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ÖSSZEFOGLALÁS A vizsgá lat cé lja új biokém iai cé lpontok azo
nosítá sa volt a petefészekrák daganat pusztító gyógysze res ke

zelése szám ára. 

MÓDSZEREK A szerzők kid olgoz ták a foszfoinoz itol- kiná z 

(P I-k ináz), foszfoinoz ito l-fos zfát-kiná z (PIP-kiná z) és a fosz

folipáz-C (PLC) enzimek működésének mérési mód szerét pe
tefé szekrákos sejtekben és az OVCAR-5 sejt ekben, és ezeket 

az értékeke t össze hasonlították az ép petefészekből szárma zó 
sejtekben mért értékekke l. Szin tén kido lgoz ták az inozito l-tr i
foszfá t (IP3) , am i a a je l-átv itel végte rméke, mennyis égé nek 

mérési mód sze rét. 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS Petefészekrákos sejt ekben a j el-át

vitel jelentősen fokozódott , melyet a három vizsgált enz im 
megnövekedett egye nsúly i aktiv itása és az emelkedet t IP3 
mennyi ség mutatott . Gátló anyagokka l sikerült csökkenteni a 
Pl -kináz (quercetinnel ) és a PIP -kináz (ge niste innel) működé
sét, valamint a PLC működéséhez szükséges guanozin-trifo sz

fát mennyiségé t (t iazofurin). Ha a tiazo furint quer cetinne l, 
vagy a tiaz ofur int genisteinn el vagy a quer cet int genisteinnel 

ABSTRACT 

PURPOSE The purpose was to identify nove l targets for the che

mothe rapy of ovarian carc inom a. 

METHODS Assays were worked out to measure the activities of 

PI kina se, PIP kinase and PLC in ovar ian carcinoma sampl es 

and in OVCAR-5 cel ls and to comp are the activities of those in 
norma) ovaries. A method was also designed for meas uring the 

concentration of the end product of signa l tran sduct ion, 1 P3. 

RESULTS AND DISCUSSION Signal transduct ion activ ity was mar

ked ly increase d in ova rian cancer cells as shown by the incre
ased steady-sta te act ivities of the three enzymes and the eleva

ted conce ntration s oflP 3. lnh ibitors blocked act ivities of PI ki
nase (quercetin) , PIP kina se (gen istein), and lowered GTP con

centration required for PLC (tiazofu rin). Combin ation of tiazo

furin with quercetin , tiazofur in with ge nistein, and querceti n 
with genistein yielded synergistic kill of ovar ian cancer cells. 
Tiazofurin , quercet in and genistein are in various stages of cl i

nica l trial s. 

együtt adták, a hatá s hatványozó dott , az egyes sze rek egymás CONCLUSION The increased signal transduction activity provides 

hatását fokoz ták. A tiazo furint , a quercetint és a gen isteint már nove l, sensitive targets to chemotherapy in ovarian cancer cells. 

a klinikai kivizsgá lás különböző szakaszaiba n alka lmazzák. 
Key words signal transduction , ova rian cancer, PI kinase, PlP 

KÖVETKEZTETÉS A petefésze kráko s sejt ekben fokozott a je l-átv i- kinase, phospholipa se C, tiazofu rin , genistein, quercetin 

lel , ame ly újabb , érzéke ny támadás pontok at biztosít a daganat-

pusztító gyógysze res keze lés szá mára. 
BEVEZETÉS A hámeredetű petefésze krákok keze lésének nehéz-

Kulcsszavak j el-átv itel, petefésze krák, PI-k ináz, PIP-fo szfá t- sége i alapvetően abban keresendők, hogy azok többsége előre-

kináz, foszfo lipáz-C, inozito l-trifos zfát, tiazofur in, querc etin , haladott állapotban kerü l felismerésre, és, hogy a daga natpu sz-
genistein tító gyógysze res keze lés nem elég hatáso s. Ezért a lapvetően 

szükség van olyan új gyógyszerekre, melyeknek támadáspontja 
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más, mint a hagyo mán yosa n alkalmazott sejtmérgező gyógy

szereké ( 1 ). 

