87,5 

Release 
(nmol) 1,28 0,9 1,52 1,41 1,68 0,95 1,54 1,58 1,54 1,4 

Spontán% 
(5. percben) 3,75 2,5 3,75 3,75 0,0 6,25 5,0 5,0 5,0 0,0 

 

A 2. táblázat azt mutatja, hogy a trombocita - dús plazmából végzett vizsgálatok miatt a 
magasabbnak tűnő trombocita szám normális. A vérlemezke funkcionális állapotának 

megítélésére induktorokkal kiváltott aggregációs és ATP release vizsgálatok szintén 

normális értékeket igazoltak.  
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3. ábra. Az aktivált vérlemezkék százalékos aránya áramlási citometriával. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

A 3. ábrán látható, hogy mind a nyugvó, mind az ADP indukált és aktivált 
vérlemezkék százalékos aránya normális tartományon belül van 

 

 
4. ábra. A vWFAg szintje inaktív Crohn-betegekben. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A 4. ábra mutatjuk be, hogy az érfalsérülés indikátorának számító von 
Willbrand faktor (21, 126, 144) antigén szintje nem tér el a normális értékektől. 
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5.1.2.2. A szolubilis vaszkuláris faktorok jelentősége és vizsgálata 

 

Az alábbi faktorok nagy jelentősséggel bírnak a vaszkuláris funkciókat illetően, 

valamint azok szabályozásában és változásában is. Ezért választottuk ezeknek a 

vaszkuláris faktoroknak a tanulmányozását inaktív Crohn-begekben. 
 

5. ábra. A sCD40L szintje inaktív Crohn-betegekben. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Az sCD40: ligand a trombocita granulumokban megtalálható molekula, a 
vérben a trombocita aktiváció egyik markere. A gyulladásos reakció során a 
koagulációs kaszkád metalloproteázok okozta aktivációja révén szabadul fel, 
trigger rendszeren keresztül. 

 
Egészséges önkéntesekben az SCD40 L értéke 4800-6000 pg/ml-nek bizonyult, az 
ábrán látható, hogy ez az érték 10 vizsgált betegből csak négynél emelkedettebb.  
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6. ábra. Az IL-8 és IL-6 szintje inaktív Crohn-betegekben. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Az Interleukin-8: fehérje természetű, CXC kemokin családba tartozik. A 
gyulladásos válasz egyik fő mediátora (neutrofilek). Különféle sejtek 

szekretálják (stimulált monociták, makrofágok, fibroblastok, endotél sejtek). 

Chemoattractant típusú, potens angiogenetikus faktor. Az Interleukin-6: 
mononukleáris fagociták, érendotél sejtek termelik, főleg a IL-1 és TNF 

hatására, a fibrogén és CRP szintjét emeli, a T sejtek kostimulátora. Az 

egészséges önkéntesekben mért értékek IL-8 és IL-6 esetében 5-10 pg/ml 

értékek között voltak. A vizsgált 10 betegből ez az érték csak négynél volt 
magasabb. 
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7. ábra A monocita kemotaktikus protein (MCP-1) koncentrációja inaktív 

Crohn -betegekben. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

A MCP-1 (Monocyta Chemotactic Protein): chemoattractant kemokin, 
monocita rekruiment folyamatokért felelős, monocita infiltrációt okoz az 

érfalban. Szerepe van az érfalkárosodásban, arterioszklerózisban, 

megköti a módosított LDL-t. Az egészséges önkéntesekben az MCP-1 
értéke 3000-4000 pg/ml közötti volt. A vizsgált 10 betegből négy betegben 

volt az MCP-1 értéke ennél magasabb. 
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8. ábra. Szolubilis vaszkuláris sejt adhéziós molekula (sVCAM-1) szintje 

inaktív Crohn-betegekben. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

A sVCAM-1: endotelialis károsodás magas szolubilis vaszkuláris sejt 

adheziós molekula (sVCAM-1) szinttel jár. Az sVCAM-1 a legjobb 
paramétere a vaszkuláris károsodásnak, az extravaszkuláris sejtmigrációban 

és extravazációban van szerepe és összefügg a folyamat súlyosságával. Az 

effektor T sejtet és a leukocitákat a VLA 4 (α 4, β1) receptoron keresztül az 

sVCAM-1 köti az endotélhez. Egészséges önkéntesekben az sVCAM-1 
értéke a detektálható érték alatt volt. Minden általunk vizsgált betegben 

értéke megemelkedett, ezek alapján a CD kialakulásának mechanizmusában 

az sVCAM-1 szerepe feltételezhető. 
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9. ábra. A szöveti plazminogén aktivátor (t-PA) szintje az inaktív Crohn-

betegekben. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
A t-PA: szöveti plazminogén aktívátor, feladata a véralvadék feloldása. 

Alacsony színjte érfalkárosodást okoz, szerepe van az arterioszklerózisban. 

Egészséges önkéntesekben a t-PA értéke 1000-1200 pg/ml közötti. A 
vizsgált 10 betegből csak háromban volt a t-PA értéke alacsonyabb a 

kontrollnál. 
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10. ábra. A P selektin szintje inaktív Crohn-betegekben. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
A P-selektin: ligand, sejt adéziós molekula, vérlemezkékhez köti a neutrofileket, 

limfocitákat, monocitákat, “rolling mechanizmussal “ aktíválja az endotél 

gyulladásos sejtjeit. Stabilizálja a fibrint és a vérlemezke aggregátumot, mivel a 
vérlemezkéket az endotélhez köti (88). Az egészséges önkéntesekben a P-selektin 

értéke 280-400 ng/ ml értékek között van. A vizsgált 10 betegben a P-selektin 

értéke az egészséges kontroll értéke alatt volt. 

 
 

5.2. Farmakológiai és farmakokinetikai vizsgálatok. 

 

5.2.1. A CD modell létrehozása: indometacinnal kiváltott gyulladás a bélben.  

 

A metodikai fejezetben (3.2.) leírt módon hoztuk létre a Crohn-betegség modelljéül 
szolgáló gyulladást a béltraktusban indometacin adásával (18). Az ily módon kiváltott 

tüneteket morfológiai és funkcionális (farmakológiai-farmakokinetikai) változások 

alapján vizsgáltuk. 
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5.2.1.1. Makroszkópos morfológiai változások 

 

Példaként az indometacinnal (10 mg/kg s.c. naponta egyszer három napon át) 

kiváltott vékonybél makroszkópos képét, illetve a létrejött fekélyes elváltozásokat 

mutatja be a 11. ábra. 
 

11. ábra. Az indometacinnal (10 mg/kg s.c. naponta egyszer három napon át) 

kiváltott fekélyes elváltozások makroszkópos képe. 

 
 

A szöveti károsodás és gyulladás jeleinek a makroszkópos értékelése egy 

általánosan használt kritérium rendszer alapján történt (Tamaki score) (153), melyek 

a 0-tól 5-ig terjedő skálán láthatók a 3. táblázatban. Az egyes stádiumok 

meghatározása a szöveti károsodás és a gyulladásos-fekélyes elváltozások 

megjelenése és súlyossága alapján történt. Annak érdekében, hogy jól detektálható 
és értékelhető tüneteket hozzunk létre patkányban a mi kísérleti körülményeink 

között, de elkerüljük ugyanakkor a súlyos toxikus tüneteket és a letalitást, az 

indometacint különböző dózisokban alkalmaztuk a vizsgálatok kezdő szakaszában. 
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3. táblázat. A Tamaki score. 

