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Bevezetés 

 
 

A szabadgyökös károsodások minden patológiás folyamatban kimutathatók, így az 

ischaemiás-reperfusios károsodásban és a daganatok kialakulásában. A máj a szervezetben 

betöltött központi szerepének köszönhetően fokozottan ki van téve az oxidatív 

károsodásoknak, és az egész test károsodása által beindított védekező mechanizmusok 

működésében is egyértelműen szerepet kap. Ezért a máj, mint sokk-szerv a szabadgyökös 

károsodások kutatásának kitűnő modellje lett az évek során. Számos sejtszintű mechanizmus 

feltérképezése vált valóra, de még sok megoldatlan kérdés vár tisztázásra. Kutatásaimat ezért 

a májon, és a vele közvetlen kapcsolatban lévő szerveken (bél, vér) végeztem.  

Magyarországon a májdaganatok, illetve a helytelen életmód és a környezeti ártalmak miatt 

kialakult emésztőrendszeri daganatok májáttétei magas arányban találhatóak meg az éves 

halálozási statisztikákban. A jóindulatú májdaganatok bizonyos felmérések szerint a felnőtt 

lakosság körülbelül 10 %-ában fordulnak elő. A tumoros betegek antioxidáns státuszának 

tanulmányozása napjaink egyik fejlődő kutatási irányvonala világszerte. A jó- és 

rosszindulatú májdaganatok által okozott eltérések detektálása a szöveti redox-

homeosztázisban segíthet a tumor diagnosztizálásában, illetve kezelésének megvalósításában.  

A májtumoros betegek kezelésének legfontosabb lehetősége a műtét. A májműtétek során 

fellépő ischaemiás-reperfusiós károsodás a betegek túlélésének és a szövődmények 

kialakulásának egyik legfőbb okaként ismert. A máj oxigénhiánya, majd ezután a hirtelen 

jelentkező relatíve magas oxigénellátottsága a szabadgyökös folyamatok beindulásán 

keresztül az egész redox homeosztázist felboríthatja. A reaktív oxigén specieszek mind a sejt 

membránjait (a lipidperoxidáció folyamata során), mind a fehérjéit és az örökítő anyagát 

egyaránt károsítják. Szabad gyökök hatására gyakorlatilag minden általunk ismert celluláris 

adaptációs reakcióút beindulhat. A szabad gyökök és a foszforilációs kaszkádok az ismert 

transzkripciós faktorok indukálásán/gátlásán keresztül az antioxidáns védekező rendszer 

elemeinek szintézisét indítják be. A károsodás folyamán a redox-homeosztázis egyik 

alappillérét jelentő fémionháztartás is megváltozik. Amennyiben a károsodás nagymértékű, és 

a sejt alapvető életfunkciói súlyosan sérültek, a sejt apoptotikus vagy nekrotikus halála 

következik be.  

A két alapvető sejthalálfajta tanulmányozásából megérthető, hogy a májműtétre kerülő 

betegek esetében az elkerülhetetlen májkárosodás csökkentésének legfontosabb 

mechanizmusa az oxidatív stressz kialakulásának, illetve a fémtartalom megváltozásának 
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mérséklése. Ez a cél megvalósíthatónak tűnik különböző természetes antioxidáns 

készítmények alkalmazásával. Bár a megfelelő kezelési protokoll még hosszú évek kitartó 

kutatómunkájának eredményeként fog elkészülni, az alkalmazott antioxidáns ideális 

mennyisége, illetve az előkezelés ideális időtartama napjainkban még nem ismert. Ráadásul a 

túlzott antioxidáns-kezelés által beindított antioxidáns stressz akár tovább ronthatja a betegek 

állapotát. 

Munkámban a máj redox-homeosztázisának változásait kívánom bemutatni májműtétek és 

májdaganatok kapcsán. A kísérletes és a humán kutatás egymást kiegészítve remélhetőleg 

számos használható eredményt szolgáltat majd a klinikus orvosok számára is.  