NÉHÁNY JELENLEG ALKALMAZOTT DAGANATPUSZTÍTÓ GYÓGYSZER 

HATÁSTALANSÁGA A methotre xato t és az 5-FU-t (5-flu oro urac il) 
azért alkalmazták, mert gátolják a dTMP képződését, és ezá ltal 

keveseb b dTTP keletkezi k, am i elengedhetetlenül szükséges 
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Weber és mtsai 

1. táblázat Fokozott enzim-működés és IP3 mennyiség emberi petefészekrák

ban és OVCAR-5 sejtekben 

Sejtek eredete Ép petefészek 

Pl-kináz 0,8 + 0,5 
%-os énék* 100 

PIP-kináz 0, 14 + 0,02 
%-os énék* 100 

PLC 1785 
%-os énék* 100 

IP3 5,4 + 1,0 
%-os énék* 100 

Elsődleges 

petefészekrák 

3,5 + 0,2 
413** 

0,38 + 0,02 
271** 

24,3 + 2,0 
450** 

OVCAR-5 sejtek 
(log-fázis , 48 óra) 

25,0 + 0,4 
3, 125** 

1,25 + 0,02 
893** 

2 198 
123 

48,1 + 5,0 
89 1** 

Eredményeinket három vagy több mérés átlaga + SE fom,ában fejeztük ki. 
Az enzim-működést nmol/óra/mg fehérje egységben adtuk meg. Az IPr 
menny iség ménéke gysége pmol/m g fehérje. 

%-os énék * Az ép petefés zek mintákban mé11 énékekhez v iszonyított %-os 
mermyiség 

** Szignifikán s különbség az ép petefészek mintákban mén énékekhez vi
szonyítva (p <0.05) 

a DNS képződéséhez. Ezek a gyógysze rek az újonnan keletke
zett dTMP képződés kritikus l épcsőjét, a dTMP szintetáz enzim 
(EC 2. 1. 1 .45) képződését. Ennek az enz imnek a működése a 
petefészek ben (0,025) azonban nem j elentős, mennyisége pete
fésze krákban ped ig megnő (0, 198 nmol/óra/mg fehérje). Ezzel 
ellenté tben, a „kisegítő" enz im, a TdR kináz (EC 2.7. 1.21) 
működése a petefészekben jelentős ( 1,0), és petefésze krák
ban tovább fokozó dik (27, 7 nmol/óra/mg fehérje) (2). Ebből 
az következ ik, hogy a methotrexá tnak és az 5-FU-nak a 
dTM P képződését gát ló hatása azért nem érvé nyesül , mert a 
140-szer nagyobb aktiv itású TdR kináz hatása azt háttérbe szo
rítja. A helyzet tovább nehezedik, amikor a ráksejt szétesik , 
ilyenko r ugyanis a szövete kben a thym idin mennyisége felsza
porodik, ami elősegíti a TdR kináz működését, tovább rontva 
a két sejtrnérgező gyógysze r előbbiekben leírt gátló hatását (2). 

A JELENLEGI SZABVÁNYOS CISPLATIN ÉS PACLITAXEL KEZELÉS Az Egye
sült Államok ban, 1996-ba n a Nőgyógyászati Onkológusok Cso-

