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1. Bevezetés 

 

A szájüreg egészségének megőrzése kiemelten területe a gyógyászatnak. Számos 

funkciója közül kiemelendő, hogy a szervezet első védelmi vonalaként mintegy határt képez a 

külső és belső környezet között, ezért a szájüregi képletek egészséges működése alapvető 

feltétele az egész szervezet egészséges működésének. Ahhoz, hogy a szervek, szövetek 

megfelelően funkcionálhassanak, szükséges tápanyaggal és oxigénnel való jó ellátottságuk. 

Ez a vérellátásukon keresztül biztosított, ezért az egyes szervek mikrokeringésének ismerete 

fontos a funkció jó megértéséhez.  

A véráramlás fokozódásával a nyálelválasztás sebessége is emelkedik. A nyálelválasztás és a 

nyálmirigyek véráramlásának szoros kapcsolatát mind állatokban, mind emberben kimutatták. 

A mikrokeringésben történő változások jelzik először a bekövetkezett sérülést, károsodást.  

Fogorvosi tevékenységünk során számtalan esetben sértjük beavatkozásainkkal a marginális 

gingivát. A nem megfelelően kiterjesztett és kivitelezett restaurációk megbontják ezen 

területek épségét, a hosszan tartó irritáció hatására és iatrogén plakkretenciós területek 

kialakulása következményeként változó súlyosságú gyulladások jöhetnek létre.  

A véráramlás szabályozásában részt vesznek helyi és az egész szervezetet érintő 

mechanizmusok. A lokális szabályozásban nagy szerepe van az endothel sejtek által termelt 

vasoregulator anyagoknak. Ezek közül elsődlegesen vasoconstrictor hatású tényező az 

endothelin (ET), míg vasodilatator hatása van a prosztaciklinnek (pl. PGI2) és a nitrogén-

monoxidnak (NO). A NO egy sokféle biológiai hatással rendelkező, kisméretű, rövid - pár 

másodperces – féléletidejű, gázmolekula. A molekula nagy jelentőséggel bír a véráramlás 

szabályozásában orális képletekben.  

Az orofaciális szövetek ischemias megbetegedésének egyik etiológiai faktora lehet az 

a. carotis communis stenosisa vagy okklúziója.  Kísérleteinkben modelleztük az a. carotis 

communis leszorításával létrejövő keringésváltozásokat. Az irodalomban nem voltak adatok 

arra, hogy az egy- vagy kétoldali carotis elzárás és az ebből adódó hypoxia hogyan 

befolyásolja a nitrogén-monoxid termelődését a nyálmirigyekben. Feltételezhető, hogy az 

értágító hatású nitrogén-monoxid szerepet játszik a nyálmirigyekben a vérkeringés 

fenntartásában.  

Fogászati szempontból korunk egyik népbetegsége a fog tartószöveteit (a lágy- és 

keményszöveteket) érintő bakteriális eredetű gyulladásos megbetegedés, a fogágybetegség 

(parodontopathia), amely a lakosság nagy hányadát érinti. A fogágybetegség a mai szemlélet 

szerint multifaktoriális kórkép, azaz a dentális plakk, mint fő előidéző mellett, egyéb genetikai 
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és szerzett, környezeti és általános szervezeti tényezők is közrejátszanak kialakulásában. A 

lepedék a parodontitis kialakulásának szükséges, de nem elégséges feltétele. A plakkellenes 

védekezésben részt vesz a nyál, a gingivális sulcus, az íny kötőszövete, és a szisztémás 

immunrendszer mind a természetes, mind az adaptív immunrendszer közreműködésével. 

Alapvető fogorvosi feladat – a parodontális prevenció keretein belül – ezen gyulladásos 

folyamatok kialakulásának és progressziójának megakadályozása, továbbá a bekövetkező 

károsodások megelőzése. A konzervatív terápiát kiegészítheti gyulladásgátló szerek 

alkalmazása is. Mivel a ciklooxigenáz gátlóknak sok mellékhatása ismert, ezért vizsgáltunk 

egy új fehérje molekulát. Irodalmi adatok alapján jelentős gyulladásgátló és citoprotektív 

szerepe van egy 15 aminosavból (pentadekapeptid) álló fehérjének a BPC157-nek, amelyet 

Sikiric és munkatársai gyomornedvből izoláltak a 90-es évek elején. A BPC157 jelentős 

gyulladásgátló hatással rendelkezik akut és krónikus gyulladásos modellekben, elősegíti a 

gyógyulási folyamatokat, az angiogenezis stimuláló faktoraként szerepel.  

A gingivális keringés és mikroér funkció különböző technikákkal vizsgálható. A 

szöveti véráramlás tanulmányozásának lehetséges non-invazív módszere a lézer Doppler 

áramlásmérés (LDF), amely szenzitív, reprodukálható és ártalmatlan, napjainkban széles 

körben elterjedt módszer. Az LDF egyaránt alkalmazható humán vizsgálatokban és kísérleti 

állatok experimentális körülményei között is. 

 

2. Célkitűzések 

 

1. Lézer Doppler véráramlásmérés beállítása emberben – ezen belül feltérképezni, hogy 

fiziológiás körülmények között mutatkozik-e különbség a véráramlásértékek között humán 

egyedekben, az egyes fogakhoz tartozó marginális gingiva területén azonos foghoz tartozó 

különböző pontokban, azonos kvadránsban lévő fogak körül, valamint az alsó és felső 

állcsontban? 

 

2. Lézer Doppler véráramlásmérési módszer beállítása patkányban  – gingivális keringés 

változásának vizsgálata NO hatására. Vizsgálni továbbá a submandibularis nyálmirigy 

ventralis felszín véráramlásának homogenitását, a rövid és hosszú ideig tartó a. carotis 

okklúzió hatását a submandibularis nyálmirigy keringésére, és a rövid ideig tartó okklúzió 

hatását hogyan változtatja meg a nitrogén-monoxid. 

   

3. BPC157 hatásának vizsgálata egészséges fogínyben. 
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4. Vizsgálni a BPC157 hatását gingivitisben 

 

5. Megvizsgálni, van-e szerepe a BPC157-nek ligatúrával kiváltott kísérletes 

csontpusztulásban? Hogyan befolyásolja a BPC157 a gyulladásos csontpusztulás mértékét a 

fog teljes kerülete körül? Van-e kialakuló esetleges különbség a csontszerkezet változásban? 