A szöveti károsodás és gyulladás makroszkópos értékelésének 
kritérium rendszere (Tamaki score): 

0. stádium: nincs változás a szeróza és mukóza részéről sem. 
I. stádium: hiperémia és/vagy pontszerű vérzések. 
II. stádium: egy mukozális erózió vagy ulceráció 
III. stádium: egy mukozális erózió vagy fekély hiperémiával, 
összenövések vagy vérző elváltozások a szerózán és mezentériumban. 
IV. stádium: multiplex eróziók vagy fekélyek, kisebb, mint 10 cm-es 
kiterjedésben. 
V. stádium: multiplex eróziók vagy fekélyek, nagyobb, mint 10 cm-es 
kiterjedésben. 

 
A makroszkópos változások értékelésére a Tamaki score-t alkalmaztuk a kísérleteink 

során. Mivel a 0 stádium mellett az I-es stádium is előfordulhat nem előkezelt 
patkányokban, ezért értékelésünkben kórjelzőnek a II-es stádiumot és az efelettieket 

fogadtuk el. 
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A következő táblázat bemutatja a 7,5-10-16 mg/kg-os dózisban adott (s.c. napi 1x, 

három napon át) indometacin hatását a vékonybél nyálkahártyára. Mindegyik dózis 

esetén 15 állaton történtek a vizsgálatok.  

 

4. táblázat. Az indometacin különböző dózisainak a hatása a 
vékonybél nyálkahártyára patkányban. 

Adagolás:s.c. 
naponta 

1x három napon át.
 

Egyszeri 
dózis 

(Indometacin) 
7.5 mg/kg 

Egyszeri 
dózis 

(Indometacin) 
10 mg/kg 

Egyszeri 
dózis 

(Indometacin)
16 mg/kg 

Stádiumok n=15 n=15 n=15 
I. 7 0 0 
II. 8 0 0 
III. 0 4 0 
IV. 0 11 5 
V. 0 0 10 

Exitus 0 0 10 
 

Az adatokból látható, hogy a 7,5 mg/kg-os dózis csekély 

mértékben hozott létre változásokat, a 16 mg/kg-os dózis 
alkalmazása és esetén pedig nagyon súlyosak voltak a 

gyulladásos, vérzéses tünetek, illetve az ulcerációs jelek, 

továbbá a patkányok kétharmada elpusztult. Mindezeket 
figyelembe véve a további kísérleteinket és a védőhatásokkal 

kapcsolatos vizsgálatokat az indometacin 10 mg/kg-os 

dózisának az alkalmazásával végeztük.  
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5. táblázat. A szteroid (prednizolon, metilprednizolon) és 5-ASA (mesalazin) 

gyulladáscsökkentő hatása az indometacinnal kiváltott gyulladásos 

folyamatokra patkányban 

Stádiumok 
Adagolás: 

Indometacin 
10 mg/kg s.c. 

Adagolás: 
Prednizolon 

0.5 mg/kg p.o. 

Adagolás: 
Metilprednizolon 
3.57 mg/kg i.p. 

Adagolás: 
Mesalazin 
125 mg/kg 

p.o. 
     
 n=15 n=15 n=15 n=15 
I. 0 0 14 9 
II. 0 0 1 6 
III. 4 6 0 0 
IV.  11 9 0 0 
V. 0 0 0 0 

Exitus 0 6 0 0 
 

A vizsgálatok minden csoportban 15 patkányban történtek. A táblázatban 

feltüntetett adatok az egyszeri dózisokat jelölik, amelyeket naponta kaptak az 

állatok 3 napon át. A táblázat első oszlopában bemutatott értékek a csak 
indometacinnal kezelt patkányok adatait jelölik, a további oszlopok pedig az 

indometacin és a gyulladáscsökkentők együttes adása során nyert 

eredményeket mutatják. Kitűnik az adatokból, hogy a prednizolon az 

alkalmazott dózisban jelentős védőhatást nem fejtett ki és az állatok egy 

része elpusztult ebben a csoportban. Figyelemre méltó védőhatást 

tapasztaltunk azonban a metilprednizolon és a mesalazin esetében.  
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A 6. táblázat összefoglalja a Tamaki score szerinti értékeléssel megállapítható 

védőhatásokat a mesalazin, Pro-Gastro és a mesalazin+Pro-Gastro kombináció 

alkalmazása esetén.  

 

6. táblázat. A Tamaki score szerinti változások a metilprednizolon, 
mesazalin, Pro-Gastro és, mesazalin+Pro-Gastro csoportban 

Stádiumok Indometacin 
10 mg/kg s.c. 

Mesalazin 
125 mg/kg p.o. 

Pro-Gastro 
42,86 mg/kg 

p.o. 

Mesalazin 
125 mg / kg és 

Pro-Gastro 42,86 
mg/ kg 

     
 n 15 n 15 n 15 n 15 

I. 0 9 2 6 
II. 0 6 12 4 
III. 4 0 0 0 
IV. 11 0 0 0 
V. 0 0 0 0 

Exitus 2 0 0 0 
 

Látható, hogy a Pro-Gastro védőhatása gyengébb, mint a mesalaziné, mely 

már alacsony dózisban (125 mg/kg p.os.) is jelentékeny védőhatást képes 

létrehozni. Az is kiolvasható a táblázat adataiból, hogy a mesalazinnal 

kombinálva adott Pro-Gastro csak kis mértékben képes javítani az 

önmagában alkalmazott mesalazin védőhatását.  

 
 

5.2.1.2. Az indometacinnal kiváltott gyulladás szövettani képe a bélben. 

 

A következő ábrákon bemutatjuk a patkány vékonybélnek a normális szövettani 
képét, valamint az indometacinnal létrehozott gyulladásos-fekélyes elváltozásokat, 

továbbá azt, hogy metilprednizolonnal, illetve 5-ASA-val (mesalazin) milyen 

védőhatást lehet produkálni a hisztológiai vizsgálatok alapján. 
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A 12. ábra a patkány vékonybelének a normál szövettani képét ábrázolja, a 13. 

ábra pedig az indometacinnal kiváltott gyulladásos tüneteket, illetve a kialakult akut 

fekélyt mutatja be. Látható az indometacinnal kezelt patkányokban a mély fekély és 

az izoproprialis-muszkuláris réteg érintettsége, továbbá a nem specifikus gyulladás a 

zsírszövet alatt. (13. ábra) 
 

12. ábra. Normál patkány vékonybél szövettan képe 

 
13. ábra Indometacin (10mg/kg s.c.) okozta elváltozás szövettani képe. 
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14. ábra. A patkány vékonybél indometacin (10mg/kg s.c.) és metilprednisolon 

(3,75 mg/kg i.p.) kezelés után regisztrált szövettani képe. 

 
 
15. ábra. Indometacin (10mg/kg s.c.) és mesalazin (125 mg/kg p.os.) kezelést 

követően regisztrált szövettani kép. 