1. ábra A jel-át viteli enzimek és tem,ékeik 

portja igazo lta, hogy a cisp latin-pac litaxe l együttes keze lés ha
tására az átlagos túlélés 25-ről 38 hónapra nőtt olyan petefészek
rákos betegeknél, akiknél a daganatot a műtéttel nem lehetett 
megfelelően eltávolítani . Azóta ez az elfogadott szabványo s ke
zelés petefészekrákok eseteiben. Sajno s, a betegek többségében 
a daganat ennek ellenére kiújul, és az 5-éves túlélés még mind ig 
csak 15-20%. Következésképpen , a kiújulások gyako risága 
miatt, a hatásosabb cisplatin-paclitaxel együttes kezelés ellené
re, szükség van arra, hogy biokém iai alapoko n nyugvó , ésszerű 
megfonto lásokka l kiválasztott j el-átvite lt (szigná l transzdukciót) 
gátló gyógyszerek adását is kipróbáljuk petefészekrák.ban. 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK Az OVCAR-5 sejtek tenyész tésének, 
az ember i vizsgá lati anyagok minta vételének, az enz imakt ivi
tások mérésének, az IPr és fehérje mennyiségek meghatározá
sának módszereit előző közleményeinkben már ismertettük ( 1-2, 
4-5) . Az eredmények számszerű értékelése a korábbi közlemé
nyeknek megfelelően történt (2, 4-5). 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

JEL-ÁTVITEL Koráb ban már kimutattuk , hogy a hámeredetű pete
fészekrákban a j el-átv itel fokozott, s ez újabb cé lpontokat biz
tos ít a gyógyszeres keze lés részére(/. ábra) (4-5) . A jel-átv itel 
során a Pl-kináz (foszfo inozitol-kináz) átalakul JP3 (inozitol
trifoszfát) és DAG-g á, ame lyek másod ik üzenetközvetítők. 
A fokozott j el-átv itel a Pl-kináznak IPrmá történő átalaku lá
sában szerepet j átszó három enzim fokozott működésében és 
az átalak ulás végtermékének , az JP3 me1111yiségének növekedé

sében mutatkozott meg: 1. a három résztvevő enzim, a Pl-ki
náz, a PIP-kináz (foszfo inozitol-foszfát-k ináz) és a foszfo li
páz-C működése lényegese n magasa bb volt OVCAR-5 sejtek
ben, 2. az IP3 mennyisége az OVCA R-5 sejtekben és az ember i 
petefészekrá k.hói származó mintában nagyobb volt (1. táblá

zat). 3. A j el-átvite l és a dagana tos növekedé s kapcso latát azok 
a megfigyelések. mutat ták., melyek során az OVCAR-5 sejt ek 
je l-átvite l erősségét mértük a sejtek különböző növekedés i 
(lag, log és plató) szakaszában. Az IP3 mennyisége ! !-szeresé re 
eme lkedett a sejtt enyészet indítását követő 12 órában. Negy
ve1111yolc óra elteltéve l a PI- és PIP-kin áz működés 6-szorosára 
eme lkedett, és a sejtnövekedés ellaposodó szakaszá ban (plató
fázisban) ezek a j el-átviteli események visszatértek az eredet i 

alacso ny értékre. A pe
tefészekrákos sejtek 
fokozott jel-átvi teli 
működésének bizonyí-

Pl-kináz PIP-kináz PIP2-foszfodiészteráz 

tékait a 2. táblázat fog
lalja össze. 

ATP ADP ATP ADP 

PI • ...--1 -PIP---,- • ,...I _P_T_P 2---, 

~-•---m--- •--------
4-foszfatáz 5-foszfatáz 
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A GYÓGYSZERES KEZELÉS 

CÉLPONTJAI A moleku
lári s összefüggésekre 
alapozott elmélet azt 
sejt eti, hogy azok az 
enzimek, ame lyek 
nyugalm i he lyzetben 
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2. ráblázat A fokozott jel-átvitel bizonyítékai petefészekrákban 

1. A Pl-4-kináz és a PIP-kináz egyensúlyi működése fokozott petefészekrák
ban 

2. Mindkét kináz működése jelentősen emelkedett OVCAR-5 sejtekben is 

3. Emelkedett az IP3 mennyisége petefészekrákban és OVCAR-5 sejtekben 

4. Emelkedett az IP3 mennyisége és a kinázok működése, amikor az OV
CAR-5 sejtek burjánzásának programja molekuláris szinten kialakul 

5. A kinázok müködésének gátlása' vagy down-regulációja2 csökkenti az JP3 
mennyiségét, gátolja a sejtburjánzást, és elpusztítja a petefészekrákos sejteket 

' Quercetin, genistein ' Tiazofurin 

OH 

3. táblázat A quercetin szerkezete, 

támadáspontjai és hatása 

QUERCETIN 

Támadáspontok 

Flavonoid 

PJ-4-kináz 
IP3 

Sejtmérgező 

HO 

OH 

OH 0 

Hatása kísérleti 
vizsgálatokban Tervezett sejthalált fokozó (apoptózis) 

Sejtérést elősegítő (differenciálódás) 

1 

"'1 
/,. 

