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ÖSSZEFOGLALÁS A ráksejtek megvá ltozott génjei folyamatos 
osztódá sra sarkallják az érint ett sejt eket. A sejto sztódás fenntar
tásához az is szükséges, hogy a sejt anyagcse réje megváltozzék, 
alka lmazkodjék a felfokozott nuklein sav (RN S/ DNS) és egyéb 
anyagcse retermékek képzéséhez. Ezekhez a folyamatokhoz a 
daganatsejtek.nek nagy mennyiségü előanyagra van szükségük. 
Az Avemar hatásmódjá nak megértéséhez elengedhete tlenül 
szükséges anuak ismerete, hogy a ráksejtek megvá ltozott 
anyagcseré jük folyamán a szőlőcukrot nem csak a kémia i ener
g ia termelésé re, hanem a vázépítő és az anyagcserében fontos 
szerepet j átszó molekulák előállítására is felhasználják. A daga
natsejtek állandó osztódásának elengedhetetlen feltétel e a sző
lőcukor folyamatos felhaszná lása, ame ly a fe lépítő folyamatok
ra épül. Egy másik jelentős történés, ame ly a daganatsejtek 
anyagcseréj ét a normáli s sej tekétől megkülönbözteti az, hogy a 
fe lépítő anyag cse re-fo lyamatok, nem-ox igénfüggő lépése i 
rendkívü li mértékben felerősödnek. Ez a folyamat csak a rák
sejtek sajátja , és éppen ezért célpontja lehet új kórismézési és 
kezelési eljárások kifejlesz tésének. Az utóbb iak közé tarto zik 
pl. a Gleevec (STl57 l) és az Avemar (MSC5 5 l l 09). 

Dolgozatunkban bemutatjuk , hogy az Avemar milyen módon 
gátolja cé lzottan a daganatsej tek osztódását azok anyagcseréjé 
nek befo lyáso lásáva l. Tárgya ljuk tová bbá, hogy a kü lönböző 

rosszindul atú dagana tok esetén - más kezelés i eljáráso kkal 
össze hason lítva, vagy azokka l együtt - mit várhatunk az Ave
mar alkalmazásá tó l. Megmutatjuk , hogy az Avemar a dagana t
sejt anyagcse rét befo lyásoló hatásmódjábó l eredő külön elő

nye, hogy e lőrehaladott betegségbe n is - am ikor már más ke
zelések hatásossága kérdéses - jó eredménnyel alkalmazható. 
Az Avemar új utaka t ny itott meg a rossz indulatú daganato s be

tegségek kiegészítő és támoga tó keze lésében. 
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Kulcsszavak daganatsejt -anyagcse re, Avemar, kiegészítő ke

zelés, hatásmód 

A DAGANATSEJTEK ANYAGCSERÉJÉNEK JELLEMZŐI Köztu dott, 
hogy a daganato s betegek jelentősen fogynak, erőnlétük el
vész, ellenálló képességü k meggye ngül, és ezér t fertőzésekre 
rendkívül hajlam ossá válnak. A halál a rosszindu latú daga natos 
betegségek következtében majdn em mind ig va lam ilyen éle t
fontosság ú szervrendszer müködésének nagymértékü csök ke
nése miatt vagy az élettel összeegyez tethetetlen súlyos fogyás , 
az anyagcser e telj es összeom lása követke ztében áll be. Az 
a lapvető kérdés a daganatos betegségek rossz indu latú ságának 
és az Avemar hatásmódjának megért éséhez az, vajon hogyan 
tudnak a daganat sejtek állandóan növeked ni egy folyama tosan 
és rohamosan romló szerveze tben egésze n a halál beá lltáig. 
Nos , ez csak úgy lehetséges, ha a daganat sejtek egy o lyan alap
anyago t használnak fe l növekedésükhöz, ame lyet a sze rvezet 
folyamatosa n biztosít, és a müködéséhez elenged hetetlen. Egy 
ilyen alapanyag a szől őcukor, amelynek szintjét szervezetünk 
minden körülmények között igyeksz ik az élettani határok kö
zött tartani. Már az 1930-as éve kben megfigye lték, hogy a da
ganatsejt ek glükóz anyagcse rére állnak át, és ebbő l a moleku
lából elképesztően nagy mennyisége t, az ép sejt eknél akár 20-
30-szor többet képesek felvenni . A szőlőcukor egy része ener
giatermelődésre fordítódik , egy másik jelentős része viszont a 
nuk leinsava k termelődéséhez használód ik fel. 

