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ÖSSZEFOGLALÓ Az erbB -2 fehérje ki fejeződést (imrnunohisz

tokém iai módszer rel), a szé rum TNF-a és az o ldh ató TNF
recep tor-2 (sT FR-2, ELlSA) menn yiségeket, valamint a 
gyűjtőeres vér egymagvú sej teinek (PBMNC) sej tosztódást 

serkentők (LPS. Co nA. PHA) hatá sára létrejövő TNF-a te rme
lésé t vizsgá ltuk 9 1 (39 FIGO 1. stádiumú , 33 2. stádiu mú, 14 

3. stádiumú , 5 4 . stádiumú ) méhn ya krákos betegnél. A 7 éves 

követési időszak alatt 30 beteg ha lt meg (st4: 5, st3: 12, st2: 11, 

st 1: 2). Az erbB- 2 fehérje kifejeződés jelentősen magas abb vo lt 

az FIGO 3-4-es állapotú betegekné l ( 14/ 19), vala mint a halá llal 
végződött esetekben. ( 14/30 , p<0,000 1, Chi2 tesz t). A szérum 
TNF-a (2,70±0,69 pg/ml) , va lamint az sTNFR-2 (3,85 ± 1,05 

ng/ ml) menny iségeke t lényegese n alacs onyabbnak talá ltuk a 
daga natos betegeknél (p<0,000 1, Mann-Whi tney teszt), mint a 

64 azonos korcsoportba tartozó nő alkotta ellenőrző cso port

ban (TNF-a: 4,32±0,36 , TNFR -2: 4,85±0,82) . A PBMN C-ne k 
a mito gének állal keltett TNF -a terme lése a méhnyak rákos 
cso portban ugyancsak lényegese n alacsonyabb nak mutatkozo tt 

mindhárom sejt osz tódást serkentő esetében (LPS: 35,24 ±8,84, 
ConA : 26,28 ±7,8 1, PHA: 20,48 ±7,04 pg/ 1 mi llió sejt/2 4 óra, 

p<0,0001 ), mint az ellenőrző csopo 1iban (LPS: 65,33±8,82, 
Con A: 5 1,00±8,87 , PHA: 4 1,80±9,0 1). A szé rnm TN F-a , az 

sTNFR -2 mennyiségek , valamint a gyűjtőeres vér egy magvú 

sejtje inek a sejt osztód ást serkentők által előidézett TN F-a ter-
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melése szignifikánsan alacson yabb vo lt az erbB-2 pozitív bete

ge knél, mint az erbB-2 negatí v ese tekben. Mind ezeke t figye
lem be véve megállapíthatjuk , hogy a daga natfehé rjék termelő

dése és a TNF- rendszer tagja inak alacsony szérumsz intje ross z 
kórjósló ada tok a méhnyakráko s betegek távo labbi é letkilátá

sa i sze mpon tjából. 

Kulcsszavak TNF-a, TNFR-2 , erbB -2, méhn yakrák 

ABSTRACT The exp ressio n of erbB -2 protein (by imrnu no

histoche mistry), serum TNF-a, solu ble TN F-recepto r 2 
(sTNFR -2, ELISA) concentrations and mito genic (LPS, Co nA, 

PHA) induced TNF -a produc tion of the per ipheral blood 

mononuc lea r ce lls (P BMNC) we re studi ed in 9 1 (U ICC stage 

1: 39, st2: 33, st3: 14, st4: 5) pat íents with carc inoma o f the 
uterine eerv ix. Durin g a follow- up period of7 yea rs 30 pat ients 

died (st4: 5, st3 : 12, s12 : 11, st 1: 2) . ErbB-2 prot ein express ion 

was significant ly more frequen t in pati ents with UICC stages 

3-4 ( 14/19), and in tho sc with the fata l outcome (I 4/3 0, 
p<0,000 l Chi-square test) . Serum TNF- a (2,70 ±0,69 pg/111I) 

and sTN FR-2 (3 ,85± 1,05 ng/ml) concen tra tions were sign ifi
cant ly lowe r in cance r patients (p<0,000 1, Mann-Wh itney test) 

as compared to 64 age-m atched control wom en (TNF-a: 