Klinikai kivizsgálás Birmingham Egyetem, Egyesült Királyság 

4. táblázat A genistein szerkezete, HO 

támadáspontjai és hatása 

GENISTEIN 

Támadáspontok 

Hatása kísérleti 
vizsgálatokban 

Klinikai kivizsgálás 

Bioílavon 

Tirozin-kináz 
PIP-kináz 
JP3 

Sejtmérgező 

OH 

Tervezett sejthalált fokozó (apoptózis) 
Sejtérést elősegítő (differenciálódás) 

Emberi gyógyszer-kinetikai vizsgálat 
NCI, Washington DC 

OH 

OH 

alacsony egyensú lyi állapotban vannak, daganatos sejtekben 
pedig eme lkedettek, a dagaoatpusztító gyógyszeres kezelés 
érzékeny célpontja i lehetnek ( 1) . Ebben a megkö zelítésben 
a Pl-kiná z, amely a je l-átv itelt be indító és a PIP-kináz, amely a 
jel -átvite l sebességé t visszafogó enzim, különöse n figye lem
reméltónak tűnik (4-5) . 

A QUERCETIN HATÁSA A JEL-ÁTVITELRE ÉS A SEJTEK TÚLÉLÉSÉRE A quer
ceti n, egy pentahidroxiflavono id, külön leges biológ iai hatá
sokkal bír (3. táblázat) (4-6) . OYCAR-5 sejtekben a quercet in 
elsősorban a Pl-kináz működést mérsék li. Bár a quercetin szá
mos egyéb enzim működését is gáto lja, meg figye léseink alap
ján ez a szer a Pl-kináznak sokka l erősebb gátlója, mint a PIP
kináznak. OYCAR-5 sejt ekben a quercetin PI-kin áz gát ló ha-
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2. ábra A tiazofurin, a quercetin és a genistein együtt adva hatványozottan fo. 

kozza a tervezett sejtpusztulást és a sejtek érését. Ez a hatás az IP,-on keresz

tül érvényesül, és minden bizonnyal az IP3 mennyiség csökkentésének függ

vénye. A tiazofurin hatásos anyagcsereterméke, a tiazol-4-karboxiamid adenin 

dinukleotid (TAD) révén gátolja az inozitol-monofoszfát dehidrogenázt 

(!MP DH), ami a sejtekben a GTP mennyiségének csökkenéséhez vezet a 

gyógyszerekre érzékeny sejtekben. A jel-átvitel folyamán a GTP elengedhetet

lenül szükséges a foszfolipáz-C működéséhez. Ebben a folyamatban a GTP 

mennyiségének csökkenése az IP,-szint csökkenéséhez vezet. A csökkent jel

átvitel a tervezett sejthalál és a sejtérés fokozódását eredményezi. A quercetin 

Pl-kináz működését gátló hatása, a genistein PIP-kináz működést gátló hatása 

révén csökkenti az IP3 metmyiségét. 

TIAZOFURrN 

IMPDH 

\ 
GTP 

\ 
ras-GTP 

\ 

DIFFERENCIÁLÓDÁS 

QUERCETIN 

PI- és 
PIP-kinázok 

GENISTEIN 

Tirozin-kináz 

I 
PI- és 

PIP-kinázok 

TERVEZETT SEJTHALÁL 

tásának IC50 értéke 4 mM volt. A PI-kináz gátlásának eredmé
nyeként az IP3 mennyisége csökke nt, és az OYCA R-5 sejtek 
burjánzása megállt . A quercetin hatása mennyiség- és időfüggő 
volt. OYCAR-5 sejtek klón-képző képességét LC50 = 24 µM 
mértékben csökken tette a quercetin. A sejtműködés a G 1- és S

szakaszok határán állt le. 