 
 

A 14. és a 15. ábra a metilprednizolon és a mesalazin védőhatását mutatja be a 

szövettani képek alapján. Látható, hogy a mesalazin védőhatása erőteljesebb, ebben 
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az esetben a fekély kevésbé mély, szuperficiális bakteriális folt figyelhető meg a 

gyulladásos zóna alatt. 

 

 

5.2.1.3. Testtömeg változások az indometacinnal és a védőanyagokkal történő 
előkezelés során. 

 

16. ábra. A testtömegben észlelt változások az indometacinnal 

létrehozott gyulladásos bélfolyamatok során, valamint a védőanyagok 
alkalmazása esetén. 

 
Az adatok az átlagértékeket és a S. E.-t jelölik a kiindulási érték (1. nap: 

100 %) százalékában kifejezve (n=8-13). Az adatokból látható, hogy az 

indometacin a 3 napos előkezelés kismértékben (a kiindulási érték 
96,6%-ára) csökkentette a testtömeget. Ezt a csökkenést a mesalazin és 

Pro-Gastro (probiotikum) előkezelés kompenzálta, a többi esetben nem 

volt védőhatás az indometacin indukálta negatív effektust illetően. Az 
indometacin és a védőanyagok adásmódja és dózisa a metodikai 

fejezetben (3.2.2.) található. 
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5.2.2. A vékonybél eliminációs tevékenysége 

 

A vékonybél funkcióját, illetve annak a változását a farmakológiai szempontból is 

fontos metabolikus és exkréciós tevékenység vizsgálatával határoztuk meg. Ebből a 

célból a módszertani fejezetben (3.2.) ismertetett módon perfundáltunk egy bélkacsot 
a vékonybél középső szakaszán olyan izotóniás oldattal, amely 500 μM 

koncentrációjú PNP-t tartalmazott. A különböző időpontokban vett minták analízisével 

megállapítható az anyavegyület eltűnése a perfúziós folyadékból (felszívódás), illetve 

a biotranszformációs és exkréciós tevékenység (intesztinális elimináció) mértéke, 
valamint ezen funkcióknak a változása. 

 

17. ábra. A PNP eltűnése a luminális perfúziós oldatból kontroll (□), indometacinnal 

előkezelt (■) és indometacinnal+mesalazinnal előkezelt (x) patkányokban. 

 
A vékonybél középső szegmentumát olyan izotóniás oldattal perfundáltuk, amely 500 

μM koncentrációjú PNP-t tartalmazott. Az adatok az átlagértékek és a S. E.-t jelölik 

(n=9). Szignifikáns különbség a kontroll értékekhez viszonyítva:* p˂0,05.  
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A 17. ábra. bemutatja a PNP eltűnésének az adatait a luminális perfúziós 

folyadékból kontroll, indometacin előkezelt és indometacinnal+mesalazinnal előkezelt 

patkányokban. Megfigyelhető, hogy az indometacinos értékek jelentősen 

magasabbak a kontrollokhoz viszonyítva, ami vagy rosszabb felszívódásra, vagy a 

PNP-nek nagyobb mértékű vér→béllumen irányú transzportjára (fokozott 

permeabilítás) utal. Figyelemre méltó továbbá, hogy a mesalazin kivédi az 

indometacin által létrehozott változásokat és a perfúziós folyadékban lévő PNP 

mennyiségét gyakorlatilag a kontroll szintre csökkenti. 
 

18. ábra. A PNP-G és PNP-S kumulatív megjelenése a perfundált 

béllumenben kontroll (□), indometacinnal előkezelt (■) és 

indometacinnal+mesalazinnal (sávos oszlopok) előkezelt patkányokban. 

 
A vékonybél középső szegmentumát olyan izotóniás oldattal perfundáltuk, 

amely 500 μM koncentrációjú PNP-t tartalmazott. Az adatok az átlagértékek 

és a S. E-t jelölik (n=9). Szignifikáns különbség a kontroll értékekhez 

viszonyítva:* p˂0,05, ** p˂0,01. Nem találtunk szignifikáns különbséget az 

indometacinnal és az indometacin+mesalazinnal előkezelt patkányok 

értékei között. 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3

Lu
m

in
ál

is
 m

eg
je

le
né

s (
nm

ol
)

PNP-G

**

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3

Lu
m

in
ál

is 
m

eg
je

le
né

s (
nm

ol
)

PNP-S

* *



 

 55

A 18. ábra a PNP metabolitjainak (PNP-G, PNP-S) a béllumenben történő 

megjelenését mutatja be különböző kísérleti körülmények között. Az adatokból jól 

látható, hogy az indometacin lényegesen csökkenti mind a PNP-G, mind PNP-S 

kumulatív megjelenését a perfundált bélkacs lumenében, ami az intesztinális 

metabolikus-exkréciós funkció csökkenésére utal. Érdekes, hogy a vékonybél 
eliminációs tevékenységében az indometacinnal kiváltott negatív hatást a mesalazin 

érdemben nem befolyásolta, az indometacinnal és az indometacin+mesalazin 

kombinációval kezelt patkányok adatai a metabolitok intesztinális megjelenését 

illetően nem különböznek egymástól. 
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5.2.3. A máj eliminációs tevékenysége 

 

A bél eliminációs funkcióján kívül megvizsgáltuk a máj ilyen irányú tevékenységét 

is. Egy kísérletsorozatban a máj epetermelésére utaló epefolyást mértük az 

indometacinnal és a vele kombinációban adott különböző védőanyagokkal kezelt 
patkányokban. 

 

19. ábra. Az indometacin és különböző védőanyagok hatása az epefolyásra. 

 
Az epefolyásra vonatkozó adatok az átlagértékeket és a S. E-t (n=9-13). Szignifikáns 

különbség a kontrollhoz viszonyítva:* p ˂0,05. Az indometacin és a védőanyagok 

adásmódja és dózisa a metodikai fejezetben (3.2.2.) található. 

 

A 19. ábra adataiból kitűnik, hogy az indometacin csökkentette az epefolyást, 

valamint azt hogy ezt a negatív hatást konzekvensen csak a mesalazin volt képes 

ellensúlyozni, azaz az epefolyást a kontroll szintre emelni. Kisebb mértékű emelkedő 

tendencia látható még a pentoxifyllint is tartalmazó többes kombináció esetén, a többi 
alkalmazott kezelés azonban nem kompenzálta az indometacinnal kiváltott negatív 

hatást az epefolyásra.  
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A máj eliminációs tevékenységét a PNP és a metabolítjai biliáris exkréciójának a 

meghatározásával vizsgáltuk, az adatokat a 20. ábra foglalja össze. Ezeket a 

vizsgálatokat az epefolyásra gyakorolt eltérések figyelembevételével már csak a 

mesalazin és a pentoxifyllin esetében végeztük el. 

 
20. ábra. A PNP, PNP-G és a PNP-S kumulatív biliáris exkréciója kontroll (□), 

indometacinnal előkezelt (■) és indometacinnal+mesalazinnal (sávos oszlopok) 

előkezelt patkányokban. 

 
A vékonybél középső szegmentumát olyan izotóniás oldattal perfundáltuk, 

amely 500 μM koncentrációjú PNP-t tartalmazott. Az adatok az átlagértékeket 

és a S. E.-t jelölik. (n=9). Szignifikáns különbség a kontroll értékekhez 

viszonyítva: ** p ˂0,01. Szignifikáns különbség az indometacinnal és az 

indometacin+mesalazinnal előkezelt patkányok értékei között: # p˂0,05, # # 

p˂0,01. 