Van-e változás az alveoláris csont mikromorfometriai paramétereiben?  

  

3. Módszerek 

 

Lézer Doppler véráramlásmérés kivitelezése: A véráramlást lézer Doppler 

véráramlásmérővel (Oxford Optronix, Oxford, Anglia) mértük és szöveti perfúziós egységben 

(BPU) fejeztük ki. A véráramlásmérőhöz 0,9 mm külső átmérőjű egyenes lézer Doppler 

szondát (780 nm; Oxford Optronix, Oxford, Anglia) csatlakoztattunk. A véráramlás okozta 

Doppler jelet zavaró artefact mozgások csökkentése érdekében a szonda esetleges 

elmozdulását manipulátor segítségével akadályoztuk meg mind a humán, mind az 

experimentális vizsgálatainkban. Experimentális vizsgálatainkban az állatok fejét is 

rögzítettük a metszőfogak segítségével önkötő akriláttal. A szondát a vizsgálni kívánt szövet 

felszínére merőlegesen helyeztük el, úgy, hogy a szonda ne érintse a szövet felszínét, ezáltal 

ne befolyásolja a mikrocirkulációt. A mérőszondát a lézer Doppler áramlásmérő készülékhez 

csatlakoztattuk és a véráramlás folyamatos méréséhez a műszert egy számítógépes 

monitorozó és regisztráló (Haemosys, Experimetria Kft, Budapest, Magyarország) rendszerrel 

kötöttük össze.   

 

Lézer Doppler véráramlásmérés beállítása humán egyedekben  

Vizsgálatainkat sorozatonként 10-10, egészséges, jó szájhigiénéjű, 20-30 év közötti egyénen 

végeztük. A mérések fogászati rendelőben, nyugalmi körülmények között történtek, a mérés 

ideje alatt az ajkakat műanyag szájterpesszel tartottuk el.  

A marginális gingiva véráramlásának feltérképezése: A szondát a marginális gingiván, az 

ínyszéltől 1 mm-re helyeztük el. A szonda elmozdulását manipulátor alkalmazásával 

akadályoztuk meg. A méréseket a mérőpontok randomizált sorrendjében végeztük el.  

Középső metszőfogak körüli gingiva véráramlásának mérése: A négy nagymetszőfog (11, 21, 

31, 41 fogak FDI szerint jelölve) körül 3-3 mérőpont került kijelölésre a gingiván. Ezek a 

következők voltak: a fogak mesialis és distalis oldalán az interdentalis papillán, valamint a 

fog centrális tengelyének megfelelően az ínyszél legapikálisabb pontján.  
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Jobb felső kvadráns gingivájának véráramlása: A jobb felső kvadráns 11-16 (FDI szerint 

jelölve) fogainál mértük a gingiva véráramlását foganként 1-1 mérőpontban (a fog centrális 

tengelyének legapikálisabb pontján). 

 

A kísérletekben általánosan alkalmazott módszerek 

Kísérleti állatok: Kísérleteinket altatott nőstény és hím Wistar patkányokon végeztük. A 

nőstények súlya 200 ± 20 g, a hímeké 300 ± 50 g volt. Az állatokat 12 órás világos/sötét 

ciklusokban tartottuk és szabadon fogyaszthattak standard tápot és csapvizet a kísérletbe 

vonásukig.  

Felhasznált anyagok: Kísérleteinkben az altatáshoz nátrium pentobarbitált alkalmaztunk (ip. 

60 mg / tskg; Nembutal, CEVA Sanofi santé animale s.a., Párizs, Franciaország). 

A kanülök bealvadásának meggátláshoz heparint használtunk (iv. 500 IU / tskg, Richter 

Gedeon Rt., Budapest, Magyarország). 

A NO szintézis blokkolására nem szelektív NOS blokkolót, Nω-nitro-L-arginin-metilésztert 

(L-NAME) alkalmaztunk (Sigma Aldrich Kft, Budapest, Magyarország). Az egyes 

kísérletsorozatokban eltérő módon adagoltuk: akutan – 10 mg / tskg L-NAME (1 ml 0,9 %-os 

fiziológiás sóoldatban oldva) iv., bólusban, majd ezt követően fenntartó dózisnak a kísérlet 

ideje alatt további 5 mg / tskg L-NAME (1 ml 0,9 %-os fiziológiás sóoldatban oldva)  

folyamatos, lassú infúzióban iv.; krónikusan – 0.1 mg / ml koncentrációban az ivóvízben 

oldva, a kísérletet megelőző 1 héten keresztül, amelyből az állatok szabadon fogyaszthattak.  

A BPC157-et a különböző kísérletsorozatokban 100 ng / tskg és 10 μg / tskg dózisban (1 ml 

0,9 %-os fiziológiás sóoldatban oldva) vagy intravénásan (iv.), vagy intraperitonealisan (ip.) 

alkalmaztuk. Minden kísérlet előtt frissen készítettük az oldatot.  

Általános alkalmazott műtéti beavatkozások: Altatás után a kísérleti állatainkat melegíthető 

műtéti padra helyeztük, testhőmérsékletüket folyamatosan ellenőrizve 37°C-on tartottuk. 

Amennyiben a kísérleti protokoll szükségessé tette, a spontán légzés biztosítására a tracheába 

kanült vezettünk. Preparáltuk és kanüllel láttuk el az a. femoralist, amelyhez a 

vérnyomásmérőt (elektromanométert) csatlakoztattuk.  A további preparált erek az egyes 

kísérletekben változtak, ezért ezek a megfelelő kísérletsorozatnál kerülnek részletezésre. A 

műtéti előkészítés befejeztével az állatok heparint kaptak, hogy elkerüljük a kanülök 

bealvadását. A keringési paraméterek méréséhez megvártuk, amíg a vérnyomás stabilizálódik. 

A kísérletek végén az állatokat kétszeres dózisú altatóval túlaltattuk. 

