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Bevezetés
A sejtek normális életciklusának biztosítása alapvetı élettani szerepet
játszik a gyomor- és nyelıcsı nyálkahártya homeosztázisának
fenntartásában. A folyamat egyensúlyának megbomlása a sejtfelszaporodás
révén daganat kialakulásához, vagy sejtpusztulás következtében
nyálkahártya károsodáshoz és fekély képzıdéshez vezethet.
A nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID-szerek) a világon a
legelterjedtebben alkalmazott gyógyszerek közé tartoznak. Kedvezı
klinikai hatásaik mellett alkalmazásuk során nyilvánvalóvá vált, hogy a
betegeknek komoly kockázatot is jelenthetnek. Leggyakoribb
mellékhatásuk az emésztırendszer – ezen belül a gyomor-duodenum –
nyálkahártyájának károsítása.
Az NSAID-szerek közös hatása a láz- és fájdalom csillapítás, valamint a
gyulladás csökkentése a prosztaglandin szintézis gátlása révén. Az NSAIDszerek reverzibilisen vagy irreverzibilisen kötıdhetnek a ciklooxigenáz
(COX) enzimekhez. A COX-1 eredető prosztaglandinok felelısek az
emésztırendszeri nyálkahártya- és sejt védelemért, míg a COX-2 eredető
prosztaglandinoknak fontos szerepük van a gyulladás, fájdalom és láz
kialakulásában. A legtöbb NSAID-szer nem szelektív, azaz egyaránt
gátolják a COX-1 és a COX-2 izoenzimet. A nem szelektív NSAID-szerek
(ns-NSAID-szerek) káros emésztırendszeri mellékhatása mindkét izoenzim
gátlásából ered, amelyben a COX-1 izoenzim gátlása kulcsfontosságú.
Tartós NSAID szedés mellett az emésztırendszeri mellékhatások
megelızésére egyidejő protonpumpa gátló (PPI) kezelés javasolt, azonban
a gyomornyálkahártya sejtkinetikára gyakorolt hatásukról kevés információ
áll rendelkezésünkre.
A PPI kezelés a proton pumpa (H+/K+ ATP-áz) szelektív gátlásával tartós
hypochlorhydriát okoz. Tanulmányok igazolták, hogy az omeprazol hosszú
távú szedése az epithel sejtekben reverzibilis módon növeli a proliferációt
és csökkenti a sejt differenciálódást, jóllehet az irodalmi adatok ebben a
tekintetben ellentmondásosak.
A Barrett-nyelıcsıre (BE) jellemzı, hogy a nyelıcsı többrétegő laphámját
a distális nyelıcsıben columnaris, mirigyes metaplasztikus nyálkahártya
helyettesíti, amely nyelıcsı adenocarcinoma kialakulására hajlamosít. A
BE tumoros elfajulása egy többlépcsıs folyamat, amely korai molekuláris
és morfológiai elváltozásokkal jár együtt.
A Barrett adenocarcinoma diagnózisát általában késın állítják fel,
következésképpen a betegséget rossz prognózis jellemzi. A malignus
elváltozás korai felismeréséhez és/vagy a dysplasia értékeléséhez igen
fontos a malignus transzformáció szempontjából nagyobb kockázatú
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betegek azonosítása. A szöveti biomarkerek vizsgálata fontos szerepet
játszik a dysplasia értékelésében és BE esetében a malignus progresszió
megítélésében.
A szekretoros leukocyta proteáz inhibitor (SLPI) egy többfunkciós fehérje,
amely antimikróbás és gyulladáscsökkentı hatással is rendelkezik és az
emésztırendszer nyálkahártyában is megtalálható. Az SLPI expresszió
gyulladás során általában megnövekedik, jóllehet a Helicobacter pylori(H. pylori) asszociált gastritisre szignifikánsan csökkent antrum SLPI szint
jellemzı.

