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Összefoglaló 
 

A redox-homeosztázis változása rendkívüli jelentőséggel bír a máj különböző 

patológiás állapotaiban, például ischaemia-reperfusio vagy nem alkoholos eredetű 

zsírmáj kialakulása során. Vizsgálataink egyik célja volt feltérképezni a szabadgyökös 

folyamatok és az elemtartalom változásainak összefüggését in vivo állatkísérletes 

modelleken. További célunk volt az így kimutatott változások kivédése különböző 

antioxidáns prekondicionáló szerekkel. Kedvező élettani hatásai (beltartalmi értékek) 

miatt az étkezési cékla (Beta vulgaris var. rubra) májkárosodást kivédő hatásait 

vizsgáltuk. Az antioxidáns gyógyszeres előkezelés modellezéséhez kísérleteinkben a 

metadoxint választottuk, mivel ez a szer napjainkban egyre szélesebb körben terjed el a 

különböző eredetű májgyulladások terápiájában. Kutatásaink során mind a cékla-, mind 

a metadoxin előkezelés pozitív hatást fejtett ki a máj redox-homeosztázisára ischaemia-

reperfusio alatt. Hatásukra nemcsak a szabad gyökök szintje csökkent a hepatocitákban, 

de az antioxidáns enzimek működéséhez nélkülözhetetlen elemek koncentrációja is nőtt 

a májban. Morfológiai és molekuláris biológiai vizsgálatokkal igazoltuk a májszövetben 

ischaemia-reperfusio során indukálódott apoptotikus és nekrotikus reakciók jelenlétét. A 

májműtétek során a duodenumban is kimutatható volt a szabadgyökös károsodás. 

Betegeken végzett vizsgálatainkkal kimutattuk a primer és metasztatikus májrákok 

kapcsán a szervezetben kialakult oxidatív károsodást. A redoxi paraméterekben 

bekövetkezett változások mellett a vörösvértestek elemtartalma is szignifikánsan 

különbözik az egészségesekben mérhető értékektől. A vörösvértestek ATP tartalmának 

csökkenése is hozzájárul a tumoros betegek állapotának romlásához és az 

áttétképződéshez. Kutatási eredményeink rávilágítottak arra, hogy a májműtétek során 

fellépő ischaemia-reperfusio kapcsán kialakuló károsodások kivédésével a beteg 

teherbíró képessége javítható antioxidáns tartalmú készítményekkel. Az alkalmazott 

előkezelés mértékének és módjának meghatározása viszont rendkívüli körültekintést 

igényel.  

 5



Summary 
 

Changes of the redox homeostasis is of great importance in different pathologic states of 

the liver, for example during ischaemia-reperfusion or non alcoholic fatty liver disease. 

One of our aims was to characterise the connections between free radical reactions and 

changes of element content in in vivo animal models. Prevention of these changes were 

carried out with different antioxidant substances. We examined the liver protecting 

effects of natural antioxidant table beet (Beta vulgaris var. rubra), because of its 

beneficial physiological properties. Metadoxine served as the model of antioxidant 

medical pretreatment, because this drug is used nowdays in the therapy of hepatitises 

with different origins. In our study both table beet and metadoxine pretreatment exerted 

positive effect on redox homeostasis of the liver during hepatic ischaemia-reperfusion. 

In these experiments beside the lowered free radical levels, pretreatments increased the 

content of elements, which are essential for the function of antioxidant enzymes of liver. 

With morphological and molecular biological examination of the liver induction of 

apoptotic and necrotic reactions were detected. Free radical damage of the duodenum 

was also determined during operations of the liver.  

In human studies we measured the oxidative damage of the body due to the presence of 

primary and metastatic hepatic carcinomas. Besides changes in the redox parameters 

element content of erythrocytes is different from values of healthy volunteers. Lowered 

ATP concentration of erythrocytes plays a key role in generation of metastases.  

Our results reveal a possible therapeutic strategy for preventing ischaemic-reperfusion 

damage with antioxidant agents during operations of the liver. However, determination 

of the optimal duration and dosage of the pretreatment requires careful consideration.  
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Rövidítésjegyzék 

 

ASH    alkoholos steatohepatitis 

AST/GPT                aszpartát-aminotranszferáz 

ALT/GOT   alanin-aminotranszferáz 

ADH    alkoholdehidrogenáz 

CAT    kataláz 

CHOL                koleszterin 

DCT-1    kétértékű kationtarnszporter 

FNH                                       fokális noduláris hiperplázia  

GSH    redukált glutathion 

GSH-Px   glutathion-peroxidáz 

GGT    gamma-glutaminsav-transzamináz 

HA                                          hepatocelluláris adenoma  

HCC  hepatocelluláris carcinoma 

HDL    magas fajsúlyú lipoprotein (high density lipoprotein) 

IBD          gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases) 

ICP-OES  induktívan csatolt plazma optikai emissziós spektrometria 

IR  ischaemia-reperfusio 

IRF-1  interferon regulációs faktor 1 

MDA    malondialdehid 

MTF-1    metal-response element binding transcription factor-1 

NAD    nikotin adenin dinukleotid 

NASH               nem-alkoholos steatohepatitis 

NF-κB    nukleáris faktor κB 

p53    protein 53 

RLU    relative light unit (kemilumineszcens fényintenzitás) 

ROS    reaktív oxigén specieszek 

SOD    szuperoxid-dizmutáz 

TAS    totál antioxidáns státusz 

TG    trigliceridek  

TGFβ    tumor növekedési faktor β 
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TNFα    tumornekrózis faktor α 

 

Statisztikai rövidítések: 

 

X    átlag 

SD    standard deviancia  

 

A dolgozatban előforduló idegen kifejezéseket a MTA ajánlása szerint írtam. A 

jegyzékben nem szereplő egyéb rövidítéseket a dolgozatban magyarázom.  
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1. Bevezetés 

A szabadgyökös károsodások minden patológiás folyamatban kimutathatók, így az 

ischaemiás-reperfusios károsodásban, daganatok kialakulásában, trombotikus 

folyamatokban is. 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. Emiatt 

magának a májnak sokkal hatásosabb védekező rendszere fejlődött ki a folyamatos 

szabadgyökös károsító ágensek jelenlétének hatására. 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. Kutatásainkat ezért a májon, és a vele közvetlen kapcsolatban lévő 

szerveken (bél, vér) végeztük.  

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, emiatt is több figyelmet 

érdemelnek. 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 
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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 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. 

Munkánkban a máj redox-homeosztázisának változásait kívánjuk bemutatni májműtétek 

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

remélhetőleg számos használható eredményt szolgáltat majd a klinikus orvosok számára 

is.  

 10



2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Szabadgyök-reakciók szerepe a májbetegségek patomechanizmusában 

 

Számos májbetegség patogenezisében meghatározó szerepet játszik az oxidatív stressz 

okozta májsejtkárosodás. Erre a legjobb példa az alkohol indukálta- és a nem alkoholos 

zsírmáj kialakulása. Az alkoholos májbetegség patogenezise során először zsírmáj 

alakul ki. Az alkoholos hepatitis és a cirhhosis kialakulása már súlyosabb prognózist 

vetít elő. A nem-alkoholos zsírmáj multifaktoriális májbetegség, napjainkban mutatták 

ki, mely faktorok játszhatnak oki szerepet a patogenezisében. Ezek az oxidatív stressz, 

az abnormális citokin-termelés, zavar a zsírsav metabolizmusban és az inzulin-

rezisztencia. A betegség első szakaszában lipidek szaporodnak fel a májsejtekben, 

ennek következménye a sejtorganellumok oxidatív károsodása, gyulladásos reakciók 

beindulása a Kupffer- és csillagsejtek aktiválódása, sejtnekrózis. Ezeknek a 

folyamatoknak az eredményeképpen fibrózis és májcirrózis következik be. A betegség 

gyógyítása mindig a súlyossági foktól és a kiváltó okoktól függ. Legtöbb esetben a 

testsúlycsökkentés, a lipidszint-csökkentő gyógyszerek, a vércukorszint beállítása és a 

konvencionális antidiabetikus gyógyszerek alkalmazása hatásos lehet, de jelenlegi 

terápiás lehetőségeink a NASH gyógyításában behatároltak. A metadoxinkezelés 

pontosan ezen okokból fontos megoldás lehet, amennyiben az oxidatív károsodást 

mérsékli (Fehér et al. 2003). 

Morfológiailag mikro- és makrovezikuláris formáit különböztetjük meg a betegségnek. 

James és Day a NASH lefolyásának három stádiumát különböztette meg (James et al. 

1998): 

 1.: zsír felszaporodása egyéb látható károsodás nélkül; 

 2.: zsírmáj kialakulása; 

 3.: ezek után fibrózis is kialakul. 

Zsírmájban és epepangás esetén a szabadgyökös reakcióutak a normálisnál nagyobb 

mértékben beindulnak, többek között a bilirubin metabolizmusának megváltozása miatt. 

Az epe a máj epiteliális sejtjeiben termelődik, innen jut az epehólyagba, ahol a 

szabadgyökös reakciók tovább folytatódnak. Az epében kóros állapotban felszaporodó 

telítetlen zsírsavak oxidációja következtében nagymennyiségű lipidperoxidációs termék, 

diénkonjugátum és malondialdehid mérhető a krónikus epekővel szövődött epehólyag-
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gyulladásban. A bilirubinnak, mint természetes antioxidánsnak a szerepe e folyamatban 

egyelőre kérdéses, de bakteriális fertőzés vagy steril gyulladás hatására szabad gyökök 

képződnek a betegek epehólyagjában (Blázovics et al. 1998, Blázovics 2007a). 

 

2.1.1. Ischaemia-reperfusio 

 

A májdaganatok kezelésekor gyakran műtéti megoldást kell választani. Eközben 

ischaemiás-reperfusios károsodás éri a májat, mely a beteg számára komoly 

megterhelést jelenthet. Ezen károsodás meghatározó tényezői a szabadgyökös reakciók 

és a májmikrocirkuláció-változás, bár a folyamatok pontos mechanizmusa még nem 

tisztázott teljesen (Massip-Salcedo et al. 2007). Ezért a téma mélyebb vizsgálata fontos 

további információkkal szolgálhat a sebészeti betegek kezelésének lehetőségeiről. A 

mikrocirkuláció-diszfunkció kialakulásához a szinuszoidális endotelsejtek károsodása és 

a vazokonstriktor és vazodilatátor vegyületek közötti egyensúly felborulása vezet. Ezek 

közül az anyagok közül a legfontosabbak az endotelin, a nitrogén-monoxid és a reaktív 

oxigén specieszek. A károsodott mikrocirkuláció következtében no-reflow jelenség lép 

fel, proinflammatórikus citokinek szabadulnak fel, neutrofilek tapadnak ki a 

sinusokban, és oxidatív sterssz lép fel. Mindezek a hatások végső soron hipoxiás 

májsejtkárosodáshoz vezetnek, és ha ez a károsodás kiterjedt, májparenchima 

elégtelenség léphet fel (Rutkowski et al. 2000, Lisik et al. 2007). 

Az irodalomból is jól ismert, hogy az ischaemia-reperfusio szabadgyökös folyamatokat 

generál (1. ábra). Az oxidatív stressz a sejtek redox-homeosztázisán keresztül 

megzavarja a fő celluláris funkciókat is (Serracino-Inglott et al. 2001, Homer-

Vanniasimkan et al. 1997). Enyhe hypoxia a reperfusio során segít a jobb egyensúly 

kialakításában a szabad gyökök termelődése és inaktiválása között (Zinchuk et al. 2003). 

A szabad gyökök termelődése együtt jár a citokinek és egyéb gyulladásos ágensek 

termelődésével, és NF-κB szintén aktiválódik a folyamat során (Tapia et al. 2003, Wang 

et al. 2007), ez végül apoptózishoz vagy/és nekrózishoz vezethet. A máj apoptózisa 

során gamma interferon is termelődhet, ami szintén szabad gyökök keletkezéséhez vezet 

(Watanabe et al. 2003). A máj antioxidáns védekező rendszerének fő pillérei a 

glutation-reduktáz, a glutation-peroxidáz, a szuperoxid-dizmutáz és a kataláz enzimek 

aktivitása (Shen et al. 2007). Az endogén antioxidáns glutathion (GSH) posztischaemiás 
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infúziója védi a májat a meleg ischaemia és májtranszplantáció során fellépő károsodás 

ellen (Schauer et al. 2004). 

A poszt-ischaemiás, oxidatív stressz által kiváltott májkárosodásban meghatározó 

szerep jut a xantinoxidáznak az oxigén szabad gyökök termelésében. Ischaemiás-

reperfusios patkánykísérletes modellben megelőzően adott allopurinol a 

lipidperoxidációt csökkenti, a hepatocelluláris nekrózis ellen véd, és az emelkedett 

májenzimértékek hamarabb visszatérnek a normáltartományba (Rhoden et al. 2000). 

 

1. ábra Szabad gyökök szerepe a májat ért műtéti károsodás során 

 
(Váli et al. 2004a) 

 

Az endotelsejteken kívül meghatározó szerepe van a retikuloendoteliális rendszerhez 

tartozó Kupffer-sejteknek is az ischaemiás-reperfusios károsodásban, illetve a 

szabadgyökös reakciók beindításában. Az aktiválódott Kupffer-sejtek számos 

gyulladásos mediátort termelnek, többek között citokineket (TNF-α, IL-1), arahidonsav-

származékokat (prosztaglandinok, leukotriének). Az így termelt interleukineknek 

további szerepe van a károsodás létrejöttében (Yang et al. 2007). A Kupffer-sejtek a 

respiratoy burst során termelt szabad gyökökkel járulnak hozzá az oxidatív stresszhez. 

Mindezek miatt a Kupffer-sejtek gátlása terápiás haszonnal járhat.  
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A szabad gyökök szerepét már számos élettani és patológiás folyamatban leírták, a ma 

orvosának tehát lényegében minden kóros állapotban érdemes figyelmet fordítania a 

betegek redox-homeosztázisára. Annál is inkább, mivel az oxidatív stressz által okozott, 

a betegség kórlefolyására, a beteg gyógyulására negatívan ható folyamatok kivédhetőek 

megfelelő mennyiségű és minőségű antioxidáns készítmények, vitaminok, 

gyógynövény-kivonatok alkalmazásával, bár ezek védőhatása még nem kellőképpen 

ismert. A szabadgyökös reakciók valószínűleg részt vesznek a benignus májtumorok 

kialakulásában, bár ennek az összefüggésnek kevés kísérletes bizonyítéka van. A 

különböző okok miatt végzett májműtétek során a mikrocirkuláció megváltozik és 

endothel-diszfunkció alakul ki.  

 

2.1.2. Fémionok szerepe a májban 

 

A fémionok szerepéről egyre több tudományos adat jelenik meg napjainkban. A fémes 

elemek meghatározóak a sejtek ozmotikus egyensúlya és redox-homeosztázisa 

szempontjából. A Zn, a Cu és a Mn szükségesek a SOD enzimek működéséhez. A 

metallothionein egy kis (6 kDa), ciszteinben gazdag fehérje, ami Zn és Cd hatására 

expresszálódik, amit a hat cink-ujjal rendelkező metal-responsive element-binding 

transcription factor-1 (MTF-1) fehérje szabályoz (Chen et al. 2007). A metallotionein 

izoenzimek felelősek a fémelemek detoxikációjáért és eliminációjáért, és ezáltal 

antioxidáns hatásuk is van. A Zn az NF-κB transzkripciós faktor funkcióját is regulálja.  

A parciális hepatectomia után a Zn-, Ca-, Mg- és Fe-ionok koncentrációja megváltozik a 

regenerálódó májszövetben. Ezek a változások szignifikánsan korrelálnak a 

metallotionein I és II fehérjék citoplazmában és sejtmagban történő expressziójával. A 

metallotioneinek expressziója fordítottan arányos az apoptózis kialakulásának 

valószínűségével (Jakovac et al. 2006).  

A máj részt vesz a fémek metabolizmusában és az epe segítségével a kiürítésében is 

(Szentmihályi et al. 2002). Bizonyos fémek nagy koncentrációban enzimek aktivitását 

gátolhatják, megváltoztathatják a metabolikus reakcióutakat, akut fázis fehérjék 

szintézisét indukálhatják és befolyásolhatják különböző gének expresszióját. A 

tumorszuppresszor hatású p53 fehérje funkcióját a Zn, a Cu, a Cd, a Mn és a Ni 

jelenléte modulálja. A Ni- és Cr-ionok a hibás DNS javítását akadályozhatják, ezáltal 
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növelik a daganatok kialakulásának valószínűségét. Bizonyos fémek jelenlétében 

szabadgyök-termelő folyamatok indulnak be. Hiperlipidemiában a nehézfémek közül Cr 

és Ni akkumulálódik a májban, míg epében a Fe, a Zn, a Ni és a Cr szintje emelkedik. 

Ezekből következik, hogy lipiddús diéta fogyasztásakor figyelmet kellene fordítani a 

májban felhalmozódó toxikus elemekre (Blázovics 1999, Blázovics et al. 2003).  

A Ca-, Cl-, K- és Na- ionok alapvető fontosságúak a szervezet sejtjeinek térfogat-

szabályozásában és ozmotikus nyomásuk kialakításában, továbbá meghatározó szerepük 

van az elektromos és akciós membránpotenciáljuk kialakításában. Koncentrációjuk 

szabályozása a különböző ioncsatornákon, ionpumpákon és ioncserélőkön keresztül 

történik. A Ca-nak alapvető szerepe van a különböző sejtfunkciókban, ilyenek pl.: az 

energiaellátás, membráncsatornák működése, izomkontrakció, akciós potenciál, hormon 

szabályozás, -szekréció, izomműködés, sejtkapcsolatok, enzimek aktiválása. A Ca/Mg-

érzékelő receptorok (Ca/Mg-SR) a bél hámszövetének apicalis és bazolaterális 

membránjában helyezkednek el extracellulárisan. A Ca- és Mg-ionok felszívódása aktív 

transzporttal (karrierproteinekkel), facilitált diffúzióval és paracellulárisan történik. A 

béllumenből a membránon át egy speciális Ca-csatorna, a TRPV6, kisebb mértékben a 

TRPV5 segítségével jutnak át. A sejtben a kalbindin karrierprotein végzi az 

iontranszportot. A vékonybélsejtek bazolaterális membránjain a Ca-ionok a Ca/Mg 

ATPáz pumpa segítségével jutnak át (Lakatos et al. 2006). 

A Mg nélkülözhetetlen a nukleinsavak és a fehérjék (apoenzimek, receptorok, 

peptidhormonok, immunglobulinok, membrán- és citoskeleton-fehérjék) szintézisében. 

A DNS repair-mechanizmusaiban, a sejtproliferációban, a sejtdifferenciálódásban és 

apoptózisban, továbbá az immunvédekezésben, a sejtek közötti információcserénél is 

alapvető fontossága van ennek az elemnek. A Mg-ionok gátolják a reaktív szabad 

gyökök képződését, mert kiszorítják a Fe- és Cu-ionokat labilis kötőhelyeikről, ezáltal 

csökken a reaktív oxigén specieszek szintje. A Mg-ionok diffúziója a bélben a luminális 

epitheliumon keresztül transzcellulárisan, transzmembrán-karrier facilitált módon egy 

Mg/Ca permeabilis ioncsatornával (TRPM6, illetve TRPM6/TRPM7) történik, de nem 

hanyagolható el a paracelluláris passzív diffúzió sem. Az optimális napi Mg-bevitel 6 

mg/ttmkg. (Lakatos et al. 2003, Lakatos et al. 2006). 

A réznek az antioxidáns enzimek működésében játszott esszenciális szerepe mellett 

nagy mennyiségben káros hatása is lehet, erre példa a Wilson kór, melynek terápiájában 
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pont a Zn szerepét feltételezik (Arnon et al. 2007). A nem megfelelő táplálkozásból 

eredő Zn-hiány a fejlődő országokban, illetve kisgyermekekben okozhat problémákat 

(Hambidge et al. 2007). 

Toxikus mennyiségű réz felhalmozódása a szervezetben számos szervben és szövetben 

patológiás elváltozásokat okoz. A májban a mitokondriumok zsugorodása, az 

endoplaznatikus retikulum fragmentálódása, a lizoszómák számának és méretének 

növekedése és lipiddepozitumok kialakulása figyelhető meg. Leukocita infiltráció, 

megnövekedett méretű, piknotikusnukleuszú hepatociták és vakuolák megjelenése 

szintén jelen van ilyenkor (Jiraungkoorskul et al. 2007). Az emelkedett réztartalom a 

kromoszómák DNS-ét károsítja, viszont a mitokondriumok DNS-ében nem okoz 

deléciókat (Lin et al. 2006). 

Az epekőképződés patomechanizmusában a gyulladásos folyamatok, a bakteriális 

infekciók és a szabadgyökös reakciók mellett a fémionok is nagyon fontos szerepet 

játszanak. Zsírsavak, lipid-oxidok, dién-kojugátumok kerülnek folyamatosan a májból 

az epébe, és ezzel primer és szekunder szabadgyökös folyamatok iniciálódnak az 

epevezetékben és az epehólyagban. Az epe szabad bilirubintartalom mind pro-, mind 

antioxidáns tulajdonsággal rendelkezik. A szabad bilirubin fémionokkal, különösen 

Ca2+-ionokkal képezi a kálcium-hidrogén-bilirubinát epeköveket. A kálciumionok a 

zsírsavakkal reagálva az epe viszkozitását is befolyásolni tudja. A lipidek, a szabad 

bilirubin és a fémelemek mind az epekőképződés komponensei. Az antioxidánsok 

befolyásolni tudják az epekőképződés számos lépését (Blázovics 2007a).  

A főleg a májban expresszálódó transzferrin receptor 2 (TfR2) kulcsszerepet játszik a 

vasmetabolizmus szabályozásában. A TfR2 génjének mutációi emberben vastúlterhelés 

miatt hármas típusú öröklött hemochromatózist okoznak (Wallace et al. 2007). A 

májsejtekben termelődő hepcidin egy 25 aminosavból álló fehérje. A hepcidin a 

ferroportin nevű csatornához kötődve annak internalizációját és degradációját okozza, 

ezzel csökkenti a vas kiáramlását a szövetekből a plazmába. Így a hepcidin gátolja az 

elfogyasztott vas felszívódását, a vas felszabadulását a lép és a máj makrofágjaiból, 

illetve a májsejtekből is. A hepcidin szintézisét a plazma vasszintje stimulálja, az 

erithropoietin aktivitás gátolja. Gyulladás során a magas hepcidinkoncentráció a 

makrofágokban vasszekvesztrációt okoz, ami anaemiához is vezethet (Ganz 2007).  
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A vas minden élő organizmus számára esszenciális, ugyanakkor a fölöslegben lévő vas 

káros hatású is lehet, mivel szabadgyökök képződését katalizálja. A vas a táplálékból 

kétféle formában szívódik fel: nem hemhez köttött szerves vas formában, illetve hem-

vas alakban (hemoglobin, mioglobin). A táplálékkal elfogyasztott hemet a vékonybél 

hámsejtjei intakt formában receptor mediált módon veszik fel, majd a hem-oxigenáz 

enzim által katalizált reakcióban lebontják, végül a vas transzferrinhez kötődve lép ki a 

sejtből. A hem számos protein prosztetikus csoportja, legfontosabb ezek közül a 

hemoglobin. A hemoglobin molekula szerkezete megnehezíti, de nem akadályozza meg 

a hemoglobin (ferro-vas) oxidációját methemoglobiná (ferri-vas). A reakcióban 

szuperoxidanion is képződik, mely további szabadgyökös kaszkádot inicializál [Lakatos 

et al. 2004a, Lakatos et al. 2004b]. 

