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Összefoglalás
Az alábbi összefoglaló cikkünkben a Culevit
Rákkutató és Termékfejlesztési Program alapjául
szolgáló tudományos eredményeinkről számolunk
be. A program keretében kifejlesztett termékcsalád
Magyarországon is forgalomban van már tizenkét éve.

kismolekulák. Szervezetünk normál, egészséges sejtjeire jellemző, hogy bennük e kismolekulák felvétele
szigorúan szabályozott, a szükségleteknek megfelelő, ugyanakkor az említett molekulák többségének
a tumorsejtek általi felvétele fokozott, és csak a hozzájutás mértékétől függ. A ráksejtek által felhalmozott
molekulák közül néhánynak viszont a tumorellenes
védelemben való részvétel a feladata és nagy mennyiségben bejutva a daganatsejtekbe, apoptózist indukálva pusztítják el azokat.

Szervezetünk daganatellenes védelmi rendszere
magában foglalja a DNS károsodását érzékelő és kijavító rendszereket, a sejtciklust szabályozó folyamatoKísérleti úton kerültek meghatározásra –a kerinkat, az apoptózis szabályozásában szerepet játszó molegésben előforduló kismolekulák közül– az általunk
kulákat, és az immunrendszer daganatellenes hatását.
Passzív Tumorellenes Védelmi Rendszernek elneEpidemiológiai és kísérletes adatok alapján azon- vezett védelem hatóanyagai, majd azok keverékének
ban arra a következtetésre jutottunk, hogy az eddig szelektív, általános és direkt ráksejt pusztító hatását
ismert immunrendszernek nincs kizárólagos szerepe sejt- és állatkísérletekkel igazoltuk. E védelmi rendszer
a daganatkeletkezés elleni védelemben, és feltételez- hatásmechanizmusát vizsgálva kísérletekkel támasztük egy a nem-immunológiai és az immunológiai fel- tottuk alá az apoptózis-indukciót.
ügyelettől is eltérő védelmi rendszer létezését.
A fentiek gyógyászati jelentőségét abban látjuk,
Kutatásaink során felismertük, hogy ezen álta- hogy a védelmi rendszer hatóanyagainak tartós, egylános hatású tumorellenes védelmi rendszer ható- idejű és nagy mennyiségű adásával a szervezet saját
anyagai a keringési rendszerben található bizonyos daganatellenes védelmi rendszere erősíthető.
(1) x. oldal
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Abstract
In this review article we summarize our scientific
results which provide the basis for the Culevit Cancer
Research and Product Development Program. The
product family which has been developed during the
program is commercially available in Hungary for
twelve years.
The anti-tumor defense system of the human
body includes the DNA damage sensing and repair
systems, the cell cycle regulatory pathways, molecules
controlling apoptosis, and the anti-tumor activity of
the immune system.
On the basis of epidemiological and experimental
data we noted that the immune system has no exclusive role in the defense against tumors, and assumed
the existence of a defense system which differs from
the non-immunological and immunological surveillance mechanisms.
During our research we recognized that the active
substances of this general anti-tumor defense system
are certain small molecules found in the circulatory
system. The normal, healthy cells of our body are
characterized by a strictly controlled small molecule
uptake which is in accord with the needs, while the
increased uptake of the majority of these molecules
is a characteristic of the tumor cells, and this uptake
is only proportional with the availability. Some of the
substances accumulated by the tumor cells play a role
in the anti-tumor protection and by getting into the
tumor cells in such large quantities they destroy the
tumor cells by inducing apoptosis.
The active ingredients of defense called the Passive
Anti-tumor Defense System have been identified and
selected from the small molecules found in the circulatory system by experimental methods. The selective,

general and direct tumor-killing effect of the mixture
of these active ingredients was verified by our celland animal experiments. Experiments performed for
studying the mechanism of action of this defense system confirmed the induction of apoptosis.
The medical significance of the discovery lies in the
possibility of strengthening the anti-tumor defense
system of the body by administering the active ingredients of the defense system continuously, simultaneously, over a longer period and in high amounts.