Patkányo kban a quercetin injekciój a gátolta a csontvelői sej
tek Pl-kináz működését (t l/2 = 7 perc), és csökkentette az IP3 

menny iségé t (t 1/2 = 40 perc) (4-5). Ember i vizsgá latok során 
a querceti n hasznos nak bizonyu lt az adriamyc innel szemben 
ellenálló emlőrákos sejtek érzékenységének fokozásá ban, és 
hatványozott hatású volt az 1. cytos in arabinosiddal és plat i
na/buszu lfáirnal a fehérvérüségből és 2. a karbox iam idotiazo l
lal és taxollal emlőrákból származó sejtekben (4-6). Korábbi 
vizsgá lata inkban azt is igazoltuk, hogy a querc etin a tiazofu
rinna l és a genisteinne l is hatványozot t hatású (7-8). A querce
tin rákellenes hatása K-562 fehérvérűségből származó sejtek
ben moleku láris szinten a tervezett sejtpusztu lás fokozásába n, 
a c-myc és a K-ras onkogének kifejeződésének visszafogásá-

25 



Weber és mtsai 

ban ( down -regu láció ), az IP 3 menny iségének csökke ntésében 
és a sejtek d ifferenc iálódásának fokozódásába n nyi lvánult 
meg (9). 

GENISTEIN A genistein egy növé nyi flavo noid (4 ' ,5,7- trih idro
xiizoflavon), (4. táblázat) a sejtműködés Gz- és/vagy kora i M
szakaszába n támadja meg a sej teke t. A genistein megakadá
lyozza a Pl-nek IPrmá történő átalaku lását, elsősorban a PIP
kináz működés gátlása révén. OVCAR-5 sejtekben a gen istein 
gát ló hatású (LC 50 = 5 µM) volt. 

TIAZOFURJN A tiazofu rin egy C-nukleoz id, ame ly az IMP DH 
(inozin-5' -mo nofoszfát- dehidrogenáz , EC 1.1.1.205) külön ál
lóan gátlója. Különböző daganat sejtekben az IMP DH mííkö
dés jelentősen emelkedett. Tizenegy ép petefészekbő l szárnrn
zó sejtmint ában az !MP DH mííködése 0,4 és 8,0 nmol/ó ra/mg 
fehérje között változott (átlag = 2,9+0,7 nmol/óra/mg fehérje). 
Ezze l szemben a 10 hámeredetű petefészekrákbó l származó 
sejtmint ában az IMP DH működés 5,6 és 69,6 1111101/óra/mg fe
hérje értékek között vá ltozott (átlag = 2 1,1 +5,8 nmol/óra/mg 
fehérje). A petefészekrákos sejtek IMP DH mííködése az ép 
sejteké nek 728%-a vo lt (p <0,05) (I 0). 

Érzékeny sejtekben a tiazof urin egy hatásos anyagcse re ter
mékké, a TAD-dá (tiazo l-4-karb oxiam id adenin dinukl eotiddá) 
alaku l át , mely hatéko nyan gáto lja az IMP DH működését 

(5. táblázat) . Petefészekrákos sejtkiv onatokban ez az átalaku
lás gyorsan bekövetkez ik, és a ke letkezett TAD j elentősen 

csökke nti az IMP DH működést. Mivel embe ri petefészekrá
kos sejtekben és OVCAR-5 sejtekben az IMP DH működés fo
kozott, s ez gátofüató tiazofu rinnal és TAD-dal is, valam int 
azért , mert mindké t anyag csökke nti az OVCAR-5 és az em
beri petefés zekráko s xenografto k növekedését , indokoltnak 
látsz ik a t iazofur in klinika i (2. szakasz) vizsgá lata kiújul ó, nem 
mííthető petefészekrákos betegekben ( 10). 