 
 

Célkitűzések 
 

 
Az élő szervezet redox-homeosztázisának megváltozása minden esetben komoly 

betegségeket, működési diszfunkciókat okoz, ezért kutatása napjainkban a tudományos 

érdeklődés középpontjában található. Kutatásaim során célom volt az általam vizsgált 

biokémiai, molekuláris biológiai, analitikai, illetve klinikai rendszerekben ezeknek az 

összefüggő változásoknak a minél szélesebb körű feltérképezése. A redox-homeosztázis 

teljeskörű vizsgálatához a fémion-háztartás és a zsírsavanyagcsere vizsgálata is 

elengedhetetlenül fontos a molekuláris biológiai reakcióutakra kifejtett hatásuk miatt.  

Állatkísérleteimben célom volt egy új, komplex modellrendszer kialakítása a redox-

homeosztázis vizsgálata céljából, a májműtéteket kísérő, az oxidatív stressz mechanizmusán 

alapuló ischaemiás-reperfusios 45 perc ischaemiát követő 15 perces, illetve 24 órás 

reperfusiós májkárosodás patkánykísérletes modelljén. Irodalmi adatok alapján feltételezhető 

a redox-homeosztázis változása májműtétek során, ezt biokémiai vizsgálatokkal (Össz-

scavenger kapacitás meghatározása, H-donor aktivitás, reudkálóképesség, szabad SH-csoport 

és dién-konjugátum koncentráció meghatározása), fémion vizsgálatokkal (ICP-OES 

módszerrel), a szabad zsírsavak szintjének vizsgálatával (gázkromatográfiával), illetve 

enzimaktivitás vizsgálatokkal (SOD, GSHPx enzimek aktivitása) kívántam ellenőrizni. Az 

apoptotikus és nekrotikus folyamatok indukciójának kimutatására immunhisztokémiai 

(TUNEL módszerrel) és szövettani vizsgálatok elvégezését terveztem. Ezeket a változásokat 

először állatkísérletes modellen vizsgáltam, ezután humán tanulmánnyal kívántam igazolni. 

Feltételezéseim szerint a máj ischaemiás-reperfusios károsodása során az intakt lebenyekben 

is eltérések keletkeznek a redox-homeosztázisban.  
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Az ischaemia-reperfusios károsodás kivédése lehetségesnek tűnik különféle természetes 

antioxidáns anyagokkal (a céklában található betacyaninok, polifenolok, flavonoidok), illetve 

májprotektív antioxidáns gyógyszerekkel (metadoxin). A bélnyálkahártya sérülése kísérheti a 

máj ischaemiás-reperfusios károsodását, ezért tisztázni kívántam a bélnyálkahártya-károsodás 

mértékét és jellemzőit. 

Humán vizsgálataimban terveztem a szervezet redox-homeosztázisának megváltoztatásának 

vizsgálatát benignus és malignus májdaganatok esetén, illetve a primer és metasztatikus 

májdaganatok viselkedésének összehasonlítását. Vizsgálni kívántam a vérplazma össz-

scavenger kapacitását, H-donor aktivitását, reudkálóképességét, szabad SH-csoport 

koncentrációját, illetve a vörösvértestek össz-scavenger kapacitását, antioxidáns enzimek 

aktivitását, elem- és ATP tartalmát. 

Vizsgálataim segítségével jobban érthetővé válhat a máj oxidatív károsodásaival járó 

kórfolyamatok patomechanizmusa. Az antioxidáns rendszer (enzimatikus és nem 

enzimatikus) összefüggéseinek megismerésén keresztül az in vivo globális paraméterek 

mérésének segítségével megbízhatóbb eredményeket nyerhetünk, mint az in vitro és 

sejtkultúrákon történt vizsgálatok során. A kapott eredményeket a szövettani és a sejtbiológiai 

vizsgálatokkal is meg kívántam erősíteni. 

 

 

Módszerek 
 

 

Műtétek általános leírása 

 

Kísérleteimhez 200-250 g-os hím Wistar patkányokat (Charles River Magyarország) 

használtam. A patkányok vizet és standard patkánytápot kaptak ad libitum. Az állatházban 

állandó hőmérsékletet és páratartalmat, illetve 12 óra sötét - 12 óra világos cirkadián ritmust 

tudtunk biztosítani. Engedélyszám: Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző 

Állomás, 770/004/04. 