Bevezetés
A daganatellenes védelmi rendszer számos
összetevőből áll, többek között magában foglalja
a DNS károsodását érzékelő és kijavító rendszereket (DNS-repair), az egyes gének kifejeződésére is
hatással lévő epigenetikai tényezőket, a sejtciklust szabályozó folyamatokat, valamint az apoptózis szabályozásában szerepet játszó molekulákat.1 Ezen együttesen nem-immunológai „felügyelet”-nek is nevezett
védelmi mechanizmus a ráksejtek keletkezését hivatott megakadályozni.
A fentiek ellenére keletkező ráksejteket a szervezet
egy második védelmi vonalának, az immunrendszernek
kellene elpusztítani, hogy megakadályozza a daganatok
kialakulását. Paul Erlich felvetése nyomán2 csaknem egy
évszázada foglalkoztatja a tudományos közvéleményt az
immunrendszer daganatellenes hatása.
Mintegy ötven évvel ezelőtt, főként daganat
transzplantációs kísérletek eredményei alapján, Sir
Macfarlane Burnet és Lewis Thomas megfogalmazták hipotézisüket egy immunológiai alapon működő
daganatellenes védelmi rendszerről, amely immunológiai felügyelet („immunological surveillance”)
néven vált ismertté.3-6
Praxis, 2009. 18. évf. 6. szám
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A genetikai manipulációval létrehozott, molekuláris szinten meghatározott immundeficienciával rendelkező kísérletes állatmodelleknek köszönhetően
mára nagy mennyiségű kísérletes adat gyűlt össze
az immunrendszer és a malignusan transzformált
sejtek kölcsönhatásáról.7 Ezek alapján általánosan
elfogadott, hogy a veleszületett és az adaptív immunrendszer sejtes, illetve molekuláris elemei hatékonyan
képesek felismerni a vírusok (pl. EBV, HPV, HHV,
HBV, HCV) által okozott, vagy a kémiai karcinogénekkel indukált daganatok többségét.
Az immunrendszer kémiai karcinogénekkel kiváltott, vagy spontán képződő daganatokra kifejtett hatását többek között a T, B, és NKT sejt hiányos RAG2
deficiens egérmodellen8 , INF-γ hiányos egérmodellen, perforin hiányos egérmodellen9, és nemrégiben
NKG2D (egy NK sejtek által is expresszált C-típusú
lektin receptor) deficiens egérmodellen10 végzett
kísérletekkel vizsgálták. Ezen állatkísérletekből kiderült, hogy az immunrendszer valamely komponensének funkcionális károsodása esetén megnövekszik
bizonyos daganatok (főként lymphomák, eptiheliális carcinomák) előfordulási gyakorisága, de nem az
összes daganatféleségé.
Ugyanakkor szintén általánosan elfogadott nézet,
hogy a dagantellenes immunválasz szelekciós nyomást fejt ki a malignusan transzformált sejtekre. Ez
ahhoz vezethet, hogy a kezdetben az immunrendszer
számára felismerhető és eliminálható daganatsejtek
közül azok lesznek képesek életben maradni és daganatos betegséget okozni, amelyek a daganatsejtekre
jellemző genetikai instabilitás miatt folyamatosan
zajló mikroevolúciós folyamat következményeként
a későbbiekben már nem képezik célpontját a daganatellenes immunválasznak.
Így tulajdonképpen a daganatellenes immunválasz
kiszelektálja („immunoediting”) az immunrendszer
hatása elől elmenekülni („immune escape”) képes
(3) x. oldal