Egy másik fontos elem a daga natsejt anyagcse réjének a meg
értéséhez az, hogy eze k a sejtek alacso ny rész leges oxigénnyo
más, azaz oxigé nhiányos körülmények között is képesek osz
tódni , illetve megteleped ni . Ehhez viszont az szüksége s, hogy 
a sejten belül - a makromo lekulák képzésé nél - ne az oxigé nt 
igénylő, hanem a nem-oxigénfüggő folyamatok ura lkodjanak. 

A nem-oxigénfüggő lebontó és felépítő anyagcse re-fo lyama tok 
a daganatsejt ekben a pentóz körfo lyamatba n és a cukorlebon
tás korai szakaszába n zaj lanak , aho l is a szőlőcukor felhaszná
lása a ribóz vagy laktá l képzéséhez történik. A ribóz molekulák 
az RNS és DNS építőkövei , éppen ezért a daganatsejteknek 
nagy szükségük van a szőlőcukor ilyen irányú felhasználására . 
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A fo lya mat kulc se nzimei a tran sz ketol áz és transzaldo láz, ame

lyek képese k a 6 szé natom os foszfori lált glükóz szárma zékok
ból 5 szénatom os ribó z előállítására. A folyam at érdekessége, 

hogy te ljes eg észé ben megfordítható , nagyo n gye nge ellenőr

zés alatt áll , és a daganat sejt szá mára a nagy me1myi ségű nuk 

leinsav e lőanyag képzés éhez a legkedvezőbb. A ribózmoleku
la oxigénfüggő úton történő képződése redukál ó energiát is ter

mel. Az utób bit a daganat sej t nem „pazarolj a e l" a zsírsavak 
képzésé hez , lévé n ezt csa k a nukl einsava k képzésé nek árán va

lósíthatná meg. Ez abbó l is ny ilvá nvaló, hogy a daganat sejt ek 

szerk eze te nagy on egyszerű, differenciálatlan : a zs írsavak és 
aminosav ak képződésének csök kenése miatt a daganat sejt nem 

képes elegendő fehé1jét és triglicerid eket előáll ítani a kötőhe

lyek , enz imek, sze rkeze ti fehé1j ék és sejt fala lkotórésze k létre
hozásához . A daganatsejt egy et len cé lt va lósít meg, de azt 

rendk ívül hatá sosa n: roh amosan képes osztódn i, és kezdetle

ges , működésükben súlyosa n zavart sejt eke t létrehozni . Az 
imént le írtak mind en dagan atsejt alapvető tulajdon sága i, füg

getlenül attó l, hogy milyen módon : genetikai vagy j e látv ite li 
e ltérés, növeke dés i horn1onra va ló kóro s válasz vagy kémiai 
károsodás útján jö ttek létre. 

AZ AVEMAR HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA CUKORIZOTÓPOS MÓD· 

SZEREKKEL Ésszerűnek tűnik a daganatsejtek anyagcse réj ét 
úgy vizsg álni, hogy a sejtt enyészetek be izotópp al jel ze tt cukor

mo lekul át adun k, és megfigye ljük azok sej ten belüli e losz lását 

Ave mar keze lés nélkül és kü lönböző mennyi ségű Avem ar ke
ze lés hatásá ra . A Kalifornia Egy etemen lévő labora tóriumunk 

ban, Los Ange lesben, e lvégeztünk ilye n vizsgá latokat két fajta 
daganatsej t-tenyésze tben is: az egy ik egy gyorsan növekvő 

hasnyá lmirigyrák-sejt vo nal, a másik pedig fehérvérűségből 

szá rmazó sejtt enyész tés vo lt. A két sejtvon alban kapott ered
ménye k haso nlóak, és az t mutatj ák, hogy az Avemar erősen gá

to lja a daga natsej teket abban , hogy szőlőcukrot fosz fori lál
janak , azaz akti vá ljanak. Ezze l nagy mértékben csökken a da

ga natsejte k cuk orfe lhasz nálása , amely a sze rvezet szá mára 
kedvező, hisze n a szőlőcukor a szab ályos sejtműködések fenn 

tartásá ra, az egészséges szervek ellátására fordítódh at. Enn él is 

érdekeseb b viszo nt , ami a daganat sejt nuk leinsava ihoz e len

gedhetetlenül szükséges ribóz képzésé nél történik. Az Avemar 
mennyiség-hatásfüggően, azaz az a lka lmazott mennyiség ará

nyában, gátolja a sejt ek azo n képességé t, hogy szőlőcukorból -
a pentóz-körfo lyama t nem oxigénfüggő folyamat ait igé nybe 

