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BEVEZET~S Előző köz lemé nyünkben ( 1) összefog laltuk az Ave
mar néven Magyaro rszágon is forga lomban lévő erjeszte tt bú
zacsíra kivonat ráke llenes hatása it bizonyító állatkísérletes és 
klinikai ered ményeket. Az alább iakban a készítmény immuno 
lóg iai hatása it ismertetjük. 

IMMUNOLÓGIAI HATÁSOK Az Avemar immunológiai hatása i 
többszö rösek . Bőrszövetek átültetése után a le lökődési idő je
l entősen csökkent az Avemarra l keze lt és csecsemőmirigyük

től megfo szto tt egerekb en az e llenőrző (ugyancsak csecsemő

mirigyüktő l megfosz to tt) csopo 1ihoz viszonyítva (2). Mive l a 
befoga dó szerve zetben az átült etett szövet tel sze mbeni vála
sza elsősorban a sejt es immunvá laszon alapul, ez az eredm ény 
arra uta l, hogy Avemar hatására a sejt es immun válasz nagy
mértékben foko zódik. Ennek az adja a jelentőségét, hogy a 
szerveze t természetes daganate llenes immu nválasza ugyan
csak a „sejte s" immunrendszer működésén alapul. Az elsődle

ges daganate llenes sejte s immunvála sz az NK (natural killer, 
természet es ölősejtek) működésének függvé nye. Ezeknek a 
sejteknek a tevé kenységé t az MHC- 1 (main hi stocompatibi li
ty, fő hisztokom patibil itási) antigének csökke nt szintje fokoz
za . Az MHC -1 antigének sej tfe lszínen való j elenléte biztosítja 
az immun sejtek részé re az adott sejt sajá tként történő felisme
rését és elfoga dásá t. Az MHC- 1 antigének mind en sejtma ggal 
rendelkező sejt felszínén megta lálhatók. Az MHC- 1 moleku la
együt tes a sejtb en elbontott be lső eredetű fehérjé k pept id töre
dékeit is tart almazza, amelyek az MHC-1 alfa és béta mik 
rog lob ulin pept idláncok kapcso lódását és térszerkezetét biz
tos ítják . Az MHC- peptid együttes fe lisme rése az immun sej 
tek á ltal az immu nválasz a lapvető mozzanata. Az Avemar -ra l 
keze lt Jurk at T-sejtes és Raji Burk itt- limfóma sejt ek fe lszínén 
csökke n az MHC-1 mole kulák kifejeződése, az előbbiekben 
90% -ka l, az utóbb iakban 69%-kal (3-5). Ez , a keze lés hatásá
ra bekövetkező jelentős mértékü MH C-1 antigénszint csökke
nés elősegíti a daganatsejt ek NK- sejt ek álta l történő elpusztí

tásá t. 
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A daganate llenes termé szetes immun vá lasz másod ik legfo nto
sabb „vo nala" az egymagvú fa lósejtek (makro fágok) működé
sén alapul. Ezek a falósejtek minden szervben és szövetben 
előfordulnak. Fő feladatuk a sejtfa lás (fagoc itózis) és b iológ iai
lag hatásos moleku lák (oxigén gyökök, citok inek) terme lése. 

Az egymagvú falósejtek által terme lt legfono sabb citokin, a 
daganatellenes védekezés fő közvetítője a TNF-a (tumornek
róz is faktor alfa), ame ly helyi gyu lladásokban és az össze tapa
dási folyamatokban is alapvető szerepet j átszik. A TNF-a mind 
közvetle n (apoptóz is kiváltása, ox igén gyökök terme lése), 
mind közvetett (daganatok érképzésé nek gát lása , egyé b daga
natellenes sej tválaszok fokozása) módon képes a daganat sejte
ket elpusztítan i. Az Avemar, embe ri THP-1 n,ie loid leukém ia 
sejt vonalon, a lipopoliszaharid és forbol-miri sztil acetát egy üt
tes adásáva l ingerelt dagana tsejtek TNF-a terme lését mennyi

ségfüggő módon fokozta. 