daganatsejt klónokat, így alacsony immunogenitásúvá, vagy más mechanizmussal az immunválaszt
elkerülni, illetve csökkenteni képessé alakítja („immunosculpting”) a kezdetben immunogén daganatsejteket.7, 11, 12 Az immunrendszer általános (nem csupán
a potenciálisan onkogén vírusok által okozott daganatok ellen irányuló) hatását nem támasztják alá az
AIDS-es betegeken és szervtranszplantáció miatt
immunszupresszív kezelésben részesülő embereken
végzett epidemiológiai vizsgálatok13-15 sem.
A szakirodalomban jól ismert, hogy AIDS esetén
összeomlik az immunrendszer.16-19 Megfigyelték, hogy
egy olyan betegből, akiről a veseátültetés után kiderült, hogy AIDS-es, és ezért visszavonták a transzplantáció után szokásos immunszuppresszánsokat, nem
lökődött ki a transzplantátum.20 Ez azt jelenti, hogy az
AIDS-esekben az immunrendszer összeomlása olyan
mértékű, hogy még az idegen testet sem löki ki.
Tehát, ha az immunrendszer az egyetlen védelmi
mechanizmus, ami megakadályozza a daganatok
kialakulását, akkor az AIDS-es betegekben az összes
fajta rákos megbetegedésnek sokkal gyakrabban kellene kialakulnia, mint a nem AIDS-es populációban.
A klinikai megfigyelések szerint azonban csak
néhány tumortípus gyakorisága növekszik meg,
elsősorban a Kaposi szarkómáé és a non-Hodgkin
lymphomáé.21, 22 Nagyon lényeges, hogy az összes
többi tumorfajta is kialakul, de nem gyakrabban,
mint azokban az emberekben, akiknek az immunrendszere normálisan működik. Ráadásul az AIDS-es
gyerekeknél nem növekszik meg a Kaposi szarkóma
és a non-Hodgkin lymphoma gyakorisága sem, az
AIDS-es homoszexuálisok és a kábítószeresek esetében pedig több százszoros különbség van a gyakoriságok között.23, 24 Ebből az következik, hogy a nagyobb
gyakoriság oka a Kaposi szarkóma és a non-Hodgkin
lymphoma esetében sem lehet az immunrendszer
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összeomlása, hiszen akkor ugyanolyan gyakorisággal
kellene kialakulniuk mindegyik populációban. Egyre
több tudományos megfigyelés bizonyítja, hogy még
ezek a daganatok sem az immunrendszer összeomlása miatt fejlődnek ki gyakrabban, hanem más faktorok (pl. vírusfertőzések, a HIV vírus Tat proteinje
stb.) játszanak ebben szerepet.25, 26
Az epidemiológiai vizsgálatok13-15 alapján a virális etiológiával összefüggésbe hozható, klasszikusan
AIDS-hez társuló daganatok (mint a fent említett
Kaposi-szarkóma, non-Hodgkin lymphoma, cervix
carcinoma) mellett, főként olyan daganatok gyakorisága mutat emelkedést, amelyek kialakulásában bizonyítottan vagy gyaníthatóan szerepet játszik valamely
virális, illetve bakteriális fertőzés.
Az eddigiekből nyilvánvaló tehát, hogy az immunrendszernek elsősorban a virális eredetű daganatok
elleni védekezésben van szerepe15 , ráadásul a daganatsejtekre kifejtett szelekció miatt hozzá is járulhat
ahhoz, hogy a malignusan transzformált sejtekből
daganatos betegség alakuljon ki. Ez viszont ismételten csak azt bizonyítja, hogy az immunrendszer nem
közvetlenül a daganatok, hanem a vírusok ellen véd.
A fentiekben kifejtett tények alapján levonható az
a következtetés, hogy az eddig ismert immunrendszernek nincs kizárólagos szerepe a daganatkeletkezés
elleni védelemben. Ez összhangban van azon megfigyelésekkel, miszerint a spontán tumorok és így a klinikailag gyakori tumorok többsége, ahogy az fent említettük,
valószínűleg az immunválasz szelekciós nyomásának
következményeképpen nem immunogén.27, 28
Természetesen a fenti következtetést nagyon
sok egyéb megfigyelés és kísérleti eredmény is alátámasztja, de ezek részletezésére terjedelmi okok miatt
itt nincs lehetőség, viszont minden nem részletezett
állítás és logikai gondolatmenet, valamint az ezeket

alátámasztó irodalmi hivatkozások és kísérleti eredmények megtalálhatóak az ezzel kapcsolatos korábbi
közleményeinkben.29, 30
Az immunrendszer alacsony tumorellenes hatásfoka arra ösztönözte a kutatókat, hogy egyrészt azt
vizsgálják, hogyan tudnak a ráksejtek elmenekülni az
immunrendszer hatása elől („immune escape” kutatások), másrészt arra, hogy találjanak valamilyen módot az
immunrendszer daganatok elleni hatásának növelésére
(„immune response modification”). Ugyanazokból
a tényekből kiindulva, mi más irányban próbálkoztunk.
Megpróbáltuk megmagyarázni, hogy mi az oka annak,
hogy az immunrendszer alacsony tumorellenes hatásfoka ellenére az emberek többségében egész életük
során nem alakul ki rákos megbetegedés.
Logikusan végiggondolva a lehetőségeket29, 30 , ez
csak úgy magyarázható, ha feltételezzük, hogy a szervezetben létezik egy másik, a bevezetőben említett
nem-immunológiai és immunológiai felügyelettől
eltérő, általános hatású, felügyeletszerűen („surveillance”) működő tumorellenes védelmi rendszer.31
A keringési rendszerben található
bizonyos kismolekulák daganatellenes
hatásán alapuló lehetséges tumorellenes
védelmi mechanizmus
Jól ismert, hogy a keringési rendszerben sokféle
kismolekula található (aminosavak, nukleobázisok,
vitaminok, monoszacharidok, membrán permeábilis
intermedierek stb.), amelyek bejutnak mind a normál, mind a tumorsejtekbe. Ugyanakkor nagyon sok
megfigyelés és kísérleti eredmény bizonyítja, hogy
normál sejtek esetén ezeknek a molekuláknak a sejtekbe való bejutása szigorúan szabályozott, a szükségleteknek megfelelő, míg az említett molekulák
többségének a tumorsejtek általi felvétele fokozott,
és csak a hozzájutás mértékétől függ.32-36 A tumorsejteknek ezt a felhalmozó tulajdonságát felhasználják
a tumor-diagnosztikában is.37
Praxis, 2009. 18. évf. 6. szám
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Továbbá napjainkban egyre több molekuláról
válik ismertté, hogy nem egyetlen, hanem több fontos és alapvetően eltérő szerepe van az életfolyamatokban, és csak az adott körülményektől függ, hogy
éppen melyikben vesz részt (pl. a glutamát a fehérjék
építőköve és fontos neurotranszmitter, a glikogén
szintáz kináz-3 a glikogén szintézis szabályozásában résztvevő enzim és egyben a „survival signaling
pathway” tagja).