A hemproteineknek számos biokémiai szerepe van: oxigénkötés és -szállítás 

(hemoglobin, mioglobin), elektrontranszport (citokrómok), antioxidáns hatás 

(peroxidáz, kataláz enzimek). A hem-oxigenázok végzik a hem lebontását. A szabad 

katalitikusan aktív vas felszabadulása miatt a hem-oxigenáz enzim prooxidánsként 

viselkedik in vitro rendszerekben, in vivo rendszerekben viszont az indukálható hem-

oxigenáz enzim védő szerepe bizonyosodott be (Lakatos et al. 1997, Lakatos et al. 

2004a, Lakatos et al. 2004b). 

A májban történő vasfelhalmozódás krónikus hepatitis C vírusfertőzés során rontja az 

alfa-interferon monoterápiára adott választ, a betegség progresszióját is elősegíti. A 

szervezet vasraktárainak kiürítésével a betegek interferon kezelésre adott reakciója 

javult, amit a fibrogenezis fő biokémiai paraméterének változása (a szérum prokollagén 

III szintje szignifikánsan csökken) is igazol (Alexander et al. 2007). 

A mangán minden emberi sejt számára létfontosságú elem. Szükséges az aminosav-, 

lipid-, fehérje és szénhidrát anyagcseréhez és fontos enzimek alkotórésze (argináz, 

MnSOD, piruvát karboxiláz). Felszívódása főként passzív diffúzióval, paracellulárisan, 

kisebb részben a DCT-1 csatornán keresztül aktív transzporttal történik. A 

vörösvértestekhez a Mn-ionok egy része Mn(III)-protoporfirin-IX formájában kötődik. 

A vérből a Mn nagy részét a máj veszi fel, legnagyobb része az epével ürül, illetve kis 

mennyiségben a vesén keresztül is. A Mn-ionok a májsejtekbe a kalmodulin-receptor 

által aktivált kálciumcsatornákon át lépnek be. Maguknak a szabad Mn-ionoknak is van 

antioxidáns hatásuk, a sejtmembránok telítetlen zsírsavainak lipidperoxidációja során 
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keletkező alkilperoxid-gyököket a Mn semlegesíti. A túlzott Mn szervezetbe történő 

bevitele oxidatív károsodást okozhat, aktiválja a PKC-t, NF-κB-t, stimulálja az i-NOS 

képződését, mely összeköttetésben van a MAPK és a PI3K/Akt jelúttal (Szentmihályi et 

al. 2006). 

Az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen esszenciális fémelemekből 

(makroelelmekből, mezoelemekből és mikroelemekből) táplálékaink optimális 

szükségletünknek csak egy részét tartalmazzák. Ennek oka lehet az intenzív 

mezőgazdasági termelés, a nagyfokú és NPK-műtrágyázás, illetve a mikroelem-

trágyázás elmulasztása. Rontják a helyzetet a nagyipari feldolgozási eljárások és a 

konyhai műveletek által okozott veszteségek is. Az elempótláshoz megfelelő hordozó 

anyagnak a savas poliszacharidok csoportjába tartozó oligo/poligalakturonsavak tűnnek, 

ezek pektinből nyerhetőek. Ezek az anyagok a fémionokkal többmagvú (polinukleáris), 

keláttípusú, belsőszférás fémkomplexeket alkotnak az alkalmazott előállítási 

körülményektől függően semleges, bázisos és vegyes anionú összetétellel (Lakatos et al. 

2004a, Lakatos et al. 2004b). 

A nikkelt az iparban széleskörűen használják, ami a környezetben (például a vizekben, 

és ezáltal a benne élő, emberi fogyasztásra kerülő halakban) feldúsulva a tápláléklánc 

csúcsán lévő ember szervezetébe is bekerül. A nikkel toxikus mennyiségben a 

hepatociták nekrózisát okozza. A májban ilyenkor vakuolák, hipertrófia és piknotikus 

sejtmagok figyelhetőek meg (Athikesavan et al. 2006). 

Vanádium és króm fokozott bevitele máj és vesekárosodást okozhat az antioxidáns 

egyensúly felborításán keresztül. Ilyenkor a máj vastartalmának, valamint a vese 

cinktartalmának növekedését mérték az L-aszkorbinsav és a redukált glutation 

koncentrációjának csökkenésével (Scibior et al. 2007). 

A Cd akkumulációja máj és vesekárosodást, illetve neoplázia kialakulását okozhatja 

(Zitkevicius et al. 2007). A kadmium (Cd2+) egyike a nagy mennyiségben keletkező 

fontos ipari szennyezőanyagoknak, bár az élő szervezetre gyakorolt toxicitásának 

pontos patomechanizmusa még nem teljesen ismert. A Cd2+ számos fajta szövetre és 

szervre toxikus lehet, de a károsodás elsődleges, legkorábbi célpontjai a máj és a vese. 

A kadmium az immunrendszer működését is deprimálja, károsítja többek között az 

immunglobulinok és az interferonok expresszióját. A kadmiummérgezés megzavarja a 
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májsejtek mitotikus és apoptotikus aktivitását is. A Cd káros hatásai antioxidáns anyag 

adásával csökkenthető (Smalinskiene et al. 2007).  

A legújabb kutatási adatok alapján a környezetben akkumulálódó platina-csoportba 

tartozó fémek, különösen a platina, palladium és a ródium, máj- és neurotoxikus hatásai 

a metallotioneinek indukciójával kivédhetőek. Csirkeembrióban kimutatták a cink 

májvédő hatását ezeknek a metallotionein enzimeknek az indukcióján keresztül. Az 

agyszövetben kimutatott magas Pt-tartalom a csoportba tartozó fémeknek a fejletlen 

vér-agy gáton történő könnyű átjutását támasztja alá (Gagnon et al. 2007). 

Számos természetes eredetű anyag alkalmas fémionok által kiváltott májkárosodás 

kivédésére. A Ginkgo biloba extraktumról például a higanymérgezésben mutatták ki, 

hogy az oxidatív stressz csökkentésén keresztül pozitív hatást fejt ki (Sener et al. 2007). 

Tioacetamid-indukálta toxikus májkárosodásban a máj fémiontartalma szignifikánsan 

nem változik. A citrus flavonoidok alkalmasak a májkárosodás csökkentésére az 

antioxidáns enzimek aktivitásának befolyásolásával, amit a máj vas és cink tartalmának 

emelése, illetve a réztartalom csökkenése kísér (Rapavi et al. 2006). 

A fémionok akkumulációja, illetve depléciója szignifikánsan befolyásolja a 

proliferációs, apoptotikus és nekrotikus folyamatokat. A Zn például befolyásolja a 

Keap1, NF-κB transzkripciós faktor működését. Ezeket a folyamatokat az interleukin 6 

is regulálja (Blázovics et al. 2007b). 

 

2.2. Apoptotikus és nekrotikus sejthalál a májban 

 

A szervezetnek szükséges megszabadulnia a feleslegessé vagy veszélyessé váló 

sejtjeitől, a szöveti homeosztázis fenntartásához ezért elengedhetetlen az apoptózis 

folyamata. Az emberi szervezet 1015 sejtéből naponta 1012 elhal, illetve lecserélődik, 

mindez a nekrotikus és apoptotikus reakciók eredménye. A programozott sejthalál 

morfológiai jellemzői, a sejtmag kondenzálódása, változatlan mitokondriumok, a sejt 

fragmentálódása, apoptotikus testekre történő feldarabolódása jól elkülönülnek a 

nekrózis szövettani jellemzőitől. A sejt fehérjéinek és a DNS-nek a feldarabolását 

legnagyobbrészt a kaszpázok végzik. A DNS feldarabolása után agaróz elektroforézis 

során képződő DNS létra is így jön létre. A mitokondriumokból bizonyos fehérjék 

áramlanak ki (pl. citokróm-c), de szerkezeti integritása nem vész el, hanem 
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membráncsatornáinak áteresztőképessége változik meg. Az elhalt sejteket makrofágok 

ismerik fel és takarítják el, így a folyamat végén gyulladás nem jelentkezik (Kopper et 

al. 2002). 

Az apoptózisnak a szervezet sejtjeiben két fő, egymástól elkülönülő, de egymástól nem 

független útvonala ismert. Az I típusú jelút a sejtfelszíni receptorok felől indukálódik, 

és a kaszpázkaszkádon (számos egyéb faktorral együtt) keresztül okoz apoptózist. A II 

típusú jelút a mitokondriumokból történő citokróm-c kiáramláson alapul. A kétféle út 

számos ponton kapcsolódik, önállóan nem is működhetnek, elkülönítésük inkább a 

kiváltó faktorok szempontjából lehetséges (Bernardi et al. 1999, Budihardjo et al. 1999).  

A különböző, apotózist kiváltó extracelluláris molekulák hatásukat a sejtfelszíni 

receptorokon (halálreceptorokon) keresztül fejtik ki. Ezek a receptorok (TNFR1, FAS, 

DR receptorok) a TNF-receptorok közé tartoznak, extra-, transz- és intracelluláris 

részekkel, közös jellemzőjük a ciszteinben gazdag ligandkötő régió. Ide tartoznak a 

funkciójukat elvesztett ún. decoy-receptorok is, melyek a programozott sejthalált 

gátolják a ligandok megkötésével (Kumar et al. 2007). Öt különböző szignálmolekula-

család aktiválódásával kell számolnunk az apoptózis folyamán, ezek: a kaszpázok 

családja, a foszfolipázok családja, a MAP-kinázok családja, az NF-κB által beindított 

kaszkád, illetve különböző szabad gyökök termelődése (Kopper et al. 2002). 

A kaszpázkaszkád hierarchikus felépítésű: az elsőként aktiválódó tagok a tényleges 

hatással rendelkező tagok aktiválását végzik, ezzel a jel erősítése válik lehetővé. Az I 

típusú jelút esetében elsőként a kaszpáz 8, a II típusnál a kaszpáz 9 aktiválódik. Mindkét 

esetben a kaszpáz 3 aktivációjával jön létre az apoptotikus hatás (Leifeld et al. 2006, 

Coutant et al. 2006). A MAP-kináz kaszkád által aktivált egyik jellegzetes útvonal a 

JNK-n keresztül aktivált c-JUN és c-FOS transzkripciós faktorok, és az ezek által 

aktivált AP-1 transzkripciós faktor hatásaival jellemezhető (Peter et al. 1998).  

A szabad gyökök fontos szerepet játszanak a programozott sejthalál minden formájában. 

Egyrészt a termelődő reaktív oxigénvegyületek számos sejtalkotót károsítanak, másrészt 

viszont bizonyos esetekben second messengerként is működhetnek. A szabad gyökök 

hatására számos transzkripciós faktor (pl. NF-κB, AP-1) termelése fokozódik; ez a 

károsító ágensekkel szembeni természetes védekező reakció részét képezi, de egyúttal 

az apoptózis irányába indítja el a sejtet. A NO szabad gyök szerepét számos 
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intracelluláris folyamatban leírták, szerepét a programozott sejthalál során is vizsgálják 

(Simbula et al. 2007). 

Nekrózis során a mitokondrium membránjának károsodása következtében az elégtelen 

ATP ellátás okozza a sejt pusztulását. Az apoptózis energiaigényes folyamat, ezért a 

mitokondrium energiatermelésére szükség van. Ilyenkor a mitokondrium duzzadása 

figyelhető meg, egyébként a mitokondrium funkcionálisan intakt marad. Az I típusú 

programozott sejthalál esetében a mitokondriumok korlátozottan vesznek részt, 

szerepük itt a jelerősítés. A II típusú programozott sejthalálforma meghatározó eleme a 

mitokondrium citokróm-c kibocsátása. A mitokondriumon számos mediátor hatása 

összegződik a folyamat során, ilyenek a proapoptotikus p53, illetve az antiapoptotikus 

BCL-2. A programozott sejthalál irányában elkötelezett mitokondriumból a citokróm-c 

kiáramlása az átmeneti permeabilitási póruskomplexeken keresztül, illetve a 

mitokondrium duzzadása segítségével valósul meg, ezt a membrán két oldala közötti 

potenciálkülönbség változása kíséri. A citokrom-c kiáramlás ezután a kaszpáz-9-et 

aktiválja, így a kaszpázkaszkád is beindul. A mitokondriumokban tárolt Ca-nak fontos 

szerepe van az apoptózis folyamatában (Desagher et al. 2000, Lee et al. 2006).  

A proteoszómák programozott sejthalálban játszott szerepét egyre több adat 

hangsúlyozza. Az apoptózisban résztvevő fehérjék lebontása (kaszpázok, hősokk-

fehérjék, p53, NF-κB) ugyanis ubikvitináció után a proteoszómák által történik 

(Orlowski 1999). 

A meleg és a hideg ischaemiát követő reperfusio során nekrotikus folyamatok mennek 

végbe a májsejtekben már percekkel a reperfusio kezdete után. Fiziológiás körülmények 

között az apoptózis folyamata gyulladás nélkül megtörténik. Patológiás körülmények 

között viszont előfordulhat gyulladás kemokinek és citokinek termelődése miatt. A 

májban a mitokondriális membránpermeabilitás változásának van kulcsszerepe a 

nekrózis és a programozott sejthalál folyamatainak különválasztásában. Amennyiben a 

mitokondrium permeabilitás-változásának eredményeképpen ATP depléció jön létre, a 

nekrotikus úton halad tovább a folyamat. Ha a májsejt mitokondriumában az ATP 

szintje nem csökken drámaian, a permeabilissá vált membránon át kikerülő citokróm-c 

által aktivált kaszpáz-dependens apoptózis irányába halad tovább a sejt. A közös 

lépések miatt felvetődött a „necrapoptózis” lehetősége, mikor mind az apoptotikus, 

mind a nekrotikus folyamatok beindulnak egyazon sejtben (Jaeschke et al. 2003). 
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A TGF-β1 olyan multifunkcionális citokin, amelyik a májsejtek sérülése és 

regenerációja során nagy mennyiségben expresszálódik, és bizonyos körülmények 

között apoptózist okozhat. A TGF-β1 által indukált apoptózis is együtt jár oxigén 

szabad gyökök termelődésével, amit az is bizonyít, hogy a reaktív oxigén specieszeket 

megkötő N-acetilcisztein meggátolja a TGF-β1 mediált apoptózist. Az endoplazmatikus 

retikulum és a mitokondriumok rendelkeznek olyan elektronszállító rendszerekkel, 

amelyek működéseinek során oxigén szabad gyökök képződnek. Ciklosporin A-val 

kezelt májsejteknél is elmarad a TGF-β1 kezelés után várt programozott sejthalál. A 

ciklosporin A ugyanis megakadályozza a mitokondrium membránjában lévő pórusok 

megnyílását, ezáltal mérsékli a szabad gyökök kiáramlását a citoszolba. A TGF-β1 a 

citokróm P450 enzimrendszerben is fokozza a reaktív oxigén specieszek termelődését. 

Valószínűnek látszik az a következtetés, hogy a TGF-β1 által kiváltott apoptózis 

komplett létrejöttéhez mindkét hatásra szükség van (Albright et al. 2003). 

A γ-interferon májsejtkultúrában a sejtciklus megállását és p-53-tól független apoptózist 

okoz, viszont ennek részletes molekuláris mechanizmusa, beleértve a szabályozást 

végző faktorokat, még nem ismert. A γ-interferon hatására primér hepatocitákban 

reaktív oxigén specieszek termelődnek. Gyökfogó adásával a γ-interferon által indukált 

apoptózis teljes mértékben megakadályozható. A programozott sejthalál kaszkádja az 

IRF-1 és a kaszpáz-aktiváció között elakad, ezek szerint a ROS termelődése e két lépés 

között történik (Watanabe et al. 2003). A citokróm-c mitokondriumokból történő 

kiáramlását mind gyökfogók, mind ciklooxigenáz-gátló vegyületek megakadályozzák. 

A ciklooxigenáz-gátló indometacin antiapoptotikus hatású, viszont a szabadgyök-

képződést nem befolyásolja. Ezek az adatok azt támasztják alá, hogy a gamma-

interferon által kiváltott apoptózisban nem kizárólagos a szabad gyökök szerepe. A γ-

interferon az endoplazmatikus retikulumra is hat, és az endoplazmatikus retikulumból 

sterssz fehérjék szabadulnak fel hatására, ezeknek szintén az apoptózisban lehet 

szerepük (Watanabe et al. 2003). 

A c-Jun transzkripciós faktor számos sejtszintű folyamatot mediál, beleértve a 

proliferációt és a sejtek túlélését. Aktivitása számos daganatban fokozott. A c-Jun 

szerepe a daganatok fejlődésének korai szakaszában jelentős. Ha a c-Jun-t inaktiválják 

már a tumoriniciáció után, a daganatok száma és mérete jelentős csökkenést mutat. 

Ilyenkor a p-53 fehérje koncentrációja nő, a sejtproliferáció megáll, és beindul az 
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apoptózis. C-Jun hiányos primér hepatociták megnövekedett érzékenységet mutatnak a 

TNF-α által közvetített sejthalálra. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a c-Jun a p-53 

gátlásán keresztül az apoptózis ellen hat, ami például a HCC kialakulásának egyik 

mechanizmusa lehet (Eferl et al. 2003). 

A májsejtek apoptózisában, illetve proliferációjában a sejtek aktuális 

mikrokörnyezetétől függően résztvevő NF-κB többek között epepangás során 

termelődik a májban. Kolesztázis során az NF-κB a májsejtek proliferációját okozza, de 

nem okoz apoptózist (Bird et al. 2003). 

 

2.3. A benignus májdaganatok és szabad gyökök kapcsolata 

 

A benignus májdaganatokat régebben ritka entitásként tartották számon. Napjainkban a 

különböző képalkotó eljárások széles körű elterjedésének köszönhetően a klinikus egyre 

gyakrabban találkozik ezekkel az elváltozásokkal. Ilyen esetben a legfőbb problémát az 

egyéb májlézióktól történő elkülönítésük okozza, illetve ki kell zárni a malignitás 

lehetőségét is. Több daganattípus (például a májsejtadenoma, a fokális noduláris 

hiperplázia) esetében kimutatták, hogy orális fogamzásgátló gyógyszert hosszú időn 

keresztül szedő nők esetében az átlagosnál magasabb arányban fordul elő, ismeretük 

jelentőségét ez a tény is aláhúzza. Mivel metasztázist nem adnak, kezelésük az általuk 

okozott szövődmények lehetősége miatt indokolt. Legfontosabb szövődményeik: 

malignus transzformáció, vérzés, illetve nagy méret esetén a szomszédos szervek 

összenyomása.  

Ha mellékleletként kerülnek felismerésre (akár egyéb indikáció miatt elvégzett műtét, 

akár rutin képalkotó eljárás során), legtöbbször nincs velük további teendő a 

differenciáldiagnózison kívül. Műtéti indikációt nagy méret esetén, illetve a beteg 

panaszainak a kezelés ellenére történő további fennállásakor jelentenek.  

A benignus májdaganatok által okozott leggyakoribb panaszok, illetve tünetek: jobb 

bordaív alatti fájdalom, hasi diszkomfortérzés, sárgaság, hőemelkedés, láz. A nem túl 

specifikus, illetve kevésbé markáns tünetek miatt az orvos általában csak a megfelelő 

radiológiai eljárások elvégzése után tudja a diagnózist megállapítani (Hollett et al. 1995, 

Leary et al. 1989, Motohara et al. 2002). 
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Osztályozásuk a sejtes eredet szerint történik: vannak epiteliális, mesenchymális, illetve 

mesotheliális eredetű daganatok. Az epitheliális eredetű tumorok közé a fokális 

noduláris hiperplázia, hepatocelluláris adenoma, a noduláris transzformáció, az 

epevezeték adenoma és a biliáris cystadenoma tartozik. A mesenchymális eredetű 

daganatok közé a lipoma, a mielolipoma, az angiolipoma, leiomioma, 

hemangioendotelioma és hemangioma tartozik. A májban vannak még mesotheliális 

eredetű, kevert szerkezetű jóindulatú tumorok is (1. táblázat). 

 

1. táblázat A benignus májdaganatok csoportosítása 

Benignus májdaganatok fajtái Szabad gyökök szerepe a 

patogenezisükben 

Májsejt-adenoma valószínű 

Epeút-adenoma valószínű 

Epeút-cystadenoma valószínű 

Haemangioma feltételezhető 

Lymphangioma feltételezhető 

Angiomyolipoma feltételezhető 

Cysták és szövődményeik feltételezhető 

Biliaris hamartoma feltételezhető 

FNH valószínű 

Noduláris regeneratív hyperplasia feltételezhető 

(Váli et al. 2004a) 

 

 

A máj egyszerű cisztái gyakori elváltozások, a népességben kb. 10 %-ban jelennek meg. 

Szerózus folyadékot tartalmaznak, és nem közlekednek az intrahepatikus epeutakkal. 

Makroszkóposan gömb vagy ovális alakúak, átmérőjük néhány millimétertől akár 20-30 

centiméterig terjedhet. Általában a más panaszok miatt végzett hasi UH vizsgálat során 

mellékleletként találkozunk velük, tüneteket csak ritkán okoznak.  

A hemangioma a leggyakoribb benignus májtumor. A népességnek kb. 10%-ában fordul 

elő és gyakran multiplex. Panaszt ritkán okoz. Inkább vaszkuláris malformációként 
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tartják számon, mint neoplasztikus elváltozásként, nincs malignus elfajulási hajlama. 

Néhány esetben gyulladásos reakciók trombózist, fibrózist és meszesedést 

eredményeznek, a tumort ilyenkor nehéz elkülöníteni a vaszkularizált primer 

hepatocelluláris carcinomától, vagy metasztatikus tumortól (Yamashita et al. 2000). A 

nagy hemangiomák visszafejlődése tömör, fibrotikus képződményt eredményez, amely 

metasztázist utánozhat. Mikroszkóposan a hemangioma nagy, vérrel telt, endothellel 

borított, vékony, fibrotikus septumokkal rekeszekre osztott képet mutat. Stromája ritkán 

meszesedhet, és néha csontosodás is látható.  