4,32±0,36, TNFR -2: 4,85±0,82 ). The mitoge nic induced TNF-a 
production of PB MNC was al so significa ntly less with a ll the 

three mitogens appli ed (LPS: 35,2 4±8,84 , ConA: 26,28 ±7,8 1, 
PHA: 20,48 ±7,04 pg/ 1 million of ce lls/24 hours, p<0,0001 ) as 

compa red to the control s (LPS: 65,33 ±8,82, Co nA: 5 1,00±8 ,87, 

PHA : 41 ,80±9,0 1). Sernm TNF-a, sTN FR-2 concen trations 

and the mitogenic induced TNF-a prod uction of PBM C was 

significantly decrea sed in patients with erbB-2 pos itivity as 
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compared to tho se with negativity. ln conclusion, the expres
sion of the oncoprotein and the lower levei s of the members of 
the TNF syste m seem to be poor prognostic parameter s in 
patients with carcinom a of the uterine cervix. 

Key words TNF-a, TNFR-2, erbB-2, cervica l cance r 

BEVEZETÉS Az erbB-2 (más néven HER -2/neu) fehérje a 
tirozin-kináz-kötőfehérj e (rec epto r) családhoz tartozik . és a 
különböző daganatos betegségek kialakul ásához vezető, a sejt
burj ánzás t és differenciációt irányító több gén működését sza

bályo zza ( 1-2). A szakirod alom az utóbbi időben számos erbB-
2-kötőfehéije ligandot írt le (3) . Az erbB -2 túltermelés össze
függésbe hozható a sejtmérgező gyógyszerekke l szembe ni ér
zéket lenségge l, valami nt több rosszindulatú daganatos megbe
tegedés rossz kórjósla táva l (4-6). Az erbB-2 terme lés kórismé
zés i és kó1jósló jelentőségét már számos egyéb nőgyógyászati 
daganat , például az emlő- és a petefészekrák esetében is kimu
tatták (4). A TNF-rendszer számos kötőfehérjéje és ligandja 

fontos szerepet játsz ik a ve leszü lete tt és szerzett immunitá s 
szabá lyozásában, az anyagcsere fo lyamatokban, a csontfejlő
désben stb. (7). A TNF-rendszer egyik legfon tosabb élettani fel
adata a programozott sejthalál (apoptos is) szabá lyozása. A 
TNF-a az egyik sejthalál-szerkeze tegységge l (doménne l) ren
delkező kötőfehé1jéje (TNF -recepto r-1 , T FR-1 , 60 kD) révén 
elindíth atja a sejten belüli kaszpáz-fehé1jebontó rend szer mű
ködését és ezen keresztü l a programozott sejtha lál folyamatait. 
Ugyanakkor egy másik, sejthalál szerkeze tegységge l nem ren
delkező kötőfehérje (TNFR-2, 80 kD) serkentése gáto lhatja a 
programozott sejthalált (8). A sejtfe lszíni kötőfehérjékből, a 
TNFR-1 és R-2 , a T F-a „vedlő" enz im (TACE, ADAM 17) 

segítségéve l történő fehérjeoldódásos vedlés követke ztében 
egy oldható (szo lúbilis, rövidítve „s") és szabá lyozó feladatot 
ellátó forma képződik és kerül a keringésbe (9). Az erbB-2 ter
me lődése befo lyáso lhatja számos átíródást-segítő fehé 1je 
(trans zkripciós fakto r) tevékenységét, többek között az NF
kappaB-t , ame ly a TNF átíródásának egyik fő szabá lyozója 
( 10). Legújabban leírták, hogy nőgyógyászati daganatok ese té
ben az erbB-2 képződés hatássa l lehet a programozott sejthalál 
fo lyamatokra , ame lyet a TNF-rendszer egy ligandj a idéz elő 
( 11 ). Ezé rt a 7 éves követéses kutatási időszakban megvizsgál 
tuk az erbB-2 fehérje termelődésének, a TNF-a és az sTNFR-
2 szérumban mé11 mennyiségének , valam int a gyüjtőeres vér 
egymagvú sejtjeinek osztódásserkentésre bekövetkező TNF-a 
képződésnek kórjó slati jelentőségét méhnyak rákos betegek 
esetében. 