A műtétek mély narkózisban történtek (35 mg Nembutal/ttkg). Laparotomiát és a peritoneális 

szalagok átvágását követően a bal laterális, mediális és a jobb mediális lebenyek 

pedunculusait lekötve ischaemiát indukáltunk ezekben a lebenyekben. A mikroklipek 

levételével ezután reperfusios állapotot lehetett előidézni. 
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Humán tanulmány  

 

Vizsgálatunkba 11 benignus májdaganatos beteget (átlagéletkor: 48,73 ± 10,26 év; 32–62 év 

között), 23 HCC-s beteget (átlagéletkor: 50,17 ± 8,04 év; 37–70 év között) és 37 

metasztatikus májtumoros beteget (átlagéletkor: 53,08 ± 8,72 év; 39–72 év között) vontunk 

be, akik ezelőtt a daganatukra még semmilyen kezelést sem kaptak. Ezeket a betegeket a 

Semmelweis Egyetem I. Sebészeti Klinikáján és a Transzplantációs és Sebészeti Klinikáján 

kezelték. 30 kor és nem szerint illesztett egészséges kontrollt (átlagéletkor: 54,42 ± 8,15 év; 

36–62 év között) is vizsgáltunk. Jelen kutatásban nem vizsgáltunk olyan betegeket, akiknél 

hepatitis vírusinfekció, cukorbetegség, szívbetegség, vesebetegség, illetve fogamzásgátló 

gyógyszer szedése volt a közeli anamnézisben. Néhányan közülük alkoholisták voltak, de 

egyikük sem fogyasztott alkoholt legalább 48 órával a vérvétel előtt. Minden személytől 

írásos beleegyezést kértünk még a vérvétel előtt.  

A májdaganatokat CT-vel és UH-os finomtű aspirációs biopsziával diagnosztizálták, amit 

később kórszövettani vizsgálattal is igazoltak. Vizsgálatumkat a Semmelweis Egyetem 

TUKEB bizottsága engedélyezte (TUKEB No.: 15/2004). 

A vérmintákat éhgyomorra Na citrátos csőbe vettük a könyökhajlati vénából. Ezután a 

plazmát és a vörösvértesteket szeparáltuk a fent leírt módszerrel, majd -20°C-on tároltuk a 

mérésekig. 

 

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok  

A metabolit és enzimaktivitások meghatározása szérumból standard módszerek alapján történt 

spektrofometriásan, Hitachi 717 klinikai automatával.  

 

Biokémiai vizsgálatok a redox-homeosztázis tanulmányozására 

Össz-scavenger kapacitás meghatározása  

Redukálóképesség meghatározása 

H-donor-aktivitás meghatározása 

Totál antioxidáns státusz  

Szabad szulfhidril-csoportok mérése 

Diénkonjugátum meghatározása 

 

Morfológiai vizsgálatok  
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Apoptózis vizsgálata TUNEL módszerrel 

Szövettani vizsgálatok  

 

Fémion- és elemmeghatározás ICP-OES készülékkel 

 

Molekuláris biológiai vizsgálatok 

 

Zsírsavmeghatározás gázkromatográfiával  

 

ATP meghatározás kemilumineszcenciás módszerrel  

 

Matematikai statisztikai analízis 

A mérési eredmények statisztikai analíziséhez lineáris regressziót, valamint a Student-féle 

kétmintás t-próbát alkalmaztam STATISZTIKA 6.0 számítógépes programcsomag 

felhasználásával. Az átlagértékek közötti különbségeket p<0,05 esetén értékeltük szignifikáns 

különbségként. 

 

 

Eredmények 

 

 
A redox-homeosztázis és az elemtartalom változásainak kapcsolata az apoptózis és a 

nekrózis kialakulásával máj-ischaemia-reperfusio során 

Kutatásaim során először a májsejtekben ischaemia-reperfusio hatására bekövetkező 

szabadgyökös reakciókat mutattam ki, illetve az ezekkel a folyamatokkal szorosan összefüggő 

fémion- és lipidanyagcsere változásokat vizsgáltam. A redox-homeosztázis leírása ma már 

elképzelhetetlen csak egyetlen paraméter mérésével. Ezért munkámban én is több paraméter 

párhuzamos vizsgálatára törekedtem. Az apoptotikus és a nekrotikus folyamatok a 

szabadgyök-termelődés hatására indulnak be, ezért célunk volt ilyen irányú vizsgálatokat is 

elvégezni. Ezek a vizsgálatok a későbbiekben megfelelő modellrendszerként szolgálhatnak 

antioxidáns anyagok tesztelésére. 