A keletkező ráksejtek mennyiségének
változása
A védő molekulák mennyiségének
ingadozása
A

Mennyiségek

A fenti megfigyelések alapján feltételeztük, hogy
a ráksejtekbe nagy mennyiségben bejutó kismolekulák
között lehetnek olyanok, amelyeknek a már ismert szerepük mellett az is feladatuk, hogy adott körülmények
között egy védelmi rendszer hatóanyagaiként működjenek és elpusztítsák a keletkező tumorsejteket. A ráksejteknek az említett molekulák általi elpusztítását,
a veleszületett és adaptív immunendszer komponensei által közvetített és aktiválható védelmi mechanizmustól elkülönítendő, Passzív Tumorellenes Védelmi
Rendszernek (PTVR) nevezzük (angolul: Passive
Antitumor Defense System (PADS)).

1. ábra

B

C

Idő

kritikus értéknél, mivel ilyenkor minden ráksejtbe eleHipotézisünk szerint a Passzív Tumorellenes gendő mennyiségű kismolekula tud bejutni ahhoz,
Védelmi Rendszer működése a következőképpen hogy elpusztítsa azokat (1/A ábra).
foglalható össze. Egyrészt, a védelemben résztvevő
kismolekulák mennyisége a keringési rendszerben
Hipotézisünk szerint ez történik az emberek többaz életmódtól, életkörülményektől, táplálkozástól, ségében egész életük során. Vannak azonban olyan
életkortól stb. függően bizonyos határok között inga- tényezők (pl. erőteljes karcinogén effektus, vírushatás,
dozik ugyan, de adott körülmények között többé öröklött hajlam stb.), amelyek következtében némely
kevésbé állandó (1. ábra).
esetben a keletkező ráksejtek száma meghaladhatja
a kritikus értéket (1/B ábra).
Másrészt, a jelenleg elfogadott tudományos álláspont szerint a nem-immunológai „felügyelet”-nek is
A PTVR a kritikus érték felett is pusztítja a tumornevezett védelmi mechanizmus ellenére mindenkiben sejteket, de ekkor már több sejt keletkezik, mint
állandóan keletkeznek ráksejtek, amelyek egy része amennyi elpusztul, és nagy valószínűséggel kialakul
a bevezetésben részletezetteknek megfelelően elmene- a rákos megbetegedés. A tumorsejtek száma akkor
kül az immunrendszer hatása elől. Ezeket a ráksejteket is átlépheti a kritikus értéket (1/C ábra), ha valakiviszont a PTVR el tudja pusztítani minden olyan eset- ben nem keletkezik ugyan több ráksejt, mint az azoben, amikor a ráksejtek száma kisebb egy bizonyos nos körülmények között élő egészséges emberekben,
(5) x. oldal
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viszont a védelemben résztvevő molekulák koncentrációja, tehát a PTVR hatásfoka csökken le valami
miatt (pl. alultápláltság38 , stressz39, betegségek stb.).
A hipotézis felállítása után, kísérletekkel meghatároztuk, hogy mely molekulák vesznek részt a védelemben, sejt- és állatkísérletekkel bebizonyítottuk a védelmi
rendszer létezését és működését, valamint megkezdtük
annak vizsgálatát, hogy a védelemben résztvevő molekulák milyen módon pusztítják el a tumorsejteket.