0 

5. táblázat A tiazofurin szerkezete, támadáspontjai H2N,)h 
és ha1ása 

TIAZOFURfN 

Tá madá sponlok 

C-nuk leoz id: pro-drug Hol --~ys 
Hatásos anya gcsere- ~ 
termék : NAD-a nalóg HO OH 

IMPD H 
GTP 
IP3 
csökk en1i a Pl-4-ki náz, 

PI 4 ,5-kináz és 
PLC működést 

Ha1ása kisérle1i vizsg ála1okban Sej1mérgező 

Klinikai kivizsgá lás 
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Tervezett sej1haláh fokozó (apoplóz is) 
Sejtérés t elősegílő (differenci álódás ) 

CGL blasz1os krízisben Indiana Egye1em 

Pe1efészekrák 
Myeloma 
Glioma 

Boslon Egye tem 
Indiana Egyetem 
Maryland Egyetem 
Onawa Egye lem, Canada 

A tiazofurin két kü lönböző módo n csökke nti a je l-átv itelt, 
mely az IP3 mem1yiségének csökke néséhez veze t. 1. A tiazofu
rin fehérjeképzést visszafogó hatása csökken ti a rövid félélet
tartamú enzimek működését. A purin- és pirimidin képződés 

enzimei és a j el-átvitel 10 enzime közü l a PI- és a PIP-kinázok 
félélet-tart ama a legröv idebb (4-5). A tiazofurin beadásako r a 
PI- és PIP-kiná z működéséDek gyors csökkenése miatt jelentő

sen csökke n az IP3 mennyisége. 2. A jel -átvitel folyama tban a 
PLC működéshez koenzimként GTP szükséges. Tiazofu rin kü
lönállóan csökkenti a GTP menn yiségét, s ezá ltal csökkenti a 
reDdelkezésre álló PLC mennyiségét is. Ez a folyama t is az IP3 
mennyiségéne k csökkenésé hez vezet. 

EGYÜTTHATÓ GYÓGYSZEREK CéLPONTJAI Azért , hogy leküz djük 
a daganatsejtek óriási biokém iai és azon képességé t, hogy a 
gyógysze rekke l szemben ellenállóvá váljanak , két vagy több 
gyógysze rt alkalmazhatunk egyidejű leg. Több gyógyszer egy
üttes alkalmazását a következő szempontok indokoljá k: 1. az 
alka lmazott szerek eltérő pontokon támadj ák a daganatsej teket, 
2. a sejtműködés különböző szakasza iban hatnak , 3. visszaszo
rítják a daganatsejt ek elleDállást kifej lesztő képességé t, 4. d if
ferenciá lódást és sejtpusztulást idéznek elő, és 5. mivel az 
egyes gyógyszerekből kevesebb is elegendő, és ezért alacso
nyabb a vérben lévő mennyiségük , várhatóan a mellékhatá sok 
is ritkábbak. 

A fenti érvek alapján egymás után alka lmaztuk a tiazofur int és 
a quercetint embe ri petefésze krákos sejtekbe n. A tiazofurin kü
lönböző egér és embe ri eredetű sejtmint ákban rákpusztító ha
tásúnak bizonyult, és már klin ikai vizsgála tokban is alkalmaz
zák. A tiazofu rin volt a legelső sze r, mellye l Oláh és mtsainak 
( 11) va lamint Weber és mtsainak ( 12) a ras és a myc onkogé
nek visszaszo rítását (down-regu lác ióját) sikerült e l őidézni be

tegekbe n. A szer a csontvelő érését is erősen serkentette. Az 
JMP DH működést különállóan csökkentő hatása révé n csök
kenti a sejt ek GTP menny iségét. A GTP a l apvetően fontos ele
me a fehérjeképződésnek, és koenzimként a PLC működéséhez 