A hemangioma cavernosum leggyakrabban fiatal nőknél manifesztálódik, 

növekedésüket fokozza orális fogamzásgátló gyógyszerek szedése és a terhesség, de a 

májhemangioma növekedését stimuláló mechanizmusok pontosan még nem ismertek, és 

maga a növekedés sem mindig bizonyult hormon-dependensnek. Fizikális vizsgálattal a 

hasi, légzéssel összefüggő terime tapintható lehet, bár ez ritkán fordul elő, mivel nehéz a 

hasfalon keresztül elkülöníteni a hemangioma konzisztenciáját a normális májétól, ha 

nincs kalcifikáció, trombózis vagy fibrózis (Yang et al. 2001). 

Műtéti eltávolítására a hemangioma által okozott panaszok, illetve szövődmények miatt 

van szükség. Ilyen tünetek/szövődmények: a daganat trombózisa, növekedése, nyomási 

tünetek, fájdalom, ruptura és intraabdominális vérzés, illetve a vena cava inferior 

összenyomása miatt kialakuló Budd-Chiari szindróma: a venae hepaticae trombózisa 

(Mortele et al. 2002, Regöly-Mérei 2003). 

A fokális noduláris hiperplázia (FNH) általában szoliter, jól körülírt noduláris terime. A 

hemangioma után a második leggyakoribb benignus májlézió. Patogenezise nem 

tisztázott ezideig. A léziók kb. 60%-ában megtalálható egy megnagyobbodott, aberráns 

tápláló arteria, néhányan ezért a megnövekedett véráramlás miatti reaktív 

hiperpláziaként fogják fel. Bár nincsenek jól meghatározott etiológiai faktorok az FNH 

kifejlődésére, a női reproduktív hormonok szerepét napjainkban egyre többen 

valószínűsítik. A lézió terhesség alatt és orális fogamzásgátlók szedése közben 

gyakrabban figyelhető meg, amely adatok a női szexuálhormonok szerepét 

valószínűsítik. A legtöbb FNH-s beteg panasz- és tünetmentes, és a léziókat ilyenkor 

általában véletlenül fedezik fel hasi laparotomia vagy egyéb okból végzett hasi 

radiológiai vizsgálat során (Kehagias et al. 2001). Tünetek az esetek körülbelül 10 %-

ában fordulnak elő, és a legtöbb elvégzett sebészi reszekciónál a tünetek számítanak a fő 
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indikációnak (Rogiers et al. 1998). Évekig tartó követés és ellenőrzés során a 

betegeknek körülbelül 10 %-ában okoz panaszokat, illetve növekedik az FNH. Ezek 

alapján újra elmondhatjuk, hogy az FNH az esetek többségében benignus entitás, és 

konzervatív terápiával eredményesen kezelhető. Az FNH reszekció utáni rekurrálása 

irodalmi ritkaság (Closset et al. 2000, Mortele et al. 2002, Regöly-Mérei 2003). 

A hepatocelluláris adenoma (HA) leggyakrabban 20-40 éves kor közötti nőkben fordul 

elő, közülük is szignifikánsabban gyakrabban azok között, akik hosszabb időn keresztül 

szedtek orális fogamzásgátlókat. Férfiakban a HA szintén előfordul, de sokkal 

ritkábban, a nő-férfi arány körülbelül 10:1. A tumor általában szoliter nodulus, a 

legnagyobb átmérője akár 30 cm is lehet. A lézió hipervaszkularizált. Metszlapján a 

környező szövetektől jól elhatárolható, nekrotikus, illetve vérzéses területeket 

tartalmazhat (Terkivatan et al. 2001). 

A HA benignus májsejtkötegekből áll, amelyeknek igen magas a glikogén- és 

zsírtartalmuk. A májsejtek magjai általában kicsik és egyformák, normál kromatin-

mintázattal, bár dysplasia is látható olyan betegeken, akik sok évig szteroidokat szedtek. 

Néha komoly differenciáldignosztikai problémát okoz a HA-t hepatoceluláris 

carcinomától megkülönböztetni. Multiplex adenomák a betegek körülbelül 10-30 %-

ában fordulnak elő, gyakran nehézséget okozva a sebésznek bonyolult 

elhelyezkedésükkel (Wu et al. 1999). 

Gyakrabban okoznak panaszokat (hasi diszkomfortérzés, fájdalom), mint az egyéb 

benignus májléziók. Biztos diagnózis esetén ajánlott a sebészi eltávolítás, a malignus 

transzformáció lehetőségének, illetve szövődmények veszélye miatt. Ritkán előfordul 

tumorruptura és szabad hasűri vérzés, ami akut életveszélyt jelent (Closset et al. 2000, 

Dimick et al. 2003, Regöly-Mérei2003). 

A nitrobenzolról leírták, hogy szabadgyök-felszabadítás révén a májban képes 

jóindulatú daganatot előidézni. A jóindulatú májtumorok kialakulásában még kérdőjeles 

a szabad gyökök szerepe, de ezeknek a kísérleteknek az eredményei ilyen irányba 

mutatnak. A nitrobenzol daganatkeltő hatásairól humán tanulmányok még nem 

készültek, patkánykísérletben belélegeztetve rosszindulatú emlőmirigy- és 

májdaganatot, illetve jóindulatú pajzsmirigy-, tüdő-, vese- és endometriumdaganatot 

találtak (Holder 1999a, Holder 1999b).  
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2. ábra A nitrobenzol szerepe a tumorgenezisben 

 

(Váli et al. 2004a) 

 

2.4. Terápiás lehetőségek 

 

2.4.1. Antioxidáns gyógyszerkészítmény (metadoxin)  

 

A metadoxin szintetikus gyógyszer, melyet a közelmúltban vezettek be az alkoholos 

zsírmáj és az alkohol okozta májbetegségek kezelésére. A metadoxin vegyület egy 

piridoxin-pirrolidon karboxilát (Lu et al. 2007). Legfőbb hatásaként az alkohol vesén 

keresztüli kiürülését növeli, illetve az alkohol lebomlási termékeinek, mint például az 

acetaldehidnek a vérből és szövetekből történő eltávozását segíti elő. Az etanolból 

acetaldehiddé és acetáttá történő oxidációk redukált glutationt elhasználó folyamatok. 

Úgy tűnik, hogy a metadoxin ezeket a reakcióutakat változtatja meg, miáltal a 

ketonvegyületek jobban oldódó formában ürülnek ki a vizeletbe. A metadoxinról 
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egérben kimutatták, hogy alkoholos inzultus után a májban és az agyban helyreállítja a 

nikotinamid adenin dinukleotid, a glutation és az ATP koncentrációit. Segítségével 

normalizálódik a gamma-glutamiltranszpeptidáz, ALT és AST szintje, ami jelzi a máj 

regenerációjára történő pozitív hatását (Fehér et al. 2003).  

A metadoxinról kimutatták, hogy az etanol és acetaldehid sejtkárosító hatása ellen 

védelmet nyújt (Gutierrez-Ruiz et al. 2001). HepG2 sejtek esetében a metadoxin 

megakadályozta az etanol és acetaldehid által okozott GSH depléciót és csökkentette a 

lipidperoxidáció következtében kialakult sejtkárosodást. A máj csillagsejtjeinél a 

metadoxin hatására csökken az acetaldehid hatására létrejövő kollagénképződés, illetve 

a TNF termelődése is. Ezen kívül a TNF indukcióját is csökkenti, így a májkárosodás 

két kezdeti lépését is gátolja.  

A metadoxin-kezelés májfunkcióra gyakorolt hatását vizsgálta egy multicentrikus, 136 

krónikus alkoholista beteg bevonásával készült tanulmány (Caballeria et al. 1998). A 

betegeket 1500 mg napi mennyiségű metadoxinnal (n =69) vagy placebóval (n = 67) 

kezelték 3 hónapig, és azoknál a betegeknél, akik metadoxint kaptak, sokkal gyorsabb 

és teljesebb felépülés volt tapasztalható, mint a kontrollcsoportban. A metadoxinnal 

kezelt betegek között 16 esetben volt található zsírmáj, közülük 15 esetben csak enyhe 

formában. Ezzel szemben a kontrollcsoportban 38 esetben volt látható zsírmáj (ebből 18 

beteg az enyhe, 11 a közepes és 9 a súlyos kategóriába tartozott).  

Egy másik tanulmány Olaszországban (Corsini et al. 1992) napi kétszer ötszáz mg 

metadoxin hatását vizsgálta szintén krónikus alkoholista betegeken, akiket két csoportba 

osztottak: metadoxinnal kezeltek és kontrollcsoport. A vizsgálat kezdetétől számítva 

egy és két hónappal később vért vettek a betegektől, akik a vizsgálat ideje alatt 

absztinensek voltak. Eredményeik szerint a metadoxin sokkal gyorsabb javulást hozott a 

májenzim-értékekben (GOT, GPT, gammaGT).  

Akut alkoholintoxikált betegek vizsgálata során 900 mg egyszeri dózisú iv. metadoxin 

hatását vizsgálták placebóval összehasonlítva (Shpilenya et al. 2002). Az itt mért 

eredmények szerint a metadoxin csökkenti az alkohol féléletidejét a vérben és az 

elimináció sebességét is növeli. A féléletidő csökkenése és az elimináció gyorsulása 

következtében az alkohol-intoxikált betegek hamarabb felépülnek a mérgezés akut 

szakaszából, az intoxikáció különböző súlyossági fokozataiban egyaránt.  
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Egy másik tanulmányban szintén akut alkoholmérgezett betegek kezelése során 

vizsgálták a metadoxin hatékonyságát (Diaz Martinez et al. 2002). Ebben a vizsgálatban 

300 mg intravénás metadoxin hatását figyelték meg 2 órán keresztül, standard terápia 

mellett alkalmazva. A kontrollcsoport csak standard terápiát kapott. A véralkoholszintet 

és a klinikai tüneteket monitorozták a kezelés folyamán. A metadoxin hatására itt is a 

véralkoholszint gyorsabb csökkenését, illetve a klinikai tünetek enyhülését figyelték 

meg.  

Patkánykísérletben is igazolták a metadoxin akut alkoholmérgezésben kifejtett védő 

hatását, mind a májban, mind egyéb szervekben (Calabrese et al. 1996). Ez a kísérlet 

rámutatott arra, hogy az akut alkoholos intoxikáció során elsősorban a redukált glutation 

szintje csökken le, megnő az oxidált glutation mennyisége, illetve a glutation-reduktáz 

aktivitása is csökken. Az állatok metadoxinnal való kezelése ebben az esetben 1 órával 

az etanol adagolásának kezdete előtt történt, és szignifikáns emelkedést okozott a 

különböző vizsgált szervek glutationszintjében. Ezzel a hatással párhuzamosan a 

glutation-reduktáz enzim aktivitása nőtt. 

Állatkísérletes és klinikai tanulmányok alapján a metadoxin hatásos lehet a nem-

alkoholos zsírmáj kezelésében is. Az alkoholos és nem-alkoholos zsírmáj 

patogenezisében mind az oxidatív stressz, mind a lipidperoxidáció szerepet játszik. 

Fruktóz injekciót követően az ATP szintek normalziálódása NASH betegekben eltér az 

egészséges kontrollokétól (Cortez-Pinto et al. 1999), ami az energiaháztartás zavarára 

utal. A NASH és egyéb mitokondrium-függő zsírmájak közötti szövettani hasonlóságok 

és NASH betegek mitokondriális DNS abnormalitásai a betegség genetikai hátteret 

és/vagy öröklődő mitokondrium diszfunkciót valószínűsítenek (Fehér et al. 2003).  

A metadoxinnak az alkohol okozta károsodás kivédésén kívül egyéb májra gyakorolt 

pozitív hatása is van (Muriel et al. 2003). Kolhicinnel összehasonlítva a szerzők a 

krónikus epevezeték-lekötés modelljét alkalmazták. Hím Wistar patkányok 

epevezetékét műtötték meg, a metadoxinnal kezelt csoportok 60 mg/ttkg/12h dózisban 

kapták a gyógyszert. Az állatok májának kollagéntartalmát, glikogéntartalmát és a 

lipidperoxidáció, illetve a szabad gyök keletkezés mértékének becslése érdekében a 

malondialdehid koncentrációját határozták meg. A kollagénszint a májban 

négyszeresére emelkedett a ligáció hatására, de mind a kolhicin, mind a metadoxin 
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gátolta a fibrózist. A metadoxin képes volt a cirrózisos májakban egyébként alacsony 

glikogéntartalmat emelni.  

25 hónapon keresztül tartó folyamatos alkoholfogyasztás hatását vizsgálták a redox 

homeosztázisra patkánymodellen (Calabrese et al. 1998). A metadoxin protektív hatását 

is vizsgálták. Kimutatták, hogy a kezelt patkányok redox-egyensúlya szignifikánsan 

romlott a kontrollokéhoz képest. A redukált glutation koncentrációja csökkent, ezzel 

együtt az oxidált glutation koncentrációja megnőtt. A glutation reduktáz enzim 

aktivitása csökkent mértékű volt, ezzel szemben a glutation transzferáz enzim aktivitása 

növekedett. A kontrollhoz képest a különbségek párhuzamosan történő metadoxin-

kezelés hatására mérséklődtek, ezáltal a gyógyszer antioxidáns hatása kimutatható volt a 

májban és az agyban egyaránt.  

A metadoxinnak a különböző májkárosodások igen jelentős részében feltételezhető 

protektív szerepe, szén-tetraklorid által indukált májfibrózisban is bizonyítottan kedvező 

hatású (Arosio et al. 1993). A májfibrózis és a gyulladás kialakulását a párhuzamos 

metadoxin kezelés szignifikánsan csökkentette. A máj fibropláziája az extracelluláris 

mátrix komponensei mennyiségének megváltozásával, illetve a szinte minden esetben 

az albuminszintézis csökkenésével jár. A szén-tetrakloriddal kezelt állatok májában a 

fibronektin és a pro-alfa 2 kollagén mRNS tartalom szignifikánsan emelkedett értékeket 

mutatott, míg a metadoxin kezelés hatására ezen emelkedések mértéke csökkent. Az 

albumin mRNS-ének mennyisége metadoxinnal előkezelt állatokban megegyezett a 

kontroll-állatokban mérhető értékekkel, míg a szén-tetraklorid-kezelés ezt az értéket 

csökkentette. A fenti paramétereken kívül a munkacsoport a szérum immunoreaktív 

propil-hidroxiláz (SIRPH) enzimének a szintjét is megmérték, ami a szén-tetraklorid 

hatására szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollérték. Ez az enzim szerepet 

játszik a prokollagén molekulák hidroxilációjában. A metadoxinnal történt kezelés 

ennek az enzimnek a szérumszintjét is normálértéken tartotta (Annoni et al. 1992).  

A metadoxin hatását vizsgálták rövid távú extrahepatikus kolesztázisban patkány 

modellben laboratóriumi körülmények között (Hagymási et al. 2000). Extrahepatikus 

kolesztázis patkánykísérletes modelljében a gyökfogó képesség csökkenése volt 

tapasztalható. A metadoxin amellett, hogy a szervezet nem-enzimatikus antioxidáns 

védelmét növeli, emeli a szabad SH-csoport koncentrációját, a szérum 
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redukálóképességét csökkenti, és szignifikánsan csökkenti a H-donor aktivitást 

májhomogenizátumban.  

A gyógyszer jelentősebb mellékhatásáról az irodalomban nem található adat, 

kontraindikációja a manifeszt hepatikus encephalopathia, Parkinson-kóros betegek 

kezelése fokozott odafigyelést igényel (Hagymási et al. 2004). 

Az irodalmi adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a Metadoxin mind az alkoholos, 

mind a nem alkoholos májbetegség kórlefolyását pozitív irányban képes befolyásolni. A 

szabadgyökös folyamatok mindkét betegség kialakulásában és patogenezisében 

meghatározó szerepet játszanak. A metadoxin a szervezetben történő metabolizmusa 

során gyökfogó szubsztrátokká alakul át, ez a májvédő hatásának a magyarázata. A 

metadoxin az alkoholizmus számos szövődményének súlyosságát jelentősen csökkenti, 

olyan mechanizmusokon keresztül is, amelyek szabadgyökös reakciókkal nincsenek 

kapcsolatban. A NASH és az alkohol okozta májkárosodás etiológiája különböző 

ugyan, de a májkárosodás létrejötte után végbemenő folyamatok és reakcióutak 

lényegében megegyeznek. Mivel a metadoxinnak megfelelő beállítás esetén káros 

mellékhatása nincsen, a két betegség terápiájában egyaránt indokolt az adása, mint azt a 

nemzetközi irodalom is alátámasztja (2. táblázat). 

 

2. táblázat A metadoxin terápiás hatásai májbetegségekben 
 

Antioxidáns tulajdonság és gyökfogó képesség 

Növeli az ATP szintet 

Növeli a redukált glutation szintjét 

Csökkenti a károsító ágensek hatására kialakuló fibrózis ütemét 

Megakadályozza a glikogénraktárak kiürülését 

Kedvezően befolyásolja a zsírsav-anyagcserét 

Felgyorsítja az alkohol kiürülését 

(Váli et al. 2005) 

 

2.4.2. Természetes antioxidáns hatóanyagtartalmú készítmények (Beta vulgaris var 

rubra) 
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Napjainkban a májbetegségek kezelésében a természetes eredetű hatóanyagok felé 

egyre nagyobb figyelem fordul (Váli et al. 2007). A betegek helyes táplálkozása a 

gyógyulást elősegítheti, míg a helytelen táplálkozás még a lelkiismeretes 

gyógyítómunka eredményeit is rontja. A sebészeti beavatkozás előtti kezeléshez olyan 

gyógyszerek is kellenek, amelyek csökkentik a beteg műtéti kockázatát. A természetes 

eredetű élelmiszer-összetevők tökéletes választásnak tűnnek, mivel a mellékhatások 

előfordulása gyakorlatilag elhanyagolható. A cékla számos olyan hatóanyagot tartalmaz 

(színanyagok, polifenolok, flavonoidok, különböző vitaminok, folsav, élelmi rostok, 

makro- és mikroelemek), amely a beteg máj funkcióját javíthatja, diétás alkalmazása 

számos celluláris reakcióutat befolyásolhat.  

A céklának jelentős színanyagtartalma van: egyrészt a vörös betacianinok, másrészt a 

sárga betaxantinok. A betacianidok körülbelül 95 százalékát a betanin alkotja. A cékla 

vörös színanyaga táplálkozás élettani szempontból kedvezőbb (Takácsné et al. 2004). A 

betaninnak gyulladásgátló hatása is van (Kuramoto et al. 1996). 

A polifenolok a táplálékban általánosan előfordulnak, a céklában is magas arányban 

találhatóak meg. Többek között az antioxidáns, gyulladásgátló és antivirális hatásai 

fontosak egészségügyi szempontból (Michels et al. 2005). A polifenolok csökkenthetik 

a toxikus májkárosodást a NO generálta mediátorok termelésének gátlásával (Chen et al. 

2004). Emberi tumorsejtvonalakon végzett kísérletek bizonyos polifenolok széles 

hatásspektrumát tapasztalták: gátolja a mitogén-aktivált protein kinázokat, ciklin-függő 

kinázokat, növekedési faktor-függő jelátvitelt, az AP-1 és NF-κB aktivációját, a 

topoizomeráz I-et, mátrix metalloproteinázokat és még számos más célpontot ezeken 

kívül (Lambert et al. 2003). Alkohol indukálta zsírmáj és májtranszplantáció után a 

polifenolok scavenger hatása kimutatható volt (Zhong et al. 2004). A polifenolok 

különböző módokon befolyásolják a CYP 450 és a fázis II enzimek aktivitását, ami a 

kezelés módjától függ (Krajka-Kuzniak et al. 2004).  

A különböző polifenolos vegyületek közül a flavonoidok az egyik legfontosabb csoport, 

a céklában közülük az antociánok találhatóak meg legnagyobb arányban. A 

flavonoidokra a C6-C3-C6 (difenilpropán) alapszénváz a jellemző, ami rendkívüli 

változatosságra ad lehetőséget. A vegyületcsoportnak direkt hepatoprotektív, 

immunmoduláns és gyulladáscsökkentő hatása közismert, mely antioxidáns 

szerepüknek is tulajdonítható, aminek mértéke alapvetően az adott molekula 
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szerkezetétől függ (Singh et al. 2004). Alkalmazásukkal viszont óvatosan kell bánni, 

mert nagyobb dózisban a fémionháztartást felboríthatják, ezzel az egészséget is 

károsíthatják (Gao et al. 2003). A flavonoidok közül a kvercetin az egyik legfontosabb: 

kovalens kötődésével a DNS-hez és különböző fehérjékhez antiproliferatív és egyéb 

hatásokat mediál (Walle et al. 2003). A kvercetinről ismert, hogy 50 perccel máj 

ischaemia-reperfusio előtt adva védő hatást fejt ki az antioxidáns kapacitás növelésével 

(Su et al. 2003). 

A flavonoidok a légzési lánc és a mitokondriumok egyéb funkcióinak gátlásán keresztül 

a mitokondriális ATP szintek csökkentésével a nekrózis kialakulását segíthetik elő 

(Dorta et al. 2005). A flavonoidoknak proapoptotikus hatása is van: például a luteolin az 

apoptózis mitokondriális útját beindítja, feltehetően DNS károsodást okoz (Michels et 

al. 2005, Son et al. 2005). 

A flavonoidok toxicitásáról, illetve mutagenitásáról mostanáig nincsenek egyértelmű 

adatok. In vitro körülmények között a kvercetin DNS fragmentációt és 

kromoszómaaberrációt okozott (Rahman et al. 1992). Aerob körülmények között, 

fémionok jelenlétében a kvercetin szuperoxidgyököt és egyéb reaktív oxigén 

intermediereket termelhet, ez is egy lehetséges magyarázat (Fazal et al. 1990). 

A betain ozmotikumként, illetve a transzmetiláció során metil-donorként kap fontos 

fiziológiai szerepet a szervezetben (Craig 2004). A betain alkalmasnak bizonyult a 

magas homocisztein-szint csökkentésére. Homocisztein hatására aktiválódik az NF-κB 

és emelkedik a citokinek produkciója (IL-1β, IL-6, and IL-8), így gyulladás léphet fel. 

A homocisztein hatására intracellulárisan fokozódik a szuperoxidanion képződés, így 

oxidatív stresszt indukál, illetve az endoplazmatikus retikulumban is oxidatív károsodás 

lép fel (Ji et al. 2004). A betain-homocisztein metil transzferáz (BHMT) enzim végzi a 

metionin szintézisét betainból és homociszteinből, Zn-iont használva, hogy aktiválja a 

homociszteint (Evans et al. 2002). A céklakezelésnek emiatt lehet fontos szerepe a 

magas homocisztein szintek csökkentésében. Emellett betain-kezelés képes normalizálni 

az alkoholfogyasztás következtében a májban megváltozott triglicerid, lipidperoxid- és 

GSH-szinteket (Balkan et al. 2004). A betain a TNF alfa keletkezését is csökkenti (Kim 

et al. 2002). 