monoszacharidból stb.) állt, mint a PTVR hatóanyag-keverék, azonban olyanokból, amelyeket az
előző kísérletekben (a vizsgált 89-ből) nem találtunk
hatásosnak. A hatóanyagok száma, koncentrációja
és így a keverék ozmolalitása megegyezett a PTVR
hatóanyag-keverékével. Mivel a kontroll keveréknek
nem volt szignifikáns hatása egyik kísérletben sem,
így kizárhatjuk, hogy a PTVR hatóanyag-keveréknél
tapasztalt effektusok oka ozmotikus hatás, aspecifikus tápanyag túlkínálat, aminosav „imbalance” vagy
ammónium toxicitás lett volna.

Kísérleti Eredmények
A PTVR működésének sejt- és
állatkísérletes bizonyítása
Amikor a kísérletek során a védelemben résztvevő molekulákat olyan mennyiségben alkalmaztuk
a PTVR hatóanyag-keverékben, amilyen mennyiségben normál körülmények között a vérben fordulnak
elő (ami megfelel a fiziológiás védelmi mechanizmusnak), akkor is képesek voltak elpusztítani az összes
tumorsejtet minden 125 sejt/ml-nél kisebb kiindulási sejtkoncentráció esetén, miközben a nem kezelt
ill. a kontroll keverékkel kezelt sejtek száma ugyanannyi idő alatt kb. fél millióra nőtt milliliterenként.30
Ez azt jelenti, hogy az adott kísérleti körülmények
között a milliliterenkénti 125 sejt felelt meg a hipotézis ismertetésekor említett kritikus sejtszámnak.

A szervezet passzív tumorellenes
védelmében szerepet játszó
molekulák azonosítása
A fentiekben felvázolt hipotézis alapján 89, a keringési rendszerben előforduló kismolekulával, illetve
10 különböző, a keringési rendszerben előforduló
(fém és egyéb) ionnal végeztünk kísérleteket.29, 30, 40-42
A kismolekulák kiválasztásához daganatsejt vonalakon alapuló in vitro kísérleti rendszert használtunk.
Ennek segítségével olyan molekulákat kerestünk,
amelyek egymás hatását szinergikusan fokozva képesek elpusztítani a daganatos sejteket. Így 16 olyan
kismolekulát találtunk (L-Metionin, L-Hisztidin,
L-Fenilalanin, L-Tirozin, L-Arginin, L-Triptofán,
Adenin, L(-)Malát, d-Biotin, Piridoxin, L-Aszkorbát,
Riboflavin, 2-deoxi-D-Ribóz, D(+) Mannóz, Orotát,
Lényeges, hogy hipotézisünk értelmében a PTVR
Hippurát), amelyek részt vesznek a fent említett védelmi szintje a szervezeten belül semmilyen jelre
védelmi mechanizmusban. Az ionoknak nem volt nem növekszik (ezért nevezzük passzív védelmi renda hipotézis szempontjából lényeges hatása.42
szernek), de kívülről növelhető, ha növeljük a keringési rendszerben a védelemben résztvevő molekulák
A további vizsgálatokat a védelmi rendszer mole- koncentrációját.
Kimutattuk, hogy a sejtpusztulás sebessége függ
kuláinak keverékével (a továbbiakban PTVR hatóanyag-keverék) végeztük, mivel a hipotézisünk szerint a védelemben résztvevő anyagok koncentrációjától.30
ezek a védelmi rendszer hatóanyagai, tehát a szerve- Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a daganatnövekedés
zetben is együtt fejtik ki a hatásukat. Minden kísér- sebességében egy adott daganattípus esetében fonletben használtunk egy kontroll keveréket is.29, 30, 40-42 tos szerepet játszik a ráksejtek száma. Mivel a szerEz ugyanolyan típusú molekulákból (aminosavból, vezetben a sejtszaporodás és a sejtpusztulás állandó
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versenyben van egymással, a kettő sebességének aránya szabja meg, hogy kialakul-e a daganat vagy sem.
A védelemben résztvevő molekulák rendszeres bevitelével növelhető annak a valószínűsége, hogy ez az
arány kedvező maradjon, és így a daganat kialakulása
megelőzhető legyen.
Kiindulási hipotézisünk értelmében, mivel a kismolekulák sejten belüli felhalmozása a daganatsejtekre általánosan jellemző tulajdonság, míg normál
sejtek esetében ez a folyamat szigorúan szabályozott,
a PTVR hatóanyag-keverék hatása széleskörű és szelektív. Ennek vizsgálatára különféle daganatos és normál sejtvonalakkal végeztünk kísérleteket.