A kísérleti elrendezések és az alkalmazott módszerek megfeleltek az állatvédelmi 

előírásoknak, etikai engedély szám: 1798/003/2004. 
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Az artériás középnyomást (MBP; Hgmm) az egyes kísérletek során elektromanométerrel, 

artériás (a. femoralis) kanülön keresztül, folyamatosan mértük és regisztráltuk Haemosys-

rendszerrel (Experimetria Kft., Budapest, Magyarország). A szívfrekvenciát (HR) a 

vérnyomás pulzusszámából (1/perc) határoztuk meg, amelyet szintén Haemosys-rendszerrel 

detektáltunk. A gingiva és a submandibularis nyálmirigy véráramlását (BF) szöveti perfúziós 

értékben (BPU) adtuk meg. A vérnyomás és a véráramlás értékek hányadosából kalkuláltuk a 

vizsgált szerv, szövet érellenállás (VR) értékét (Hgmm / BPU). 

 

Elvégzett kísérletsorozatok – Lézer Doppler véráramlásmérés beállítására patkány gingiván 

és submandibularis nyálmirigyen 

A centrális papilla véráramlás változása NO hatására patkányban – az LDF módszer 

beállítása: A lézer Doppler véráramlásmérő szondát merőlegesen a két felső metszőfog 

közötti centrális papilla buccalis felszínére irányítottuk anélkül, hogy azt érintettük volna. Az 

általános műtéti beavatkozásokon kívül a v. femoralist preparáltuk a vizsgált anyagok 

beadásához. A kiindulási (baseline (bsl)) periódus felvétele után az állatok összesen 15 mg / 

tskg L-NAME-t kaptak iv., n=16. 15 perces stabilizálódási periódus után ismét rögzítettük a 

keringési paramétereket.  

A patkány submandibularis nyálmirigy (SMG) véráramlásának mérése: Az SMG-et (vagy a 

jobb, vagy mindkét oldalit) az altatott állatokban úgy preparáltuk, hogy a mirigy ventralis 

felszíne jól hozzáférhetővé váljon. A lézer Doppler véráramlásmérő szondát merőlegesen a 

mirigy ventralis felszínére irányítottuk anélkül, hogy azt érintettük volna.  

A kétoldali patkány SMG véráramlás homogenitásának vizsgálata: Az SMG véráramlás 

homogenitásának vizsgálatára mind a jobb, mind a bal oldali submandibularis nyálmirigyet 

feltártuk 11 kísérleti állatban, majd azok ventralis felszínét virtuálisan 5-5 régióra osztottuk és 

lézer Doppler véráramlásmérővel megmértük az egyes régiókban a perfúziót. A méréseket a 

régiók randomizált sorrendjében végeztük 1-1 percig.  

A nitrogén-monoxid akut hatásának vizsgálata a patkány SMG véráramlására: A baseline 

(bsl) periódus felvétele után az állatok a következő anyagokat kapták:  

- kontroll csoport (n=12): 0,2 ml / 0,1 tskg 0,9 %-os fiziológás sóoldatot bólusban, iv.  

- L-NAME csoport (n=11): 10 mg / tskg L-NAME-t bólusban, iv. kaptak, majd 

fenntartó dózisnak a beadást követő 15 percben még infúzióban 5 mg / tskg L-NAME-

t adagoltunk.  

A patkány SMG véráramlás változásának vizsgálata egy- és kétoldali a. carotis communis 

leszorítást követően: Mediansagittalis nyaki metszésből mind a két oldalon kipreparáltuk az a. 
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carotis communist és fonalat vezettünk alájuk. A vérnyomás stabilizálódása után randomizált 

sorrendben a bal, jobb, vagy mindkét oldali a. carotis communist az alájuk vezetett fonalak 

segítségével leszorítottuk kb. 90 másodperces időtartamra. A leszorításokat minden állatban 

háromszor megismételtük és a kapott válaszokat állatonként átlagoltuk. Unilaterális okklúzió 

n=12, bilaterális okklúzió n=10. 

A nitrogén-monoxid szerepének vizsgálata a patkány SMG véráramlás változásában egy- és 

kétoldali a. carotis communis leszorítást követően: A nitrogén-monoxid szintézist L-NAME-

val (10 mg / tskg / nap) blokkoltuk, amit az állatok ivóvízében oldva adagoltunk a számukra, 

a kísérlet megkezdése előtt 4 napon keresztül. Az általános műtéti beavatkozások után a fent 

leírt módon randomizált sorrendben a bal, jobb, vagy mindkét oldali a. carotis communist az 

alájuk vezetett fonalak segítségével leszorítottuk kb. 90 másodperces időtartamra. A 

leszorításokat minden állatban háromszor megismételtük és a kapott válaszokat állatonként 

átlagoltuk. Unilaterális okklúzió esetén a vizsgált állatok száma n=16, bilaterális okklúzió 

esetén n=13 volt. 

 

A BPC157 hatásának vizsgálata ép és kóros keringésű gingiván patkányban 

 A BPC157 akut hatása intakt interdentális papilla véráramlására: Regisztráltuk a centrális 

papilla véráramlását patkányban. A kiindulási értékek (baseline, bsl) felvétele után BPC157-et 

intravénásan adagoltuk 10 μg / tskg dózisban (n=7). 15 perc elteltével ismét rögzítettük a 

véráramlás értékeket. 

A krónikusan adagolt BPC157 hatásának vizsgálata ligatúrával kiváltott kísérletes 

fogágygyulladásban 

Ligatúrával kiváltott kísérletes fogágygyulladás: A ligatúra felhelyezés idejére felületesen 

altatott patkányoknak steril, 2-0-ás fekete, sodrott, selyem fonalligatúrát helyeztünk a bal 

oldali alsó első moláris fog nyakára. Ébredés után az állatok a megszokott laboratóriumi 

körülmények közé kerültek vissza és továbbra is szabadon fogyaszthattak standard tápot és 

csapvizet. A ligatúrás állatokat a ligatúra felhelyezést követően véletlenszerűen 3 csoportba 

osztottuk, és 12 napon keresztül az egyes állatcsoportok a következő kezeléseket kapták 

intraperitonealisan, naponta egy alkalommal: a kontroll csoport 0,9 % -os fiziológiás sóoldatot 