ANYAG ÉS MÓD SZEREK A tanulm ány kere tében, előzetes írásbe
li beleegyezésüket követően, 91 méhnyakrákos beteget figyel
tünk meg 1995-2001 között a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem 11. sz. Szülésze ti és Nőgyógyászati Klinikáján, va la
mint a Szen t István Kórház Nőgyógyászati Onko lóg iai Osztá
lyán. Az erbB-2 fehérje kifejeződésének immunh isztokém iai 
vizsgálatára szövet mint át vettü nk egyrészt a nőgyógyászati 
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vizsgá lat során (a 3-4-es FIGO stádiumb an l évő betegeknél 
Volkmaru1-eszközzel), másrészt sebészi úton (We11heim -mütét 
során FIGO 1-2-es stád iumú betegekné l) a sebészi leg eltávo lí
tott mintákbó l. A méhnyakrák stádium-meghatá rozásá t (FIGO 
stádium J :39, 2:33 , 3: 14 és 4:5) ultrahang és CT vizsgá latok
kal, valamint a sebészi beava tkozás során nyert minták szövet
tani feldolgozásáva l végezt ük. A TNF-a és sTNF R-2 meghatá
rozására levett szérum mintákat az újoruian kórismézett FIGO 
3-4-es stádiumú méhnyakrákos betegeknél minden ese tben a 
műtét, illetve az esetleges sugárkezelés előtt vettük. Bármilyen 

fe11őzésre utaló klinikai vagy laboratóriumi lelet esetén a be
teget kizá1tuk a vizsgá latból. A betegek 1995 és 2001 között; 
halál ozás i arányát vizsgál tuk. A 64 egés zséges , azono s kor
csopo rtba tartozó - ellenőrző csopo rt - klinikai adatait az 
1. táblázat foglalja össze. 

/. táblázat. A méhnyakrákos betegek és az ellenőrző csoportok klinikai adatai 

Betegek Ellenőrző 
csoport 

Létszám 91 64 
Kor (X+SD) év 48+15 45+ 12 
BMI kg/m

2 
24,1+ 1,8 24,2+ 1,6 

FIGO stádium (n) 
(elhunyt)[erbB-2+] 1 39(2)[ 1 J 

2 33( 11 )[2] 
3 14( 12)[ 11 l 
4 5(5)[5] 

Az erbB-2 fehérj e termelődését a daganat sejtekben a paraffin
ba ágyazott minták metszeteinek immunfest ésével , emberi 
erbB-2 monoklonáli s egér antitestjeinek segí tségével határoz
tuk meg (BioGenex, Mainz , German y) 1: 180-as híg ításban, 
melyet a szak irodalomb an már korábban is leírtak (5, I 2). A 
festődés kiértékelését szem ikvant itatív eljárás sal végeztük ; 