A természetes hatóanyagtartalmú készítmények elemtartalma is fontos a 

májkárosodások kivédésének szempontjából, számos proliferációs, apoptotikus és 
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nekrotikus folyamatot befolyásolnak. A fémionok (pl. a Zn, a Cu és a Mn) szükségesek 

az antioxidáns enzimek működéséhez. A Zn például befolyásolja a Keap1, NF-κB 

transzkripciós faktor működését is. A fenolos antioxidánsok Zn-dependens 

mechanizmuson keresztül aktiválják a metallotionein enzimet. Az MTF-1 kötődését 

segítik a regulátor helyekhez a metallotionein gén promóterén (Bi et al. 2004). A 

metallotionein aktivitások-növekedése védi a májat a toxikus elemek felhalmozódásával 

szemben. 
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3. Célkitűzések 

 

Az élő szervezet redox-homeosztázisának megváltozása minden esetben komoly 

betegségeket, működési diszfunkciókat okoz, ezért kutatása napjainkban a tudományos 

érdeklődés középpontjában található. Kutatásaink során célunk volt az általunk 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.  

Állatkísérleteinkben célunk 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 

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) kívántuk ellenőrizni. Az apoptotikus és nekrotikus 

folyamatok indukciójának kimutatására immunhisztokémiai (TUNEL módszerrel) és 

szövettani vizsgálatok elvégezését terveztük. Ezeket a változásokat először 

állatkísérletes modellen vizsgáltuk, ezután humán tanulmánnyal kívántuk igazolni. 

Feltételezéseink szerint a máj ischaemiás-reperfusios károsodása során az intakt 

lebenyekben is eltérések keletkeznek a redox-homeosztázisban.  

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 kívántuk a 

bélnyálkahártya-károsodás mértékét és jellemzőit. 

Humán vizsgálatainkban terveztük a szervezet redox-homeosztázisának 

megváltoztatásának vizsgálatát benignus és malignus májdaganatok esetén, illetve a 
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primer és metasztatikus májdaganatok viselkedésének összehasonlítását. Vizsgálni 

kívántuk 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. 

Vizsgálataink 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 kívántuk erősíteni. 

Kutatásainkat a NKFP 1B/047/2004, 1A/005/2004 és az ETT 002/2003 programok 

támogatták. 
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4. Módszerek és anyagok  

 

4.1. Állatkísérletes modellek 

 

4.1.1. Műtétek általános leírása 

 

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

használtunk. A patkányok vizet és standard patkánytápot kaptak ad libitum (a 

különböző előkezelések során az eltéréseket lásd később az egyes kísérletek részletes 

leírásánál). 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. 

 

4.1.2. 45 perc ischaemia és 15 perc reperfusio a májban  

 

Az 1. modell szerint a patkányokat 4 csoportba osztottuk: Kontrollcsoport (n=8), 

Áloperált csoport (n=8), Ischaemia csoport (n=8): 45 perc ischaemia, Reperfusio 

csoport (n=8): 45 perc ischaemia, 15 perc reperfusio. 

A Kontrollcsoportba tartozó állatokon semmilyen beavatkozást nem végeztünk, 

narkózisban történt a megfelelő minták biztosítása. 

Az Áloperált csoportba tartozó állatokból a megfelelő mintákat medián laparotómia 

után 45 perccel nyertük. 

Az Ischaemia csoportba tartozó állatok esetében 45 perces ischaemiát idéztünk elő a 

fent részletezett módon, ezután tettük félre a mintákat. 

A Reperfusio csoport állatainál a fent leírt módon 45 perces ischaemiás periódus után 

15 perces reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

Mindegyik csoportban a kísérlet végén májhomogenizátum, plazma és vörösvértest 

mintákat tettünk el további vizsgálatok céljára. 
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4.1.3. Apoptózis és nekrózis kialakulása 45 perc ischaemia és 24 óra reperfusio 

hatására  

 

A 2. modell szerint a patkányokat 3 csoportba osztottuk: Kontrollcsoport (n=8), 

Áloperált csoport (n=8), Ischaemia-reperfusio csoport (n=8): 45 perc ischaemia, 24 óra 

reperfusio. 

A Kontrollcsoportba tartozó állatokon semmilyen beavatkozást nem végeztünk, 

narkózisban történt a megfelelő minták biztosítása. 

Az Áloperált csoportba tartozó állatok medián laparotómián estek át, a hasfalukat 

ezután 45 perccel zártuk. Az állatok eutanáziája ezután 24 órával történt mély 

narkózisban. 

Az Ischaemia-reperfusio csoport állatainál a fent leírt módon 45 perces ischaemiás 

periódus után 24 órás reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

Mindegyik csoportban a kísérlet végén májhomogenizátum-, plazma- és vörösvértest 

mintákat, illetve formalinban és PCR-hoz szükséges RNS-fixáló oldatban 

májdarabkákat tettünk el további vizsgálatok céljára. 

 

4.1.4. A máj intakt lebenyeinek vizsgálata ischaemia-reperfusio során  

 

A 3. modellben a patkányokat 4 csoportba osztottuk: Kontrollcsoport (n=6), Áloperált 

csoport (n=6), Hyperaemia csoport (n=6): az ischaemiás lebenyek 45 perces lekötésével 

a többi lebeny hyperperfusiója volt elérhető. Reperfusio csoport (n=6): az ischaemiás 

lebenyek felengedésével az eredeti állapotot állítottuk vissza 15 percre, a megfelelő 

sebészi helyzet modellezése céljából. 

A Kontrollcsoportba tartozó állatokon semmilyen beavatkozást nem végeztünk, 

narkózisban történt a megfelelő minták biztosítása. 

Az Áloperált csoportba tartozó állatokból a megfelelő mintákat medián laparotómia 

után 45 perccel nyertük. 

A Hyperaemia csoportba tartozó állatok esetében 45 perces hyperaemiát idéztünk elő a 

fent részletezett módon, ezután tettük félre a mintákat. 
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A Reperfusio csoport állatainál a fent leírt módon 45 perces hyperaemiás periódus után 

15 percre visszaállítottuk a máj eredeti keringését. 

Az állatok eutanáziája mély narkózisban történt minden alkalommal. Mindegyik 

csoportban a kísérlet végén májhomogenizátum mintákat tettünk el további vizsgálatok 

céljára. 

 

4.1.5. Gyógyszeres előkezelés hatása a májra  

 

A 4. modell szerint a patkányokat 5 csoportba osztottuk: Kontrollcsoport (K, n=8), 

Áloperált csoport (Á, n=8), Ischaemia-reperfusio csoport (R, n=8): 45 perc ischaemia, 

24 óra reperfusio, Metadoxinnal kezelt áloperált csoport (MÁ, n=8), Metadoxinnal 

kezelt ischaemia-reperfusio csoport (MR, n=8): 45 perc ischaemia, 24 óra reperfusio. 

Metadoxin előkezelés: az állatoknak 1 héten keresztül 200 mg/ttkg Metadoxint adtunk 

ip. a műtétet megelőzően. 

A Kontrollcsoportba (K) tartozó állatokon semmilyen beavatkozást nem végeztünk, 

narkózisban történt a megfelelő minták biztosítása. 

Az Áloperált (Á) csoportba tartozó állatok medián laparotómián estek át, a hasfalukat 

ezután 45 perccel zártuk. Az állatok eutanáziája ezután 24 órával történt. 

Az Ischaemia-reperfusio (R) csoport állatainál a fent leírt módon 45 perces ischaemiás 

periódus után 24 órás reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

A Metadoxinnal kezelt áloperált (MÁ) csoportba tartozó állatok medián laparotómián 

estek át, a hasfalukat ezután 45 perccel zártuk. Az állatok levágása ezután 24 órával 

történt. 

A Metadoxinnal kezelt ischaemia-reperfusio (MR) csoport állatainál a fent leírt módon 

45 perces ischaemiás periódus után 24 órás reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

Mindegyik csoportban a kísérlet végén májhomogenizátum, plazma és vörösvértest 

mintákat tettünk el további vizsgálatok céljára. 
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3.ábra A metadoxin szerkezete 

 
 

 

4.1.6. Természetes antioxidánsok hatása a májra  

 

Az 5. modell szerint a patkányokat 4 csoportba osztottuk, egy csoport 2g/ttkg/nap 

liofilizált céklát tartalmazó tápot kapott 10 napig ad libitum, a többi csoport normál 

tápot kapott; Kontrollcsoport (C, n=8), Áloperált csoport (S, n=8), Ischaemia-reperfusio 

csoport (R, n=8): 45 perc ischaemia, 15 perc reperfusio, Reperfusio csoport céklával 

kezelve (BR, n=8): 45 perc ischaemia, 15 perc reperfusio. 

A Kontrollcsoportba tartozó állatokon semmilyen beavatkozást nem végeztünk, 

narkózisban történt a megfelelő minták biztosítása. 

Az Áloperált csoportba tartozó állatokból a megfelelő mintákat medián laparotómia 

után 45 perccel nyertük. 

Az Ischaemia-reperfusio (IR) csoport állatainál a fent leírt módon 45 perces ischaemiás 

periódus után 15 peres reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

A Céklával előkezelt ischaemia-reperfusio csoport állatainál a fent leírt módon 45 

perces ischaemiás periódus után 15 perces reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

Az állatok eutanáziája mély narkózisban történt. Mindegyik csoportban a kísérlet végén 

májhomogenizátum, plazma és vörösvértest mintákat tettünk el további vizsgálatok 

céljára. 

A liofilizálás homogénre turmixolt céklamintából történt mélyhűtőben történt 

fagyasztás után Leybold GT-2 típusú liofilező készülékkel kb. 2 napig. A kivétel után a 

porszeű mintát teljesen elporítottuk dörzsmozsárban. A minta ezek után jól zárható 

edényben sötétben igen hosszú ideig eláll. 

 40



A kísérletben használt cékla paraméterei: betanin-tartalom: 64,55 mg/100g, száraz súly: 

11,95%, a friss lé össz-poliphenol-tartalma: 72,0 mg/ml. 100 g gyümölcsre 

vonatkoztatva: energia-tartalom: 130 kJ; 31 kcal, fehérje-tartalom: 1,3 g, zsír-tartalom: 

0,1 g, szénhidrát-tartalom: 5,9 g, rost-tartalom: 0,9 g, tiamin-tartalom: 25,0 μg, 

riboflavin-tartalom: 35,0 μg, pyridoxin-tartalom: 0,07 μg, biotin-tartalom: 5,0 μg, 

folsav-tartalom: 73,0 μg, aszkorbinsav-tartalom: 13,0 μg. A cékla ásványielem-tartalmát 

táblázatban tüntettem (3. táblázat).  

 

3. táblázat A kísérletben használt cékla elemtartalma 

 

A kísérletben használt cékla (Beta vulgaris var. 
rubra) elemtartalma  (100g friss gyümölcsben) 

Na 98 mg 
K 260 mg 
Ca 35 mg 
Mg 87 mg 
Fe 0,6 mg 
P 30 mg 

Cu 87 μg 
Zn 337 μg 
Mn 540 μg 
Co 9 μg 
Cr 5 μg 
Ni 52 μg 

 
 

Az össz-fenol tartalom meghatározása Singleton és Rossi fotometriás módszerével 

történt (Singleton et al. 1965). A betanintartalom meghatározása Nilsson kutatásai 

alapján spektrofotometriás módszerrel történt (Nilsson 1970).  

 

4.1.7. Természetes antioxidánsok hatása a duodenumra 

  

A 6. modellben a patkányokat három csoportba osztottuk: Kontrollcsoport (n=8). 

Ischaemia-reperfusio csoport (n=8): az állatok májai 45 perces ischaemiás-reperfusios 
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károsodást szenvedtek. Kezelt ischaemia-reperfusio csoport (n=8): a műtétet 

megelőzően az állatok 10 napon keresztül liofilizált céklakivonatot kaptak (2g/ttkg 

naponta normál tápba keverve az előző modell szerint). 

A Kontrollcsoportba tartozó állatokon semmilyen beavatkozást nem végeztünk, 

narkózisban történt a megfelelő minták biztosítása. 

Az Ischaemia-reperfusio csoport állatainál a fent leírt módon 45 perces ischaemiás 

periódus után 15 perces reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

A Kezelt ischaemia-reperfusio csoport állatainál a fent leírt módon 45 perces ischaemiás 

periódus után 15 perces reperfusiot biztosítottunk a májaknak. 

Mindegyik csoportban a kísérlet végén duodenum mintákat tettünk el további 

vizsgálatok céljára. 

 

4.2. 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.  
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4.3. Szövetek előkészítése vizsgálatokra  

 

Az állatokat narkózisban a vena abdominalis kanülálásával elvéreztettük és szerveiket a 

vizsgálatokhoz előkészítettük. A vért a további vizsgálatokhoz vákuumcsövekben 

felfogtuk. 

 

4.3.1. Szérum, plazma és vörösvértest-hemolizátum készítése 

 

A biokémiai paraméterek meghatározásához szérumot használtuk. A 

kemilumineszcenciás mérésekhez heparinnal alvadásgátolt vérből nyert plazmát 

alkalmaztunk. Mind a szérum, mind a plazma esetében a vér alakos elemeit 2800 RPM-

en, 10 percig történő centrifugálással távolítottuk el. Centrifugálás után a sejtmentes 

felülúszót elkülönítettük, a kémiai analízisek kivitelezéséig –20 oC-on tároltuk. Az 

alvadásgátolt vérminta esetében a maradék vörösvértest masszát a fehérvérsejtek és 

trombociták eltávolítása érdekében három alkalommal mostuk jeges, izotóniás 

sóoldattal. Az egyes mosások után, 10 percig tartó, 2800 RPM-en történő centrifugálást 

végeztünk. Az így kapott tiszta masszát hemoglobinra nézve (1g%-ra) azonos 

koncentrációjúra állítottuk be.  

 

4.3.2. Májhomogenizátumok készítése 

 

A szövetek homogenizálását Potter-Elvehjem készülékkel jeges hűtés mellett végeztük. 

A májhomogenizátumok fehérjetartalmát 10 mg/ml-re állítottuk be, 0,15 M KCl-

oldattal, Lowry szerint (Lowry et al. 1951). 

 

4.4. Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok  

 

A metabolit és enzimaktivitások meghatározása szérumból standard módszerek alapján 

történt spektrofometriásan, Hitachi 717 klinikai automatával. Meghatároztuk az 

aszpartát-aminotranszferáz (GPT), alanin-aminotranszferáz (GOT), az 

alkalikusfoszfatáz (ALP), albumin (ALB), amiláz (AMY), totál protein (TP), glükóz 
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(GLU), koleszterin (CHOL), HDL-koleszterin (HDL), triglicerid (TG), húgysav (UA) 

paramétereket diagnosztikus készletek (Dialab, Randox, Roche) segítségével a gyártó 

útmutatásai alapján. 

 

4.5. Biokémiai vizsgálatok a redox-homeosztázis tanulmányozására 

 

4.5.1. Össz-scavenger kapacitás meghatározása  

 

Az össz-scavenger kapacitás meghatározás kemilumineszcenciás módszerrel történt 

Blázovics és mtsai (Blázovics et al. 1999) szerint. A reakcióelegy hidrogén peroxidot, 

luminolt és mikroperoxidázt tartalmazott. A mérés elve: a luminol szabad gyökök 

hatására gerjesztődik és fényt bocsát ki, amelyet luminométerrel detektálni lehet. A 

fényintenzitást gyökfogó vegyületek csökkentik. Az eredményeket Relative Light Unit 

(RLU) egységben adtuk meg. A méréshez Berthold Lumat 9501 készüléket használtam. 

 

4.5.2. Redukálóképesség meghatározása 

 

A redukálóképességet Oyaizu (Oyaizu 1986) szerint 700 nm-en határoztuk meg. A 

potenciálisan antioxidáns tulajdonságú vizsgálati minták redukálóképességének 

meghatározása a Fe 3+ → Fe 2+ redukciós átalakulás alapján történt. A mért 

színintenzitás egyenesen arányos a vizsgálati minta redukálóképességével. Referencia 

vegyületként aszkorbinsavat használtunk. A minta redukálóképességét aszkorbinsav 

ekvivalensben (ASE) adjuk meg. A vizsgálati minta redukálóképessége akkor 1 

aszkorbinsav ekvivalens (ASE), ha hatása 1 μmol aszkorbinsav redukálóképességével 

egyenértékű. A méréshez Jasco V 550 készüléket használtam. 

 

4.5.3. H-donor-aktivitás meghatározása 

 

A H-donor aktivitást Blois és Hatano (Blois et al. 1958) módszerének kis módosítása 

alapján 1,1-difenil-pikrilhidrazil stabil gyök jelenlétében mértük 517 nm-en 

spektrofotometriásan. A méréshez Jasco V 550 készüléket használtam. 
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Az aktivitás mérésének alapját az 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) gyök 517 nm-en 

történő detektálása képezi. A DPPH viszonylagos stabilitása révén megbízhatóan 

fotometrálható molekulagyök, melynek abszorbancia maximuma 517 nm-nél mérhető. 

Az analitikai reakcióban a molekula H-atomok jelenlétében (melyet a vizsgálandó H-

donor aktivitással rendelkező vegyületek szolgáltatnak) könnyen regenerálódik, mely 

folyamat eredményeként az abszorbancia csökken. Az eredményt gátlás %-ban adtuk 

meg. 

 

4.5.4. Totál antioxidáns státusz  

 

A meghatározásokat a Randox által forgalmazott és automatizált analitikai eljárás 

céljára kifejlesztett TAS diagnosztikai kittel végeztük. A meghatározás 

methmioglobinból H2O2 hatására keletkező ferrilmioglobin gyök és egy kromogén 

vegyület, a 2,2’-azino-bisz-(3-etilbenzotiazolin-6-szulfonsav) (ABTS) reakcióján 

alapszik, melynek eredményeként kékeszöld színű ABTS. gyök keletkezik, amely 

színes reakciótermék, és 660 nm-en detektálható. A mérés Hitachi 717 automata kémiai 

analizátorral történt. 

 

4.5.5. Szabad szulfhidril-csoportok mérése 

 

A szabad SH-csoportok mennyiségének meghatározása Sedlak módszere alapján 

történt, spektrofotometriásan Ellman (5,5-ditiobisz-nitrobenzoesav, SERVA) reagenssel 

pH 7,4 Na-foszfát pufferben 512 nm-en (Sedlak et al. 1968). A méréshez Jasco V 550 

készüléket használtam. 

 

4.5.6. Diénkonjugátum meghatározása 

 

A megfelelően elkészített, szövetnedves májhomogenizátumot ötszörös mennyiségű 

izo-oktánnal 2 percig intenzíven extraháltuk Vortex készülékkel, majd 

szobahőmérsékleten 24 órán keresztül levegőtől elzárva, sötét helyen tároltuk. A minta 

izo-oktános fázisát fotometráltuk 232 nm-en. A meghatározás az AOAC (AOAC 1984) 

utasításai szerint történt. A méréshez Jasco V 550 készüléket használtam. 
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4.6. Morfológiai vizsgálatok  

 

4.6.1. Apoptózis vizsgálata 

 

A 4%-os formalinban fixált májszövetmintákból paraffinba ágyazás után 5 μm 

vastagságú metszetek készültek, melyeket ezután xylolban deparaffináltunk és 

alkoholban víztelenítettünk. Ezután a metszeteket proteináz-K-val (20 mg/ml 10 mM 

Tris/HCl-ben, pH 7,5) inkubáltuk 20 percig 20 °C-on. A TUNEL assay kivitelezéséhez 

az In Situ Cell Death Detection AP (Boehringer Mannheim) kittet használtuk. A 

módszer lényege, hogy az apoptózis során létrejött DNS törések végein lévő dUTP 

molekulákat jelöli deoxynucleotidil-transzferáz enzim segítségével. 37 °C-os 

nedveskamrában 2 órát inkubáltuk a mintákat. Az apoptotikus sejtmagokat POD-dal 

konjugált antifluorescein antitestekkel jelöltük, nedveskamrában inkubáltuk 4°C-on egy 

éjszakán keresztül. Ezután a metszeteket DAB szubsztráttal (Sigma) inkubáltuk 25 °C-

on 10 percig, ezzel a TUNEL-pozitív sejteket tettük láthatóvá. A metszeteket még 

Giemsával is megfestettük. Az eredmény kiértékeléséhez a TUNEL-pozitív apoptótikus 

sejteket számoltuk össze 10 mikroszkópos látótérben (x 40). Minden metszeten legalább 

1000 sejtet számoltunk meg. 

 

4.6.2. Szövettani vizsgálatok  

 

A 4%-os formalinban fixált májszövetmintákból paraffinba ágyazás után készült 5 μm 

vastagságú metszeteket hematoxilin-eozinnal is megfestettük szövettani kiértékelés 

céljából. 

 

4.7. Fémion- és elemmeghatározás 

 

Az alkalmazott módszer elve: Induktív gerjesztésű plazma optikai-emissziós 

spektrometria (Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)). 

A májhomogenizátum és beállított vöröstvértest minták elemtartalmának 

meghatározásához alkalmazott műszer: Atom Scan 25 spektrométer (Thermo Jarrell 
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Ash Co.). A készülékben 2kW teljesítményű rádiófrekvenciás generátor által indukált 8-

10 000 oK-os argonplazma gerjesztődik. Optikai rendszerében Czerny-Turner 

vákummonokromátor és két fotoelektron sokszorozó (R 427 és R 889) található. A 

mérési tartomány 160 nm-től 850 nm-ig terjed. A készülék standardizálásához Merck 

atomabszorpciós és ICP standardokból készült oldatokat használtunk. Két pontos 

kalibrációt, 3x3 másodperces integrálási időt, háttérkorrekciót és automatikus vakérték 

levonást alkalmaztunk. A mintákból 500-500 mg-ot mértünk be teflonbombába, majd 5 

ml 65 %-os salétromsav és 2 ml hidrogénperoxid elegyében roncsoltuk. A roncsolás 

eredményeként kapott terméket 25 ml-re hígítottuk ionmentes vízzel. Minden mintából 

három párhuzamos bemérés történt.  

A minták feltárása ICP előtt: 0.2 g mintát + 2 ml cc. HNO  + 2ml H O  -ot PTFE teflon 

bombában óvatosan összekevertünk. Nyitott fedővel egy éjszakára állni hagytuk, hogy a 

nitrózus gőzök eltávozzanak. A következő napon a lezárt teflon bombákat (kuktában) 

nyomás alatt a forrás után 30 percig roncsoltuk. 30 perc hűtés után a teflon bombákat 

ionmentes vízzel 10 ml-re töltöttük fel. 