(n=12), a vizsgálati csoportokból az egyik nanogrammos mennyiségben (100 ng / tskg, n=12), 

a másik csoport mikrogrammos mennyiségben (10 μg / tskg, n=12) BPC157-et kapott. Az 

első kezelést a ligatúra felhelyezés után 30 perccel, míg az utolsó kezelést 24 órával a 

vizsgálati szövet eltávolítása előtt kapták az állatok. A 13. napon az állatokat a korábban 

ismertetett módon ismét elaltattuk. Altatás után a gingiva kapillárisok permeabilitás változását 
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Evans-kék módszerrel vizsgáltuk. A gingivában a gyulladás és a kezelés hatására végbemenő 

morfológiai változások tanulmányozására szövettani analízist végeztünk. A gingivumucosalis 

szövetmintához először az alsó állcsontot a mandibula ramusát átvágva részlegesen 

eltávolítottuk az azt borító szövetekkel együtt. Megtisztítottuk és a metszők között sagittalis 

síkban kettévágtuk. Mindkét mandibulafélen az ínyt (gingiva marginalis és propria) az alsó 

első és a második moláris fogak vestibularis és lingualis oldaláról leválasztottuk, és a 

szomszédos laza alveoláris nyálkahártyával együtt kb. 2-3 mm-es csíkban kivágtuk a második 

őrlő buccalis oldalának közepétől kezdve, az első őrlő körül, a második őrlő lingualis 

oldalának közepéig. A lágyszövettől megtisztított mandibulán az alveoláris csontpusztulás 

mértékét microCT-vel vizsgáltuk.  

A gingivomucosalis érfalpermeabilitás változásának meghatározása: A gingivomucosalis 

erek permeabilitásának változását Evans-kék extravazációval határoztuk meg. Az 

érfalpermeabilitás meghatározásához 2,5%-os Evans-kék (Reanal Zrt., Budapest, 

Magyarország; fiziológiás sóoldatban oldva) oldatból a v. femoralisba 50 mg / tskg-ot 

adagoltunk állatonként. A 10. percben a gingivomucosalis szövet érrendszerében maradt 

festéket a jobb pitvar fülcséjének átvágása után az aorta abdominalisba a beadás utáni 5. 

percben behelyezett katéteren keresztül retrográd irányban befecskendezett 40 ml fiziológiás 

sóoldattal kimostuk. A gingivomucosalis szövetmintát kimetszettük és nedves súlyát 

lemértük. A kontralaterális, nem ligatúrás oldal kontrollként szerepelt. A szövetminta 

extravazálódott Evans-kék tartalmát szobahőmérsékleten, sötétben, 48 óráig tartó formamidos 

(0,5 ml) áztatással kivontuk, 620 nm-en spektrofotométerrel (Spectromon) kalibrációs görbe 

segítségével meghatároztuk és μg Evans-kék / g gingivomucosalis szövet egységben fejeztük 

ki. 

Szövettani vizsgálat: A kontroll és a 10 µg / tskg BPC157-t kapott csoportból mindkét oldali 

(kontraleterális oldal és ligatúra oldal) alsó első moláris körül származó gingivális 

szövetmintákat (n=3-3) 3 %-os paraformaldehidben fixáltuk. A szövettani metszeteket 

hematoxilin-eozinnal festettük, és a fotózásához fénymikroszkópot használtunk (Olympus 

Vanox, Olympus, Tokyo, Japan).   

MicroCT vizsgálat: Az előző kísérletekben vizsgált állatok mandibuláit a gingivomucosalis 

szövet eltávolítása után a lágyrészektől teljesen megtisztítottuk. Ezeken végeztük el az 

alveoláris csontfelszívódás mértékének vizsgálatát és a csontszerkezetben végbemenő 

változások tanulmányozását mikro-computertomográfiával (microCT). A képalkotáshoz 

isotropikus voxelméretű (10 μm x 10 μm x 10 μm) microCT készüléket használtunk (Cone 

Beam 1172 SkyScan system; SkyScan, Kontich, Belgium). A háromdimenziós rekonstrukciós 
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képek előállításához NRecon szoftwert (SkyScan, Kontich, Belgium) használtunk. Az 

alveoláris csontpusztulás mértékét a zománc-cement határ és a crista alveolaris közötti 

távolsággal mértük az alsó első moláris körül több ponton: mesialisan, buccalisan, 

mesiolingualisan és lingualisan. Ezen kívül az alveolaris csontresorptio mértékét a furcatio 

területén is mértük, a gyökerek közötti furcatio felszínétől az interradicularis csontfelszínig. A 

méréseket a lingualis gyökér középpontjának tengelyében végeztük. A távolságméréseket 

minden esetben mm-ben fejeztük ki. A leképezéskor kapott mikromorfometriai adatok 

analízisét CT Analyser szoftwerrel (1.7.0.5, SkyScan, Kontich, Belgium) végeztük és a csont 

térfogatot (BV) értékeltük. Az alveoláris csont morfológiai változásának vizsgálatát mindkét 

oldalon elvégeztük, az alsó első moláris fog mesialis és distalis gyökerei között, a 

gyökérhossz felének mélységében. 

Statisztikai elemzés: A statisztikai analízishez a STATISTICA programot (StatSoft, StatSoft 

Inc., USA) használtuk. Adatainkat átlag ± SEM értékben adtuk meg. A statisztikai elemzést 

két szempontos variancia analízissel és módosított t-próbával végeztük. Experimentális 

vizsgálatainkban a statisztikai elemzést repeated measurement of ANOVA-val és azt 

követően Bonferroni post-hoc teszttel végeztük, és / vagy contrast analízist alkalmaztunk 

(érellenállás értékek) a csoportok összehasonlítására. Szignifikáns eltérésnek a p < 0,05 

értéket tekintettük. 