 

Látható, hogy az indometacin mind az anyavegyület (PNP), mind a metabolitok 

(PNP-G, PNP-S) biliáris exkrécióját nagyon jelentősen csökkentette. Ez arra utal, 
hogy a metabolitok képzésében fontos biotranszformációs aktivitás negatív irányban 

változik a májban indometacin hatására, más szóval nemcsak a bélben, de a májban 

is történtek változások a Crohn-betegség modelljének tekinthető intesztinális 
gyulladásos folyamatok esetén. A 20. ábra adataiból az is kiolvasható, hogy az 
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indometacin indukálta csökkenés a biliáris exkrécióban részben (PNP, PNP-G) vagy 

teljesen (PNP-S) kivédhető mesalazinnal, ami ellentétes a vékonybélben tapasztalt 

változásokhoz képest. Az is érdekes továbbá, hogy a biliáris exkréció nemcsak a 

metabolitoknál, hanem az anyavegyület esetében is csökkent, ez arra utal, hogy a 

májban mind a metabolikus, mind az exkréciós folyamatok változtak indometacin 
hatására. 

 

 

5.2.4. A pentoxifyllin hatása a vékonybél és a máj eliminációs tevékenységére az 
indometacinnal kiváltott gyulladásos bélfolyamatok esetén. 

 

A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében bakteriális infekciók is szerepet 
játszhatnak. Megvizsgáltuk ezért az ilyen jellegű fertőzésekben, szeptikus esetekben 

is használt pentoxifyllin hatását a PNP metabolítjainak (PNP-G, PNP-S) a 

béllumenben történő megjelenésére, az adatokat a 21. ábra mutatja. 
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21. ábra. A PNP-G és a PNP-S kumulatív megjelenése a perfundált béllumenben 

kontroll (zöld ), indometacinnal előkezelt (kék) és indometacinnal+pentoxifyllinnel 

előkezelt (sárga) patkányokban. 

 
A vékonybél középső szegmentumát olyan izotóniás oldattal perfundáltuk, amely 500 
μM koncentrációjú PNP-t tartalmazott. Az adatok az átlagértékeket és a S. E.-t jelölik. 

(n=10). Szignifikáns különbség a kontroll értékekhez viszonyítva: * p˂0,05, ** p˂0,01. 

Nem találtunk szignifikáns különbséget az indometacinnal és az indometacin 
+pentoxifyllinnel előkezelt patkányok értékei között. 

 

A 21. ábra adataiból jól látható, hogy indometacin-indukálta csökkentést a PNP-G 

és a PNP-S luminális megjelenésében a pentoxifyllin nem befolyásolta, azaz nincs 
szignifikáns különbség az indometacinnal és az indometacin+pentoxifyllinnel kezelt 

patkányok adatai között. 

A máj eliminációs tevékenységével kapcsolatos vizsgálataink eredményét a 
pentoxifyllin adása esetén a 22. ábra demonstrálja. 
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22. ábra. A PNP, PNP-G és a PNP-S kumulatív biliáris exkréciója kontroll (zöld), 

indometacinnal előkezelt (kék) és indometacinnal+pentoxifyllinnal előkezelt (sárga) 

patkányokban. 

 
A vékonybél középső szegmentumát olyan izotóniás oldattal perfundáltuk, amely 

500 μM koncentrációjú PNP-t tartalmazott. Az adatok az átlagértékeket és a S. E.-
t jelölik. (n=10). Szignifikáns különbség a kontroll értékekhez viszonyítva: 

**p˂0,01. Az indometacinnal és az indometacin+pentoxifyllin kombinációval 

előkezelt patkányok értékei nem különböznek szignifikánsan egymástól. 
A 22. ábra adatai egyértelműen demonstrálják, hogy a pentoxifyllin nem védte ki az 

indometacin-indukálta negatív hatást sem az anyavegyület (PNP), sem a metabolítok 

(PNP-G és PNP-S) biliáris exkrécióját illetően. 

 
 

5.3. Immunológiai vizsgálatok 

 
Egyéb tényezők mellett az immunológiai reakciók, a pro-inflamatorikus citokin 

tumor nekrózis faktor alfa (TNF-α) aktivitása, illetve annak a változása is fontos 

szerepet játszik a Crohn-betegségben, valamint az annak modelljeként tekinthető 

indometacin által indukált gyulladásos bélfolyamatokban. Kísérleteink egy részében 
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ezért megvizsgáltuk, hogy az LPS, illetve a PMA által stimulált TNF-α szintek hogyan 

módosulnak indometacin hatására, valamint, hogy ezeket a változásokat a 

mesalazin, a Pro-Gastro és ezeknek a kombinációja milyen mértékben képes 

megváltoztatni, vagy kivédeni. Kísérleti eredményeinket a következő (23.,24.,25.) 

ábrák mutatják be. 
 

 

5.3.1. LPS és a PMA stimulált TNF-α szint változások  

 
23. ábra. Az LPS és a PMA stimulált TNF-α szintjének a változása 

kontroll (zöld) és indometacinnal előkezelt (kék) patkányokban. 

 
Az adatok az átlagértékeket és a S. E.-t jelölik. (n=9-11) 
Szignifikáns különbség a kontroll értékekhez viszonyítva: 

**p˂0,01. 

 

A 23. ábra adatai egyértelműen demonstrálják, hogy az indometacin mind az LPS, 
mind a PMA által stimulált TNF-α szintet jelentősen képes emelni, a növekedés 

mindkét esetben szignifikáns volt.  
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5.3.2. Védőhatások vizsgálata az LPS stimulált TNF-α szintre vonatkozóan 

 

A mesalazin, a Pro-Gastro és ezeknek a kombinációja által kiváltott hatásokat az 

indometacin által indukált LPS stimulált TNF-α szintre mutatja be a 24. ábra. 

 
24. ábra. A mesalazin (narancs), a Pro-Gastro (zöld) és a 

mesalazin+Pro-Gastro kombináció (lila) hatása az indometacinnal 

(kék) kiváltott LPS stimulált TNF-α szintre patkányban. 

 
Az adatok az átlagértékeket és a S. E.-t jelölik. (n=8-15) Szignifikáns 
különbség az indometacinos értékhez viszonyítva: **p˂0,01. Nincs 

szignifikáns különbség a mesalazinnal, a Pro-Grastroval és a M+Pro-

Gastro kombinációjával kezelt állatok egymáshoz viszonyított értékei 
között. 

 

A 24. ábra adataiból kitűnik, hogy az indometacinnal kiváltott LPS stimulált TNF-α 

szintet a mesalazin, a Pro-Gastro és kettőjük kombinációja egyértelműen és 
szignifikánsan csökkentette. Nem találtunk azonban szignifikáns különbséget az 

egyes védőanyagok által kiváltott gátló effektusok között, továbbá a kombinációkban 

adott Pro-Gastro nem fokozta a mesalazin hatását. 
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5.3.3. Védőhatások vizsgálata a PMA stimulált TNF-α szint mérése alapján 

 

A mesalazin, a Pro-Gastro és ezeknek a kombinációja által kiváltott hatásokat az 

indometacinnal indukált PMA stimulált TNF-α szinteket a 25. ábra demonstrálja. 