3 2 2

A májszövet és a vörösvértestek Se-tartalom meghatározása voltametriás módszerrel, 

katódos stripping technikával, függő higany elektróddal történt (mûszer: Trace Lab 50). 

A méréshez a feltárt mintákban (lásd elõzõ bekezdés) 1M sósav elektrolitoldat 

segítségével a szelént -350V-on dúsítottuk a higanycsepp felületére. Elektrolízis idõ: 

 100 sec, potenciál: -300 mV-tól -900 mV-ig, step duration -50 mV/s.  

 

4.8. Molekuláris biológiai vizsgálatok 

 

A májsejtekben az NF-κB, NRF2 és KEAP1 gének transzkripcióját Real Time RT-PCR 

vizsgálattal határoztuk meg. A májmintákat RNS fixáló oldatban (RNA Later, Sigma 

Cat No: R0901) 24 óráig 4 0C-on, majd –80 0C-on tároltuk, utána RNS izolálást 

végeztünk. A szövet lízise 5-20 mg mintából 1 ml Trizol-reagens (Invitrogen 15596-

026) hozzáadásával történt. A fáziselválasztás céljából CHCl3-et hozzáadva (Reanal 

16900-1-08-65) 2-8oC-on 12000g-vel centrifugáltuk az így kapott oldatot. Az RNS-t 0,5 

ml/ml reagens hűtött izopropil-alkohollal kicsaptuk (Merck 100995.1000). Ezután RNS 

mosás következett 1 ml/ml reagens 75%-os, -20 0C-on tárolt etanollal (Merck 
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1.00983.2500). Az RNS újrafeloldása 0,1 ml RNáz mentes vízben (Eppendorf 

0032006159) történt. 

A RT-PCR reakció – cDNS készítés - (Eppendorf MasterCycler Gradient készülékkel): 

a reakció végtérfogata 50 μl/cső volt: 10 μl RT puffer (ABI D01828), 2,5 μl Random 

Hexamer (ABI G00789), 2,5 μl dNTP mix (ABI 0305053), 2,5 μl 20 U/ μl  RN-áz 

Inhibitor (ABI G14989), 5 μl 50 U/ μl Reverz Transzkriptáz (ABI G15110). A 

kiindulásként használt RNS mennyiség mintánként 1 μg volt, amit a minta 

koncentrációjától függően desztillált vízzel egészítettünk ki (Eppendorf 0032006159) 

27,5 μl-re. 

A Real Time RT-PCR reakció végtérfogata 25 μl/cső volt: 12,5 μl Sybr Green Master 

Mix (BIO-RAD 170-8851), 0,5 μl 25 μM forward primer (0,5 μM), 0,5 μl 25 μM 

reverse primer (0,5 μM), 9,5 μl H2O (Eppendorf 0032006159) és 2 μl minta (cDNS 

templát). A reakció 40 ciklusból állt. 

 

4.9. Zsírsavmeghatározás 

 

A lipidek extrakciója Folch és munkatársai módszere alapján történt (Folch et al. 1957). 

A metil-észterek preparálása a bor-trifluorid módszer alapján történt (AOAC 1990). A 

zsírsav-metil észter profilok meghatározása gázkromatográfiával (Shimadzu 2010 

kromatográffal, Shimadzu Corporation, Tokyo, Japán) történt, automatikus AOC-20 

samplert és FID detektort alkalmazva. A használt oszlop SP-2380 szilika kapilláris volt 

(30 m x 0,25 mm, 0,25 mikrom filmvastagságú, Supelco Inc., Bellefonte, PA, USA). 

Vivő és make-up gázként héliumot használtunk. A megoszlási arány 50:1 volt. A 

detektor hőmérséklete 300 oC volt. A mérés alatt a tálca hőmérséklete 80 oC-ról 

emelkedett 2,5 oC / perc sebességgel 205 oC ig, ezen a hőmérsékleten maradt 5 percig. 

Ezután 10 oC /perc sebességgel emelkedett 250 oC-ig és ezen a hőmérsékleten maradt 5 

percig. 

Az egyes zsírsavak azonosításakor a gázkromatográfiás csúcsok ismert standardok 

(Mixture Me 100, Larodan Fine Chemicals AB, Sweden) gázkromatográfiás csúcsaival 

történő összehasonlításával történt. Az eredmények az összes zsírsav metil-észterek 

tömeg %-ában lettek kifejezve. 
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4.10. Egyéb meghatározások 

 
4.10.1. ATP meghatározás 

 
A vörösvértestek ATP koncentrációját a luciferrin-luciferáz átalakuláson alapuló 

kemilumineszcenciás módszerrel mértük, a Rieger (Rieger 1997) által leírt eljárást 

Leader 50 típusú luminometerre (Gen-probe, USA) adaptáltuk. Az 1 g %-os 

hemoglobin-tartalmú hemolizált vörösvértest mintákat (–20 0C-on történt tárolás után) 

bidesztillált vízzel százszorosra higítottuk, és lecentrifugáltuk (2500g-vel 10 percig 

+40C-on). A felülószók 0,01 g %-osak voltak. Standard luciferrin-luciferáz oldat: a 

liofilizált luciferrin-luciferázt (SIGMA Cat. No. L 0633) bidesztillált vízzel 1 mg/ml 

koncentrációjúra higítottuk. Standard ATP oldat: az ATP-t (SIGMA Cat. No. 8937) 

bidesztillált vízzel 10-6 mol/l-re állítottuk be. Mindkét oldatot a mérések napján frissen 

készítettük. A vörösvértest-felülúszókból 25 μl-t adtunk a luciferrin-luciferáz oldathoz. 

A mérési paraméterek: intervallumok száma: 5, intervallum idő: 10 másodperc, 

detektálás ideje: 50 másodperc. A méréshez Leader 50 típusú luminométert használtam. 

Az eredményeket a kontroll értékek százalékában adtuk meg.  

 

4.10.2. Biológiai minták fehérjetartalma 
 

A fehérjetartalmat Lowry módszerével határoztuk meg fotometriásan 650 nm-en, 

standardként tiszta kristályos bovin szérumalbumint alkalmazva (Lowry et al. 1951). Az 

eredményeket mg/ml-ben adtuk meg. 

 

4.10.3. Vörösvértest hemolizátum hemoglobintartalma 

 

A vörösvértest hemolizátumok hemoglobintartalmát ciánhemoglobin formában Hemisol 

standard és Hemisol reagens segítségével határoztuk meg. A vörösvértest-

hemolizátumok hemoglobintartalmát 10 mg/ml-re állítottuk be fiziológiás sóoldat 

hozzáadásával. 
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4.10.4. Metallothionein enzimaktivitás meghatározása 

 

A májszövet metallothionein enzimaktivitás meghatározása Matsubara által leírt Cd-

kötő kapacitás alapján történt atomabszorpciós spektrometriával (Matsubara et al. 

1986). 

 

4.11. Anyagok 

 

A luminolt, mikroperoxidázt, aszkorbinsavat, kólsavat és a NADPH-t a SIGMA-tól 

(St.Louis), a metanolt, triklórecetsavat, TRIS-t, heptánt, etanolt és  kloroformot a 

MERCK-től (Darmstadt), a linolsavat, n-hexánt, etilacetátot, redukált glutationt, és a 

bovin szérum albumint a SERVA-től szereztük be. 

Az itt nem szereplő egyéb felhasznált vegyszerek, oldószerek analitikai tisztaságú 

Reanal készítmények voltak. Az oldatok készítéséhez minden esetben bidesztillált vizet 

használtunk. A pufferek pH-ját Reanal gyártmányú standard pH oldatok segítségével, 

Radelkis OP-271 laboratóriumi pH-mérővel állítottuk be. A Real Time RT-PCR 

vizsgálatoknál alkalmazott vegyületeket a jobb értelmezhetőség miatt a 4.8. pontnál 

adtam meg. 

 

4.12. Matematikai statisztikai analízis 

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

féle kétmintás t-próbát alkalmaztuk STATISZTIKA 6.0 számítógépes programcsomag 

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

szignifikáns különbségként. A táblázatban a mérések eredményét a mért értékek 

átlagával és a standard deviáció megadásával fejeztük ki. A táblázatokban különböző 

számú * karakterrel jelöltük a szignifikánsan eltérő értékeket p<0,05 valószínűségi 

szinten. 
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5. Eredmények 

 

5.1. A redox-homeosztázis és az elemtartalom kapcsolata máj-ischaemia-reperfusio 

során  

 

A májműtétek során bekövetkező ischaemia-reperfusios májkárosodás oxidatív stressz 

következtében a hepatociták károsodását okozza, ezáltal kihat az operált betegek 

túlélésére, illetve a műtét után kialakuló szövődményekre is Patofiziológiájának 

vizsgálata ezért napjainkban is a májkutatás kiemelt helyén található. A hypoxiás állapot 

és az ezt követő relatíve nagy oxigénterhelés során keletkező szabad gyökök a sejt 

összes jelátviteli útvonalát károsítva akár májelégtelenséget is okozhatnak. A fémionok 

szerepe közismert az oxidációs-redukciós folyamatokban, ugyanakkor antioxidáns 

enzimek működésében szerepük nélkülözhetetlen. Az immunfolyamatok és celluláris 

jelpályák által indukált prosztaglandin-bioszintézisben a szabad zsírsavak 

felhasználódnak, ezeknek a szintjét a membránok lipid-peroxidációja is befolyásolja. A 

leírt változások végül a hepatociták apoptotikus és súlyosabb esetben nekrotikus 

sejthalálát okozhatják, aminek kivédése fontos terápiás haszonnal járhat. 

Célunk volt ezért egy olyan vizsgálati rendszert beállítani, amelyik alkalmas a máj 

műtét közbeni állapotának nyomonkövetésére (lásd 4.1.2. fejezet). 

Klinikai szempontból is fontos lehet egy olyan vizsgálati panel összeállítása, amely 

alkalmas arra, hogy a betegeket ért stressz mértékét pontosan meghatározzuk, aminek 

kivitelezésére a vérvizsgálat látszik a legegyszerűbbnek. 

 

Plazma és vörösvértest-paraméterek  

 

A rutin laboratóriumi paraméterek változása látható a 3. táblázaton. Az AST, ALT és 

vércukor-szintek szignifikánsan növekedtek, míg a triglicerid, a Ca, albumin és 

összfehérje értékei csökkentek reperfusio alatt az Áloperált csoporthoz képest. A 

plazma kemilumineszcenciás intenzitása nem mutatott változást a különböző csoportok 

között. Már a „short term” kísérlet során is kimutatható volt a vörösvértestek 

kemiluminometriás értékeinek a csökkenése (4. ábra). 
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A plazma H-donor aktivitása és szabad SH-csoport koncentrációja emelkedett a 

Reperfusio csoportban az Áloperált csoporthoz képest (HDA: Kontroll: 40,73 ± 2,45, 

Áloperált: 37,48 ± 1,12, Ischaemia: 36,92 ± 1,01, Reperfusio: 41,10 ± 6,16 gátlás %; 

SH-csoport: Kontroll: 0,195 ± 0,024, Áloperált: 0,176 ± 0,021, Ischaemia: 0,140 ± 

0,028, Reperfusio: 0,196 ± 0,043 mmol/l). A plazma redukálóképessége szignifikánsan 

nőtt a Reperfusio csoportban az Áloperált és Ischaemia-csoportokhoz képest (Áloperált: 

0,608±0,052, Ischaemia: 0,641 ± 0,050 vs Rreperfusio: 0,755±0,039 μmol AS/ml). 

 

 

4. ábra A vörösvértestek kemilumineszcenciás intenzitásának változása 

 

 

 
 

 

A vörösvértestekben mérhető csökkent szabadgyök-tartalom a májat ért oxidatív 

károsodásra a szervezet által adott kompenzációs reakciók jele, a plazmában kimutatott 

szabad gyökök hatására a vörösvértestekben az antioxidáns védekezőrendszer 

aktiválódása feltételezhető. Szignifikáns eltérés nem volt kimutatható. 
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4. táblázat Plazmaparaméterek változása 

 

 

 

Plazmaparaméterek Kontroll-
csoport 
(U/l) 

Áloperált 
csoport (U/l)

Ischaemia 
csoport (U/l) 

Reperfusio 
csoport (U/l) 

Összfehérje- 
tartalom 

44,66 ± 0,58 46,33 ± 0,58 41,33 ± 3,05 
∗ 

42,66 ± 0,58 ∗ 

Albumin tartalom 26,33 ± 0,58 25,66 ± 1,15 24,33 ± 0,58 23,25 ± 0,50 ∗ 
Ca-tartalom 2,53 ± 0,17 2,29 ± 0,11 2,03 ± 0,02 ∗ 2,04 ± 0,06 ∗ 
Vércukor tartalom 6,79 ± 0,22 5,60 ± 0,72 5,49 ± 0,61 11,46 ± 3,62 

∗,∗∗ 
AST 56,66 ± 4,51 58,00 ± 6,56 97,00 ± 59,15 708,25 ± 

480,44 ∗,∗∗ 
ALT  
 

34,00 ± 5,19 35,00 ± 7,81 48,00 ± 13,53 504,75 ± 
391,82 ∗,∗∗ 

Triglicerid- 
tartalom 

0,536 ± 
0,138 

0,710 ± 
0,111 

0,457 ± 0,049 0,467 ± 0,077 

∗ szign. vs áloperált, ∗∗szign. vs ischaemia csoport, p<0,05 

 

A vérben mért rutin laboratóriumi paraméterek változásai (összfehérje-tartalom, 

albumin-tartalom, AST, ALT) a májsejtek károsodását (nekrózisát) támasztják alá (4. 

táblázat). 

 

 

Vizsgálatok a májból 

 

A májban mért szabadgyökös paraméterekkel igazolt oxidatív stressz a fémionok és a 

szabad zsírsavak szintjében szignifikáns változásokat okozott. A diénkonjugátum-

koncentráció és a kemilumineszcenciás intenzitás a májszövet oxidatív károsodásáról ad 

információt (5., 6. ábra). A dién-konjugátum-koncentráció növekedett reperfusio során a 

Kontroll és az Ischaemia csoporthoz képest. Az áloperált állatokban mért értékek nagy 

szórást mutattak. 
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5. ábra A diéntartalom változása 

 

 
A dién-tartalom a membránok reaktív szabadgyökök miatti károsodásáról ad 

felvilágosítást. A májszövet dién-tartalma a Reperfusio csoportban szignifikánsan 

magasabb, mint a Kontrollcsoportban (∗, p<0,05).  

 

 

6. ábra A máj kemilumineszcenciás intenzitásának változása 
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A máj kemilumineszcenciás intenzitása ischaemia alatt is emelkedett volt a Kontroll- és 

Áloperált csoportokhoz képest, a Reperfusio csoportban ez a változás szignifikánssá 

vált. (∗: szign. vs Kontroll, Áloperált és Ischaemia csoport, p<0,05) 

A H-donor aktivitás szignifikánsan csökkent reperfusio során az ischaemiás állapot 

végéhez viszonyítva. A redukálóképesség szintje csökkent a két műtéti csoportban, míg 

a szabad SH-csoport-koncentrációban nem voltak számottevő változások. Az 5. 

táblázatban foglaltam össze az adatokat. 

 

5. táblázat A máj antioxidáns paramétereinek változása 

 

 

Antioxidáns 
paraméterek 

Kontroll 
csoport  

Áloperált 
csoport  

Ischaemia 
csoport  

Reperfusio 
csoport  

Máj H-donor 
aktivitás 
(gátlás %) 

33,07 ± 
1,90 

34,72 ± 1,51 36,07 ± 2,03 32,08 ± 1,32 
∗∗ 

Máj SH-csoport 
(mmol/l) 

0,498 ± 
0,019 

0,491 ± 
0,054 

0,478 ± 
0,024 

0,498 ± 0,043 

Máj 
redukálóképesség  
(μmol AS/g prot) 

143,04 ± 
23,52 

151,20 ± 
25,92 

138,00 ± 
6,48 

124,80 ± 
11,04 

∗ szign. vs áloperált, ∗∗szign. vs ischaemia csoport, p<0,05 

7. ábra A máj GSHPx aktivitásának változása 
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A májszövet GSHPx aktivitása szignifikánsan csökkent ischaemia-reperfusio során (∗: 

szign. vs Kontroll, Áloperált és Ischaemia csoport, p<0,05). 

 

A máj GSHPx aktivitása szignifikánsan kisebb volt reperfusio során, mint az Áloperált 

és a Kontrollcsoportban. A SOD enzimek esetében is ugyanez a tendencia volt 

megfigyelhető (7., 8. ábra), ez a két paraméter a máj antioxidáns enzimeinek a 

kimerülését mutatja. A TAS szintje szintén szignifikánsan csökkent (R: 2,258±0,127 vs 

S: 2,647±0,114 mesterséges egység).  

 

8. ábra  A máj SOD aktivitásának változása 

 

 

 

 
 

A májszövet SOD aktivitása szignifikánsan csökkent ischaemia-reperfusio során (∗: 

szign vs Kontroll, Áloperált és Ischaemia csoport, p<0,05). 
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A zsírsavszintekben tapasztalt eltéréseket a 6. táblázatban tüntettem fel. A telített 

zsírsavak szintje emelkedést mutatott, míg a telítetleneké kismértékű csökkenést a 

reperfusio során, ami a prosztaglandinok és leukotriének keletkezését eredményezheti.  

 

 

6. táblázat A máj zsírsavtartalma 

A máj zsírsav-
tartalmának 
változása  
 

Kontroll- 
csoport  
(g zsírsav  
/100g zsírsav)

Áloperált 
csoport  
(g zsírsav 
/100g 
zsírsav) 

Ischaemia 
csoport 
(g zsírsav  
/100g zsírsav) 

Reperfusio 
csoport 
(g zsírsav  
/100g zsírsav) 

Pentadekánsav  
(C 15:0) 

0,152 ± 0,012 0,157 ± 
0,010 

0,190 ± 0,008 
∗ 

0,188 ± 0,018 

Palmitolajsav  
(C 16:1) 

2,526 ± 0,231 2,893 ± 
0,273 

2,546 ± 0,696 2,096 ± 0,226 
∗ 

Heptadekánsav  
(C 17:0) 

0,338 ± 0,040 0,330 ± 
0,034 

0,366 ± 0,068 0,394 ± 0,030 
∗ 

Linolsav  
(C 18:2) 

14,71 ± 1,39 14,11 ± 
2,03 

14,65 ± 1,54 15,53 ± 2,69 

Linolénsav  
(C 18:3) 

0,185 ± 0,049 0,183 ± 
0,063 

0,190 ± 0,073 0,212 ± 0,080 

Eikozénsav  
(C 20:1) 

0,122 ± 0,034 0,105 ± 
0,012 

0,150 ± 0,027 
∗ 

0,138 ± 0,008 
∗ 

Eikozadiénsav  
(C 20:2) 

0,421 ± 0,030 0,382 ± 
0,044 

0,457 ± 0,053 0,530 ± 0,025 
∗ 

Arachidonsav  
(C 20:4) 

33,12 ± 5,33 32,55 ± 
4,84 

31,77 ± 3,30 33,33 ± 3,41 

Eikozapentaénsav  
(C 20:5) 

0,376 ± 0,155 0,405 ± 
0,147 

0,335 ± 0,151 0,338 ± 0,102 

Dokozahexaénsav  
(C 22:6) 

10,05 ± 2,05 9,76 ± 
1,91 

9,06 ± 2,72 9,17 ± 2,46 

Lignocerinsav  
(C 24:0) 

0,060 ± 0,015 0,082 ± 
0,013 

0,122 ± 0,029 0,273 ± 0,021 
∗,∗∗ 

∗ szign. vs Áloperált, ∗∗szign. vs Ischaemia csoport, p<0,05 
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A fémionoknak jól ismert szerepe van a redox-homeosztázis fenntartásában, 

ugyanakkor patológiás körülmények között a fémionok szintjének változása akár 

súlyosbíthatja is a kedvezőtlen folyamatokat (7. táblázat).  

 

 

7. táblázat A máj elemtartalma 

  

 

Elem-

tartalom a 

májban 

Kontrollcsoport 

(μg/g) 

Áloperált 

csoport (μg/g) 

Ischaemia 

csoport (μg/g) 

Reperfusio 

csoport (μg/g) 

Ca 29,28 ± 7,60 35,50 ± 1,13 29,70 ± 1,87 ∗ 59,83 ± 25,07∗,∗∗ 

Cu 1,498 ± 0,157 1,497 ± 0,177 1,354 ± 0,094 1,636 ± 0,314 

Fe 66,68 ± 22,13 80,12 ± 34,18 112,90 ± 20,78 49,18 ± 11,40 ∗∗ 

Mg 75,40 ± 9,98 82,97 ± 8,08 69,66 ± 2,21 ∗ 63,92 ± 2,51 ∗,∗∗ 

Mn 1,051 ± 0,125 1,024 ± 0,118 1,034 ± 0,106 0,926 ± 0,072 

P 1457 ± 177 1772 ± 59 1531 ± 61 ∗ 1365 ± 96 ∗,∗∗ 

S 1267 ± 130 1458 ± 62 1387 ± 42 1241 ± 55 ∗,∗∗ 

Se 0,054 ± 0,002 0,064 ± 0,002 0,052 ± 0,003 

∗ 

0,034 ± 0,002 ∗,∗∗

Zn 11,755 ± 1,122 11,809 ± 

1,231 

11,073 ± 0,760 8,743 ± 0,243 ∗,∗∗

∗ szign. vs Áloperált, ∗∗szign. vs Ischaemia csoport, p<0,05 
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A májszövet fémion- (Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn) és P- és S- ma látható az ábrán, a többi 

elem a kimutathatósági határ alatt maradt. Majdnem az összes esszenciális fémion 

koncentrációja mérsékelten növekedett az Áloperált csoportban vagy elhanyagolható 

változásokat mutatott. A Ca szintje növekedett, míg a Fe-, Mg-, Mn-, P-, S- és Zn-

tartalom csökkent az ischaemiás-reperfusios károsodás hatására.  

 

 

5.2. Apoptózis és nekrózis ischaemia-reperfusio hatására  

 

Az apoptotikus és a nekrotikus folyamatok szoros összefüggésben vannak a redox-

homeosztázisban a különböző károsító ágensek hatására létrejövő változásokkal (lásd 

4.1.3. fejezet). A májsejtek a károsító ágensek hatására nekrotizálnak vagy 

programozott sejthalállal pusztulnak el. Ezekben a folyamatokban a fémionok és a 

szabad zsírsavak is szerepet játszanak. A fémionok detoxifikálásában és eliminációjában 

a metallothionein enzimek játszanak főszerepet. Az ischaemia-reperfusios epizód után 

24 órával a májban immunhisztokémiai vizsgálattal masszív apoptótikus léziók 

mutathatók ki. 