 

4. Eredmények 

 

Humán gingiva véráramlása 

A középső metszőfogak (11, 21, 31, 41, FDI szerint jelölve) marginális gingiváján 3 helyen 

(mesialisan, buccalisan, distalisan) mért véráramlásértékek (BPU-ban kifejezve) átlaga 

egymástól szignifikánsan nem különbözött. Az egy-egy foghoz tartozó 3 mérőpontból 

származó értékeket átlagoltuk és ezekből az adatokból egy-egy gingiva véráramlásértéket 

kaptunk, amelyben vizsgáltuk a jobb és bal oldali homológ fogakat övező marginális gingiva 

véráramlásértékeit. Az azonos állcsonton belül a két oldalon, azonos helyeken mért 

véráramlásértékek nem különböznek szignifikánsan egymástól (11 vs. 21: 328 ± 32 vs. 345 ± 

21 N.S.; 31 vs. 41: 385 ± 19 vs.  415 ± 34 N.S.). Az alsó állcsontban mért értékek 

szignifikánsan (p < 0,05) magasabbak voltak, mint a felsőben. A jobb felső kvadránsban az 

11-16 fogaknál (FDI szerint jelölve) az egyes fogakhoz tartozó, egy ponton (buccalisan) mért 

gingivális véráramlásértékek (11: 406 ± 26 BPU; 12: 462 ± 38 BPU; 13: 509 ± 39 BPU; 14: 
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502 ± 36 BPU; 15: 522 ± 42 BPU; 16: 454 ± 32 BPU) egymástól szignifikáns eltérést nem 

mutattak. 

 

A patkány gingiva és submandibularis nyálmirigy véráramlását befolyásoló tényezők  

A NO hatása a centrális papilla véráramlás változására: L-NAME hatására az artériás 

középnyomás értéke szignifikánsan emelkedett (kiindulási érték vs. L-NAME után 15 perccel; 

MBP: 116 ± 3 vs. 153 ± 7 Hgmm, p<0,001), míg a szívfrekvencia szignifikánsan csökkent 

(HR: 426 ± 13 vs. 343 ± 10 1/perc, p<0,001). A gingiva véráramlása az L-NAME hatására 

szignifikánsan csökkent (GBF: 533±70 vs. 334±50 BPU, p<0,001). Ennek megfelelően az 

artériás középnyomásból és a gingiva véráramlásából számított érellenállás jelentősen 

megnövekedett (GVR: 0,25±0,03 vs. 0,55±0,07 Hgmm/BPU, p<0,001).  

Submandibularis nyálmirigy véráramlása különböző kísérleti körülmények között 

patkányban  

A kétoldali SMG véráramlás homogenitásának vizsgálata: A jobb oldali SMG egyes 

régióinak véráramlása a következő volt BPU-ban kifejezve: 1: 292 ± 17; 2: 328 ± 19; 3: 303 ± 

19; 4: 261 ± 17; 5: 294 ± 23. A bal oldali SMG egyes régióinak véráramlása BPU-ban 

kifejezve: 1: 292 ± 14; 2: 309 ± 17; 3: 309 ± 14; 4: 286 ± 22; 5: 281 ± 22. Az egyes régiókban 

mért véráramlás értékek nem különböztek szignifikánsan egymástól. A mérések alatt a 

vérnyomás sem változott szignifikánsan, átlagosan 110 ± 6 Hgmm volt. 

A NO szintézis gátlás akut hatása patkány SMG véráramlására: A kontroll csoportban nem 

volt szignifikáns különbség a vizsgált paraméterekben (kiindulás vs. 20. perc; artériás 

középnyomás: 126 ± 6 vs. 121 ± 6 Hgmm, N.S.; szívfrekvencia: 429 ± 13 vs. 427 ± 14 1/perc, 

N.S.; SMG véráramlása: 316 ± 22 vs. 323 ± 27 BPU, N.S.). Ezzel szemben a NOS blokkolt 

csoportban (L-NAME, iv.-an adva) az artériás középnyomás a NOS blokkolás hatására 

szignifikánsan emelkedett (kiindulás vs. L-NAME  iv. beadást követő 20. perc: 134 ± 2 vs. 

154 ± 4 Hgmm, p < 0,001) míg a a vizsgált periódusban szignifikánsan csökkent 

szívfrekvencia (kiindulás vs. L-NAME  iv. beadást követő 20. perc: 417 ± 8 vs. 362 ± 13 

1/perc, p < 0,001) és a submandibularis nyálmirigy véráramlása (kiindulás vs. L-NAME  iv. 

beadást követő 20. perc: 279 ± 14 vs. 253 ± 15 BPU, p < 0,01). 

Egy- és kétoldali a. carotis communis leszorítást követő ischaemia hatására kialakult 

véráramlás változások a patkány SMG-ben: Az egyoldali carotis elzárás pillanatától az 

okklúzió fennállásának teljes ideje alatt szignifikánsan emelkedik az artériás középnyomás 

(kiindulási érték: 101 ± 5 Hgmm vs. okklúzió alatti érték: 104 ± 5 Hgmm; p < 0,05), majd az 

okklúzió megszüntetése után az érték a kiindulási értékre tér vissza (kiindulási érték: 101 ± 5 



 11 

Hgmm vs. okklúzió felengedése utáni érték: 100 ± 5 Hgmm; N.S.).A carotis leszorítás oldalán 

az SMG véráramlása az okklúzió megkezdésekor azonnal lecsökkent (kiindulási érték: 308 ± 

14 BPU vs. minimális érték: 198 ± 12 BPU; p < 0,001), majd  kb. 20 másodperc elteltével 

enyhén emelkedett, de még így is szignifikánsan alacsonyabb értéken maradt, mint a 

kiindulási érték (kiindulási érték: 308 ± 14 BPU vs. okklúzió alatt stabilizálódott érték: 260 ± 

10 BPU; p < 0,001).  Az okklúzió felengedése után azonnal emelkedett az SMG véráramlása, 

a felengedést egy reaktív hyperaemia követte (kiindulási érték: 308 ± 14 BPU vs. csúcs érték 

a hyperaemiában: 474 ± 20 BPU; p < 0,001), majd ez a fokozott érték a kiindulási érték 

szintjére állt vissza (kiindulási érték: 308 ± 14 BPU vs. véráramlás regenerálódása utáni érték: 

305 ± 13 BPU; N.S.). A szabad keringésű oldalon a submandibularis nyálmirigy véráramlása 

a kísérlet teljes ideje alatt konstans értéken maradt.  

