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ÖSSZEFOGLALÁS A szerzők 58 nőgyógyászati daga natos beteg
ből szá rmazó mint ában vizsgá lták a szemcsés -fehérvérsejt ek 
(granuloc iták) szuperoxid-anion termelését, és össze hason lí

tották az egészséges nőkben mé1i é1iékekk el. A phorbol-dib u

tyrátt al se rkente tt szup erox id-anion termelést spektrofot o

metriá s módszerrel vizsgá lták, és a ferric itokróm-c meg kö
tésé nek sz up erox id dizmut ázzal gá to lhat ó vá ltozása ként 

mén ék. Az egészséges nőkből szárm azó sze mcsés-fe hérvér

sej tek átlagos sz uperoxid-anion termelése 1.855 nM/perc/105 

(SD = 0.2 11 nM/perc/ 105 sejt ) volt. A betegek m intái lénye
gese n alacso nyabb szuperox id-anion termelést mutattak. A be

tegek és az egészségese k eredm ényei is szé les határok között 
változtak. Az egészséges nőkben mért átlag é1iékektől több 

mint 2SD-ve l alacso nyabb szupero xid-anion termelés gy ako ri

ság a a klinik ai stád iummal párhuza mosan emelkedett. Megál

lapítják, hogy a nőgyógyászati daganatos betegek szemcsés -fe
hérvérsej tek szuperoxid-a nion termelése már a betegség kora i 

stádiumában is alacso nyabb , mint az egészségese k nőké. 

Kulcsszavak sze mcsés -fehérvé rsejt ek, sz uperoxid-anion, nő

gyógyá szati rossz indu latú daga natok 

ABSTRACT Th e superox ide-anion production of the granulo 
cytes was meas ured in 58 gynaeco log ica l cancer patients and 

compar ed to that of hea lthy contr ols. Base line and phorb ol

dibut y ratc stimul atcd supero xide- an ion produ ctions were mea
sured spectrophoto me trica lly as superoxide-dismutase inhab it
ab le reduction of ferricytochrom e-c absorb ency. Thc mean 
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superoxide-anion produ ction o f the granul ocytes o fth e hea lthy 
control s was 1.855 nM/min/ 105 ce lls (SD = 0.2 11 nM/m in/ 105 

ce lls). Th e gran ulocy tes supero xide- an ion producti on in 

gy naeco log ical cancer patients and health y contro ls varied in 

a wide range. Cancer patients had lower baselin e and stimu
lated activity than tho se of hea lthy volunte ers. The frequency 

of a mean supero xide-an ion producti on at least 2S D be low 

the contro l showed a parall el increase with advanced stages. lt 

is concluded that the gra nulocy tes of the gy naeco log ical can
cer patients have reduced capacity and their superox ide-anion 
production is a lready dim inished at an ea rly stage of the d is

ease . 

Key words gynaeco log ical cancer, granul ocytes, superoxide

anion 

BEVEZETÉS lsme1t tény, hogy a reaktí v ox igéngyö kö k sze repet 
ját szanak a rossz indulatú daganatok kialaku lásában ( 1-2) . A re
akt ív oxigéngyö kök nek eze n tú l még a baktér iumok és a daga

natsejt ek elleni nem-sajá tságos immun vá laszban is igazo lható 
sze repük van (3) . A szemcsés -fehérvé rsejt ek (szabá lytalan

magvú feh érvérsej tek, granulóc iták) szuperoxid-anion terme

lésé t számos enzim miíködése befo lyáso lja . A m icloperoxi dáz, 
kataláz, c itokróm -c és a szupero xid dizm utáz enzimek sze repe 

a legfo ntosabb . Együttes hatás uk eredm ényez i a cé lsej t pu sztu

lását ( 4). 

Bár emberi daganatokban igen kevés adat á ll rend elkezés re, az 

eddi gi vizsgála to k arra utalnak, ho gy a reakt ív ox igéngyökö k 
termelése nőgyógyászati daganatokban is összefügg a betegség 

kiterjedéséve l. A sze mcsés -fehérvé rsejtek szup erox id-anion 

terme lésének csökkenését í1i ák le petefésze krákos betegek 
ciszplatin keze lése után (5) . A keze lési ciklusok befej eztéve l a 

term elés nomia lizá lódott. 