 

 

Vizsgálatok vérből 

 

Az AST és az ALT értéke szignifikánsan növekedett, míg a Ca-, az albumin- és az 

összfehérje-tartalom csökkent reperfusio alatt az Áloperált csoporthoz viszonyítva. A 

szérum lipidparaméterei szignifikáns csökkenést mutattak a Kontrollcsoporthoz 

hasonlítva. Az antioxidáns paraméterek változásai bizonyítják az oxidatív stressz 

jelenlétét a kísérlet folyamán. A szérumparaméterekben megfigyelt változások a 8. 

táblázatban láthatóak. 
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8. táblázat Szérumparaméterek 

 

Szérumparaméterek 
változásai 

Kontrollcsoport  Áloperált 
csoport  

Reperfusio 
csoport  

Összfehérje  
(g/l) 

48,25 ± 2,92 47,63 ± 1,60 39,25 ± 3,11 ∗,∗∗ 

Albumin  
(g/l) 

29,88 ± 1,81 28,75 ± 1,16 26,63 ± 1,99 

Ca  
(mmol/l) 

2,31 ± 0,06 2,26 ± 0,04 2,22 ± 0,06 

Glukóz  
(mmol/l) 

6,27 ± 0,37 5,63 ± 0,23 5,80 ± 0,41 

AST  
(U/I) 

31,25 ± 4,33 54,88 ± 9,20 440,88 ± 72,70 
∗,∗∗ 

ALT 
(U/I) 

43,13 ± 7,38 156,13 ± 31,31 ∗∗ 581,70 ± 89,01 
∗,∗∗ 

Triglicerid  
(mmol/l) 

1,56 ± 0,17 0,50 ± 0,16 ∗∗ 0,72 ± 0,13 ∗∗ 

∗: szign. áloperált csoporthoz, ∗∗: szign. kontrollcsoporthoz viszonyítva, p<0,05 
 

 

 

A nem-enzimatikus és globális paraméterek közül a plazma H-donor aktivitása és 

redukálóképessége csökkent, míg az SH-csopotrt-koncentráció növekedett a Reperfusio 

csoportban az áloperált állatokban tapasztalt értékekhez viszonyítva, amely változás a 

glutationnak a májból történő kiáramlására utalhat. A plazma kemilumineszcenciás 

intenzitása szintén magasabb volt a Reperfusio csoportban, mint a Kontroll- és 

Áloperált csoportokban (9. táblázat). 
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9. táblázat Antioxidáns paraméterek változásai 

 

Antioxidáns 
paraméterek 

Kontrollcsoport Áloperált csoport  Reperfusio 
csoport  

Pazma 
kemilumineszcens 
intenzitás (RLU) 

1129568 ± 66565 1229490 ± 154845 1362601 ± 
123852 

Plazma H-donor 
aktiviás  
(gátlás %) 

31,22 ± 2,66 22,84 ± 3,06 ∗∗ 22,04 ± 4,50 ∗∗ 

Plazma SH-csoport 
koncentráció (mmol/l) 

0,060 ± 0,014 0,069 ± 0,010 0,093 ± 0,015 ∗∗ 

Plazma 
redukálóképesség  
(μmol AS/g prot) 

0,548 ± 0,031 0,541 ± 0,068 0,373 ± 0,068 
∗,∗∗ 

∗: szign Áloperált csoporthoz, ∗∗: szign Kontrollcsoporthoz viszonyítva, p<0,05 
 

 

Vizsgálatok májból 

A máj kemilumineszcens intenzitása és dién-konjugátum koncentrációja szignifikánsan 

növekedett reperfusio során a Kontroll- és Áloperált csoportokhoz viszonyítva, ami az 

oxidatív stressz jelenlétét és a lipidperoxidációt bizonyítja (9., 10. ábra).  

 

9. ábra A máj diéntartalmának változásai 

 
A májszövet konjugáltdién-tartalma szignifikánsan emelkedett ischaemia-reperfusio 

során (∗: szign vs Kontroll és Áloperált csoport, p<0,05). 
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10. ábra A máj kemilumineszcenciás intenzitásának változásai 

 
A máj gerjesztett szabadgyök-tartalma szignifikánsan emelkedett ischaemia-reperfusio 

során (∗: szign vs Kontroll és Áloperált csoport, p<0,05). A több mint kétszeres 

emelkedés jóval kifejezettebb, mint amit a 45 perces reperfusios idő után mértünk. 

A H-donor aktivitás, a redukálóképesség és a szabad SH-csoport konentráció 

szignifikánsan csökkent reperfusio során a Kontroll- és Áloperált csoportokhoz 

viszonyítva, ami a nem-specifikus antioxidáns védekezőrendszer károsodását mutatja 

(10. táblázat).  A plazmában ezeknek a paramétereknek a változása nem volt 

szignifikáns, ott az antioxidáns védekezőrendszer hatásosan fel tudta venni a küzdelmet 

a szervezetet ért oxidatív stresszel. 

 

10. táblázat A máj antioxidáns paramétreinek változásai 

 

Antioxidáns 
paraméterek 

Kontrollcsoport Áloperált csoport Reperfusio 
csoport  

Máj H-donor aktivitás  
(gátlás %) 

49,71 ± 2,98 46,56 ± 3,20 33,33 ± 4,37 ∗,∗∗ 

Máj SH-csoport 
koncentráció (mmol/l) 

0,703 ± 0,050 0,623 ± 0,030 0,506 ± 0,058 
∗,∗∗ 

Máj redukálóképesség 
(μmol AS/g prot) 

271,25 ± 28,00 249,58 ± 16,91 180,31 ± 23,39 
∗,∗∗ 

∗: szign Áloperált csoporthoz, ∗∗: szign Kontrollcsoporthoz viszonyítva, p<0,05 
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A máj GSHPx aktivitása szignifikánsan kisebb volt reperfusio során, mint a kontroll és 

áloperált állatokban. A SOD enzimek esetében is hasonló tendencia volt megfigyelhető 

(11., 12. ábra). A máj TAS szintje szintén szignifikánsan csökkent reperfusio során 

(Kontroll: 100%±5,29%, Áloperált: 99,57%±5,91%, Reperfusio: 82,15%±5,32%). 

 

11. ábra A máj GSHPx aktivitásának változásai 

 
A májszövet GSHPx aktivitása szignifikánsan csökkent ischaemia-reperfusio során (∗: 

szign. vs Kontroll és Áloperált csoport, p<0,05). 

 

12. ábra A máj SOD aktivitásának változásai 
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A májszövet SOD aktivitása szignifikánsan csökkent ischaemia-reperfusio során (∗: 

szign. vs Kontroll és Áloperált csoport, p<0,05). A két enzimatikus paraméter 

lényegében párhuzamosan mozgott. 

A veszélyes fémek detoxikálásáért felelős metallothionein enzimek aktivitása 

szignifikánsan növekedett a reperfusio 24 órás időtartama alatt, ami az oxidatív és fém 

által indukált stressz által kiváltott kompenzatórikus hatásként értékelhető (Kontroll: 

95±21, Áloperált: 193±91, Reperfusio: 639±87 μg/g májszövet).  

 

11. táblázat A máj zsírsavtartalma 

 

Zsírsavtartalom Kontrollcsoport  
(g zsírsav  
/100g zsírsav) 

Áloperált 
csoport 
(g zsírsav  
/100g zsírsav) 

Reperfusio 
csoport 
(g zsírsav  
/100g zsírsav) 

Mirisztinsav  
(C 14:0) 

0,356 ± 0,080 0,236 ± 0,027  0,401 ± 0,067 ∗∗ 

Palmitinsav   
(C 16:0) 

18,96 ± 0,53 19,24 ± 0,97  21,95 ± 1,10 ∗∗ 

Olajsav  
(C 18:1-9c) 

6,104 ± 0,395 5,069 ± 0,456 7,138 ± 0,898 ∗∗ 

Linolsav  
(C 18:2) 

15,58 ± 1,51 15,22 ± 0,86 19,77 ± 1,08 ∗,∗∗ 

Gamma-linolénsav  
(C 18:3n-6) 

0,284 ± 0,026 0,148 ± 0,037 ∗ 0,105 ± 0,022 ∗ 

Alfa-linolénsav  
(C 16:3n-3) 

0,539 ± 0,072 0,480 ± 0,052  0,655 ± 0,098 ∗∗ 

Arachidonsav 
(C 20:4) 

24,86 ± 0,99 26,62 ± 1,21 23,98 ± 1,19 ∗∗ 

Eikozapentaénsav  
(C 20:5) 

0,287 ± 0,044 0,204 ± 0,036 0,413 ± 0,026 
∗,∗∗ 

Dokozapentaénsav 
(C 22:5) 

1,085 ± 0,127 1,080 ± 0,075 1,298 ± 0,079 ∗∗ 

Dokozahexaénsav  
(C 22:6) 

7,115 ± 0,525 6,986 ± 0,344 5,453 ± 0,368 
∗,∗∗ 

∗∗: szign. Áloperált csoporthoz, ∗: szign. Kontrollcsoporthoz viszonyítva, p<0,05 
 

 

 64



 

A 11. táblázatban láthatóak a máj zsírsav-tartalmának változásai (a legjelentősebb 

változások lettek csak feltüntetve). A gamma-linolénsav, arachidonsav és 

dokozahexaénsan koncentrációja csökkent reperfusio alatt, ami celluláris reakcióutak 

indukciójának bizonyítékaként szolgál, mint például az arachidonsav-kaszkád. A többi 

szabad zsírsav koncentrációja növekedett a Reperfusio csoportban. Különösen a 

telítetlen zsírsavak szintje emelkedett az Áloperált csoporthoz képest, ami a 

prosztaglandinok keletkezését támogatja. 

A máj redox-homeosztázisának működésében kulcsfontosságú szerepet játszó elemeket 

(Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P és Zn) a 12. táblázatban adtam meg. A Ca, Fe és Mn szintje 

növekedett, míg a máj Cu-, Mg-, P- és Zn-tartalma csökkent az ischaemia-reperfusios 

károsodás folyamán). 

 

 

12. táblázat A máj elemtartalmának változásai 

 

Máj 

elemtartalma 

Kontrollcsoport 

(μg/g) 

Áloperált csoport 

(μg/g)  

Reperfusio csoport 

(μg/g) 

Ca 177,4 ± 23,5 171,2 ± 19,6 215,4 ± 27,6 

Cu 12,97 ± 0,58 14,91 ± 0,65 13,16 ± 0,59 ∗ 

Fe 492,2 ± 37,0 351,2 ± 23,7 412,6 ± 17,5 ∗ 

Mg 586,8 ± 52,2 601,3 ± 17,2 475,2 ± 39,4 ∗ 

Mn 6,643 ± 0,631 5,918 ± 0,294 6,281 ± 0,554 

P 10316 ± 459 11886 ± 495 ∗∗ 9915 ± 620 ∗ 

Zn 89,73 ± 7,51 109,52 ± 6,04 ∗∗ 81,82 ± 3,74 ∗ 

∗: szign. Áloperált csoporthoz, ∗∗: szign. Kontrollcsoporthoz viszonyítva, p<0,05 
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Immunhisztokémiai és morfológiai vizsgálatok 

 

Immunhisztokémiai és szövettani vizsgálatok alkalmazásával történt az apoptotikus és 

nekrotikus sejthalálformák kimutatása (13. ábra). A szövettani elemzés és a TUNEL 

módszer kifejezett növekedést igazolt mind a nekrotikus, mind az apoptotikus 

hepatociták számában 24 órás reperfusio után, viszont az Áloperált csoportban ezek a 

paraméterek nem változtak szignifikánsan (14., 15. ábra).  

 

 

13. ábra Apoptózis a májban 

 
Ischaemia-reperfusio után 24 órával apoptotikus folyamatok zajlanak a májsejtekben (∗: 

szign vs Kontroll és Áloperált csoport, p<0,05). 

 

Real Time RT-PCR vizsgálattal kimutatható volt, hogy maga az álműtét az NF-κB, az 

NRF2 és a KEAP1 gének transzkripciójában nem okoz szignifikáns eltérést, de a 

kontrollhoz képest mindhárom gén down-regulálódik. A vizsgált gének 

transzkripciójában az ischaemia-reperfusio sem okoz szignifikáns eltérést, de a 

kontrollhoz képest mindhárom gén up-regulálódik.  
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14. ábra Nekrózis a májban 

 

 
 

Nekrózis a májban ischaemia-reperfusio hatására (lásd nyíl). A metszeten kiterjedt 

nekrotikus területek láthatóak viszonylag épen maradt területekkel váltakozva.  
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15. ábra Apoptózis a májban 

 

 
 

Apoptózis a májban ischaemia-reperfusio hatására. A képen jól látható a nagyszámú 

apoptótikus sejtmag jelenléte 24 óra reperfusios idő elteltével (lásd nyilak). A 

fluoreszcens festékkel megjelölt sejtmagok világoszöld fénnyel világítanak. Az 

apoptotikus folyamatok által nem érintett sejtmagok fluoreszcensen nem festődtek, ezek 

sötét foltként láthatóak ezen a képen. Látható, hogy kevésbé apoptotikus területek is 

találhatóak a májszövetben.  
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5.3. Antioxidáns státusz vizsgálata a máj intakt lebenyeiben ischaemia-reperfusio 

során  

 

Célunk az volt, hogy meghatározzuk, vajon máj ischaemia-reperfusio során a nem-

ischaemiás lebenyek antioxidáns státusza megváltozik-e (lásd 4.1.4.fejezet).  

A diénkonjugátum koncentráció (ΔE232nm) áloperált állatokban szignifikánsan nőtt, és ez 

az érték a Hyperaemia csoportban is szignifikánsan magasabb maradt (17. ábra). Mikor 

a cirkuláció a normál állapotba tért vissza, a keletkezett diénkonjugátumok 

koncentrációja is a normálérték felé közelített. A kemilumineszcenciás fényintenzitás 

szintén szignifikánsan magasabb volt az áloperált és hyperaemiás állatokban, mint a 

kontrollcsoportban (16. ábra). A kirekesztett lebenyek felengedése normalizálta az 

állapotot. 

 

16. ábra A máj kemilumineszcenciás intenzitásának változása 

  
A máj szabadgyök-tartalma hyperaemia során kismértékű, de szignifikáns változást 

mutat (∗: szign. vs Kontroll és Reperfusio csoport, p<0,05) (16. ábra). 
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17. ábra A máj diéntartalmának változása 

 

  
A dién-konjugátum-tartalom a szabadgyök-tartalommal párhuzamosan változott (∗: 

szign. vs Kontrollcsoport, p<0,05) (17. ábra). 

 

A H-donor aktivitás kisebb értéket mutatott a Hyperaemia csoportban mint az Áloperált 

csoportban (36,05±0,12 vs 33,53±2,85 gátlás %), a redukálóképesség változásai  

(159,36±5,76 vs 140,16±13,68 μmolAS/g protein) és a szabad SH-csoportok 

koncentrációja is ezt a tendenciát követte (0,649±0,054 vs 0,579±0,042 mmol/l), bár a 

változások nem voltak szignifikánsak (18., 19., 20. ábra). A GSHPx és SOD enzimek 

aktivitásának mérése alapján az enzimatikus védelmi rendszer károsodása is 

kimutatható. A Reperfusio csoportban ezek a paraméterek nagy szórást mutattak, ami 

mind a nem specifikus, mind az enzimatikus antioxidáns rendszer felborulását mutatják.  
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18. ábra A máj H-donor aktivitásának változása 

 
A máj H-donor aktivitása nem változott szignifikánsan a megnövekedett áramlás 

hatására (18. ábra). 

 

19. ábra A máj redukálóképességének változása 

 

 
A máj H-donor aktivitásához hasonlóan a redukálóképesség sem változott 

szignifikánsan a megnövekedett áramlás hatására, de a csökkent érték itt is mérhető volt 

(19. ábra). 
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A H-donor aktivitás, a redukálóképesség és az SH-csoport változásai között pozitív 

szignifikáns korrelációt találtunk: (p<0,05) a H-donor aktivitás és a redukálóképesség 

r=0,81, a H-donor aktivitás és SH-csoport koncentráció r=0,82 és a redukálóképesség és 

SH-csoport koncentráció között r=0,56. Ez az antioxidáns védekezőrendszer elemeinek 

egymást erősítő működését mutatja. 

 

20. ábra A máj SH-csoport tartalmának változása 

 

 
A máj globális antioxidáns paraméterei nem mutattak szignifikáns különbséget a 

megnövekedett áramlás hatására (20. ábra). 

 

A májhomogenizátum SOD aktivitása (mesterséges egységben kifejezve) szignifikánsan 

csökkent a Hyperaemia csoportban (0,634±0,133) az Áloperált csoporthoz viszonyítva  

(1,073±0,122) (22. ábra). A glutathion-peroxidáz (GSHPx) aktivitás (mesterséges 

egységben kifejezve) hasonlóan szignifikánsan csökkent a Hyperaemia csoportban 

(263,11±45,17) az Áloperálthoz képest (380,70±33,88), az áramlás normalizálódása 

után az aktivitás visszatért a kiindulási értékek közelébe (328,38±51,87) (21. ábra). A 

TAS (mesterséges egységben kifejezve) szintén szignifikánsan csökkent a Hyperaemia 

csoportban (1,936±0,027) az Áloperált csoporthoz képest (2,214±0,165) (23. ábra). 
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21. ábra  A máj GSHPx aktivitásának változása 

 

 

 
 

 

22. ábra A máj SOD aktivitásának változása 

 

 
A májszövet GSHPx aktivitása és SOD aktivitás szignifikánsan csökkent hyperaemia 

hatására, a Reperfusio csoportban ez a változás normalizálódott (∗: szign. vs Kontroll, 

Áloperált és Reperfusio csoport, p<0,05) (21., 22. ábra). 
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23. ábra A máj TAS-szintjének változása 

 
A májszövet totál antioxidáns státusza a GSHPx és a SOD értékekkel párhuzamosan 

változott (∗: szign. vs Kontroll, Áloperált és Reperfusio csoport, p<0,05) (23. ábra). 

 

A májszövet elemkoncentrációkat poolozott mintákból (Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P, S és 

Zn) ICP-OES-sel és a Se-tartalmat polarográfiával határoztunk meg (13. táblázat). Az 

Al, Cu, Mn, Zn, és S szintje csökkent hyperaemia során az Áloperált csoporthoz képest, 

míg a Ca, Fe, Mg, Se és P ionok mennyisége növekedett hyperaemia alatt. Ugyanaz a 

tendencia volt megfigyelhető a SOD és GSHPx enzimek aktivitásához szükséges Cu, 

Mn, Se és Zn elemek esetében is. 

A fémion-tartalom változásai közötti korrelációk a 14. táblázatban láthatóak. Látható, 

hogy az antioxidáns védekező rendszer szempontjából fontos Cu, Mn, Se és Zn a többi 

elemmel, illetve egymással is párhuzamosan változik. 
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13. táblázat A máj elemtartalma 

 

 

A máj elemtartalmának változása 

 

 Kontroll- 
csoport (μg/g) 
 

Áloperált csoport 
(μg/g) 
 

Hyperemia 
csoport (μg/g) 
 

Reperfusio csoport 
(μg/g) 
 

Al 0,501±0,04 0,736±0,03  ∗∗∗ 0,484±0,03  ∗ 0,643±0,035  ∗,∗∗,∗∗∗ 

Ca 22,43±0,31 22,79±0,04 35,05±0,29  ∗,∗∗∗ 23,72±0,17  ∗,∗∗ 

Cu 1,628±0,02 1,671±0,02 1,651±0,01 1,595±0,02  ∗,∗∗ 

Fe 52,04±1,21 46,81±0,62  ∗∗∗ 58,18±1,08  ∗,∗∗∗ 59,90±1,03  ∗,∗∗∗ 

Mg 81,40±0,29 84,60±1,07 89,76±0,49  ∗,∗∗∗ 81,87±1,03  ∗,∗∗ 

Mn 1,260±0,87 1,314±0,02 1,300±0,01 1,279±0,01 

P 1680±119 1714±41 1799±68 1751±40  ∗ 

Se 0,0546±0,00168 0,1073±0,0283  ∗∗∗ 0,1298±0,0389  ∗∗∗ 0,0609±0,0109  ∗,∗∗ 

S 1273±22 1562±14  ∗∗∗ 1404±11  ∗,∗∗∗ 1345±24  ∗,∗∗ , ∗∗∗ 

Zn 14,79±0,04 14,33±0,02 13,96±0,12  ∗ 13,49±0,10  ∗,∗∗ 

 

Szign. ∗ P<0,05 az Áloperált csoporthoz, ∗∗ P<0,05 a Hyperemia csoporthoz, ∗∗∗ P<0,05 a 

Kontrollcsoporthoz viszonyítva 
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14. táblázat Korrelációk a fémion-tartalmak között 

 

A fémion-koncentrációk között tapasztalt szignifikáns korrelációk 

Fémionok Korreláció Fémionok Korreláció 

Al-Fe r = -0,92; P<0,05 P-Zn  r = -0,73; P<0,05 

Ca-Fe r = 0,85; P<0,05 P-S r = 0,99; P<0,05 

Ca-Mg r = 0,92; P<0,05 Se-Cu r = 0,75; P<0,05 

Ca-S r = 0,86; P<0,05 Se-Mn r = 0,83; P<0,05 

Ca-P r = 0,87; P<0,05 Se-Ca r = 0,75; P<0,05 

Cu-Mn r = 0,72; P<0,05 Se-Mg r = 0,95; P<0,05 

Mg-S r = 0,85; P<0,05 Se-S r = 0,77; P<0,05 

Mg-P r = 0,79; P<0,05 
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5.4. Antioxidáns gyógyszerkezelés hatása máj-ischaemia-reperfusio során  

 

A metadoxin gyógyszert számos májbetegség kezelésére alkalmazzák napjainkban, mint 

például az alkoholos és nem alkoholos zsírmáj vagy az akut alkoholos májgyulladás. A 

vegyület erős antioxidáns hatással is rendelkezik, ez a tulajdonsága ischaemia-

reperfusio során is előnyösek lehetnek, ezért megvizsgáltuk, vajon a metadoxin-kezelés 

befolyásolja-e a máj műtéti teherbíró-képességét (lásd 4.1.5. fejezet). 

 

Plazmaparaméterek 

 

A kezelés hatásait először a vérplazmában vizsgáltuk, vajon itt kimutatható-e a nem-

enzimatikus antioxidáns védekezőrendszer javulása. 

 

24. ábra A plazma kemiluminszcenciás intenzitásának változása 

 

 

A vérplazma kemilumineszcenciás intenzitása (ami az indukálható szabadgyök-

tartalmat mutatja) szignifikánsan csökkent a kezelés hatására a Reperfusio csoporthoz 

viszonyítva (∗: szign. vs Á, R, MÁ csoport, p<0,05). 

 77



K: Kontrollcsoport, Á: Áloperált csoport, R: Ischaemia-reperfusio csoport, MÁ: 

Metadoxinnal kezelt áloperált csoport, MR: Metadoxinnal kezelt ischaemia-reperfusio 

csoport. 