Kétoldali a. carotis communis leszorításakor a szisztémás artériás középnyomás 

szignifikánsan emelkedett (kiindulási érték: 102 ± 5 Hgmm vs. okklúzió alatti érték: 111 ± 5 

Hgmm; p < 0,05). A leszorítás felengedése után az artériás középnyomás a kiindulási érték alá 

csökkent és tartósan ezen az értéken maradt (kiindulási érték: 102 ± 5 Hgmm vs. okklúzió 

felengedése utáni érték: 86 ± 7 Hgmm; p < 0,01). A kétoldali a. carotis communis 

leszorításakor a submandibularis nyálmirigyek véráramlása a jobb és bal oldalon  azonos volt, 

így az eredményeket a statisztikai analízishez összevontuk. A kétoldali carotis leszorítás után 

SMG véráramlása az okklúzió megkezdésekor azonnal lecsökkent (kiindulási érték: 290 ± 12 

BPU vs. minimális érték: 171 ± 8 BPU; p < 0,001), majd kb. 20 másodperc elteltével enyhén 

emelkedett, de még így is szignifikánsan alacsonyabb értéken maradt a kiindulási értékhez 

viszonyítva (kiindulási érték: 290 ± 12 BPU vs. okklúzió alatti stabilizálódott érték: 233 ± 11 

BPU; p < 0,001).  Az okklúzió felengedése után azonnal emelkedett az SMG véráramlása, a 

felengedést követő 5-10 másodpercben egy reaktív hyperaemia alakult ki (kiindulási érték: 

290 ± 12 BPU vs. csúcs érték a hyperaemiában: 599 ± 33 BPU; p < 0,001), amely kb. 120 sec 

múlva a kiindulási érték szintjére állt vissza (kiindulási érték: 290 ± 12 BPU vs. véráramlás 

regenerálódása utáni érték: 279 ± 16 BPU; N.S.). 

A nitrogén-monoxid szerepe a SMG véráramlásában egy- és kétoldali a. carotis communis 

okklúzióval kiváltott akut ischemiaban: Egy hetes L-NAME előkezelés hatására a 

vérnyomásértékek a kísérlet teljes ideje alatt szignifikánsan magasabbak voltak a kontroll 

csoporthoz viszonyítva mind az unilaterális (kontroll vs. L-NAME csoport: kiindulási érték: 

101 ± 5 vs. 123 ± 5 Hgmm, p < 0,01; okklúzió alatti érték: 104 ± 5 vs. 128 ± 5 Hgmm, p < 

0,01; felengedés utáni érték: 100 ± 5 vs. 121 ± 5 Hgmm, p < 0,01), mind a bilaterális 

leszorítást tekintve (kontroll vs. L-NAME csoport: kiindulási érték: 102 ± 5 vs. 122 ± 6 
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Hgmm, p < 0,05; okklúzió alatti érték: 111 ± 5 vs. 138 ± 9 Hgmm, p < 0,05; felengedés utáni 

érték: 86 ± 7 vs. 117 ± 6 Hgmm, p < 0,01). A NOS blokkolt állatokban az egyoldali carotis 

elzárás pillanatától az okklúzió fennállásának teljes ideje alatt az artériás középnyomás 

szignifikánsan emelkedik (kiindulási érték: 123 ± 5 Hgmm vs. okklúzió alatti érték: 128 ± 5 

Hgmm; p < 0,001), majd az okklúzió megszüntetése után a kiindulási értékre tér vissza és 

stabilizálódik (kiindulási érték: 123 ± 5 Hgmm vs. okklúzió felengedése utáni érték: 121 ± 5 

Hgmm; N.S.). Ezzel szemben a véráramlás értékek szignifikánsan alacsonyabbak voltak az L-

NAME előkezelést kapott csoportban a kísérlet teljes ideje alatt (unilaterális carotis okklúzió 

estén) a kontroll csoporthoz viszonyítva. A carotis leszorítás oldalán az SMG véráramlása az 

okklúzió megkezdésekor azonnal lecsökkent (kiindulási érték: 265 ± 15 BPU vs. minimális 

érték: 185 ± 10 BPU; p < 0,001), majd enyhén emelkedett, de még így is szignifikánsan 

alacsonyabb értéken maradt az okklúzió ideje alatt a kiindulási értékhez viszonyítva 

(kiindulási érték: 265 ± 15 BPU vs. okklúzió alatti érték: 227 ± 11 BPU; p < 0,001).  Az 

okklúzió felengedése után azonnal emelkedett az SMG véráramlása, a felengedést egy reaktív 

hyperaemia követte (kiindulási érték: 265 ± 15 BPU vs. csúcs érték a hyperaemiában: 373 ± 

21 BPU; p < 0,001), majd pár perc elteltével ez a fokozott érték a kiindulási érték szintjére állt 

vissza (kiindulási érték: 265 ± 15 BPU vs. véráramlás regenerálódása utáni érték: 257 ± 14 

BPU; N.S.). A szabad keringésű oldalon a submandibularis nyálmirigy véráramlása a kísérlet 

teljes ideje alatt konstans értéken maradt.  

Kétoldali a. carotis communis leszorításakor a NOS blokkolt állatokban a szisztémás artériás 

középnyomás szignifikánsan emelkedett (kiindulási érték: 122 ± 6 Hgmm vs. okklúzió alatti 

érték: 138 ± 9 Hgmm; p < 0,001). A leszorítás felengedése után az artériás középnyomás a 

kiindulási értékhez közeli értékre tért vissza (kiindulási érték: 122 ± 6 Hgmm vs. okklúzió 

felengedése utáni érték: 117 ± 6 Hgmm; N.S.). A kétoldali a. carotis communis leszorításakor 

a submandibularis nyálmirigyek véráramlása a jobb és bal oldalon  azonos volt, így az 

eredményeket a statisztikai analízishez összevontuk. A kétoldali carotis leszorítás után SMG 

véráramlása az okklúzió megkezdésekor azonnal lecsökkent (kiindulási érték: 271 ± 12 BPU 

vs. minimális érték: 201 ± 12 BPU; p < 0,001), majd  néhány másodperc elteltével enyhén 

emelkedett, de még így is szignifikánsan alacsonyabb értéken maradt a kiindulási értékhez 

viszonyítva (kiindulási érték: 271 ± 12 BPU vs. okklúzió alatti stabilizálódott érték: 252 ± 13 

BPU; p < 0,05).  Az okklúzió felengedése után azonnal emelkedett az SMG véráramlása, a 

felengedést követően reaktív hyperaemia alakult ki (kiindulási érték: 271 ± 12 BPU vs. csúcs 

érték a hyperaemiában: 542 ± 47 BPU; p < 0,001), majd kis idő múlva ez a fokozott érték a 
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kiindulási érték szintjére állt vissza (kiindulási érték: 271 ± 12 BPU vs. véráramlás 

regenerálódása utáni érték: 268 ± 11 BPU; N.S.). 