Állatkí sérletes modellben a forbo l-mirisztát-ace tátta l kivá ltott 
szup erox id-anion termelés a daga natos betegség kezdetén 
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emelkedett, majd a daganat növe kedéséve l párhuzamos csök

kenést mutatott (6). A sze mcsés- fehérvérsejtek működésének 

csökkenését a daga natos betegség előreha ladása során a neutro
fi l fehérvérsej tek szá mának növeke dése kísérte. 

Jelen tanulmányunkban azt kívántuk megv izsgá lni, hogy a fenti 
vá ltozások nőgyógyászati rossz indu latú daga natos megbetege
désben szenvedő nőkben is hasonlóan köve tkeznek-e be. 

ANYAG ÉS MÓDSZER Tájékozt atott beleegyezés t követően, min

dennemű keze lés i beava tkozás t megelőzően, éhgyom ri könyök 
vérmint át vettünk 5 1 nőgyógyászati rossz indulatú daga natos 

betegtől (23 méhnyak-, 20 méhtest-, 5 petefészek- és 3 sze mé
remtestrák), valamint 25 egészséges nőtő l. A mintavé telhez 

EDTA-tartalmú zárt rendszerű eszközö ket alkalmaztunk. Az 

egészségese k közö tt 19 szakdo lgozó, 2 myoma és 2 kürt ere

detíí meddőség miat t keze lt nő sze repelt. Gyógysze rt egyikő
jük sem sze dett. A vérm intákat Fico ll o ldatra ( 1.0772 gimi) ré
tegez tük, és a vörösvé rsejt eket szobahőmérsék leten történő 

centrifugá lássa l ( 1 g 40-6 0 percig) távo lítottuk el. A fehérvé r

sejtekben gaz dag fe lülú szó t Perco ll sűrűségi grad iens o ldatra 

rétegezt ük ( 1.0948- 1.0775 gim i), majd 350 g-ve l 20 percig 
centri fugá ltuk 200°C-o n. A két Perco ll réteg közé ülepedett 

sze mcsés-fe hérvé rsejt eke t kétsze r mos tuk Hank's o ldatta l 
(p H 7.4). A sej tek életképességé t Trip ánkék festék-kizárás i 

próbáva l e llenőriztük, és a sejt ek 98%-a bizonyult életképes
nek. Mikroszkópos vizsgá latt al az oldatban 94-98% vo lt a 
sze mcsés - fehérvé rsej tek aránya. A vörösvé rsejtek elhanyago l

ható mem1yisége miatt hip otóniás oldásra nem vo lt szükség . 

A szuperox id-anion termelést a ferr icitokróm-c megkötésé 

nek szuperox id dizmut ázza l gátolható csökkenéseként mértük. 

A szemcsés-fe hérvérsej tek (3x l 05
) Hank's oldatban (pH 7.4) 

inkub ál tu k forbo l- 12. 13-dib utyrátta l (PDBu ) 15 perc ig 
370°C-on. A minták végső térfoga ta 0,5 ml, a ferricyto króm-c 
és a PDBu koncentrác iój a pedig 50 illetve 100 nmol/1 volt. 

A megkötődés vá ltozásá t 550 nm-en mértük kettős sugarú Shi

madzu UV- l 60A spektrofot ométerrel (Shinwdzu Seis akusho 

Ltd.. Kyo to, Japan) 250°C. Az oldatb a kivá lasz tott szuperox id
anion mennyiségé t a redukált ferricitokró m-c mo láris extink 
ciós koeffic iense (2. lx l0 4 M· 1cm·1

) alapj án szá mítottuk ki. 

A szuperoxid-anion termelést jelentősen csökke ntnek tek inte t
tük, ha az nem érte el az egészségesek át lagá tól 2S D-ve l ala
cso nyabb értéket. 

A nőgyógyászati dagana tok stádiu m beosztásában a je lenleg ér
vényben lévő FIGO aj ánlásokat köve ttük. A viszony lag alacso ny 

esetszámok miatt az alstádiumokra való bontást mellőztük. 

A Stud ent-féle t-p róbát alka lmaz tuk a folytonos változók átlag
érté keinek össze haso nlít ásá ra. A p <0 .05 kü lönbséget tekintet

tük sz ignifikánsnak. 