nem festődött sejtek esetén O ponttal, a rákos sejtek kevesebb , 
mint 20%-ának pozitív festődése esetén I ponttal , a rákos sej
tek 20-50 %-ának pozitív festődése esetén 2 pontta l, ha több 
mint 50%-a a sejteknek pozitívan festődött, úgy 3 pontta l érté
keltük a fehérje termelődésének mértékét. Az éhgyom ri szérum 
TNF-a-szintek meghatározása (Sigma, St . Louis, USA Cat. 
Number CKH 200A, inter-assay CV: 7,0%, intra-assay CV: 
4,5% , érzékenység: 0,5 pg/ml) és az sTNFR -2 mennyiségének 
mérése (BenderMedSys tem, Ausztria , inter-a ssay CV: 2,0%, 
intra-assay CV: 1,4%, érzékenység: 0, 15 ng/ml) is ELISA 
módszerrel történt , a gyártó cégek eljárás i leírásainak megfele
lően. A gyűjtőeres vér egymagvú sejtjeit (PBMNC) , 34 méh
nyakráko s betegtől ( 16 erbB-2- pozitív és J 8 erbB- 2-negat ív) 
valami nt 30 ell enőrző személytől, hepar inizált kémcsőbe vett 
vérmintából különítettük el Ficoll- Hypacque sűrűség-grádi

ensen, centrifugálássa l az irodalomban leírtak szer int ( 13). A 

sejtek életképességé t tripánkék-kizárásos-teszttel vizsgá ltuk. A 
10% FCS-t tarta lmazó, RPM I médiumban szétszélesztett 106 
PBMNC-t serkentettük bakteriális lipopo liszacharid dal (LPS, 
E. coli szerotípus 026 :86 , Sigma, St. Louis, USA, 1 mg/ml 
végső koncentráció), concanavalin-A-val (ConA, Sigma, St. 
Louis, USA , 1 mg/ml végső koncentráció) és phytohemagg lu-
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tinnal (PHA-P , Sigma , St Louis, USA, 1 mg/m l végső konc ent
ráció) 24 órán keresztü l, Gre iner- lemezen, Fo rma Sci termo
sztátban 37 °C hőmérsékleten, 5% CO2-ban. A TNF-a tem1e
lődését az L929 sejteke n (ATCC, USA) sejtmér gezéses bioas
say módszer seg ítségéve l határoztuk meg, szintén korábbi 
szak iroda lmi köz lés alapján (14). Alapértékként rekomb ináns 
emberi TNF-a-t (Sigma St. Louis USA) haszná ltunk . Nem
emberi , egér monok lonál is semlegesítő TNF-a immung lobulin 
(Boehringer , Mannhe im, Germany) seg ítségéve l határo ztuk 
meg a mint ák TNF-a sejtmérgezőségének mértékét. A stat isz
tikai elemzésekhez Mann-Whitney tesztet, lineáris korreláció 
analízist (Spearman) és a Yates által módo sított Chi-négyze t 
teszte t alkalmaztuk. Az eredmények elemzé séhez és grafikai 
megje lenítéséhez a Prism3 programot használtuk . 
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/. ábra. a, Méhnyak.rákos betegek és az ellenőrző csoport szérum TNF-a 

mennyiségének alakulása. b, Méhnyakrákos betegek szérum T F-a mennyi

ségei erbB-2 pozitív és negatív esetekben. 

EREDMÉNYEK A méhnyakrákos betege kben jelentősen alacso
nyabb szérum TNF- a (X±SD: 2,70±0,69 pg/ml, p<0,0001) (/. 
ábra ), valamint sTNFR-2 (3 ,85± 1,05 ng/ml, p<0,0001) (2. áb

ra) mennyi sége t mértünk ki az ellenőrző csoportho z képes t 
(TNF -a : 4 ,32±0,36, sTNFR- 2: 4,85±0,82). 

J elentős pozitív egyenes összefüggést (Szignifikáns pozitív li
neáris korre lác iót, Spearma n) találtunk a szérum TNF- a és 
az sTNF R-2 sz intjei között mind a betegekné l (r = 0,3974 , 
p<0,0001 ), mind pedig az egészséges ellenőrző cso portban (r 
= 0,2878 , p = 0,02 11) . 

Nőgyógyászati Onkológia 2003; 8:3-7 

A 

· O ·;:; -~ 
i: 
" u 
g 

-"' 
E 
olJ 

N e 

~ 
u... 
z 
r;;; 

B 

•O 
·;:; 
~ 
~ u 

] g 
..:,,: en 
~ 

e 
e:,:: 
"-z 
t', 

7.5 

5.0 

2.5 

00 

7.5 

5.0 

2.5 

•:=· I••••••• • ::••::•· 
•- .. :: .. , ... 