 

A BPC157 protektív hatása 

Felső centrális papilla véráramlása BPC157 adagolás után: A BPC157-tel végzett 

kísérleteinkben elsőként a szisztémásan (iv.) alkalmazott BPC157 akut hatását vizsgáltuk a 

szisztémás keringési paraméterekre és a lokális haemodinamikai paraméterekre egészséges 

patkányok fogínyében. Az állatok 10 μg / tskg BPC157-et kaptak bólusban intravénásan. A 

szisztémás (artériás középnyomás és szívfrekvencia) és a lokális (a gingiva véráramlása és a 

gingiva érellenállása) haemodinamikai paramétereket vizsgáltuk a kezelés előtt (baseline) és 

után 15 perccel. A BPC157 a szisztémás keringési paraméterekben nem okozott statisztikailag 

értékelhető változást sem az artériás középnyomásban (bsl vs. 15. perccel a kezelés után: 103 

± 4 vs. 102 ± 3 Hgmm; N.S.), sem a szívfrekvenciában (bsl vs. 15. perccel a kezelés után: 385 

± 11 vs. 407 ± 13 1/perc; N.S.). A gingiva véráramlás alapértéke 530 ± 71 BPU volt, míg 15 

perccel a BPC 157 beadást követően 675 ± 108 BPU volt (N.S.). A gingiva érellenállásának 

alapértéke 0,22 ± 0,03 Hgmm / BPU volt, míg 15 perccel a BPC 157 beadást követően 0,17 ± 

0,03 Hgmm / BPU volt (N.S.). A szisztémás keringési paraméterekhez hasonlóan az iv., 

bólusban alkalmazott 10 μg / tskg BPC157 a gingiva lokális keringési paramétereiben sem 

okozott szignifikáns változást a beadást követő 15 perc alatt. 

A gingivomucosalis érfalpermeabilitás változása parodontitis modellben BPC157 kezelés 

hatására: A ligatúrával kiváltott kísérletes fogágygyulladásban fokozódik a vascularis 

permeabilitás mértéke a gingivában, és ez a változás egyenesen arányos a lokális gyulladás 

kiterjedésével. A megnövekedett vascularis permeabilitás Evans-kék extravazációs 

technikával mérhető. Minden csoportból (kontroll - fiziológiás sóoldattal kezelt, vizsgálati - 

100 ng / tskg BPC157-tel és 10 µg / tskg BPC157-tel kezelt) 9-9 állatot használtunk fel a 

szöveti extravazáció mérésére Evans-kék technikával. A három vizsgálati csoportban a 

szöveti extravazációt a ligatúrás és nem-ligatúrás oldalon hasonlítottuk össze. Nem találtunk 

szignifikáns különbséget az érpermeabilitás mértékében a nem-ligatúrás (kontralaterális) 

oldalak között. A fiziológiás sóoldattal kezelt kontroll csoportban a ligatúra oldalán a szöveti 

extravazáció jelentősen növekedett a kontralaterális oldalhoz viszonyítva (kontralaterális oldal 

vs. ligatúrás oldal: 10,8 ± 1,4 vs. 29,8 ± 2,5 μg Evans kék / g szövet; p < 0,05). A 100 ng / 

tskg BPC157-tel kezelt csoportban a szöveti extravazáció a kontroll csoportban 

tapasztaltakhoz hasonlóan jelentősen emelkedett (kontralaterális oldal vs. ligatúrás oldal: 10,9 

± 1,4 vs. 24,9 ± 5,5 μg Evans kék / g szövet; p < 0,05). Ezekkel szemben a 10 μg / tskg 
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BPC157-tel kezelt csoportban a gingiva kapilláris permeabilitás nem fokozódott a ligatúrás 

oldalon a kontralaterális oldalhoz viszonyítva (kontralaterális oldal vs. ligatúrás oldal: 8,3 ± 

0,6 vs. 12,6 ± 0,8 μg Evans kék / g szövet; N.S.). 

A szövettani vizsgálat eredményei: A gingivomucosalis szövetmintákban nem találtunk 

különbséget a nem-ligatúrázott oldalak között sem a kontroll csoportban (fiziológiás sóoldat), 

sem a magasabb dózisú (10 μg / tskg) BPC157-et kapott csoportban. A kontrollként 

alkalmazott nem-ligatúrázott oldalak szövettanilag a normál gingivomucosalis szövet 

jellemzőit mutatják. A ligatúra oldali mintákon minden esetben megfigyelhetők voltak a 

gyulladás szövettani elváltozásai. A kontroll csoportban erőteljesebb a vascularis proliferáció 

mértéke és fokozottabb ödéma látható, mint a BPC157-tel kezelt csoportban. Mindezek 

mellett a kontroll csoport ligatúrás oldaláról származó szövetmintában a fokozottabb 

gyulladás jeleként több sejtes elem figyelhető meg, mint a BPC157-tel kezelt csoport ligatúrás 

oldaláról származó szövetmintán. 