A májban ischaemia-reperfusio hatására a szignifikánsan emelkedett kemilumineszcens 

intenzitás az emelkedett szabadgyök-tartalmat jelzi, amelyet a dién-konjugátum-koncentráció 
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emelkedése is igazol. A keletkezett dién-konjugátumok mennyisége az oxidatív stressz által 

okozott sejtmembrán károsodást mutatja, ez a reperfusio alatt nagyobb volt az ischaemiához 

képest. A nem enzimatikus antioxidáns rendszer általános paraméterei (H-donor aktivitás és 

redukálóképesség) megerősítik, hogy a redox egyensúly súlyosabban károsodott reperfusio 

alatt, mint ischaemia során. Ezért kijelenthető, hogy az áloperált állatoknál és ischaemia alatt 

indukálódott nem enzimatikus védelmi reakciók már 15 perces reperfusio alatt kimerülnek. 

Az általános antioxidáns státuszt leíró TAS értéke szintén ugyanezt a tendenciát mutatja. 

A GSHPx és a SOD enzimek aktivitása hasonlóan szignifikánsan alacsonyabb a reperfusio 

csoportban és enyhén alacsonyabb az ischaemia csoportban, mint az áloperált csoportban. A 

Mn és a Zn szintje mindkét kísérletben a SOD enzimeknek az aktivitásával párhuzamosan 

csökkent. A Se-tartalom már 15 perc reperfusio után szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a 

kontrollokban, ez is magyarázhatja a GSHPx enzim funkciójának károsodását. Az oxidatív 

stressz hatására bekövetkezett GSHPx és SOD enzimaktivitás-csökkenés, az áloperált 

állatokban kompenzálható volt, viszont a beavatkozás következtében az enzimatikus 

védekezőrendszer is kimerült.  

15 perc reperfusiot követően az arachidonsav koncentrációja minimális eltéréseket mutatott, 

ami azt jelentheti, hogy ezek a membrán eredetű zsírsavak gyorsan elhasználódtak az 

arachidonsav-kaszkádban. Az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav-tartalom csökkenése is 

az arachidonsav-kaszkád megnövekedett funkcióját hangsúlyozza. 24 óra reperfusio után az 

arachidonsav-tartalom szignifikánsan csökkent, ami szintén az arachidonsav-kaszkád fokozott 

működését igazolja. Ebben a kísérletben a dokozahexaénsav-tartalom szignifikánsan 

csökkent, míg az eikozapentaénsav-tartalom szignifikánsan növekedett. 

24 órás reperfusio után a májban mind az apoptotikus, mind a nekrotikus folyamatok 

beindultak, többek között a fent részletezett változások hatására. A szövettani kép masszívan 

nekrotikus területeket mutatott a májban. A fluoreszcens technikával készült felvételeken 

nagy számú apoptotikus hepatocita volt megfigyelhető. 

A redox homeosztázis vizsgálata fontos információkkal szolgálhat a májműtétek során 

jelentkező májkárosodások kivédésének lehetőségeiről. Az általunk használt vizsgálati 

protokollok megfelelőek az oxidatív folyamatok feltérképezésére. Az indukált szabadgyök-

tartalom mérése a szövetekben keletkezett károsító ágensekről, míg a globális antioxidáns 

paraméterek a szövetek saját antioxidáns védekezőképességéről adnak felvilágosítást. Ezek a 

vizsgálatok a fémion-tartalom és a szabad-zsírsavak szintjének mérésével együtt a sejtek 

homeosztázisát pontosan jellemzik. 

 

Redox-paraméterek változása a máj intakt lebenyeiben ischaemia-reperfusio során  
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A károsodás tényét kísérletemben a redox-paraméterek változása igazolja. Az intakt 

lebenyekben a kontrollcsoporthoz viszonyítva a diénkonjugátum-koncentráció és a 

kemilumineszcenciás intenzitás szignifikánsan magasabb volt az áloperált állatokban és a 

hyperaemia csoportban. A lipidperoxidáció magas szintje az oxidatív stressz egyik markere, 

ami a kemilumineszcenciás intenzitással együtt a hepatocyta károsodását mutatja meg. A 

kemilumineszcenciás intenzitás tekinthető a szövetben lévő szabadgyök-mennyiség 

mutatójának, ezzel a szabad gyökök termelődése igazolható volt ezekben a lebenyekben is. 