a vizsgált citosztatikumok (Doxorubicin, Etoposid,
Mitoxantron, Fluorouracil, Vinblastin, Mitomycin
és Cytarabin) hatását a különböző tumorsejtvonalak (MCF7, K562, Jurkat, Sp2/0-Ag14, A20, HeLa)
ellen, ugyanakkor a normál sejtvonalak (LLC-MK2,
MDCK) esetében bizonyos citosztatikumoknál
(Doxorubicin, Fluorouracil, Cisplatin, stb.) kifejezett
védőhatás volt megfigyelhető.43

A PTVR hatóanyag-keverék ugyancsak szignifikánsan megnövelte a sugárkezelés tumorsejteket
(A20, Jurkat, K562, Sp2/0-Ag14, HeLa, HEp 2)
pusztító hatását, ugyanakkor a normál sejteknél
(LLC MK2, MDCK) bizonyos mértékű védőhatás volt megfigyelhető a PTVR hatóanyag-keverék
A PTVR hatóanyag-keverék, ellentétben a kont- jelenlétében.43
roll keverékkel, erőteljesen toxikus volt a K562
humán erythroleukemia, a Hep-2 humán gége epiKezdeti állatkísérletes vizsgálataink során BALB/c
dermoid carcinoma, a HeLa cervix epiteloid carci- egerekben Sp2/0-Ag14 myeloma sejtek intraperitonoma, a Caco-2 colon adenocarcinoma, az EL4 egér neális (i.p.) oltásával kialakított túlélési modellt alkallymphoma, a Jurkat humán akut T sejtes leukémia, maztunk. Az állatokat (10 állat/csoport) 10 napon
az A20 egér B sejtes lymphoma, a Hep G2 humán keresztül i.p. kezeltünk a PTVR hatóanyag-keverékhepatocellularis carcinoma és az MCF7 humán emlő kel (kezelt csoport), vagy PBS-el (kontroll csoport).
adenocarcinoma sejtvonalak esetében, ugyanakkor
nem volt toxikus a Vero afrikai zöldmajom vese, az
A kezelt csoport átlagos túlélési ideje szignifikánMDCK kutya vese és az LLC-MK2 rhesus majom san megnövekedett a kontroll csoporthoz viszovese normál sejtvonalak esetében.29, 41, 42
nyítva (kezelt: 18,9±0,5 nap; kontroll: 12,9±0,6 nap,
P<0,001). Az átlagos túlélés T/C értéke (kezelt/
Nagyon lényeges eredmény, hogy a PTVR kontroll arány) 146,5 % volt.29, 41
hatóanyag-keverék el tudta pusztítani a vizsgált
„multidrug” rezisztens MCF7/ADR humán emlő
A túlélési kísérletek mellett, a tumornövekedés
adenocarcinoma és AT3B-1 patkány prosztata carci- vizsgálata céljából BALB/c nude egerekbe szubkután
noma sejteket is.42, 43 Ezek a kísérletek egyértelműen oltott HeLa sejtekkel végeztünk kísérleteket. A PTVR
bizonyították a PTVR hatóanyag-keverék általános hatóanyag-keverékkel 10 napig i.p. végzett kezelés
a PBS-el kezelt kontroll csoporthoz képest szigniés szelektív hatását.
fikánsan lelassította a tumornövekedést, az átlagos
Az utóbbi években megvizsgáltuk, hogy relatív tumortérfogat minden mérési pontban sziga PTVR hatóanyag-keverék miként befolyá- nifikánsan alacsonyabb volt a PTVR hatóanyag-kesolja bizonyos citosztatikumok hatását. Azt talál- verékkel kezelt csoportban (a T/C érték minden
tuk, hogy minden esetben additív módon fokozta mérésnél kisebb volt, mint 42 %. P<0,05).29, 41
(7) x. oldal
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Az Országos Onkológiai Intézettel együttműködésben végzett legfrissebb, ez idáig még nem közölt,
állatkísérletes vizsgálataink során a PTVR-hatóanyagkeveréket i.p. injekció formájában alkalmazva, a kezelés szignifikánsan lelassította az állati daganatok növekedését minden vizsgált daganattípus (P-388, S-180,
B-16, MXT, Colon-26, He/De, Ne/De) esetében.
A T/C érték a fenti daganatok esetében 36,7 %,
31,7 %, 44,0 %, 37,6 %, 45,9 %, 37,1 %, 41,5 % volt.
A vizsgált citosztatikumokkal (5-FU, Cisplatin)
összehasonlítva a PTVR-hatóanyag-keverék, a fent
említett sejtvonalakon in vitro végzett kísérletekhez
hasonlóan, szignifikánsan fokozta a citosztatikumok
Colon 26 daganatra kifejtett hatását (T/C értékek:
5-FU 53 %, PTVR-hatóanyag-keverék 43,5 %, együtt
34,8 %; Cisplatin 59,2 %, PTVR-hatóanyag-keverék
39,6 %, együtt 11,7 %).
Különösen érdekes, hogy az 5-FU-ra rezisztens B16 melanóma esetén, a PTVR-hatóanyagkeverékkel történő kezelés után az egyébként hatástalan 5-FU-val is kezelve az állatokat szignifikánsan
tovább csökkent a daganatok mérete (T/C értékek: 5 FU 112 %, PTVR-hatóanyag-keverék 38,3 %,
együtt 29,1 %).
A PTVR-hatóanyag-keverék orális hatását igazolandó, az állatokat különböző koncentrációjú oldatokkal itatva az i.p. kezelésekkel összemérhető eredményeket kaptunk (az ezen kíséreletek eredményeit
összefoglaló kézirat jelenleg szerkesztés alatt áll).
A sejt- és állatkísérletek eredményei, amellett,
hogy gyakorlati szempontból lényegesek, egyben
újabb bizonyítékai a védelmi rendszer létezésének
is, hiszen a védelem hatóanyagait tartalmazó PTVR
hatóanyag-keveréknek nem lett volna szignifikáns
daganatellenes hatása a kísérletek során, ha a bennük
lévő molekuláknak nem lenne eleve ilyen hatásuk és
szerepük fiziológiás körülmények között is.