Célkitőzések
NSAID tanulmány
A gyomornyálkahártya sejtek kinetikájának, azaz a proliferáció és az
apoptózis, ill. a p53- és az epithelialis növekedési faktor receptor (EGFR)
expresszió változásainak vizsgálata tartós ns-NSAID- vagy szelektív COX2-gátló kezelés valamint egyidejő PPI terápia hatására.
PPI tanulmány
A PPI kezelésnek a gyomornyálkahártya sejt proliferációra, apoptózisra,
valamint a p53- és EGFR expresszióra kifejtett hatásának megbecsülése.
Barrett tanulmány
A nyelıcsı malignus transzformációs folyamatának értékelése során a sejt
proliferáció és p53 expresszió, illetve a glutation S-transzferáz (GST) és a
matrix metalloproteináz-9 (MMP-9) expresszió vizsgálata, valamint ezen
marker expressziók korrelációinak tanulmányozása a normális nyelıcsı
epithelium, reflux oesophagitis, BE, oesophagitisszel társuló BE, dysplasia
és adenocarcinoma progresszív kialakulási kórfolyamatban.
SLPI tanulmány
A különféle etiológiájú krónikus gastritisben szenvedı
gyomornyálkahártya SLPI expressziójának vizsgálata.

betegek

Módszerek
NSAID tanulmány
Gyomor biopsziás mintát vettünk a tartósan ns-NSAID-szert vagy szelektív
COX-2 gátlót szedı 10-10 beteg antrumából a PPI kezelés megkezdése
elıtt és hat hónappal a folyamatos kezelés után, valamint 10 egészséges
kontrollból, akik nem szedtek semmilyen gyógyszert. A proliferációs sejt

3

nukleáris antigént (PCNA), az apoptózist, az EGFR- és a p53 expressziót
immunhisztokémiai módszerekkel vizsgáltuk.
PPI tanulmány
Gastro-oesophagealis reflux betegekbıl gyomor biopsziás mintát vettünk
az antrumból az omeprazol (n=14) vagy esomeprazol (n=12) terápia
megkezdése elıtt és hat hónappal a folyamatos kezelés után. A sejt
proliferációt, apoptózist, EGFR- és p53 expressziót immunhisztokémiai
módszerekkel vizsgáltuk.
Barrett tanulmány
A sejt proliferációt, p53-, GST- és MMP-9 expressziót immunhisztokémiai
módszerekkel 51 paraffinba ágyazott szöveti mintában vizsgáltuk az alábbi
csoportosításban: reflux oesophagitis (n=7), BE (n=14), oesophagitisszel
társuló BE (n=8), Barrett dysplasia (n=7), nyelıcsı adenocarcinoma (n=8)
és egészséges kontroll csoport (n=7).
SLPI tanulmány
Az SLPI expressziót retrospektív módon, immunhisztokémiai
módszerekkel,
85 paraffinba ágyazott szöveti mintában az alábbi
csoportokban elemeztük: H. pylori-asszociált krónikus aktív gastritis
(n=13), NSAID-szer okozta gastritis (n=18), autoimmun gastritis (n=11),
lymphocytás gastritis (n=26) és egészséges kontroll csoport (n=17).
Az immunhisztokémiai festıdés intenzitását szemikvantitatív módon
számlálós-, vagy immunreaktivitási pontozós módszerrel elemeztük. Az
adatok statisztikai elemzése egy-utas ANOVA, LSD teszt és korreláció
analízis segítségével történt. Az értékeket átlag ± SD formában fejeztük ki
és a p<0.05 értéket tekintettük statisztikailag szignifikánsnak.