 
25. ábra. A mesalazin (narancs) a Pro-Gastro (zöld) és a mesalazin+Pro-Gastro 

kombináció (lila) hatása az indometacinnal (kék) kiváltott PMA stimulált TNF-α szintre 

patkányban. 

 
Az adatok az átlagértékeket és a S. E.-t jelölik. (n=9-13) Szignifikáns különbség az 
indometacinos értékekhez viszonyítva: *p ˂ 0,05, **p˂0,01. Nincs szignifikáns különbség 

a védőanyagok egymáshoz, valamint a kombinált adáshoz viszonyított értékei között.  

 
Megállapítható tehát, hogy az indometacinnal kiváltott PMA stimulált TNF-α szintre 

gyakorolt hatások lényegében megegyeznek az LPS stimulált TNF-α szintre kifejtett 

effektusokkal, azaz ugyanaz a tendencia figyelhető meg mesalazin és a Pro-Gastro, 

valamint a kombinációjának adása esetén mind az LPS, mind a PMA stimulált szintek 
esetében. 
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6. Megbeszélés 

 

A Crohn-betegség, mint a gyulladásos bélbetegségek egyik megjelenési formája 

egy komplex etiológiájú és változatos klinikai tünetekkel járó kórkép, amelynek az 

etiopatogezisében számos tényező játszhat szerepet (122). A betegségben a várható 
életkilátások rosszabbak, mint az átlag populációban és gyakran súlyos 

szövődmények jönnek létre. Fontos körülmény továbbá, hogy a CD terápiája 

jelentősen változott az utóbbi időben, de a kezelés a mai napig sem megoldott. 

Az értekezésben összefoglalt vizsgálatokkal ezért a CD néhány aspektusának a 
tanulmányozását tűztük ki célul, a disszertáció elsősorban a klinikai, farmakológiai és 

immunológiai vonatkozások elemzését tartalmazza. 

A CD klinikumával kapcsolatban egyik fontos kérdés a terápia, illetve annak a 
hatékonysága (51, 129). Ezzel összefüggésben különösen fontos szerepük van a 

szteroidoknak. A szteroidok mellékhatásai rendkívül sokrétűek: hipertónia, 

hipokalémia, keringési elégtelenség, miopátia, oszteoporózis, fraktúra, fekély, 
gyulladások, vagy azok fellángolása, a neuroendokrin tünetek, elhúzódó 

sebgyógyulás, fertőzések, immunszupprimált állapotok a legfontosabbak. A másik 

fontos körülmény a rezisztencia kialakulása, amely Crohn-betegségben 50 %-ban, 

colitisz ulcerózában 20%-ban figyelhető meg (3, 46). Ezek a tényezők feltétlenül 
indokolttá teszik, hogy a rezisztencia kérdésével foglalkozzunk. Az értekezésben 

ismertetett vizsgálatok az MDR-1 (Multridug- rezisztencia-1 protein, P-glycoprotein) 

tanulmányozására irányultak. 

Az MDR-1 P glycoproteint 1976-ban fedezték fel colhicin-rezisztens kínai hörcsög 

ovárium sejtjeiben. Az MDR-1 P glycoprotein egy 170 kDa tömegü foszforilált, 

glikozilált membrán fehérje, minden organizmusban megtalálható, két ATP kötőhellyel 
rendelkezik. Ezek felváltva működnek, 1 molekula drug transzportjához 2 molekula 

ATP hidrolízise szükséges. Az MDR-1 (P-glycoprotein) fiziológiás szerepe a 

xenobotikumok elleni védekezés és a hidrofób toxikus ágensek eltávolítása a sejtből. 

Az MDR-1 P-glycoprotein szubsztrátjai széleskörűek, mint például a 
glükokortikoidok, immunszuppresszív szerek, antibiotikumok, antimikotikumok, 

antivirális szerek, daganat ellenes szerek, antiarritmiás, antihipertenziv szerek, 
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antidepresszánsok, antiepileptikumok, neuroleptikumok, ópiátok, antiemetikumok, 

hormonok, diuretikumok és antacidumok. Ezért a szteroidokkal szembeni rezisztencia 

vizsgálatok egyfajta modellként is szolgálhatnak és a kapott eredmények és 

következtetések bizonyos értelemben más megbetegedésre és gyógyszerre is 

vonatkoztathatók, illetve érvényesek. 
Farrel és munkatársai fehérvérsejtekben és intesztinális epitélsejtekben 

megnövekedett MDR-1 expressziót, ennek következtében fokozott P-glycoprotein 

aktivitást írtak le, ami csökkentette a szteroidok intracelluláris koncentrációját Crohn-

betegekben (46). A fokozott P-glycoprotein expresszió más estekben is csökkenti a 
gyógyszerekkel szembeni érzékenységet, ezáltal rontja a terápia hatékonyságát, 

Például ennek következtében hematológiai, tumoros betegségekben csökken a 

kemoterápiával szembeni érzékenység, romlik a prognózis, kisebb a komplett 
remissziók aránya, gyakoribb a halálozás. Ezért fontos az MDR-1 polimorfizmus 

(C3435T) ismerete és a génexpresszió változásának folyamatos nyomon követése a 

diagnózis felállításakor és a kezelés során. Ennek tisztázásával a gyógyszerekkel 
szembeni rezisztencia megjelenésének a kockázata felmérhető, segít a valóban 

hatékony terápia kiválasztásában, előre jelezheti a közeljövőben kialakuló 

terápiarezisztenciát, a kezelés kellő időben módosítható, a betegség relapszusa 

megelőzhető (korai prediktív érték). A klinikai vizsgálatoknak ebben a részében az 
általunk gondozott Crohn-betegekben határoztuk meg a szteroid rezisztenciát 

élősejteken P-glycoprotein (MDR fehérje expresszió) és funkcionális MDR teszt 

(Calcein-Verapamil teszt) segítségével. A beteganyagunkban összefüggést találtunk 

a kemorezisztencia kialakulása és alkalmazandó szteroidok dózisa között. A 

kemorezisztencia közepes és magas szintjét elérő betegeknél az anamnesztikus 

relapszusok száma magasabb volt a kontrollhoz viszonyítva. Ezek a vizsgálati 
eredmények összhangban vannak más szerzők (3, 11, 46, 63) adataival, amelyek az 

MDR-1 expressziójával, a P-glycoprotein fokozott aktivitásával, illetve a Crohn-

betegek szteroid rezisztenciájával, valamint a multidrug rezisztencia-1 gén 

polimorfizmusára vonatkoznak. Az értekezésben ismertetett vizsgálati eredményekből 
a fentieken kívül az alábbi következetések is levonhatók: 



 

 66

 A multidrug rezisztencia (MDR-1) klinikai laboratóriumi kimutatásához a genetikai 

(pl. MDR-1 gén=DNS+RNS-expresszió), fehérje expressziós (pl. P-glycoprotein) 
és az MDR-funkció (pl. calcein-teszt) komplex vizsgálata szükséges. 

 A Crohn-betegség biológiai viselkedése, a terápia hatékonysága és az MDR-1 (p-

glycoprotein) státusza közötti korrelációk az egyes betegek individuális genetikai 
konstellációjától és a klinikai állapotától függően rendkívül változatosak. 