···=···· -···· . ....• !:::-•.:.• 

méhnyakrák 

•:=· •······ .. :::•::•· 
··=•·=·••' .. ·····•· •···· . ·•: .. ... 

p<0,0001 

.... .. 
. '••····· . ::: . 

kontroll 

p<0,0001 

... 

0.0-'- -- ------ - - ---- --
erbB-2 pozitív erbB-2 negatív 

2. ábra. a, Szérum sTNFR-2 mennyiségének alakulása méhnyakrákos bete

gekben és az ellenőrző csoportban. b. Méhnyak.rákos betegek szérum sTNFR-

2 mennyiségei erbB-2 pozitív és negatív esetekben. 

Az sTNF R-2/TNF-a hányados (p<0,0001) jelentősen emelke
dett volt a dagana tos betegek ben ( 1,49±0 ,53) az ellenőrző cso
po11hoz képe st (1,12 ±0,18) . A TNF-a és sTNFR-2 mennyi sé
gek jelentősen alacsonyabbak voltak az előrehaladottabb stádi
umú (UICC 3-4) betegekné l az alacsonyabb stád iumú betegek

hez viszonyítva ( 1-2) (2 . táblázat) . 

2. táblá:at. TNF-a, TNFR-2 koncentrációk és a TNFR-2(fN F-a hányados 

(X±SD) alakulása méhnyakrákos betegekben és az ellenőrző csoponban 

n TNF-a pg/ml TNFR-2 TNFR-2(fN F-a 
Méhnyakrák 91 2,70+0,69* 3.85+ 1.05* 1,49+0,53* 
FIGO I stádium 39 3,29+0,39* 4.60+0.68 1,42+0,30* 
FIGO 2 stádium 33 2.52+0,33* 3.75+0.78* t ,50+0,39* 
FIGO 3 stádium 14 1,81+0,26* 2,68+0,39* 1,47+0,33*** 
FIGO 4 stádium 5 1.45+0.22* 1,9 1+0,18* 1.35+0,27 
ErbB-2 pozitív 16 1.58+0.38** 2,55+0.57** 1,68+0,49 
ErbB-2 negatív 75 2,82+0.62 4.06+0.87 1,48+0,37 
Ellenőrző csoport 64 4.32+0.36 4,85+0,82 1,12+0,18 

• p<0,0001 az ellenőrző csoporthoz viszonyítva (Mann-Whitney teszt) 
** p<0,0001 az erbB-2 negatív betegekhez hasonlítva 

*** p = 0.0002 az ellenőrző csoporthoz viszonyítva, T 'F-a: FIGO 1-2 stá
dium: p<0.0001, 2-3 stádium: p<0,0001. 3-4 stádium: p = 0,01, TNFR-2: 1-
2 stádium: p<0.0001, 2-3 stádium: p<0,0001, 2-4 stádium: p = 0,0002, 3-4 
stádium: p = 0.0026 

A gyűjtőeres vér egymagvú sejtjeinek (PBMNC) TNF-a tem1e
lése szintén jelentősen alacsonyabb volt a méhn yakrákos bete
gekben az egészség esek adata ival összehasonlít va (3. táblázat). 