Eredmények
NSAID tanulmány
Míg a p53 expresszió emelkedik és az EGFR expresszió csökken, tartós nsNSAID kezelés során a gyomornyálkahártya sejt proliferációját és
apoptózisát tekintve egy növekedési tendencia figyelhetı meg, a különbség
azonban statisztikailag nem szignifikáns. Tartós szelektív COX-2 terápiát
megemelkedett sejt proliferáció és csökkent EGFR expresszió jellemzi,
amit nem kísér megnövekedett p53 expresszió, míg a gyomornyálkahártya
apoptózisában egy növekedési tendencia figyelhetı meg. Az egyidejő PPI
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kezelés normalizálja a megzavart sejtkinetikát függetlenül attól, hogy nsNSAID-, vagy COX-2 gátló terápiát alkalmaztunk.
PPI tanulmány
Hat hónapos PPI kezelés nem növeli statisztikailag szignifikáns módon a
gyomornyálkahártya sejt proliferációt és az EGFR expressziót és nincs
hatással az apoptózisra valamint a p53 expresszióra. Tartós omeprazol vagy
esomeprazol kezelésnek a gyomornyálkahártya sejtek kinetikájára kifejtett
hatásában nincs különbség. Jóllehet mindkét csoportban megfigyelhetı egy
növekedési tendencia a sejt proliferációban és az EGFR expresszióban, a
különbség azonban statisztikailag nem szignifikáns. A PPI kezelés elıtt és
után, az alkalmazott PPI típusától függetlenül, különbség csak az
immunhisztokémiai festıdés denzitásának elhelyezkedésében igazolható.
Barrett tanulmány
Míg a sejt proliferáció szignifikánsan alacsonyabb a kontroll csoportban az
összes többi csoportoz képest, nincs p53 expresszió növekedés a dysplasiát
tekintve negatív nyelıcsı mintákban, beleértve a BE-t és a reflux
oesophagitist. A dysplasiát tekintve pozitív nyelıcsı mintákat
szignifikánsan magasabb sejt proliferáció és p53 expresszió jellemzi, mint a
BE-t, reflux oesophagitist és az oesophagitisszel társuló BE-t. Mind a sejt
proliferáció, mind a p53 expresszió szignifikánsan magasabb nyelıcsı
adenocarcinomában, mint BE-ban vagy dysplasiában. Míg az
oesophagitisszel társuló BE-ban szignifikánsan magasabb a p53 expresszió
mint BE-ban, reflux oesophagitisben vagy a kontroll csoportban, addig az
oesophagitisszel társuló BE-ban, valamint a reflux oesophagitisben is
szignifikánsan magasabb sejt proliferáció figyelhetı meg a BE-hoz képest.
A sejt proliferáció és p53 expresszió változása lineáris korrelációt mutat
(r=0.91).
A GST expresszió szignifikánsan magasabb, míg az MMP-9 expresszió
szignifikánsan alacsonyabb a kontroll csoportban a BE-hoz és a többi
csoporthoz képest. A BE, reflux oesophagitis és oesophagitisszel társuló
BE között nincs szignifikáns különbség. A dysplasiát tekintve pozitív
nyelıcsı mintákat és az adenocarcinomát szignifikánsan alacsonyabb GSTés magasabb MMP-9 expresszió jellemzi az összes többi csoporthoz képest.
A nyelıcsı adenocarcinoma alig mutat GST expressziót, míg
szignifikánsan magasabb az MMP-9 szint a Barrett dysplasiához képest. A
GST- és az MMP-9 expresszió változása fordított korrelációt mutat (r=0.82).
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SLPI tanulmány
A kontroll csoporthoz képest a gyomor antralis nyálkahártya SLPI
expressziója szignifikánsan alacsonyabb H. pylori-asszociált gastritisben és
lymphocitás gastritisben, míg az epitheliális SLPI expresszió mértékét az
NSAID-okozta és az autoimmun gastritis nem befolyásolja, sem az
antrumban, sem a corpusban. A H. pylori-asszociált gastritist és a
lymphocitás gastritist az infiltráló immun sejtek szignifikánsan alacsonyabb
SLPI expressziója jellemzi, míg autoimmun gastritisben a corpust infiltráló
immun sejtekben szignifikánsan magasabb SLPI szint figyelhetı meg, mint
a többi csoportban.