A PTVR hatásmechanizmusának vizsgálata
Sikerült kimutatni, hogy a PTVR hatóanyag-keverék hatására tumorsejtvonalakban (Sp2/0-Ag14,
K562) az apoptózisra jellemző DNS fragmentáció
következik be, ellentétben a nem kezelt és a kontroll
keverékkel kezelt sejtekkel.30, 40, 41 A vizsgált sejtvonalak
közül azért a K562-t választottuk, mert relatíve rezisztens a különféle apoptótikus stimulusokkal (diphtheria toxin, etoposide stb.) szemben44-46 , a PTVR molekulái azonban ezen sejtek apoptózisát is kiváltották.
Ezzel ellentétben a normál sejvonalon nem történt apoptózis a PTVR hatóanyag-keverék hatására,
holott a kísérleteink során alkalmazott Vero normál
sejtvonal esetében könnyen kiváltható a sejtek apoptózisa ill. a DNS fragmentáció.47
Ezek az eredmények is erőteljesen alátámasztják
a szelektív hatást, ami természetesen el is várható a szervezet saját védelmi rendszere esetében. Az áramlási
citométerrel kapott, az apoptótikus sejtekre jellemző
ún. „sub-G1 peak” megerősítette, hogy az előző eredményeink nem detektálási hiba következményei voltak. 40, 41
A PTVR hatóanyag-keverék sejtanyagcserére kifejtett hatásainak vizsgálata céljából HeLa sejtekhez univerzálisan jelzett 13C-glükózt adtunk, majd NMR-el
vizsgáltuk, hogy a PTVR hatóanyag-keverék a nem
kezelt HeLa sejtekhez képest milyen metabolikus változásokat okoz. A 13C NMR spektrum alapján egyrészt megállapítható volt, hogy a HeLa sejtek valóban
felhalmozzák a PTVR hatóanyag-keverék molekuláit,
másrészt kimutattuk, hogy a sejtek aerob glikolízissel
termelték az energiát, és a kezelés hatására a kontrollhoz képest szignifikánsan csökkent a laktát keletkezése.
A 31P NMR spektrum szerint a kezelt sejtekben
megnövekedett a fruktóz-1,6-biszfoszfát, a dihidroxi-aceton-foszfát és a glicerinaldehid-3-foszfát koncentrációja, ami arra engedett következtetni, hogy a PTVR
hatóanyag-keverék hatására a glicerinaldehid-3-foszfát
Praxis, 2009. 18. évf. 6. szám
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dehidrogenáz által katalizált lépésnél gátlódik a glikolízis. A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz enzim
a glikolízisben betöltött közismert szerepe mellett,
számos más folyamatban, többek között az apoptózisban is részt vesz48, 49, ezért feltételezzük, hogy szerepet
játszhat PTVR hatóanyag-keverék hatásmechanizmusában. A metabolikus hatások további vizsgálata, valamint az apoptózis részleteinek tisztázása részben saját
laboratóriumunkban, részben más intézetekkel együttműködésben folyamatban van.