5 



Me/c er Zs és 1111111ka1ársai 

3. 1áblá:a1. PBMNC mitogén által keltett TNF-a termelése méhnyakrákos 

betegekben és az ellenőrző csoportban (X±SD. pg/ 1 millió sejt/24 óra) 

LPS 
ConA 
PHA 

Méhnyakrák ErbB-2 

(n = 34) 
35,24+8,84* 
26,26+ 7,81 * 
20,48+7,04* 

pozitív 
(n = 16) 
29,81 +6,42** 
20.00+ 3,40** 
14.96+2, 12** 

ErbB-2 
negatív 
(n = 18) 
40,06+7,95 
31,21+6,62 
25.32+6, 18 

*p<0,0001 az ellenőrző csoporthoz viszonyitva 
**p<0.0001 az erbB-2 negatív betegekhez viszonyítva 

Ellenőrző 

csoport 
(n - 30) 
65,33+8,82 
51,00+8,87 
41,80• 9,0I 

Az erbB-2 fehé1je termelődését 16 beteg daganatm intáj ából 

mutattuk ki. Közülük kettő ese tében (mindketten FIGO 4-es 

stádium) az erbB-2 fehérje nem csak a daganatsej tekben, ha
nem a szöve ttani lag ép méhnya ksejt ekben is megtalálható vo lt. 

Az erbB-2 fehétje termelődése sz ignifikánsan erőtelj esebb 

(sco re: 2+, 3+) és gya koribb vo lt (Chi-négyzet teszt Yates iga

zításs al, p<0,000 1) az FIGO 3-4. stádiumú betege knél (n = 
14/19) az 1-2 stádium ú betege khez viszonyítva (2/72, sco re: 0, 
1 + ). A 7 éves köve téses időszakban 30 beteg hunyt el. Az erbB-

2 fehé1je poz itivitás jel entősen gyakor ibb volt (Chi-négyzet 

teszt Yates igaz ítássa l, p<0,000 1) köz öttük ( 14/30) a túlél ő 

assz onyokk al sze mben (2/6 l, viszony ított kock áza t: 5,36, odds 
hányados: 14,23). 

A TNF -a (l ,58±0,38) (/. ábra, 2. táblázat ) és az sTN FR-2 

(2,55±0,57) (2. ábra, 2. tábláza t) mennyisége k szignifikánsan 

alacsonyabb ak (p<0,000 1) vo ltak az erbB -2 pozitív betegek

nél, az erbB-2 negatív egy énekhez képest (TNF-a : 2,82 ±0,62, 
sTNFR -2: 4 ,06±0 ,87). 

A sejtosztódást-serkentők által előidézett TNF-a termelődés az 
erbB-2 poz it ív betegekb en j elentősen alacsonyabb volt az erbB-

2 negatív nők adataihoz viszony ítva (3. ábra, 3. táblázat). 
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MEGBESZÉLÉS Az erbB-2 fehérje kifejeződése kórjós ló jelentő

ségűnek tünik a kü lönböző daganatos meg betegedése kben , 
több ek között az em lő- illetve a pete fésze krák esetén. Az erbB-

2/ HER .. . 2 gén túlterme lődése az emlő- és petefés zekrákok 

mintegy 30%-á ban fordul elő ( 15-16). A erb B-2 gént daga nat

minták kisebb részébe n mutatták ki, de sok más esetben a fe
hérje túltermelődését figye lték meg . Legújab b vizsgá latok sze

rint az immunh isztokémiai mód szerek biztos ítják a legmeg bíz

hatóbb elj árásokat az erbB- 2 sz intj ének meghatározásához 

( 1 7). E mód szer seg ítségéve l 17%-ban mutattuk ki méh

nyakrákos be tege inknél az erbB-2 fehérj e kifej eződését, leg
gyakr abban a FIGO 3-as és 4-es stád iumb an. A daga natfeh érj e 

(onkoprotein) j elenléte sz intén jelentősen gyakoribb vo lt az el

hunytak között. Az erbB-2 fehérje túltermelődése befo lyásol

hatja a daganatsej t érzékenységé t a TNF- a által keltett progra

mozott sej thalál és a limfoki n-ge rj esztett ölősej t (LAK) sejt
bontó folyamatai iránt ( 11, 18). A daganatsejtek elleni csökkent 

sejtes imm unválasz a daganat keletkezésé re hajl amos ító ténye

ző lehet. Betege inknél sz ignifikán san alac sonya bb szérum 

TN F-a és sTNFR-2 szinteket ész leltünk. Az FIGO I stádiu mú 

méhnya krákos nők ese tében lényegese n alacso nyabb citokin és 
kötőfehé1j e me1m yisége ket mértünk , mint az egés zséges ellen
őrző csoportban. Még nagy obb koncentrác ió csökke nés vo lt 