 Kóros állapotokban az MDR-1 (p-glycoprotein) megnövekedett expressziója nem 

jár feltétlenül együtt a funkció fokozódásával. 
 

A vaszkuláris faktorok vizsgálatának az egyik területe a trombocitákon létrejött 

változások (42, 70, 131). Talstad (137, 150) 1973-ban írta le colitisz ulcerózában és 
vastagbél manifesztációjú Crohn-betegségben a trombózist, mely szerint a 

vérlemezkeszám emelkedése a betegség aktivitásának a jele. A vaszkuláris eredetre 

utalhat a dohányzás és fogamzásgátló károsító szerepe is CD-ben, továbbá a 

heparin kezelés effektivitása UC-ben és az IBD-t kísérő tromboembólia is. A és B 

hemofiliánál, illetve von Willebrand betegségben rendkívül alacsony az IBD 

incidencia. A vWFAg-nek szerepe van a vérlemezke aggregációban, szintjét 

érfalkárosodásban emelkedettnek találták. Wakefield (149) multiplex 

gasztrointesztinális infarktusok esetén granulomatózus arteriitist talált trombotikus 

oklúzióval és oklúzió nélkül is. Az indometacinnal kiváltott bélgyulladás esetén a 

fekélyek, hasonlóan a Crohn-betegséghez a mesenteriális oldalon helyezkednek el 
(9). A vérlemezke aktiváló faktor (PAF) szintje CD-ben magasabb, Gonzales-Crussi 

1983-ban PAF adásával ischémiás bélnekrózist idézett előtt modell kísérletben (55). 

A mi vizsgálatainkban a vérlemezkék száma és funkcionális állapota nem tért el 
lényegesen a kontroll rartománytól, ennek feltehetően az a magyarázata, hogy a 

vizsgálatok olyan inaktív Crohn-betegeken történtek, akik Mesalazin terápiában 

részesültek. A szolubilis vaszkuláris faktorok közül nagy jelentőséggel bírnak a 

következők: sCD40L, Interleukin-8 és Interleukin-6, MCP1, VCAM-1, t-PA, P-selektin 
(56, 152). Vizsgálataink során ezeket a faktorokat tanulmányoztunk inaktív Crohn-

betegekben. Az áramlási citometriás vizsgálatok nem mutattak kóros aktivációt 

azokban az esetekben, melyeknél az induktorokkal normális aktiválhatóság volt 
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igazolható. A meghatározott vWFAg szintek sem tértek el a normális értéktől. Az 

sCD40L, Interleukin-8 és Interleukin-6, MCP1, s VCAM-1, t-PA, P-selektin közül az 

sVCAM-1értékei voltak magasabbak következetesen a normális tartománynál. Ez a 

mérési eredményünk megerősítést nyert újabb adatokkal és megfelel a legújabb 

elméletnek, amely szerint a gyulladásos folyamat elindításban a mikrovaszkuláris 
endotélsejtek (EC) immunregulációs szerepének van jelentősége (2). Az általuk 

szabályozott folyamatban a VCAM-1 és ICAM-1 először vérlemezkékre gyakorolt 

hatást, majd az összecsapzódott vérlemezkéket a fehérvérsejtekkel aggregálja (155). 

Az ICAM -1 fehérvérsejteken fibroblasztokon, epitélsejteken, endotélsejteken, a 
VCAM-1 limfocitákon expresszálódik. A vizsgálataink alapján megállapítható, hogy az 

egyes vaszkuláris faktorokkal összefüggő folyamatok külön-külön és együttesen is 

végbemehetnek, illetve módosulhatnak. Abban, hogy más vizsgált vaszkuláris 
faktorok esetén nem találtunk számottevő változásokat, feltehetően szerepet játszott 

az a tény is, hogy a vizsgálatok inaktív Crohn-betegekben történtek, valamint, hogy 

az 5-ASA összetett hatása (PAF szintetáz gátlása, ciklooxigenáz gátlása, lipoxigenáz 
gátlása, IL-1 termelés szintjének csökkentése, a plazmasejtek immunoglobulin 

termelésének csökkentése) révén feltehetően normalizálja az esetleges eltéréseket. 

 

Az állatkísérletekben indometacinnal váltottunk ki gyulladást a vékonybélben 
annak érdekében, hogy a Crohn-betegséghez hasonló állapot hozzunk létre, amely 

lényegében annak a modelljéül szolgálhat (24, 27, 44, 45, 59, 120, 128, 140). Ezért 

az indometacint különböző dózisokban (7,5; 10; 16 mg/kg s.c.) három napon át 

adagoltuk mások által leírt protokollhoz hasonlóan és elemeztük a kialakult 

morfológiai és funkcionális / farmakológiai elváltozásokat. A kiváltott hatásokat 

analizálva megállapítottuk, hogy a mi kísérleti körülményeink között a 10 mg/kg-os 
dózis bizonyult optimálisnak a fenti adagolási protokoll szerint (1x10 mg/kg s.c. három 

napig, a vizsgálatok a negyedik napon történtek). Az alacsonyabb adagok kevésbé 

értékelhető, a magasabb dózisok pedig súlyos mellékhatásokkal és toxikus/letális 

következményekkel járó hatásokat váltottak ki. 
Ezért a továbbiakban a kísérleteket a fentiek figyelembevételével, az általunk 

optimálisnak talált protokoll szerint végeztük. A makroszkópos elváltozásokat egy 
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pontrendszer (Scoring system) alapján értékeltük azok megjelenését és súlyosságát 

figyelembe véve. Kísérleti eredményeink alapján megállapítható, hogy mind a 

szteroidok, mind az 5-ASA védőhatást produkáltak, azaz alacsonyabb pontok által 

reprezentált kevésbé súlyos makroszkópos elváltozások irányába tolták el az értékelő 

skála adatait. 
A hisztológiai feldolgozás lényegében hasonló eredményeket produkált. Az 

indometacin hatása a szövettani képeken jól látható patológiás elváltozásokat és 

mély fekélyeket hozott létre, amelyeket eltérő módon és mértékben, de mind 

szteroiddal, mind mesalazinnal védeni lehetett. Ezeknek a kísérleteknek nem volt 
célja a szteroidok és 5-ASA effektusának és a hatáserősségének a részletes 

elemzése vagy összehasonlítása, a szövettani képek alapján annyi azonban 

megállapítható, hogy az általunk alkalmazott adásmód és dózisok esetén a mesalazin 
hatása pregnánsabb volt, az idometacin által létrehozott fekélyt jobban enyhítette, 

illetve kisebbítette, azaz erőteljesebb védőhatást mutatott. Érdekes, hogy a Pro-

Gastro önmagában nem fejtett ki érdemleges védőhatást, de a mesalazinnal 
kombinációban adva sem javította jelentősen a mesalazin protektív effektusát. Ezek a 

kisérleti adataink öszhangban vannak más szerzők megfigyelésével, illetve azzal az 

álláspontal, hogy a probiotikumok egyes kedvező klinikai hatását további 

vizsgálatokkal lehet csak tisztázni és megerősíteni (112). 
A funkcionális-farmakológiai vizsgálatok során lényegében a vékonybél és a máj 

eliminációs tevékenységét tanulmányoztuk. Az intesztinális vizsgálatokhoz a 

patkányok vékonybelének a középső szakaszát használtuk, ami Crohn-betegség 

során a leginkább érintett terület. 