A kapott eredmények alapján az intakt lebenyekben egyértelműen kimutatható volt az 

antioxidáns rendszer sérülése is. A nem-enzimatikus védekezőrendszer a H-donor aktivitás, a 

redukálóképesség, és a szabad SH csoport koncentráció mérésével írható le, melyek 

csökkenést mutattak a kísérlet során. Az enzimatikus védekezőrendszer elemeinek aktivitása 

(SOD, GSHPx) ezzel párhuzamosan csökkent. Ezek az eredmények jól leírják a májsejtekben 

keletkezett károsodást. 

A fémelemek közül különösen a Ca-, Fe-, Mg- és P-tartalom növekedett hyperaemia alatt, ami 

a membránok károsodásával szintén magyarázható. Mivel a Mn, Zn és Cu jelenléte 

esszenciális a SOD enzim működéséhez, ezért ezen elemek csökkenése magyarázatot adhat az 

enzim gyengébb működésére. Az Se a GSHPx szempontjából fontos.  

Az ischaemia-reperfúzios májkárosodáshoz hasonlítva a hyperperfúzió által okozott 

funkciózavar enyhébb, de kimutatható, így a sebészeti betegek állapota szempontjából is 

érdemes lehet figyelembe venni.  

 

Antioxidáns gyógyszerkezelés kedvező hatásai máj-ischaemia-reperfusio során 

A májműtétre kerülő betegek döntő többsége rendszeresen szed valamilyen 

gyógyszerkészítményt, ami így a májszövet műtéti teherbíró képességét is befolyásolhatja. A 

metadoxin gyógyszert különböző májbetegségek kezelésére használják, ezért feltételezhetően 

a májrezekcióra kerülő betegek között is találhatóak olyanok, akik a műtét előtt huzamosabb 

ideig szedték.  

Az előző kísérletekben felépített modellrendszer alkalmas különböző hatóanyagoknak a máj 

ischaemia-reperfusios állapotára kifejtett hatásainak a leírására. Feltételezésem szerint a 

metadoxin-előkezelés hatására az operált máj műtéti teherbíró képessége javul.  

Az antioxidáns paraméterek mérésével kimutatható, hogy a metadoxin előkezelés pozitívan 

befolyásolja a máj ischaemia-reperfusio-tűrő képességét. Mind a plazma, mind a májszövet 

redox-homeosztázisa javult. A vérplazma redukálóképessége nőtt, a szabadgyök-tartalom 

pedig csökkent. A vörösvértestekben nem volt mérhető szignifikáns változás. A májban a nem 

enzimatikus antioxidáns paraméterek közül a H-donor aktivitás és a redukálóképesség javult a 
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gyógyszer hatására. A nem enzimatikus paraméterekkel párhuzamosan az antioxidás enzimek 

aktivitása is nőtt, a szer tehát több szinten fejti ki pozitív hatását. Mivel a metadoxin 

mellékhatását az irodalom eddig nem említi, ezért eredményeink alapján ajánlható a 

májműtétre váró betegek előkezelésére, a szabadgyökös károsodások kivédése, illetve 

mérséklése céljából. 

 

Természetes hatóanyagtartalmú készítmény hatásai különböző szövetekben máj-

ischaemia-reperfusio során  

A máj műtéti teherbíró képességét nemcsak gyógyszeres előkészítéssel lehet javítani, hanem a 

megfelelő táplálkozásnak is kiemelkedő szerepe van, a természetes eredetű hatóanyagokkal 

történő kezelés esetén csak minimális mellékhatások kialakulásával kell számolni. A cékla 

(Beta vulgaris L. var rubra) nagyszámú biológiailag aktív hatóanyagot tartalmaz, ezek számos 

celluláris reakcióutat befolyásolhatnak. 

A céklakezelés pozitív hatásait kifejtette a májban. A diénkonjugátumok koncentrációja 

csökkent a cékla-kezelés hatására, a H-donor-aktivitás és a redukálóképesség pedig 

növekedett, ami a cékla redox-homeosztázisra gyakorolt pozitív hatását mutatta. A cékla a 

szuperoxid-dizmutáz és a teljes antioxidáns státusz értékeit is növelte a májban a műtét során. 