EREDMÉNYEK Az egészséges nők sze mcsés -fehérvérsej tjeinek 
átlagos szuperox id-anion termelése 1,855 nM/perc/ 105 sejt volt 
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(S D = 0,2 11 nM/perc/105 sej t). A nőgyógyászati rosszindulat ú 

daga natba n szenvedő betegek sze mcsés- fehérvé rsej tj eine k 

szuperoxid-a nion terme lése 0,3 17 és 1,825 nM/perc/ 105 sejt 
értékek között változott. A betegekbő l származó szemcsés-fe

hérvérsejtek inge re lt tevéke nységének átlaga lényegesen ala

csonyabb volt ( 1,149 nM/perc/ 105 sejt, SD = 0,399 nM/ perc/ 105 

sej t), mint az egészséges nőké. A kü lönböző nőgyógyászati 

rossz indulatú daga natban szenvedő betegek sze mcsés-fe hér

vérsej tje inek stádiumfiiggő szuperox id-anion termelésé t az 

/. tábláza t mutatj a be. A átlag értéktől több mint 2S D-ve l ala

csonyab b értékek gyakorisága a klinikai stádium eme lkedéséve l 
párhuzamosan növekede tt . Az 1, 11, 111 és IV stádiumú ese tek 

közö tt sorrendbe n 62,5, 75, 90 és 100%-ba n fordult elő lénye
ges en csö kkent szemcsés-fe hérvé rsejtek működés. A stádium 

előreha ladásával párhuzamosan csökkenő átlagos szuperox id
anion termelés sz intén megfigyelhető vo lt (1. tábláza t). 

/. ráblá:ar A szemcsés-fe hérvérsejtek átlagos szuperoxid-an ion termelése 

nőgyógyászat i daganatok különböző stádi umaiban (nM/pe rc/3x 105 sejt) 

Stádium Szemérem- Pete fészekrák (5) Méhtes trák (20) 
test rák (3) 

11 

Ili 

IV 

0,984 (2) 

0,899 ( 1) 1, 120 (2) 

0,830 (3) 

1,204(16) 

0,967 (4) 

Méhnyak
rák (23) 

1,303 (7) 

1,398 (5) 

1.033 (9) 

0,3 17 (2) 

Az ese tszámo kat záróje lben tünte ttük fel. Egés zséges nők át laga = I ,855 
SD = 0,21 I (25) 

MEGBESZÉLÉS A reaktív ox igéngyökök fontos sze repet játszana k 
mind a mikroorganizmusok, mind pedig a rossz indulatú dagana

tok elleni védekezés ben ( 1, 7). Állatkísérletek eredményei el
lentmondó adatokat szo lgá ltattak an a vonatkozóa n, hogy a 

sze mcsés- fehérvérsejt ek szuperox id-anion ter melése hogyan 
változik a daganatos betegség folyamán. Kísérletek igazo lták, 

hogy a reaktív ox igéngyö kök nemcsak a rák k ialakulásában, ha

nem a daganatsejtek elpusztításába n is részt vesznek. Állatk ísér

letben a szemcsés-fehérvérsejtek szuperox id-anion termelése 
csökkent a betegség előrehaladásáva l (6). Emberbe n végzett 

vizsgálatok sz intén azt mutatták, hogy a sze mcsés- fehérvérsej
tek reaktív ox igéngyök termelése csökke nt gyomorbél dagana
tokban és tüdőrákban, bár az irodalomban fokozott szemcsés-fe
hérvérsejtek működésről szó ló tanulmány is előfordul (7-8). 

Ciszplatin-alapú gyógysze res keze lésben részesü lő petefészek 
és méhnyakrákos betegekben a szuperoxid-anion termelés keze

léseket követő röv id tartamú csökkenését í11ák le (5). A keze lés i 
szakaszok befej eztéve l a szemcsés -fehérvérsej tek működése 

visszaté,t az eredeti sz intre, vagy azt meg is haladta. 