A máj metabolikus és exkréciós működését az epevezeték kanülálásával és az 

epe folyamatos gyűjtésével elemeztük, ily módon valósítható meg ugyanis a biliáris 
exkréció meghatározása. A farmakonok intesztinális és hepatikus eliminációjának a 

vizsgálatára a PNP-t azért választottuk modellvegyületnek, mert struktúrája, illetve a 

fenolos hidroxilcsoportja miatt hasonlít nagyon sok xenobitikumhoz, másrészt jól 

ismert a metabolizmusa, továbbá adekvát módszerek állnak rendelkezésre az 
anyavegyület és a metabolitok meghatározására és mérésére (5, 6). A PNP a 

szervezetben történő kémiai átalakulása során ugyanis csaknem kizárólag 
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glukoroniddal és szulfáttal konjugálódva képez metabolitokat, amelyeket HPLC-vel 

viszonylag könnyen, gyorsan és megbízhatóan tudunk meghatározni. A PNP-t a 

középső vékonybél szegmentumban perfundálva jutattunk a béltraktusba, amely 

lényegében a per os, illetve enterális adásának felel meg. Ez a kísérleti elrendezés 

nemcsak a metabolikus reakciók vizsgálatára nyújt lehetőséget, de az abszorpciós–
exkréciós folyamatok, azaz a permeabilítási viszonyok tanulmányozására is, amely 

Crohn-betegségben különleges fontossággal bír, ezért gyakran analizált probléma 

(17, 19). 

Az értekezésben ismertetett kísérletek adatai szerint a PNP mennyisége a 
perfúziós oldatban a vizsgált időperiódusban magasabb volt az indometacinnal kezelt 

állatoknál, mint a kontrollokban. Ez a különbség elvileg több körülménnyel vagy 

változással is magyarázható. Egyik magyarázat lehet a rosszabb felszívódás, a másik 
a csökkent metabolizmus, de indokolhatja az eltérést a megváltozott intesztinális 

permeabilítás is. Miután a metabolitok jelenlétét a perfúziós médiumban 

meghatároztuk, erről a kísérleti adatok alapján konkrét és korrekt vélemény alakítható 
ki. Kisérleti adataink szerint az indometacin előkezelés valóban csökkenti a metabolit 

képződést, illetve a PNP-metabolítok megjelenését a béllumenben. Ha ezt a 

csökkenést összehasonlítjuk a PNP mennyiségének a perfúziós médiumban való 

növekedésével, akkor nyilvánvaló, hogy az utóbbi az előbbivel nem magyarázható, 
mert szinte nagyságrendbeli különbség van a két változás között, azaz a PNP 

menyiségének a növekedése jóval nagyobb mértékü, mint amit a metabolizmus 

csökkenése indokolhatna, illetve magyarázhatna. Ezek alapján vagy a rosszabb 

felszívódás, vagy a már vérbe került PNP vér→lumen irányú növekedett 

permeabilítása (transzportja) játszhat szerepet az említett különbségekben, amit az 

indometacin hozott létre. További érdekes kísérleti adatunk, hogy a mesalazin az 
indometacinnak a bélben lévő PNP-t növelő hatását a béllumenben képes 

megszűntetni, miközben az indometacinnak a PNP- metabolitokra vonatkozó 

csökkentő hatását nem befolyásolta, vagy szűntette meg. Ez az érdekes megfigyelés 

és kísérleti adat egyébként arra is utal, hogy az indometacinnal kiváltott hatások 
eltérően és szinte egymástól függetlenül is befolyásolhatók, ami azt is jelentheti, hogy 

azok különböző mechanizmussal vagy eltérő módon jönnek létre. A Crohn-
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betegséggel kapcsolatos intesztinális permeabilitás változások részben ismertek (31, 

67, 138, 139), ezek az adatok azonban elsősorban a lumen→vér irányú folyamatokra 

vonatkoznak, a mi vizsgálataink pedig felhívják a figyelmet arra, hogy az ellenkező 

irányú permeabilitás is változhat. 

További érdekes és figyelemre méltó eredménye a kísérleteinknek, hogy a 
vékonybélnél tapasztaltakkal ellentétben a máj eliminációs működését illetően a 

mesalazin védőhatást mutat, azaz az indometacinnal csökkentett glukoronid képzés 

részben, a szulfát metabolit képződése pedig teljes egészében normalizálható volt 

mesalazinnal. Ez a kísérletes adat viszont arra utal, hogy a Crohn-betegség 
modelljéül szolgáló indometacinnal létrehozott bélgyulladás során a bél mellet más 

szervek is érintettek lehetnek ugyan (pl. a máj), a változások létrejötte, mértéke és 

befolyásolhatósága azonban az egyes érintett szervekben eltérő lehet.  
Miután a Crohn-betegség etiopatogenzisében különböző faktorok, pl. a bakteriális 

fertőzések, vagy az enterális bélflóra megváltozása is szerepet játszhat (71), 

megvizsgáltuk a pentoxifyllin hatását is az indometacinnal kiváltott bélgyulladással 
kapcsolatos tünetekre. Azért választottuk az antibakteriális szerek közül a 

pentoxifyllint, mert ez a vegyület erőteljes antibakteriális hatása révén a klinikai 

gyakorlatban súlyos fertőzések és szepsis (65, 81) esetén is hatékonynak bizonyult, 

emellet számos más, jótékony hatása is van. A pentoxifyllin kémiailag a xantin 
származékok csoportjába tartozik, hatásmehanizmusát tekintve fontos, hogy gátolja a 

foszfodieszteráz aktivitását. Előnyös hatást gyakorol továbbá a különböző sejtek és 

szervek működésére súlyos fertőzések, szepsis vagy bakteriémia esetén. 

Gyulladáscsökkentő hatású, gátolja a TNF-α felszabadulását a monocitákból és a 

makrofágokból, előnyösen módosítja a vérsejtek mechanikai tulajdonságait is, ezáltal 

javítani képes a szöveti véráramlást (85, 94, 130). Morfológiai szempontból, a 
makroszkópos képeket is analizálva megállapítható, hogy a pentoxifyllin önmagában 

az általunk vizsgált kísérleti körülmények között nem tudta megszüntetni az 

indometacinnal által okozott bélgyulladást, de kombinációban adva sem javította 

számottevően a mesalazin hatását. Ehhez hasonlót észleltünk a funkcionális 
farmakológiai hatásokkal kapcsolatban is, nevezetesen az indometacin által a bélben 

és a májban okozott csökkenés a PNP metabolizmusában sem a glukoronid- sem a 
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szulfátkonjugátum képződését illetően nem volt megszüntethető pentoxifyllinnel. Az 

antibakteriális szerek hatását több szerző is vizsgálta az indometacin-indukálta 

bélgyulladások esetén és a vizsgálatok különböző eredményre vezettek (31). 

Feltehetően az eltérések hátterében az egyes kórokozók eltérő érzékenysége, illetve 

az alkalmazott antibakteriális szerek specifikus hatása, illetve az ezekben mutatkozó 
különbségek állhatnak. A legelfogadottab vélemények szerint az antianaerob hatásu 

antibiotikumok (például Metronidazol) a leghatékonyabbak az indometacinnal kiváltott 

bélgyulladás esetén (31). 