véve - a nukl einsav hoz szük séges ribóz t, az RN S és a DNS 
előanyagát, képezzék . A Barce lonai Egye temen elvégze tt en 

zimológ iai vizsgá latokkal megállapítottuk , hogy az Avemar 

cé lzottan csak a daganat sej tekben gátolja a hexokin áz, glükóz-
6-P-dehidr oge náz, trans zketoláz és tej savdehidr oge náz enzi

mek működését. Ezzel ké pte lenné tesz i a daganat sejt eket arra, 
hogy a sze rveze t glükóz ta1ta léka it felhasz nálj ák , és azt sajá t 
utódsej tj eik RNS - és DNS -molekuláiba beépítsék. 

Egy más ik, nagyo n érdekes, az Avemarral keze lt daganat sej
tekb en megfigyelhető hatás az, hogy a nuk leinsavak képzéshez 

fe l nem használt szőlőcukrot a daganat sejtek zs írsava k képzé-
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sére fordítják . Ez a fo lyama t a sejt érettségé nek, ,,di fferenciá lt

ságá nak" fok át jelentősen emeli , azaz a ráksej tek a szabá lyos 
anyagcse rére térnek át. 

AZ AVEMAR HATÁSMÓDJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA MÁS RÁK

KEZELÉSI ELVEKKEL ÉS EUÁRÁSOKKAL A ráksejt ek eltávolít ása a 

szervezetbő l több úton történhet: sebész ileg, sejtmérgező sze

rekke l (,,kemot erápi áva l") vagy sugárkez elésse l. Ezek a keze

lések egy ike sem rendelk ezi k az Avemar alapvető tu lajd onsá
gáv al, miszerint az Avemar me llékhatások nélkül célzottan a 

daganatsejtek et pu sztítj a. Ezt azzal ér i e l, hogy olyan anyag
csere folyamatok at gátol az alkalmazo tt mennyiség arán yába n, 

amelyeket sz inte kizárólag a daganatsejt ek hasz nálnak a nukle

insavak képzéséhez. Az Avemar tulajdon képp en az egészséges 

sejtek anyag csere-fo lyama tait is képes gátolni, de csak, mint
egy 50-sze r nagyobb menn yiségbe n, mint ame nny it a ráksej tek 
elpusztítá sáho z egy betegnek adni kell. 

Az Avemar másik érdekes tulaj don sága, hogy nem szük séges 

fajlagos fehérj eátalakulá s vagy génhi ba a daganatellenes hatás 
kifejt ésé hez . Számo s új rákgyógyszer - amely csa k j ó l meg

hatá roz ható daganatos betegsége kben hatásos, mint például a 
Gleevec idü lt csontve lő eredetü fehérvérűségben - saj átos és 

csak kevés ráksejtben meglévő olyan kóro san megvá ltozo tt fe
hérjék hatását gátolj a, amelyek érdekes módon ugya nazokat az 

anyagcs ere enzime ket szabályozzák, min t amelyeket a daga

natell enes hatás ki fejt ésé hez az Avemar is befo lyáso l. 

KÖVETKEZTETÉSEK A fentebb le írt jóték ony, a j elenleg i és koráb
bi daganate llenes szerek hatásmódjától lényegese n különböző 
hatások miatt, az Avemar kiválóan alk almas a daganato s beteg

sége k kiegészítő kezelésére. (A kész ítmény, a daganatos betegek 
sajátsá gos tápszereként, ebben a java llati körben került törzs

könyvezés re 2002-ben.) Az Avemar általános daganatellenes ha

tásábó l következ ik, hogy a ráko s betegségek többségé ben j ó 
eredménnyel használható, még olyan előrehaladott kórfolya ma

tokban is, amikor a beteget más kezelésse l már nem lehet ered

ményese n keze lni. Az Avemar sajátos anyagcse rehatása iból kö
vetkez ik, hogy az azt szedő betege k tests úlycsökkenése megáll , 

még áttétes betegség ük előrehaladása is je l entősen le lassul vagy 
tartósa n megáll, és erőnlétük s immunműködésük foko zódik, 

amin ek következtében más daganat ellenes keze lések káros hatá

sait szerveze tük jobb an képes elviselni. Mindeze n hatásai t az 
Avemar úgy fejti ki, hogy a szervezet számára , a j avasolt adago
lásban, semmil yen ismert meg terhelést nem j elent. Ezért mond

hatjuk, hogy a készítmény új utakat ny itott meg a rossz indulatú 

daganatos betegsége k kiegészítő és támogató kezeléséb en. 
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