A májszövet kemilumineszcenciás intenzitásának szignifikáns csökkenése a máj csökkent 

szabadgyök-tartalmát mutatja. Az általános antioxidáns paraméterek (H-donor aktivitás, 

redukálóképesség) alapján kiderült, hogy a céklakezeléssel kivédhető volt a redox-egyensúly 

sérülése. Ugyanezt a tendenciát mutatta a TAS változása, amely szintén az általános 

paraméterek közé tartozik. A SOD enzimek aktivitása szintén szignifikánsan magasabb volt 

az előkezelt állatokban, mint a reperfusio csoportban, ami összefüggésben lehet a céklából 

származó Zn és Cu elemek extra bevitelével. 

Arra is kerestem a választ, hogy a lipidanyagcserében is kimutatható-e pozitív változás. 

Kísérletemben az arachidonsav koncentrációjának a kezelt csoportban mérhető szignifikáns 

emelkedése, illetve az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav-tartalom csökkenése is az 

arachidonsav-kaszkád (és ezáltal a gyulladásos folyamatok) kevésbé intenzív működését 

jelentheti. A rövid láncú zsírsavak mennyiségének csökkenése azt mutatja, hogy ezek a 

molekulák metabolizálódtak és a prosztaglandin és eikozanoid bioszintézishez használódtak 

fel. 

Kísérletemben a kezelés növelte a Mg-tartalmat, ami az ATP és fehérjék szintéziséhez 

esszenciális. A szabad Fe növekedésének megakadályozásával szintén lehetséges májvédő 

hatást fejt ki. A máj Ca-, Fe-, K-, Mg-, Na- és P-tartalmában bekövetkezett változásokat a 

sejtmembránok károsodása magyarázhatja. 
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A máj ischaemia-reperfusio alatt a bélben történt szabad gyökök termelődése által beindított 

védelmi reakció jeleként fogható fel a teljes gyökfogó-kapacitás növekedése. Az előkezelés 

hatására a bélben mérhető kemilumineszcenciás fényintenzitás a kontrollértékhez közelített, 

ami a kisebb mértékű oxidatív stressz mellett szólt.  

A redox-paraméterek közül a H-donor-aktivitás és a redukálóképesség csökkenése szintén a 

kompenzatórikus hatást mutatta. A szabad SH-csoport koncentrációjában nem tudtunk 

kölünbséget kimutatni cékla-kezelés hatására a műtét során. A szabad SH-csoporttal 

rendelkező antioxidáns molekulák koncentrációja ezek szerint a cékla hatóanyagainak 

jelenlététől függetlenek.  

Eredményeink alapján kijelenthető, hogy a céklát és ezzel betaint, betanint, kvercetint és 

egyéb flavonoidokat, illetve polifenolokat tartalmazó étrendnek jótékony hatása van a 

májműtét során az egész szervezetet érő szabadgyökös károsodás ellen. Munkám a sebészeti 

betegek megfelelő táplálkozásának fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 

Oxidatív stressz megváltozott elemtartalommal és csökkent ATP szinttel primer és 

metasztatikus májtumoros betegek vörösvértestjeiben 

Tanulmányomban primer és metasztatikus májtumoros betegek vérében vizsgáltam az 

oxidáns/antioxidáns egyensúly, az elemtartalom és az energiaháztartás lehetséges 

összefüggéseit.  

Feltételezésem szerint májrákos betegek vérében kimutatható a redox-homeosztázis 

megváltozása, és az antioxidáns védekezőrendszer funkciójának romlása. Arra is kerestem a 

választ, hogy a vörösvértestek elemtartalmát befolyásolja-e a malignus tumor szervezetbeli 

jelenléte. Mivel a szervezet homeosztázisának fenntartása energiaigényes folyamat, az 

erythrociták ATP-tartalmát is mértem különböző májdaganatok esetében.  