észlelhető a magasabb FIGO stádiumú betegek eseté ben. A 

gyüjtőeres vérben lévő egy magvú sej tek kü lönféle alcsopo1tja

inak serkentése során (mono citák LPS-se l, különböző T-sej t 

3. ábra. PBMNC mitogén által keltett T F-a termelése méhnyakrákos bete

gekben és az ellenőrző csoportban. a. LPS keltette TNF-a tem1elés méh

nyakrákos betegekben és az ellenőrző csoportban. b. ConA keltene TNF-a 

termelés méhnyakrákos betegekben és az ellenőrző csoportban. e. PHA keltet

te T F-a tem1elés méhnyakrákos betegekben és az ellenőrző csoportban. d. 

LPS keltette T F-a termelés erbB-2 pozitív illetve negatív méhnyakrákos be

tegekben. 
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ErbB-2/HER-2 fehé rje kifejeződés, szérum TNF-a és a= oldható 7iVFR-2 s=én1111111e1111yiségé11ek értékelése 111éh11yakrákos betegekben 

fajt ák Co nA-va l és PHA-val) sz intén csökke nt TNF -a képző
dést ész leltünk valame nnyi tanulmányozo tt sejto sztódást ser
kentő ese tében. Ezek a megfigye lések szintén alátámasztj ák a 
csökkent immunológiai vá lasza dó képesség közreműködését a 
méhnyakrák kifejlődésében. Az erbB-2 túltermelődéséve l ren
delkező nők ese tében alacso nyabb szérum TNF-a és sTNFR-2 
mennyiségeke t mé11Ünk, és a mitogének hatásá ra bekövetkező 
TNF-a termelődés is kevese bb volt. Ezen adatok felvetik an

nak lehetőségét, hogy a TNF-r endszer csökke nt működése elő
rehaladott stád iumú méhnyak rákos betegekben hozzájárulha t 
az erbB- 2 megeme lkedett előfordulásához. 

A TNF -a irányítja és össze kapcsolj a kötőfehérjék képződését 

és ved lését. Ezt támas ztja alá az általunk megfigye lt összefüg
gés a szé rum TNF-a és sTNFR-2 koncentrációk változása kö
zött mind a daga natos betegek, mind pedig az egészséges el
lenőrző csoportok esetébe n. Az sTNFR- 2 kettős szerepet tölt
het be a keringésben a TNF-a feladatainak szabályo zásáb an. 
Egyrészt semleges ítheti a keringő TNF -a- t azáltal, hogy ver
seng a több i sejtfelü leti kötőfehérjékkel. Másrész t az ilyen kap
cso lat megnöve lheti a citokin fé léletidej ét a keringésben. Az 
sTNF R-2/TNF-a hánya dos eme lkedett a daganatos csopo1t 
ban, ame ly különbséget feltételez ezen betegekben mind az 
sTNFR -2 termelődésében, mind pedig a T F-a által létreho
zott vedl ésébe n. A TNFR-2-nek nincs sejten belüli sejthalál 
szerkezetegysége és nem közve tít prog ramozo tt sejtha lál fel
adatot , ezálta l a TN FR-2/TNF- a hányadosok viszo nyított 
eme lkedése a daganatos betegekné l az egészséges ellenőrző 

csoport tal szemben elősegítheti a daganat k ifej lődését. 

KÖVETKEZTETÉS Az elvégze tt kutatómunkánk eredményeké nt 
következte tésként elfogadhatjuk, hogy az erbB-2 fehé 1je tú l
terme lődésének kó1jó slat i jelentősége van a T F-rendsz er 
csökkent működését illetően méhnyakráko s betegek ese tében . 
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