Az immunglobulinszerü ICAM- 1 (intrace lluláris adh éz iós mo
lekula, CD54) a sejtek közötti kapcso lódásban vesz részt, és 
szerepet ját szik a fehérvérsejtek érpályából történő kivándorlá
sában. Az immun sejtek elju tása a gyulladás/dagan at helyéhez 
alapvető része a hatékony immunvá lasznak. A TNF -a fokozza 
az ICAM- 1 moleku lák termelődését , elősegítve a limfoc iták 
„cé lközelbe" jut ását. Az Avemar önma gában is képes emelni 
az ICAM- 1 moleku lák szintjét, és ez a hatása szinergisztiku s a 
TNF-a hason ló hatásáva l. Így az Avemar kettős módon (önm a
gában és az egymagvú falósejt ek TNF-a terme lésé nek növe lé
séve l) fokozza az lCAM- 1 termelést, és így a daganate llenes 
fehérvérsejtek elj utását a daganat helyéhez (6-8). 

A megfigy elt immunológ iai hatások arra ösztö nözték a kutató 
kat, hogy a daganatos immunválas zon túl egyes immun ológ iai 
modellekben is megvizsgá lj ák az Avemar hatását. A patk ányban 
kiváltható „adjuváns" izült:Lgyulla<lás a:t, emberi reum ás izület
gyulladás (reumathoid arthriti s) egyik leggya krabba n alka lma
zott kísérletes modellje. Ezen a mode llen a 2 x 2,5 g/kg/ nap 
adagolásban alkalmazott Avemar köze l azonos hatékony ságo t 
mutatott az indometac innal és dexametazonnal (9-10) . Ennek a 
rendkívüli gyulladásgátló hatásnak a fo lyamata még nem fel
derített, erre vonat kozóan további vizsgá latok vannak folya
matban. Figye lembe véve azt a tényt, hogy az Avemarnak a 
nem- sztero id gyu lladáscsökkentőkkel vagy szteroi dokk al 
össze hasonlítva nincs mellékhatása , az Avemar ígéretes lehető
séget rejt magában a reumás izületgyulladás keze lésére. Ezt a 
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várakozá st alátáma sz tják az eddig végzett el őzetes klini kai 

vizsg álatok is ( 11 ). 

Kísérlete sen előidézett SLE-be n (sz isztémás lupus erythemalo 

sus) v izsgá lták az autoant itesl sz inteket Avemar kezelés hatá
sára egerekben. Valame1myi vizsgá lt ellenanyag termelődése 
jelentős mérté kben csökkent , és az Avemar autoan titest terme

lést gát ló hatá sa az Avemar keze lés abbaha gyása után egy hó

nappal is kimutatható volt , sőt egye s ellenanyagok vonatko zá

sában a termelődés tovább csö kkent ( 12). Ugyanez a vizsgá lat 
további érdekesség ge l is szo lgá lt, nevezetesen , az autoanlitest 
termel és csökke nésé nek hát terében a Th lffh2 citokinek ter

melődésének arányvá ltozása állt. Az Avemar hatásá ra a Th2 
ci tokinek termelődése ugyan is gátló dott, míg a Th 1 citok ineké 

fokozódott ( 13). Mivel a Th I citokinek a sejte s, a Th2 citoki 
nek a hu morális immunvál asz szabályo zásában illetve „kiv ite

lezésé ben " vesznek részt , ez a megfig ye lés magyará zhatja az 

Avemar kezelés hatását mind az immunbetegsé gekben , mind a 

daga natos megbe tegedése kben ( 14). A humorá lis immun vá lasz 
gátlása ugyanis jó téko ny hatású az autoimmun betegségek 

gyógy ításában , míg a sejte s immun válasz serkentése a ross zin

dulatú dagana tok leküzdésé t seg íti. 

A következő közlemé nyben az Avemarnak az anyagcse rére és 

a je látvite li folyamatokra kifejtett hatásait isme11etjük. 
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