 

25. ábra A plazma redukálóképességének változása 

 

A vérplazma redukálóképessége körülbelül másfélszeresére nőtt a kezelés hatására a 24 

órás reperfusios periódus után (∗: szign. vs R csoport, p<0,05). A H-donor aktivitás és a 

szabad szulfhidril-csoport koncentrációja is javult a metadoxinnal kezelt állatokban, bár 

itt szignifikáns változást nem mértünk. 

Ezeknek az adatoknak az alapján kijelenthető, hogy a metadoxin-kezelés a vérben is 

kifejti kedvező hatását, az állatok nem-enzimatikus védekezőrendszerének javításán 

keresztül. 

 

Májparaméterek 

 

A plazmában mért pozitív változások után a máj műtéti teherbíró-képességét is 

megvizsgáltuk. 
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26. ábra A máj kemiluminszcenciás intenzitásának változása 

 

 

 

 

A szabadgyök-taralom szignifikánsan csökken a metadoxin-kezelés hatására a műtét 

után (∗: szign. vs R csoport, p<0,05). Az ábrán látható, hogy az MR csoportban több, 

mint 50 %-al csökkent a szabad gyökök mennyisége az R csoporthoz képest, és nem tért 

el lényegesen a kiindulási értékektől (az ischaemia-reperfusio során bekövetkező 

változásokról lásd még 5.2. fejezet). A metadoxinnal kezelt áloperált állatokban a 

szabadgyök-tartalom kismértékben emelkedett az áloperált állatokhoz képest, ami a 

gyógyszer prooxidáns hatásának tudható be.  
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27. ábra A máj H-donor aktivitásának változása 

 

A máj H-donor aktivitása szignifikánsan javult a kezelés hatására (∗: szign. vs R 

csoport, p<0,05). 

 

28. ábra A máj redulálóképességének változása 
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A máj redukálóképessége is szignifikánsan javult a kezelés hatására (∗: szign. vs R 

csoport, p<0,05). A májszövet szabad SH-csoport koncentrációja nem változott 

szignifikánsan az MR csoportban, de a fentiekhez hasonló tendencia volt megfigyelhető. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a máj nem-enzimatikus antoxidáns 

védekezőrendszere a kezelés hatására javult, ez jelentheti mind a szer jelenlétéből adódó 

passzív hatást, mind a szer által a szövet saját redox-homeosztázisát erősítő hatását. 

 

29. ábra A máj SOD tartalma 

 

 

 

A máj SOD enzimaktivitása körülbelül 50 %-al megnőtt a kezelés hatására (∗: szign. vs 

R csoport, p<0,05), és nagyjából az áloperált csoportokban mért aktivitás-értékeknek 

felelt meg. Az áloperált állatokban lényegében nem okozott változást ebben a 

paraméterben a kezelés. 
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30. ábra A máj GSHPx tartalmának változása 

 

 

 

A máj GSHPx enzimaktivitásának változása a SOD-nál mért változásokhoz nagyon 

hasonló képet mutatott (∗: szign. vs R csoport, p<0,05). Ebben az esetben a reperfusios 

periódus után az enzimaktivitás már nem érte el az áloperált állatokban mért szintet a 

kezelt csoportban. Az enzimatikus védekezőrendszer is szignifikánsan javult a 

gyógyszeres előkezelés hatására. Ezek szerint a metadoxin redox-homeosztázist 

pozitívan befolyásoló hatása következtében kevesebb szabad gyök termelődött, így az 

enzimatikus védekezőrendszer kimerülése elkerülhető volt. 

Ezekből az eredményekből jól látszik, hogy a metadoxin mind az aspecifikus, mind az 

enzimatikus védekezőrendszeren keresztül kifejti pozitív hatásait mind a májban, mind 

a vérplazmában, ezáltal alkalmasnak tűnik műtétek során a máj védelmére is. 
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 5.5. Természetes antioxidánsok hatása máj-ischaemia-reperfusio során  

 

Ebben a kísérletben az volt a célunk, hogy tisztázzuk a céklafogyasztás lehetséges 

előnyeit májsebészeti beavatkozások előtt (lásd 4.1.6. fejezet). A növény összetevőinek 

széles hatásspektruma feltételezhetően a máj ischaemia-reperfusio által okozott oxidatív 

stressz károsító hatása ellen is védelmet nyújt. 

 

Az ischaemia-reperfusios károsodás szabadgyökös folyamatokon keresztül károsítja a 

májat, ezért ennek kivédése antioxidáns tulajdonságú anyagokkal lehetségesnek tűnik. 

A cékla, mint természetes táplálék használata előkezelésként ideális lehet a 

mellékhatások kivédése szempontjából.  

 

Vérparaméterek 

 

A cékla liofilizátum szignifikánsan csökkentette a plazma kemilumineszcenciás 

intenzitását ischaemia-reperfusio után (31. ábra). A vörösvértestekben mérhető totál 

antioxidáns kapacitás megközelítően egyezett a két csoportban. A plazma egyéb 

antioxidáns paraméterei is javultak az etetés hatására, ezek közül a redukálóképesség 

szignifikánsan nőtt (IR: 0,669 ± 0,021 vs IR+ cékla: 0,828 ± 0,085, Kontroll: 0,711 ± 

0,051, Áloperált: 0,705 ± 0,035 μmol AS / ml).  

A plazma rutin laboratóriumi paraméterei táblázatban lettek feltüntetve. A GOT, GPT, 

LDH, vércukor és albumin értékeinek javulása a máj és a szervezet teherbíró 

képességének javulasára utalnak. Változás nem volt mérhető a húgysav, amiláz, 

összbilirubin, GGT, ALP, Ca, HDL, kreatin és foszfát szintjeiben (15. táblázat). 
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31. ábra A plazma kemiluminszcenciás intenzitásának változása 

 

 
(∗: szign vs IR csoport, ∗∗: szign. vs Kontroll és Áloperált csoport, p<0,05) 

 

 

15. táblázat A laboratoriumi paraméterek változása 

 

 

Laboratóriumi 
paraméterek 

Kontrollcsoport 
U/l 

Áloperált 
csoport U/l 

Ischaemia-
reperfúzió 
csoport U/l 

IR + cékla 
csoport U/l 

Koleszterin 1,497±0,115 1,481±0,073 1,490±0,315 1,390±0,238 
Triglicerid 1,065±0,426 1,103±0,223 0,772±0,192 0,523±0,168 
Fe 20,15±2,24 19,74±3,11 24,50±1,73 15,75±3,77* 
LDH 99,66±58,11 150,67±70,21 547,50±73,40 68,60±28,12* 
Glukóz 6,79±0,72 6,64±1,12 13,45±2,5 7,20±1,49* 
GPT 40,25±7,50 51,99±5,96 209,33±70,32 61,10±27,06* 
BUN 4,35±0,77 5,21±0,63 7,10±0,56 4,43±0,24* 
Albumin 28,0±1,1 28,3±1,1 24,0±1,7 26,5±0,9 
GOT 65,3±8,9 49,5±11,8 701,3±292,4 203,8±99,7* 
Összfehérje 47,0±2,3 47,2±1,7 39,5±1,6 42,5±0,5* 

∗ szign. vs IR csoport, p<0,05 
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Májparaméterek 

 

Cékla hatására a máj dién-konjugátum-tartalma szignifikánsan csökkent ischaemia-

reperfusio során (IR: 0,438 ± 0,080 vs IR+cékla: 0,350 ± 0,027, Kontroll: 0,217 ± 

0,018, Áloperált: 0,395 ± 0,099 ΔE/232nm). A májszövet H-donor aktivitása (IR: 40,41 

± 2,66 vs IR+cékla: 47,24 ± 1,26, Kontroll: 42,78 ± 2,32, Áloperált: 43,23 ± 1,74 gátlás 

%) és redukálóképessége (IR: 180,9 ± 14,0 vs IR+cékla: 218,6 ± 13,0, Kontroll: 210,8 ± 

7,4, Áloperált: 204,3 ± 8,7 μmol AS / ml) szignifikánsan nőtt a kezelés hatására, míg a 

szabad SH-csoport koncentrációja nem változott szignifikánsan az egyes csoportok 

között. 

A májhomogenizátumok kemilumineszcens intenzitása szignifikánsan alacsonyabb volt 

a céklával kezelt csoportban, mint az IR csoportban, ez is a céklakezelés hatására 

bekövetkezett erős szabadgyök-fogó képességet mutatja (32. ábra).  

 

 

32. ábra  A máj kemiluminszcenciás intenzitásának változása 

 
(∗: szign. vs Kontroll, Áloperált és IR csoport, ∗∗: szign. vs Kontroll és Áloperált 

csoport, p<0,05) 
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33. ábra A máj TAS szintjének változása 

(∗: szign. vs IR csoport, ∗∗: szign. vs Kontroll és Áloperált csoport, p<0,05) 

 

A máj antioxidáns kapacitása, melyet Randox-TAS kittel határoztunk meg, szignifikáns 

javulást mutatott a kezelt csoportban, ez a kemilumineszcenciás intenzitás változásait 

igazolja. A máj SOD aktivitása ugyanezt a tendenciát mutatta (34. ábra), míg a GSHPx 

aktivitás változásai nem voltak szignifikánsak.  

 

34. ábra A máj SOD aktivitásának változása 

 
(∗: szign vs Kontroll, Áloperált és IR csoport, p<0,05) 
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A máj zsírsavtartalmának változásai a 16. táblázatban láthatóak. Általánosságban 

kijelenthető, hogy a céklával kezelt csoportban a rövid láncú zsírsavak koncentrációja 

csökkent, a hosszú láncú zsírsavak koncentrációja nőtt, a prosztaglandin-bioszintézis 

kedvező irányban változott.  

A máj elemtartalma a 17. táblázatban lett feltüntetve. Számos szignifikáns változást 

találtunk a kezelés hatására a redox rendszerrel összefüggő fémionok esetében. Az 

antioxidáns védekezőrendszer működése szempontjából esszenciális fémek (Cu, Fe, 

Mg, Zn) tartalmának növekedése volt megfigyelhető. A foszfortartalom növekedése 

fontos a jelátviteli folyamatok, illetve energiatermelés és raktározás működésében. 
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16. táblázat Szabad zsírsavak koncentrációjának változásai 

 

Szabad zsírsavak 
koncentrációja 
májban 
 

Kontrollcsoport 
(g zsírsav  
/100g zsírsav) 

Áloperált 
csoport 
(g zsírsav 
/100g 
zsírsav) 

Ischaemia- 
reperfúzió 
(g zsírsav  
/100g zsírsav) 

IR + cékla 
(g zsírsav  
/100g 
zsírsav) 

Mirisztinsav  
(C 14:0) 

0,358 ± 0,065 0,362 ± 
0,051 

0,367 ± 0,072 0,360 ± 
0,033 

Pentadekánsav  
(C 15:0) 

0,196 ± 0,020 0,189 ± 
0,029 

0,243 ± 0,023 0,196 ± 
0,020* 

Palmitinsav   
(C 16:0) 

15,74 ± 0,31 15,71 ± 
0,15 

16,83 ± 0,74 15,53 ± 
0,25* 

Palmitolajsav  
(C 16:1) 

1,95 ± 0,19 2,37 ± 
0,23 

1,27 ± 0,36 0,98 ± 0,12 

Heptadekánsav  
(C 17:0) 

0,352 ± 0,040 0,348 ± 
0,065 

0,430 ± 0,072 0,366 ± 
0,040 

Sztearinsav  
(C 18:0) 

14,64 ± 0,38 14,15 ± 
0,47 

13,82 ± 0,33 14,83 ± 
0,30* 

Olajsav  
(C 18:1) 

5,49 ± 0,25 5,98 ± 
0,36 

6,38 ± 0,39 5,84 ± 0,67 

Linolsav  
(C 18:2) 

15,66 ± 1,09 14,67 ± 
0,98 

16,14 ± 1,89 15,00 ± 0,72 

Linolénsav  
(C 18:3) 

0,176 ± 0,055 0,183 ± 
0,066 

0,260 ± 0,049 0,160 ± 
0,028* 

Arachidsav  
(C 20:0) 

0,059 ± 0,012 0,057 ± 
0,021 

0,055 ± 0,011 0,056 ± 
0,009 

Eikozénsav  
(C 20:1) 

0,100 ± 0,018 0,180 ± 
0,035 

0,181 ± 0,014 0,233 ± 
0,017* 

Eikozadiénsav  
(C 20:2) 

0,471 ± 0,021 0,407 ± 
0,110 

0,650 ± 0,206 0,635 ± 
0,025 

Eikozatriénsav  
(C 20:3) 

0,912 ± 0,141 0,893 ± 
0,206 

0,757 ± 0,118 0,985 ± 
0,083* 

Arachidonsav 
(C 20:4) 

32,15 ± 0,53 32,36 ± 
0,64 

32,29 ± 0,60 34,64 ± 
1,11* 

Eikozapentaénsav  
(C 20:5) 

0,257 ± 0,093 0,245 ± 
0,086 

0,265 ± 0,082 0,240 ± 
0,055 

Dokozahexaénsav  
(C 22:6) 

9,57 ± 0,76 9,81 ± 
0,48 

10,21 ± 0,54 8,59 ± 0,64* 

Lignocerinsav  
(C 24:0) 

0,054 ± 0,009 0,052 ± 
0,012 

0,075 ± 0,012 0,145 ± 
0,033* 

Nervonsav  
(C 24:1) 

0,635 ± 0,042 0,713 ± 
0,039 

0,770 ± 0,057 0,785 ± 
0,064 

∗ szign. vs IR csoport, p<0,05 
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17. táblázat Elemtartalom változása cékla-kezelés hatására 

 
 

Elemtartalom 
változása 
májban 

Kontrollcsoport
(μg/g) 

Áloperált csoport 
(μg/g)  

Ischaemia- 
Reperfúzió 
csoport (μg/g)  

IR +  
cékla csoport 
(μg/g) 

Al 2,548 ± 0,632 2,311 ± 0,218 2,851 ± 0,991 3,818 ± 0,452 
Ba 1,783 ± 0,351 1,699 ± 0,197 1,733 ± 0,262 1,717 ± 0,161 
Ca 842,8 ± 51,3 884,0 ± 103,9 871,5 ± 125,2 876,1 ± 138,8 
Cu 12,17 ± 0,46 12,51 ± 0,37 12,04 ± 0,40 13,22 ± 0,25* 
Fe 443,6 ± 29,3 455,3 ± 31,8 299,8 ± 41,0 402,7 ± 40,0* 
K 24624 ± 1532 25707 ± 960 25136 ± 1108 26680 ± 1172 
Mg 686,5 ± 11,7 706,7 ± 27,2 572,7 ± 12,5 609,6 ± 11,5* 
Mn 6,911 ± 0,383 7,458 ± 0,532 7,259 ± 0,276 7,647 ± 0,444 
Mo 2.255 ± 0.198 2.138 ± 0.368 1.452 ± 0.249 1.858 ± 0.350 
Na 1014 ± 46 1104 ± 66 1040 ± 79 1318 ± 78* 
P 11484 ± 141 12508 ± 207 10670 ± 348 11524 ± 224* 
Si 4,404 ± 0,637 4,456 ± 0,798 3,706 ± 0,923 3,720 ± 1,000 
Sr 1,991 ± 0,197 1,752 ± 0,153 1,811 ± 0,260 1,782 ± 0,225 
Zn 87,40 ± 4,39 84,64 ± 4,85 71,77 ± 2,54 80,79 ± 3,06* 

∗ szign. vs IR csoport, p<0,05 
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5.6. Természetes antioxidáns hatóanyagok táplálkozás-élettani hatása a 

duodenumra májműtét kapcsán  

 

A májműtétek során a bél bizonyos szakaszai is károsodnak (a műtéttechnikai hibáktól 

eltekintve is). A duodemun károsodása is nyilvánvalónak tűnik topográfiai 

elhelyezkedését figyelembe véve. Májműtét során a máj vérellátása romlik. A vena 

portae keringésének akadályoztatása miatt portális pangás léphet fel, ami szintén szabad 

gyökök keletkezésén keresztül a bél sérülését is okozza. Célunk az volt, hogy a 

májkárosodás kivédésére alkalmazott antioxidáns előkezelés lehetséges bélhatásait is 

kimutassuk (lásd 4.1.7. fejezet). 

A duodenum kemilumineszcenciás intenzitása a kontrollhoz képest máj ischaemia-

reperfusio hatására szignifikánsan csökkent (48751 ± 17708 RLU vs 13565 ± 6944 

RLU), ami az oxidatív károsító ágensek hatására létrejött adaptív válaszként fogható fel 

(35. ábra). A megnövekedett scavenger képesség egy ideig megvédheti a duodenumot, 

de megvan a lehetősége annak is, hogy ez egy hosszabb beavatkozás során kimerül, 

aminek az elkerülése terápiás haszonnal járhat. 

Céklával történő előzetes kezelés hatására a kemilumineszcenciás fényintenzitás értéke 

emelkedett, de a kontrollértéket még nem érte el (39770 ± 25131 RLU). A H-donor-

aktivitást az ischaemia-reperfusio alatt a duodenumban csökkentette a céklával történő 

kezelés (94,56 ± 0,73 vs 88,28 ± 5,60 gátlás %). A duodenum redukálóképessége 

szintén szignifikánsan csökkent az etetés hatására (974,8 ± 147,9 vs 780 ± 131,9 μmol 

AS / gprotein). A szabad SH-csoport-koncentráció lényegében nem változott a kezelés 

hatására. Ezek az eredmények megmutatják, hogy a céklával történt előkezelés 

csökkentette a kísérlet során a belet ért stresszt, így válaszreakcióként nem lépett fel az 

antioxidáns védekezőrendszer stimulációja (36.-38. ábra)  
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35. ábra  A duodenum kemiluminszcenciás fényintenzitásának változása 

 

 
(∗: szign. vs Kontroll csoport, ∗∗: szign. vs IR csoport, p<0,05) 

 

36. ábra A duodenum H-donor aktivitásának változása 

 
(∗: szign. vs Kontroll csoport, ∗∗: szign. vs IR csoport, p<0,05) 
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37. ábra A duodenum redukálóképességének változása 

 
(∗: szign. vs Kontroll csoport, ∗∗: szign. vs IR csoport, p<0,05) 

 

 

38. ábra A duodenum SH-csoport koncentrációjának változása 

 
(Szignifikáns változás nem volt mérhető.) 
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5.7. Oxidatív stressz, elemtartalom és ATP-szint kapcsolata primer és 

metasztatikus májtumoros betegek vörösvértestjeiben  

 

Vizsgálataink során karakterisztikus változásokat találtunk a vér redox paramétereiben, 

amelyek a tumoros folyamat következtében jöttek létre. A plazma kemilumineszcenciás 

intenzitása szignifikánsan magasabb volt a HCC csoportban és a Metasztatikus 

csoportban a kontrollokhoz (p < 0,05) és a Benignus csoporthoz képest (p < 0,05). A 

HCC és a metasztatikus csoportok között nem volt szignifikáns különbség. Az egyéb 

redox plazmaparaméterek (H-donor aktivitás, redukálóképesség, SH-csoport 

koncentráció) szignifikánsan csökkentek a HCC és a Metasztatikus csoportokban a 

kontrollokhoz (p < 0,05) és a Benignus csoporthoz (p < 0,05)  viszonyítva. A HCC és a 

Metasztatikus csoportok között nem volt szignifikáns különbség (18. táblázat). 

 

 

18. táblázat A plazma redox-paraméterei  különböző májtumorokban 

 

 Kontrollok Benignus HCC Metasztatikus

A plazma 
kemilumineszcens 
intenzitása (RLU) 

1991463± 
963150 

2151560± 
2077130 

11680436± 
7863377*

14261169± 
9756216*

A plazma H-donor 
aktivitása (gátlás 
%) 

65,87±7,11 60,05±9,30 44,35±5,44* 40,55±6,26*

A plazma 
redukálóképessége 
(μmol AS/ml) 

1,721±0,193 1,604±0,286 1,058±0,168* 0,927±0,126*

A plazma SH-
csoport 
koncentrációja 
(mmol/L) 

0,523±0,039 0,509±0,045 0,350±0,046* 0,316±0,050*

 
 (*: szign. vs Kontroll és Benignus csoportok, p<0,05) 

 

 

Szignifikánsan nagyobb szabadgyök-tartalmat találtunk szignifikánsan csökkent GSHPx 

és CuZn-SOD aktivitásokkal együtt a HCC és Metasztatikus csoportok 
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vörösvértestjeiben a kontrollokhoz (p < 0,05) és a Benignus csoporthoz (p < 0,05) 

képest (39., 40., 41. ábra). Ezek az értékek szignifikánsan különböztek a HCC és a 

metasztatikus csoportok között, ami a metasztatikus folyamatok miatt megváltozott 

viszonyokat mutatja a redox-homeosztázisban. A vörösvértestek Cu- és Zn-tartalma 

szignifikánsan alacsonyabb volt a rosszindulatú daganatos betegekben a kontrollokhoz 

(p < 0,05) és a Benignus csoporthoz (p < 0,05) képest (19. táblázat).  

 

 

19. táblázat A vörösvértestek elemtartalmának változásai a különböző 

májdaganatokban 

 

 Controllok Benignus HCC Metasztatikus 

Ca 6,1321±2,5475 5,5141±2,9986 7,2295±1,9771 8,4735±2,1540 

Cu 0,3870±0,0327 0,3755±0,0464 0,2786±0,0615* 0,2093±0,0767 *

Fe 449,12±47,26 464,76±61,57 527,14±87,52 397,15±156,44 

K 1674,3±233,5 1621,9±141,2 1651,4±349,3 1496,6±277,6 

Mg 14,302±3,460 13,544±2,555 21,777±5,886 * 20,870±4,901 *

Mn 0,0725±0,0137 0,0643±0,0074 0,0181±0,0123 * 0,0271±0,0159 *

P 301,83±39,28 295,42±51,22 357,65±95,01 320,66±83,65 

S 1257,0±63,9 1296,9±82,0 1066,1±131,7 * 912,1±159,1 *

Se 301,25±57,24 313,69±83,72 128,75±58,29 * 61,50±39,97**

Zn 6,1107±1,1033 5,1992±1,5078 2,8163±0,8867 * 1,9495±1,1204 *

 
(*: szign. vs Kontroll és Benignus csoportok, **: szign. vs Kontroll, Benignus és HCC 
csoportok, p<0,05) 

 

A HCC és a Metasztatikus csoportokban a vörösvértestek ATP koncentrációja 

szignifikánsan kisebb volt, mint a Kontroll (p < 0,05) és a Benignus (p < 0,05) 

csoportokban. Ráadásul az ATP-tartalom a Metasztatikus csoportban szignifikánsan 

kisebb volt, mint a HCC (p<0,05) csoportban, ami a tumordisszemináció jele lehet (42. 