Tudomásunk szerint eddi g még nem v izsgá lták a sze mcsés- fe
hérvérsejt ek szuperoxid-anion termelésé t nőgyógyászati daga -
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natok kü lönböző stád ium aiban. Eredm ényeink szerint a nő
gyógy ászati daga natos betegek szemcsés -fehérvérsejtje inek 

szuperoxid-anion termelése szé les határok közö tt változ ik 

(0,31 7- 1,82 5 nM/perc/ 105 sejt). A betegek szemcsés -fehérvér

sej tje inek serkent ést követő működése lényege se n a lacso

nyabb , mint az egészséges nőké ( 1, 149 illetv e 1,855 nM/per c/ 
105 sej t). A sze mcsés-fe hérvé rsejtek szuperox id-anion termel é
sét számo s tényező befolyásolj a, me lyek között legfontosabbak 

a pH , az e lektrolito k és tápan yago k szé rum-kon cent rá
ciója . Daganatos betegség ekb en ezek a tényezők csak e lőrehala

dott stádiumban változnak meg jelentősen. Vizsgá latainkat csak 

azon betegekre korlátoztuk, akiknek az álta lános állapota j ó volt, 

tehát az említett tényezők lényeges eltérése a szo kásos szérum 
biok émiai vizsgálatokkal is kizárha tó volt. A sze mcsés-fe hérvér

sejt ek működésének vizsgá latá ra még a kivizsgálás idej én került 
sor, tehát akko r, amikor a betegek még keze lésben nem részesül

tek. Az egészségese k átlagos szup eroxid-anion termelésétől leg
alább 2SD-vcl kisebb értékek gyako risága a betegség stádium á

val párhuzamos emelkedést mutatott. Még igen korai stádiumú 

esetekben is, min t például l stádiumú méhnyak - és méhtestrák, 

kimutathat ó volt a szemcsés-fehérvérsejt ek csö kkent szup er
oxid-an ion te1melése. Ezekben az ese tekben a betegség klin ika

ilag és kórszöve ttani lag is a kiindul ás i szervben helyez kedett el, 
amit a mütétte l eltávo lított szövetek mikrosz kópos vizsgálata is 

igazo lt. Valóban, a vizsgált I stádiumú mélrnyakrákos betegek 
egy ikénél sem igazo lódott nyirokcsomó áttét . 

Az a tény, hogy a sze mcsés-fe hérvérsejt ek csökkent szup er
ox id-an ion termelése már a dagan at képződés ige n korai sza ka

szában kimutatható, arra utal, hogy a károsodott immun válasz 
nem a daganatos növe kedés eredm énye. Ez sze mben áll az ál

latkí sé rletek alapj án sz ületett felt ételezésse l, mely szerint a 
reak tív ox igé ngyö kök csökke nt termelése csak a betegség elő

reha ladásáva l a lakul ki. Eredményeink arra utalnak, hogy a 

nem-saját ság os immun válasz károsodása elsődleges sze repe t 
j átszhat a rossz indul atú daga nat klinikai megny ilvánulá sában. 

Adataink alapjá n a nőgyógyászati rossz indul atú daganatoknak 

már a korai stádium ában je len van a nem-spec ifikus védekező 
rendsze r előreha l adott károso dása. 

Összefog lalóan megál lapíthatjuk , hogy a nőgyógyászati rossz
indula tú daga natos betegek sze mcsés- fchérvérsejtje i csö kkent 

szuperoxid-anion term elést mutatnak. A szemcsés -fehérvérsej-
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tek csök kent működését már igen kora i stádiumú , j ó kó1j ós la

tú esetekben is ki tudtuk mutatni. Eredm énye ink arra utaln ak, 
hogy a károsod ott szemcsés-fe hérvérsejt működés már a beteg

ség korai szakaszában kialakul , és a betegség e lőrehaladásával 

már csak kis mé11ékbcn csö kken tovább. Az általunk alkalma

zott szemcsés-fe hérvérsej t mük ödés i módsze r alkalmazásá nak 

klinik ai jelentősége lehet olyan esetekben, ami ko r veszél yezte

tett egyé nek között , még a klinikailag nem felismerhető szaka 

szában próbáljuk igazo lni a kia lakulóban lévő betegsége t. 
A vizsg álat hasz nos lehet továbbá a betegek állapotának nyo
mon követésé re is. Nyo mon köve téses vizsgá latokr a van szük

ség ahhoz, hogy a feltét e leze tt vá ltozásokat egy-egy beteg ese

tében igazo lj uk . 

KÖSZÖNETNYILVÁNiTÁS A vizsg álatokr a a DOTE Mece natúra 
Grant 6/96, valamint az OTK A- 17002 támoga tásával kerü lt sor. 
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