 

A microCT vizsgálat eredményei a BPC 157 gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálatával 

összefüggésben  

Az alveoláris csontpusztulás mértékének meghatározása: Az alveoláris csontresorptió 

meghatározásához microCT-t használtunk. A microCT vizsgálathoz felhasznált mandibulák 

az Evans-kék extravazációs technikához és a szövettani analízishez használt állatokból 

származtak, miután a lágyrészektől teljesen megtisztítottuk a mandibulát (kontroll: n=12, 10 

μg / tskg BPC157: n=12). A ligatúrával kiváltott fogágygyulladásnak hosszú távú 

következménye az ínyszövet gyulladásos elváltozása mellett az alveoláris csontpusztulás is. A 

gyulladás következtében kialakuló csontpusztulás esetén megnő a zománc-cement határ (CEJ) 

és a alveoláris csontszél közötti távolság. A zománc - cement határ és az alveoláris csontszél 

távolsága a kontroll és a BPC157-tel kezelt csoportban a ligatúrás oldalon a következők 

voltak: buccalisan 1,42 ± 0,05 mm vs. 1,19  ± 0,04 mm, p < 0,01; mesialisan 1,55 ± 0,03 mm 

vs. 1,46 ± 0,03 mm, p < 0,05; mesiolingualisan 1,48  ± 0,03 mm vs. 1,34 ± 0,05 mm, p < 

0,05; lingualisan 1,51 ± 0,08 mm vs. 1,26  ± 0,04 mm, p < 0,05. A kontralaterális oldalon a 

BPC157-nek nincs mérhető hatása a CEJ és az alveoláris csontszél távolságának mértékére a 

kontroll csoporthoz viszonyítva. A ligatúra oldalán a kontralaterális oldalhoz viszonyítva 

mind a kontroll csoportban, mind a 10 μg / tskg BPC157-tel kezelt csoportban jelentősen nő a 

CEJ és az alveoláris csontszél közötti távolság, következésképpen csontpusztulás figyelhető 

meg. A ligatúrás oldalakat összehasonlítva látható, hogy a nagyobb dózisú (10 μg / tskg) 
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BPC157 hatására szignifikánsan kisebb az alveoláris csontpusztulás mértéke mindegyik 

mérőpontban, mint a kontroll csoportban.  

A furcatio területén kialakuló fogágy pusztulás mértéke: Nemcsak az alveoláris 

csontpusztulás mértékét detektáltuk microCT-vel, hanem a furcatio területén is vizsgáltuk a 

gyulladásos destrukció mértékét, a gyökérelágazás és a nekrotizált interradicularis 

csontfelszín között. A furcatio érintettség mindegyik csoportban megfigyelhető volt. Az 

interradicularis csontállomány a furcatio területén spongióza volt, lamina durat egyik 

csoportban sem találtunk. Szignifikáns különbség mutatkozott a ligatúrás oldalak között a 

kontroll csoport és a BPC157-tel kezelt csoport között a furcatio területén mért csontpusztulás 

mértékében (0,62 ± 0,07 mm vs. 0,42 ± 0,03 mm, p < 0,01), ezzel szemben a kontralaterális 

oldalak között nem volt különbség. 

Mikromorfológiai változások vizsgálata az alveoláris csontállományban: Az alveoláris 

csontban gyulladás hatására végbemenő csontszerkezeti változásokat microCT-vel vizsgáltuk. 

A spongiozában létrejövő változásokat a gyökérhossz felénél az alsó első moláris fog 

gyökerei közötti területen analizáltuk. Méréseink a gyulladásos csontfelszín alatt a spongióza 

mélyebb állományában történtek. Nem találtunk különbséget az alveoláris csont 

spongiózájának csonttérfogatában a vizsgált területen sem a csoportok között (kontroll vs. 

BPC157-tel kezelt csoport), sem a csoportokon belül a ligatúra és kontralaterális oldalak 

között.   

 

5. Következtetések 

 

1. A lézer Doppler véráramlásmérést sikeresen alkalmaztuk humán vizsgálatokban, és 

feltérképeztük a marginális gingiva véráramlását. A középső metszőfogakat körülvevő ínyszél 

véráramlását 3-3 pontban mérve nem találtunk különbséget egy adott fogon belül, és a két 

oldal keringése sem különbözik egymástól. Egy adott kvadránson belül az ínyszéli véráramlás 

értékei nem különböznek az eltérő típusú fogaknál, de az alsó állcsontban magasabb a 

véráramlás, mint a felsőben. A lézer Doppler véráramlásmérés alkalmas a gingivális 

véráramlás dinamikájának elemzésére és szerepe lehet annak tisztázásában, hogyan változik a 

véráramlás a gingivitis klinikai formáiban.  

 

2. Kimutattuk, hogy állatkísérletekben is jól alkalmazható az általunk választott LDF módszer 

a véráramlásértékek változásának nyomonkövetésére. Megerősítettük, hogy NOS gátlás 

hatására a gingivában erőteljes vasoconstrictio volt kimutatható. Lézer Doppler 
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véráramlásmérővel meghatározva a submandibularis nyálmirigy ventralis felszínének 

véráramlás értékeit, az homogénnek tekinthető, így a szonda a mirigy ventralis felszínén 

bárhol elhelyezhető. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a patkányok jól tolerálják az 

egy-, vagy kétoldali a. carotis communis rövid idejű lezárását. A csökkent nitrogén-monoxid 

szintézis mérsékelte a mind az egy-, mind a kétoldali a. carotis communis leszorítás hatására 

kialakuló véráramlás csökkenést. A nitrogén-monoxidnak jelentős szerepe van a nyálmirigy 

nyugalmi értónusának beállításában.  

 

3. A BPC157 egészséges körülmények között alkalmazva nem változtatta meg sem a 

szisztémás, sem a gingiván a lokális keringési paramétereket.  

 

4. A BPC157 krónikus (13 napon keresztül) alkalmazása gyulladáscsökkentő hatással 

rendelkezik kísérletes parodontitis modellben. A BPC157 szignifikánsan redukálta a szöveti 

extravasatio mértékét. 

 

5. A csontszerkezet mikromorfológiai analízise a krónikus gyulladás jeleit mutatta a ligatúra 

oldalán a fog teljes kerülete körül. A BPC157 protektív hatású az alveoláris csontállományra 

fogágybetegségben. A csontszerkezet microCT-vel végzett komplex analízise lényegesen több 

információt szolgáltat, mint az irodalomban leggyakrabban alkalmazott mikroszkóposan 

lingualis oldalon egy ponton elvégzett csontpusztulás mérés. Mindezek alapján felmerül a 

BPC157 adjuvánsként való alkalmazása a klinikai gyakorlatban, a fogágybetegség 

gyógyításában.  
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