Vizsgálatomban rosszindulatú daganatok esetében emelkedett szabadgyök szintet mutattam ki 

mind a plazmában, mind a vörösvértestekben a kontrollokhoz és a benignus csoporthoz 

viszonyítva. A legrosszabb antioxidáns értékek a metasztatikus csoportban voltak, ez arra 

utal, hogy az oxidatív stressz lehet az egyik fő oka a tumoros folyamatok progressziójának. A 

lipid-peroxidáció és az oxidatív stressz jelenléte jóval kifejezettebb a vörösvértestekben, mint 

a plazmában. Vizsgálatomban a SOD és a GSHPx enzimek aktivitása a Cu, Se és Zn elemek 

koncentrációjával együtt szignifikánsan csökkent a HCC és a metasztatikus csoportokban a 

kontrollokhoz és a benignus csoporthoz képest.  

Bizonyos elemek koncentrációja a vörösvértestekben párhuzamosan változott az antioxidáns 

paraméterekkel. Még nem tudni, vajon ezek elsődleges vagy másodlagos változások. A 

szabadgyökök által okozott membránkárosodások magyarázatul szolgálhatnak egyes elemek 
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koncentrációjának megváltozására. A ROS termelésével párhuzamosan a vörösvértestek 

csökkent ATP-tartalmát mértem.  

Vizsgálataim az antioxidáns védekező rendszer károsodását mutatták ki rákos betegek 

vörösvértestjeiben, ami együtt járt az elemtartalom változásával. Hogy ez a változás az oka 

vagy a következménye a megnövekedett ROS termelésnek, még nem tudjuk. Azt 

feltételezem, hogy a megváltozott prooxidáns-antioxidáns egyensúly vezet az oxidatív 

károsodáshoz, és így fontos szerepet játszik a májdaganatok kialakulásában. Úgy tűnik, az 

oxidatív károsodás hatására a vörösvértestek fémelemtartalma is megváltozik. Az antioxidáns 

enzimek működéséhez nélkülözhetetlen elemek, mint a Cu, Se és Zn depléciója circulus 

vitiosust okoz. A redox-státusz és az elemtartalom megváltozása az ATP nem megfelelő 

termelődéséhez/hasznosulásához vezet. Az alacsony Mg-tartalom kulcsszerepet játszhat a 

további ATP deplécióban.  

További vizsgálatok szükségesek még annak tisztázásához, hogy megállapítsuk, vajon az 

oxidatív paraméterek alkalmas differenciáldiagnosztikai, illetve prognosztikus faktorok a 

benignus és malignus májtumorok elkülönítésében/terápiájában. A rossz antioxidáns státusz 

az egyik legfontosabb rizikófaktora lehet a szervezetben zajló tumoros folyamatoknak. 

Eredményeim alapján kimondható, hogy az oxidatív stressz fontos szerepet játszik mind a 

primer, mind a metasztatikus májtumorok keletkezésében.  

Eredményeim alapján kijelenthető, hogy a vörösvértestek redox paraméterei megfelelőek a 

tumoros betegek redox-állapotának monitorizálására. A vörösvértestek károsodása 

meghatározó szerepet játszik a tumorkeletkezésben és a metasztázisok kialakulásában. 

 

 

Következtetések 
 

 

1. Rutinvizsgálatokra is alkalmas vizsgálati rendszert állítottunk össze a redox-homeosztázis 

monitorozására ischaemia-reperfusio során. 

2. Igazoltuk máj-ischaemia-reperfusio során az intakt lebenyek szabadgyökös károsodását. 

3. Bizonyítottuk, hogy ischaemia-reperfusio alatt a májban a fémion-homeosztázisban 

szignifikáns változások történnek. 

4. Kimutattuk, hogy ischaemia-reperfusio alatt a májban a lipid-anyagcsere megváltozik. 

5. Igazoltuk, hogy természetes eredetű antioxidáns előkezelés kedvezően befolyásolja a 

műtéti károsodás mértékét. 
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6. A redox paraméterek vizsgálatával alátámasztottuk, hogy metadoxin-előkezelés hatására az 

ischaemia-reperfusio által előidézett májsejtkárosodás mértéke szignifikánsan csökken. 

7. Igazoltuk, hogy mind a benignus, mind a malignus májdaganatok keletkezésében és 

progressziójában a szabad gyökös folyamatoknak szerepük van. 

8. Igazoltuk, hogy a redox-homeosztázist jellemző paraméterek metasztatikus májdaganatok 

esetében rosszabbak, mint a primer májdaganatoknál mért értékek. A vörösvértestek kiváló 

mutatónak bizonyultak a malignus daganatok által okozott változások nyomonkövetésére. 
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