Megbeszélés
A fentiekben összefoglalt, illetve a terjedelmi okokból itt nem ismertetett kísérletek eredményei mind
azt bizonyítják, hogy a szervezet passzív tumorellenes
védelmében résztvevő molekulák, amelyek normál
körülmények között együtt fordulnak elő a keringési
rendszerben, valóban képesek az élő szervezetben
elpusztítani bizonyos mennyiségű tumorsejtet, és
védeni a szervezetet a daganatok kialakulása ellen.
Ahogy azt kiindulási hipotézisünkban feltételeztük, a védelemben résztvevő molekulák mennyisége
bizonyos mértékig ingadozik a keringési rendszerben
a körülményektől függően, de a védelem hatása az
endogén források miatt soha nem csökkenhet nullára, csak bizonyos körülmények között, bizonyos
ideig és bizonyos mértékig elmaradhat az optimálistól. Ebből az következik, hogy a daganatok megelőzésében a helyes táplálkozás (pl. zöldség- és gyümölcsfogyasztás) pozitív hatása nagyobb, mint az elégtelen
táplálkozás negatív hatása.

voltak kitéve erőteljesebb karcinogén hatásoknak,
mint más populációk.50 A hiányos táplálkozás természetesen negatívan befolyásolja az eddig ismert
immunrendszer működését is51, 52 , de miután a klinikailag észlelhető humán daganatok többsége nem
immunogén27, 28 a fenti megfigyelés a PTVR létezését
támasztja alá.
Jól ismert, hogy az öregedés során mind a természetes, mind az adaptív immunrendszer funkcionális kapacitása csökken. 53, 54 Az AIDS-es betegekkel
ellentétben azonban az idős emberekben nemcsak
néhány, hanem az összes tumorfajta gyakorisága
megnövekszik. 55, 56 Ez a különbség csak azzal magyarázható, ha feltételezzük, hogy idős korban tartósan
lecsökken a PTVR hatása is (vagyis a védelemben
résztvevő molekulák koncentrációja). Ezt a feltételezést a szakirodalmi adatok messzemenően alátámasztják. Idős korban csökken a táplálékok57, 58 , többek között az aminosavak felszívódása59, és ennek
megfelelően ugyanolyan mennyiségű aminosavbevitel alacsonyabb szérum szintet eredményezett idősekben, mint fiatalokban.57

Ráadásul a fiatalokhoz viszonyítva az idősek esetében még éhezéskor, tehát felszívódástól függetlenül
is szignifikánsan alacsonyabb az aminosavak szérumszintje.60 Idős korban relatíve gyakran előfordul alultápláltság61, valamint a védelemben résztvevő riboflavin, piridoxin58 és aszkorbinsav57, 58 alacsony szintje
a szérumban. Az AIDS-es betegek és az idősek közti
különbség a tumor gyakoriságban véleményünk szerint a PTVR létezésével és az idős emberekben fennálló csökkent hatásával magyarázható, ezért ez egyben a PTVR működésének és általános szerepének
Ezért az utóbbi csak akkor figyelhető meg, ha nagy közvetett bizonyítéka is.
populációkat hosszú ideig vizsgálnak. Így elméletünk
szempontjából különösen értékes az a megfigyelés,
Természetesen nagyon sok más epidemiológiai
amely szerint Közép-Ázsia alultáplált népességeiben megfigyelés is alátámasztja a PTVR létezését. Sajnos
megnövekedett a daganatok gyakorisága, holott nem terjedelmi okok miatt ezek részletezésétől el kell
(9) x. oldal
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tekintenünk, de összegyűjtve megtalálhatóak egyik
korábbi közleményünkben.31
A PTVR felismerésének gyógyászati jelentősége
tehát az, hogy a védelmi rendszer hatóanyagainak tartós, egyidejű és nagy mennyiségű adásával a szervezet
saját daganatellenes védelmi rendszerét erősítjük. Ez
az alapja a Culevit Rákkutatási Programnak, amelynek keretében a PTVR hatóanyagait tartalmazó
készítmények fejlesztése folyik.
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