is e lengedhetetlen. A GTP menny iségének csökkenése a PI- és 
PIP-kinázok képződésének és mííködéséne k igen gyors csökke
néséhez veze t. A PLC működés a szerve zetben a GTP mennyi
ségének csökkenése miatt visszafogot tabb. A tiazofurin fől eg 

az S-szakaszba n lévő sejt eket gáto lja. Mive l a tiazofur innak a 
GTP mem1yiségé t csökkentő hatása csak 12-24 óráva l később 
alakul ki ( 11 ), a quercetint 12 órával a tiazofuri n beadása után 
adtuk. Ebben az összeá llításban a két szer egymá s hatásá t fo
kozta, ami a sejtnö vekedést gát ló hatásban és a mellékhatáso k 
gyako riságába n/súlyosságába n is megnyilvánu lt. Mivel a tia
zofurin és a querce tin kö lcsönösen erősít ik egymás daganat
gátló hatását, lehetséges , hogy a szerek mennyiségét csökken t
sük, s így az esetleges mellék.hatásaika t is mérséke ljük. 

QUERCETIN és GENISTEIN EGYÜTTES ADÁSA A genistein főleg a 
PIP-kináz működést gátolja , s így csökkenti a dagana tsejt ek
ben a JP3 mennyiségé t. A legtöbb daganatsej tet Gr és/vagy 
kora i M-szakaszba n gáto lja. Mivel a que rcet in és a gen istein 
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A jel-átvitel , mint a petefészekrák daganatp11sztító gyógyszeres kez elésé nek biokémiai célpontja 

eltérő pontokon hatnak, és a sejtműködés kü lönböző szakasza i
ban fejt ik ki hatásukat, a két szer együttes hatását vizsgá ltuk 
OVC AR-5 sej tekben, és azt találtuk, hogy a szerek egymás ha
tását fokozva a növekedésgát lás és a sejtpu sztító hatás is kife

j ezettebb volt. 

Mindkét gyógysz er fokozza a tervez ett sejth alált , a sejt ek dif
ferenciálódását, és gáto lj a a ras illetve a myc onkogének kife
j eződését, a je l-átv itel enzimek, PI- és PIP-kináz működését , 

aminek következtében az IP3 mennyisége gyorsan csökken, és 
gátolja a sejtműködés különböző szakaszait is (8, 11- 13). 

A TIAZOFURJN ÉS A GENISTEIN SEJTNÖVEKEDÉST GÁTLÓ ÉS DIFFEREN

CIÁLÓ DÁST ELŐSEGÍTŐ EGYÜTTES HATÁSA. K-562-es emberi fehér
vérűség sejt eken végze tt vizsgá latainkban beszá moltunk arról, 
hogy a két anyag fokozza egymás sejtn öve kedést gátló és sejt 
differenciálódást elősegí tő hatását ( 14) . E két gyógyszer együt
tes alkalmazása fontos, mert a hatásukkal a daganatos sejt ek 

j el-átvite lét vesz ik célba, s ezze l újabb területet nyitnak a da
ganate llenes gyógyszeres keze lés számára . A daganatsejtek fo
kozo tt j el-átv itelének részj elensége i a megnöveke dett PLC, Pl
és PIP-kináz működés, az emelkedett IP3 mennyiség, továbbá 
a fokozott IMP DH működés. Ezek a b iokémiai célpontok szin
tén hasznosak lehetnek a gyógysze res keze lés hatásának ellen
őrzésében, valamint a közelgő daganatkiúju lás előrejelzésé

ben. 

KÖVETKEZTETÉS A petefésze krák sej tek fokozott j el-átviteli 
működése új, érzékeny célpontokat biztosít a daganatpusztító 
gyógysze res keze lés számára. A tiazofur in, a quercetin és a ge
nistein hatásmódját és hatásait a 2. ábra foglalja össze . 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A vizsgá latok elvégzésébe n Geo rge 
Weber munkáj át a Milan Panic Professzori ösztöndíj és a Ladies 
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