Ismert, hogy a Crohn-betegségben az immunológiai tényezőknek, illetve a reakciók 
változásának is jelentőségük lehet (26, 33). Kísérleteink során elsősorban azt 

vizsgáltuk, hogy az egyik legfontosabb gyulladásos citokin, a tumor nekrózis faktor 

alfa (TNF-α) szintje (25,123,146) hogyan változik indometacin előkezelés hatására, 
illetve hogy a változások védőanyagokkal mérsékelhetőek-e? Az LPS-el (136) 

(Lipopoliszacharid, bakteriális endotoxin) és a PMA-val (forbol mirisztát acetát) 

stimulált magasabb TNF-α szintet az indometacinnal kezelt patkányok értékéhez 
viszonyítva a mesalazin szignifikánsan csökkentette. Hasonló effektust észleltünk a 

Pro-Gastro adása során is, bár a hatás az utóbbinál esetenként kisebb volt. A Pro-

Gastro egy probiotikum, amely több a bélben előforduló jótékony baktériumot 

tartalmaz és mint az ilyen készítmények általában a normális bélflóra fenntartásában, 
illetve helyreállításában játszik szerepet. Érdekes azonban, hogy a mesalazin 

effektusát a kombinációban adott Pro-Gastro érdemben nem javította. Ezek a kisérleti 

adataink, valamint a máj epetermelő képességével kapcsolatban észlelt 

hatástalanság más szerzők megfigyeléseivel összhangban amellett szólnak, hogy a 

Pro-Gastró effektivitása nem egyértelmű a külnböző paraméterek változását illetően, 

ezért ezek a problémák további vizsgálatokat igényelnek (112). 
Az antibiotikumokkal és az immunológiai aspektusokkal kapcsolatban kisérleteink 

nem irányultak a hatások és az összefüggések részletes analízisére. Egy-egy 

kisérletsorozatott elsősorban azért végeztünk el mert mind a két terület fontos a 

Crohn-betegség patogenezisében, ráadásul bizonyos mértékben össze is függhet a 
két fontos kérdéskör. Patológiai szempontból ugyanis a TNF-α alapvetően fontos 

faktor, ugyanakkor a baktériumok döntő tényezői lehetnek a TNF-α produkciónak az 
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indometacinnal kiváltott bélgyulladás esetén. Az indometacin megnöveli ugyanis a 

luminális bakteriális antigén mennyiségét, amely viszont fokozott mukózális TNF-α 

produkciót okoz (31). Az antibiotikumok (pl. pentoxifyllin is) gátolják a TNF-α 

képződését, ami kapcsolatban állhat az antibakteriális hatással, amit az is igazolhat, 

hogy az indometacin germ-free állatoknál például nem váltja ki a jellegzetes 
bélgyulladást (31). Bizonyos kisérleti adatok szerint a megnövekedett intesztinális 

permeabilitás a fokozott TNF-α produkcióval függhet össze, azaz TNF-α dependens 

mechanizmusok révén valósul meg (31, 130). 

A pentoxifyllinnel és az immunológiai reakciókal általunk végzett egy-egy 
kisérletsorozat adataiból messzemenő és általános következtetéseket nem lehet és 

nem is lenne célszerü levonni. Kisérleti eredményeink ugyanis nem zárják ki, hogy a 

miénktől eltérő kisérleti körülmények között, más antibiotikummal vagy a TNF-α 
hatását befolyásoló egyéb anyagokkal nem lehet egyéb, vagy erőteljesebb hatásokat 

létrehozni. Érdekes, hogy például még a hatékony és specifikus anti - TNF terápia is 

lényegesen eltérő eredményekhez vezethet változó kisérleti feltételek esetén, például 
az alkalmazott dózistól függöen (31). Ezért ezeknek a kérdéseknek, valamint az 

antibiotikumok, probiotikumok és a TNF-α szerepének és a hatásmehanizmusuknak a 

tisztázása mindenképpen további vizsgálatokat igényel. 

 
Az értekezésben bemutatott vizsgálatok eredményeit röviden a következőkben 

foglalhatjuk össze:  

 

1. Az MDR-1 klinikai laboratóriumi kimutatásához és a jelentőségének a 

megítéléséhez a genetikai, fehérje expressziós és az MDR-1 funkciós vizsgálatok 

komplex módon szükségesek. A beteganyagunkban összefüggést találtunk a 
kemorezisztencia (szteroid rezisztencia) kialakulása és az alkalmazandó szteroid 

dózis között. 
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2. A szolubilis vaszkuláris faktorok elemzése során azt találtuk, hogy az egyes 

faktorok külön-külön, de együttesen is változhatnak. Az sVCAM-1-et leszámítva 

konzekvens eltéréseket nem találtunk, ennek feltehetően az az oka, hogy inaktív 

Crohn-betegekben történtek a vizsgálatok, valamint, hogy a betegek mesalazin 

kezelésben részesültek. Az sVCAM álltalunk észlelt egyértelmű emelkedése 
megerősítést nyert más szerzők újabb adataival is, a legújabb felfogás szerint ez 

a paraméter döntő tényező és indikátor a gyulladásos folyamatokban.  

 

3. Az állatkisérleteinkben az indometacinnal kiváltott bélgyulladás morfológiai a 
tünetek megjelenése és súlyossága alapján egy pontozásos rendszer (Scoring 

system) segítségével és a vékonybél szakasz (középső vékonybél szegment) 

szövettani képe alapján is jól értékelhető és nyomon követhető és ezért Crohn-
betegség modelljének tekinthető. Ezen gyulladásos modell segítségével 

megállapítottuk, hogy mind a szteroid (metilprednizolon), mind a nem-szteroid 

gyulladáscsökkentők (5-ASA, mesalazin) védőhatásúak a morfológiai tünetek 
mérséklése alapján. 

 

4. . A farmakológiai vizsgálataink adatai szerint az indometacin csökkentette a PNP 

eltűnését a béllumenből, redukálta a PNP-metabolitok intesztinális exkrécióját, az 
adatok arra utaltak, hogy a vér→bél lumen irányú permeabilitás nőtt. A bélre 

gyakorolt hatáson kívül jelentős változásokat találtunk a máj müködésében is. 

Érdekes azonban, hogy a PNP-metabolitok intesztinális eliminációjának a 

csökkenését a mesalazin nem befolyásolta, a biliáris exkréció változásánál 

azonban védőhatást tapasztaltunk. 

 
5. A bakteriális státuszt befolyásoló probiotikum (Pro-Gastro) vagy antibiotikum 

(pentoxifyllin) adása önmagában ugyan mutatott az egyes paraméterek esetén 

némi védőhatást, kombinációban adva azonban nem javították érdemben a 

mesalazin effektusát. 
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6. Az immunológiai vizsgálatok adatai alapján megállapítható, hogy az indometacin 

emelte az LPS és a PMA által stimulált TNF-α szintet, amely mesalazinnal és 

Pro-Gastroval csökkenthető volt. A kombinációban adott Pro-Gastro azonban 

ebben az esetben sem fokozta a mesalazin hatását. 
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