Következtetések
NSAID tanulmány
• Tartós ns-NSAID kezelés során a p53 expresszió emelkedik, az
EGFR expresszió pedig csökken
• Tartós szelektív COX-2 terápiát megemelkedett gyomornyálkahártya
sejt proliferáció és csökkent EGFR expresszió jellemzi
• Egyidejő PPI kezelés normalizálja a megzavart sejtkinetikát
függetlenül attól, hogy ns-NSAID-, vagy COX-2 gátló terápiát
alkalmazunk
• Az NSAID-gastropathia kialakulása nagy valószínőséggel nincs
összefüggésben az NSAID-szereknek a gyomornyálkahártya „sejtturnover”-re kifejtett hatásával
PPI tanulmány
• Tartós
omeprazol
vagy
esomeprazol
kezelésnek
a
gyomornyálkahártya sejtek kinetikájára kifejtett hatásában nincs
különbség
• Hat
hónapos
PPI
kezelés
nincs
összefüggésben
a
gyomornyálkahártya „sejt-turnover” rendellenességeivel
• Különbség csak a PCNA és EGFR immunhisztokémiai festıdés
denzitásának elhelyezkedésében mutatkozik PPI kezelés elıtt és után
• A PPI kezelés során dysplasia kialakulásának kockázata nem
valószínősíthetı
Barrett tanulmány
• A megemelkedett p53 expresszió jellegzetes eltérés a BE malignus
elfajulása során, amely fokozódik a szövettani progresszióval
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• A sejt proliferáció növekszik a Barrett-epitheliumban kialakuló
dysplasia fokával és egyenesen arányos a p53 expresszióval
• Az egyidejőleg megnövekedett sejt proliferáció és fokozott p53
expresszió erısen valószínősíti összefüggésüket a nyelıcsı daganat
kialakulásában és sajátos szerepüket a nyelıcsı adenocarcinoma
biológiájában
• A GST expresszió csökken, míg az MMP-9 expresszió növekszik a
reflux
oesophagitis-BE-dysplasia-adenocarcinoma
progresszív
kórfolyamat során
• A GST expresszió csökkenése és az MMP-9 emelkedése sajátos
szerepet játszhat a többlépcsıs nyelıcsı carcinogenesisben és a BE
malignus progressziójában
• Ezen biológiai markerek vizsgálata BE-ban hasznos lehet a nyelıcsı
adenocarcinoma kialakulása szempontjából nagyobb kockázatú
betegek azonosításában
SLPI tanulmány
• H. pylori-asszociált gastritisben és lymphocitás gastritisben a
gyomornyálkahártya SLPI immunhisztokémiai festıdése erısen
csökkent, olykor alig mutatható ki
• Az epitheliális SLPI expresszió mértékét az NSAID-okozta és az
autoimmun gastritis nem befolyásolja
• A csökkent SLPI expresszió a H. pylori fertızés sajátos jellemvonása
és nem a gyomor gyulladásos folyamatának általános jelensége
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Ferencnek és Kónya Gabriellának, hogy megtanítottak az
immunhisztokémiai módszerek alapjaira.
Hálámat fejezem ki Dr. Peter Malfertheiner Professzor Úrnak, hogy
csatlakozhattam az Otto-von-Guericke Egyetem Gasztroenterológia,
Hepatológia és Fertızı Betegségek Klinikáján, Magdeburgban a Dr.
Thomas Wex vezette kutató csoporthoz. Ezúton szeretném kifejezni
köszönetemet mindkettıjük segítségéért, támogatásáért és az értékes
tanácsokért a három hónapos tartózkodásom során.
Köszönettel tartozom a megjelent dolgozatokban szereplı összes
szerzıtársnak.
Végül, köszönetemet fejezem ki kollegáimnak mindennapi segítségükért.
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