ábra). 
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39. ábra A vörösvértestek kemiluminszcenciás intenzitásának változása 

 
(*: sign. vs Kontroll és Benignus csoportok, p<0,05) 

 

40. ábra A vörösvértestek GSHPx aktivitásának változása 

 
(*: szign. vs Kontroll és Benignus csoportok, p<0,05, **:  szign. vs Kontroll, Benignus 

és HCC csoportok, p<0,05) 
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41. ábra A vörösvértestek SOD aktivitásának változása 

 
(*: szign. vs Kontroll és Benignus csoportok, p<0,05, **: szign. vs Kontroll, Benignus 

és HCC csoportok, p<0,05) 

42. ábra A vörösvértestek ATP tartalmának változása 

 
(*: szign. vs Kontroll és Benignus csoportok, p<0,05, **: szign. vs Kontroll, Benignus 

és HCC csoportok, p<0,05) 
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Ezeknek az adatoknak az alapján úgy látszik, a vörösvértestek redox-paraméterei 

megbízhatóbb markerei a tumor miatt a szervezetet ért oxidatív stressznek, mint a 

plazmaparaméterek. A vörösvértestek károsodása úgy tűnik fontos szerepet játszik a 

tumor keletkezésében és a metasztázisok kialakulásában.  
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6. Megbeszélés 

 

6.1. A redox-homeosztázis és az elemtartalom változásainak kapcsolata az 

apoptózis és a nekrózis kialakulásával máj-ischaemia-reperfusio során 

 

A máj ischaemiás-reperfusios károsodását elsősorban a folyamat során termelődő 

szabad gyökök okozzák, többek között ezek indítják be a különböző jelátviteli utakat. A 

redox-homeosztázis változásai szoros összefüggésben vannak a fémion-háztartással. A 

májsejtek károsodása végül nekrotikus vagy/és apoptotikus sejtelhalást eredményez, 

attól függően, hogy milyen mértékű a károsodás (lásd 2.2. fejezet). A szakirodalomban 

számos dolgozat igazolja a szabad gyökök meghatározó fontosságát máj IR során, 

viszont a fémion-tartalom, illetve a szabad zsírsavak szerepét jóval kevesebb szerző 

kutatja. Az eddig rendelkezésünkre álló adatok alapján érdemesnek találtuk ezzel a 

témával behatóbban is foglalkozni. Az összefüggések vizsgálata új információkkal 

szolgálhat a jövőben a májműtétek során létrejövő sejthalál megelőzésére (lásd 5.1. és 

5.2. fejezeteket).  

A reaktív oxigén specieszek termelődése különböző szinteken és reakcióutakon 

keresztül károsítja a májsejteket, ami scavengerek adásával kompenzálható, mint 

például glutathion vagy multivitamin infúzió (Cevenka et al. 1998, Rhoden et al. 2000, 

Schauer et al. 2004, Calvey et al. 2007, Schmeding et al. 2007]. Különös figyelmet 

érdemel, hogy időskorú emberek antioxidáns védekezőképessége szignifikánsan 

rosszabb, mint a fiatalabbaké (Gasbarrini et al. 1998). 

A szabad gyökök keletkezése citokinek és egyéb gyulladásos ágensek termelődésével 

szorosan összefügg, és NF-κB szintén aktiválódik a folyamat során (Tapia et al. 2003, 

Morales-Ruiz et al. 2007), mely végül apoptózishoz és/vagy nekrózishoz vezet. 

Oxidatív stressz jelenléte a sejtciklusban is zavarokhoz vezethet [Albright 2003]. Az 

apoptózis gamma interferon termelődésével járhat a májban, ami további szabad gyökök 

termelődését vonhatja maga után (Watanabe et al. 2003). A reaktív oxigén specieszek 

termelődése hepatocytakárosodáshoz vezet, így a már eleve rossz májfunkció még 

tovább romolhat, mintegy circulus vitiosust kialakítva (Rutkowski et al. 2000). 

Apoptózis fiziológiás körülmények között gyulladás nélkül is előfordulhat, 

patofiziológiás körülmények között viszont az apoptózis gyakran gyulladást indukál, 
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mert a másodlagos nekrózis és cytokinek valamint kemokinek keletkeznek. A májban a 

mitokondriális permeabilitás változás közös utat képvisel az apoptózis és a nekrózis 

között (adenozin trifoszfát depléció, cytokróm c kiáramlás), ami miatt a kétféle 

sejthaláltípus elkülönítése gyakran nehéz (Jaeschke et al. 2003). A Stat3 fehérje (Signal 

transducer and activator of transcription-3) az egyik legfontosabb molekula a máj 

regenerációjában. A Stat3 aktivációja véd a Fas-mediálta májkárosodással szemben a 

kaszpázaktiváció gátlásával redox-függő és -független mechanizmusokon keresztül 

(Haga et al. 2003). A Stat3 két úton nyújt védelmet a Fas mediálta apoptózis ellen: 

direkt kaszpázinaktivációval és reaktív oxigén specieszek redukciójával (Taub 2003). 

A NO szerepe szintén felmerül az oxidatív károsodásban. A máj-ischaemia-reperfusio 

során NF-κB termelődése fokozódik az oxidatív stressz hatására, ami szignifikáns 

szerepet játszik az indukálható NO-szintáz génjének indukálásában (Hur et al. 1999). 

Az oxidatív károsodás együtt jár gyulladásos folyamatok beindulásával. 

Feltételezhetően a Kupffer- és a T-sejtek mediálják a neutrofil granulocyták 

aktivációját. Az aktivált neutrofilok infiltrációjával párhuzamosan az endotheliális 

sejteken megnő az adhéziós molekulák expressziója. A Kupffer-sejtek toll-like 

receptorainak aktivációja új terápiás lehetőségeket vetett fel (Fondevila et al. 2003, Ke 

et al. 2007). A vérlemezke aktiváló faktor szintén negatív irányban befolyásolja a 

hepatocyták túlélését. A reperfusio során ez a faktor stimulálja a xantin-oxidáz enzimet.  

A xantin-oxidáz által termelt reaktív oxigén specieszek májsejtkárosodást okoznak 

leukocyta akkumuláció beindításával, elsődlegesen a centrilobularis sinusoidokban 

(Yamakawa et al. 2000). 

A zsírsavak az ischaemia-reperfusio által beindított jelátviteli folyamatokban, többek 

között az eikozanoidok és prosztaglandinok lipoxigenáz és ciklooxigenáz enzimek által 

történő szintéziséhez szükségesek. A zsírsavoxidáció és a ketogén reakcióutak 

felgyorsulnak, ha az ATP szint relatíve alacsony (Ozaki et al. 1993]. Ischaemiás 

szövetben a zsírsavláncok egy része a foszfolipidekből a zsabad zsírsav-pool-ba kerül, 

illetve a neutrális lipidekbe épül be, de legnagyobb részük kikerül a májból (Finkelstein 

et al. 1985).  

Az oxidatív stressz indukálja a foszfolipáz A2 enzimet. Az arachidonsav-kaszkádban a 

gamma-linolénsavból arachidonsav és dokozapentaénsav keletkezik. Ha a triglicerid 

membránkomponens központi pozíciójában alfa-linolénsav van, eikozapentaénsav és 
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dokozahexaénsav a bioszintézis terméke (Fehér et al. 2001). A linolénsav 

feltételezhetően kiemelkedő fontosságú szerepet játszhat ezekben a reakciókban, mert 

maga is oxidatív vegyületek keletkezését okozhatja és növelheti az NF-κB és AP-1 

transzkripciós faktorok receptor-kötődési aktivitását és a gyulladásos mediátorok mRNS 

szintjeit (mint például az IL-6 és a vaszkuláris celluláris adhéziós molekula-1) (Reiterer 

et al. 2004). 

A máj antioxidáns enzimeinek kompartmentalizált aktivitásváltozásai meghatározóak 

lehetnek ischaemia-reperfusio során a sejt funkcióira és a túlélésre nézve. A 

mitokondriumokban és a mikroszomális frakciókban a MnSOD található meg, 

aktivitása növekszik rövid idejű ischaemia után, de 60 perces ischaemiát követően 

szintje csökken. A citoszólban a CuZnSOD aktivitás a meghatározó, rövid idejű 

ischaemiát követően aktivitása növekszik, de szintén kimerül 60 perc ischaemiát 

követően (Gupta et al. 1997). 

A Zn, a Cu és a Mn elemek szükségesek a SOD enzimek működéséhez (Chavez-

Cartaya et al. 1999), e fémek koncentrációjának csökkenése az IR során tapasztalható 

SOD aktivitáscsökkenésre magyarázatul szolgálhat. A fémionháztartásban a 

metallotionein enzimek meghatározó jelentőségűek. Ezek az enzimek felelősek a 

fémelemek detoxikációjáért és eliminációjáért, illetve antioxidáns hatásuk is van (Wang 

et al. 2004). A Zn szerepet játszik mind a metallotionein gének metál-reszponzív 

transzkripciós faktor-1 (MTF-1) által történő transzkripciójának, mind az NF-κB 

transzkripciós faktor funkciójának a regulációjában (Kim et al. 2003). 

Hypoxia esetén az ATP pool kiürül, ami összefüggésben lehet a csökkent Mg-

tartalommal. ATP hiányában az esszenciális sejtfunkciók sérülnek a Na-K ATP-áz 

diszfunkcióján keresztül (Elimadi et al. 2001). Mg-ra a proteinszintézisben is szükség 

van. A hepatocyták nagy Ca-tartalma indukálja a citokróm c kiáramlását a 

mitokondriumokból, ami apoptózishoz vezethet. Szabad Ca jelenlétében a Fe 

felszabadul kötött formájából, ami a hidroxid-ion keletkezését növeli. Ezek a 

folyamatok nekrózishoz vezethetnek (Fehér et al. 2001). A hem-oxigenáz 1 izoenzim 

génje májsejtekben oxidatív stressz hatására indukálódik. A hem-oxigenáz 1 indukciója 

megvédheti a sejteket az oxidatív károsodástól a vaskötő ferritin termelődésének 

fokozásán keresztül. Viszont a hem-oxigenáz 1 nagy koncentrációban reaktív Fe 

felszabadításán keresztül maga is oxidatív stresszt idézhet elő (Bauer et al. 2002). 
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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 (Váli et al. 2008). 

Első kísérletünkben (lásd 4.1.2. fejezet) 45 perces ischaemiát és 15 perc reperfusiot 

követően a plazma redox-paraméterei emelkedett antioxidáns kapacitást mutattak a 

reperfusio alatt, ami a műtéti stresszre bekövetkező kompenzatórikus reakcióként 

fogható fel. A nem-specifikus védelem erősödött a plazmában: a H-donor aktivitás és a 

szabad SH-csoport koncentrációja enyhén emelkedett, míg a redukálóképesség 

szignifikánsan nőtt az áloperált csoporthoz képest. A 45 perces ischaemiát követő 24 

órás reperfusio után (lásd 4.1.3. fejezet) a szabad SH-csoport kivételével az antioxidáns 

plazmaparaméterek romlottak, a szervezet antioxidáns rendszere ilyen méretű oxidatív 

stresszel már nem volt képes megbirkózni. Érdekes, hogy a szabad SH-csoportok 

koncentrációja mindkét kísérletben növekedett. Ez az a paraméter, amelyik a legtovább 

képes a szabad gyökök által okozott károsodást kompenzálni. 

15 perc reperfusiot követően a májsejtek sérülését a GOT és GPT plazmaszintjeinek 

emelkedése igazolja, ami a nagymértékű változások alapján a májsejtek szétesését, 

nekrózisát valószínűsíti (ennyi idő alatt apoptosis kialakulása nem jellemző). A májban 

termelődő albumin- és összfehérje-tartalom csökkenése szintén a májfunkció 

csökkenésének irányába mutat. A vércukorszint emelkedése a műtéti stresszre adott 

válaszreakcióként fogható fel. 24 órás reperfusio után a plazma rutin laboratóriumi 

paraméterei ehhez hasonlóan változtak. A húgysav plazmában történő megjelenése a 

szabad gyökök ellen hat. 

A májban mindkét kísérletben a szignifikánsan emelkedett kemilumineszcens intenzitás 

az emelkedett szabadgyök-tartalmat jelzi, amelyet a dién-konjugátum-koncentráció 

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-
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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. A GSHPx enzim működése esszenciális a glutathion 

szempontjából (Bactioglu et al. 2002). A SOD enzimek katalizálják a szuperoxid anion-

hidrogén-peroxid átalakulást, míg a kataláz enzim semlegesíti a hidrogén-peroxidot. 

Ezért az oxidatív stressz hatására bekövetkezett GSHPx és SOD enzimaktivitás-

csökkenés, az áloperált állatokban kompenzálható volt, viszont a beavatkozás 

következtében az enzimatikus védekezőrendszer is kimerült. A Ca-, a Fe-, a Mg- és a P-

tartalom mindkét kísérletben változott, ami többek között a sejtmembránok sérülésével 

magyarázható, amit a dién-konjugátumok emelkedett mennyisége bizonyít.  

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 
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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. 

Az általunk alkalmazott módszerek megfelelőnek bizonyultak a kompenzatórikus 

folyamatok monitorozására máj ischaemia-reperfusio során, így felmerül, hogy ezek a 

megbízható, viszont relatíve olcsó és egyszerű módszerek hasznosak lehetnének 

sebészeti betegek rutin vizsgálatára is, mivel a redox homeosztázis változásait a 

májsebészeti beavatkozások egyik fő rizikótényezőjeként tartják számon. Még short-

term patológiás állapotokban is komplex megközelítési mód szükséges a májszövet 

homeosztázisának vizsgálatához. 

A májsejtekben IR során génszintű folyamatok is beindulnak. A Keap1 által 

szabályozott Nrf2 transzkripciós faktor a fázis II fehérjék mellett számos antioxidáns 

enzim átírását szabályozza. A 24 órás reperfusiot követően a májmintákból elvégzett 

Real Time RT PCR vizsgálatok alapján látható volt, hogy maga az operáció (áloperált 

csoport) mind az NF-κB génjét, mind a Keap1-Nrf2 transzkripciós faktor génjeit down-

regulálja. Ez azt jelenti, hogy az áloperált csoportban alkalmazott medián laparotómia 

nem fejt ki komoly megterhelést a májszövetre, mert 24 órával a beavatkozás után a 

szabadgyökös károsodást jelző transzkripciós fehérjék génjei nem mutatnak aktivált 

állapotot. 

Az ischaemia-reperfusio hatására a kontrollhoz és az áloperált állatokhoz képest mind 

az NF-κB génje, mind a Keap1-Nrf2 génjei up-regulálódnak. Ezek alapján látható, hogy 

az ischaemia-reperfusios szabadgyökös károsodás hatására ezek a gének aktiválódnak, 

aminek mind a károsító ágens elleni küzdelemben, mind a károsodás létrejöttében 

szerepe lehet. 

 

6.2. Redox-paraméterek változása a máj intakt lebenyeiben ischaemia-reperfusio 

során  

 

A máj hyperaemiás állapotáról még kevés adat áll rendelkezésünkre. Máj ischaemia-

reperfusios modellekben az intakt lebenyeket általában nem tekintik károsodottnak, 
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viszont eredményeink szerint oxidatív károsodást ezekben a lebenyekben is ki lehetett 

mutatni (lásd 5.3. fejezetet). A károsodás kiváltó oka, hasonlóan az ischaemia-

reperfusio során tapasztaltakhoz, feltételezhetően a szabad gyökök túlzott mértékű 

termelődése. A májban hirtelen kialakuló nagyobb vérátáramlás a szövetek magasabb 

oxigén koncentrációjához vezet, így ez a szöveti környezet ideális lehet reaktív oxigén 

specieszek kialakulásához. Hipotézisünk szerint a korábban intaktnak gondolt 

májlebenyekben is kimutatható celluláris változások történnek IR során. 

A méretbeli eltérések felnőtt élődonorból történő májtranszplantációnál komoly 

problémát jelentenek. A graft hyperperfúziója a rossz túlélés és a graft diszfunkció 

egyik fő okának tekinthető (Troisi et al. 2003, Troisi et al. 2003, Reichert et al. 2004). 

Feltételezésünk szerint hasonló patológiás állapotok előfordulhatnak különböző 

májsebészeti műtétek során is (Váli et al. 2006). Akut hyperaemia (hyperperfusio) 

részleges ischaemiával járó májműtétek során fordulhat elő, mikor a máj intakt 

lebenyein keresztül áramlik a teljes vena portae és arteria hepatica által szállított vér. 

Bár ez a műtéttípus relatíve ritka, mégis érdekes kérdéseket vet fel, mert nagyon kevés 

adat található róla az irodalomban. Májreszekció során a nem reszekált rész szintén 

nagyobb mennyiségű vért kap relatíve. A relatív kis méret miatt a máj egyébként is 

nehezebben birkózik meg a hemodinamikai változásokkal (Wu et al. 1993). A 

regeneráció folyamán, mikor a máj nagysága eléri a normális állapotot, újra képes lesz a 

portális áramlás felvételére (Minuk 2003, Ott et al. 2003, Kaya et al. 2002). 

A megnövekedett vérárammal együtt a szövetek oxigéntenziója is nő, ami együtt jár 

szabad gyökök fokozott termelődésével, például hidroxil-gyök, szuperoxid-anion vagy 

hidrogén peroxid keletkezik. Az oxidatív stressz zavarokat okoz a hepatocyták redox-

homeostasisában, a fő celluláris funkciókat megzavarja a szignál-transzdukción 

keresztül (Oguro et al. 2002). A májszövetre specifikusan a károsodás először a Kupffer 

és az Ito sejteket aktiválja, ezek lesznek felelősek a bekövetkező károsodás nagy 

részéért (Cutrin et al. 1998). Nagy mennyiségű szabad gyök keletkezik a respiratory 

burst során, ezek mellett egyéb mediátorok (cytokinek, prosztaglandinok) is keletkeznek 

(Guidi et al. 2003). 

Az oxidatív stressz a sejtmembránok manifeszt lipidperoxidációjával jár, aminek 

következtében dién-konjugátumok és malondialdehid keletkezik (Molina et al. 2003). A 
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sejtmembránok károsodása a sejt belső integritásának elvesztésével járhat, ami végül 

apoptózishoz vagy nekrózishoz vezet (Gujral et al. 2001). 

A nagymennyiségű szabad gyök és a felgyorsult véráramlás a trombózis veszélyét is 

növeli, ami további májsejtkárosodást idézhet elő (Weigel et al. 1997). A vérlemezke-

aggregációt szintén befolyásolja a szuperoxid-anion és a hidroxil gyök (Salvemini et al. 

1993). A keringés megváltozása endotheliális diszfunkció kialakulását is elősegíti a 

vazokonstriktor és vazodilatátor anyagok arányának megváltoztatásával (Chen et al. 

2003, Graupera et al. 2003). Ischaemiás-reperfusios állapotokban jól ismert a 

fehérvérsejtek trombózisban betöltött szerepe, feltételezésünk szerint ez az intakt 

lebenyekben is hasonló lehet (Bridges et al. 1992). 

Az oxidatív stressz és a szabad gyökök keletkezésében az átmeneti fémionok szerepe 

döntő, ilyen például a Se (Santon et al. 2003, Cheng et al. 2003).  

A károsodás tényét kísérletünkben 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 kapott eredmények alapján azt feltételezzük, hogy a máj véráramlásának növekedése 

közvetlenül befolyásolja a szövet iontartalmát, a hepatocyták ionösszetételét is 

megváltoztathatja. Különösen a Ca-, Fe-, Mg- és P-tartalom növekedett hyperaemia 

alatt, ami a membránok károsodásával szintén magyarázható, amit a keletkezett dién-

konjugátum mennyisége is alátámaszt. Az áloperált állatok májában szinte az összes 

esszenciális fémion koncentrációja növekedett. Májhyperaemia során a vas 
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felhalmozódása fontos lehet, mivel ez az elem képes további szabadgyököket termelni a 

Fenton-reakción keresztül. Erős pozitív korrelációt találtunk a következő elemek 

koncentrációváltozásai között: Ca-Fe, Ca-Mg, Ca-S, Ca-P, Cu-Mn, Mg-S, Mg-P és P-S, 

és erős negatív korrelációt találtunk az Al-Fe and P-Zn szintjei között.  

Bizonyos elemek akkumulációja káros lehet májműtétek során. 

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. A kísérlet során a Se-tartalom szignifikáns változása nem 

volt kimutatható, ezért a jövőben e kérdés további vizsgálata indokolt. Ezek az adatok is 

a hyperaemia hatására létrejövő sejthomeosztázis-zavart támasztják alá. 

Az ischaemia-reperfúzios májkárosodáshoz hasonlítva a hyperperfúzió által okozott 

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

érdemes lehet figyelembe venni. Az általunk alkalmazott módszerek megfelelőnek 

bizonyultak ezeknek a változásoknak a nyomonkövetésére. 

  

6.3. Antioxidáns gyógyszerkezelés kedvező hatásai máj-ischaemia-reperfusio során  

Hatásmechanizmus 

 

A metadoxin (piridoxin L-2-pirrolidon-5-karboxilát) a piridoxin és a pirrolidon-

karboxilát, a glutaminsav ciklikus laktámjának, a glutation szintéziséért és lebontásáért 

felelős gamma-glutamil-ciklus intermedierjének a kombinációja. A molekula két 

alegysége önmagában is előfordul a természetben, ezért terápiás koncentrációban 

toxicitásukkal nem kell számolnunk. A gyógyszer piridoxin komponense (a B6 vitamin) 

a szervezetben fontos szerpet tölt be: például az aminosavak, szénhidrátok, 

szfingolipidek és a hem metabolizmusában. A taurin szintézisén keresztül az epesavak 

neutralizációjában és detoxikálásában is szerepet játszik (Hagymási 2002). 

Antioxidáns tulajdonságának magyarázata lehet, hogy a szövetekben az ionpárból álló 

molekula feltételezhetően disszociál, és N-oxid típusú molekulák keletkeznek belőle, 

melyek szerkezetüket tekintve spincsapdaként működhetnek, így szinglet oxigén, 

hidroxilgyök, illetve szuperoxid anion befogására képesek. A metadoxin DPPH stabil 

gyök jelenlétéban koncentrációfüggően protondonorként viselkedik, ugyanez a helyzet a 

redukálóképesség esetében is. A hidrogén-peroxid-mikroperoxidáz-luminol rendszerben 
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a kemilumineszcenciás fényintenzitást szintén koncentrációfüggő módon csökkenti 

(Hagymási et al. 2004). 

 

Érdemes kiemelni a metadoxin és a cékla fő hatóanyagainak (betanin, betanidin, 

vulgaxantin I és II) szerkezeti analógiáját, hiszen a céklakivonat is ezeknek köszönheti 

kiemelten antioxidáns tulajdonságait (43. ábra) (Kirizs 2007). A cékla hatóanyagainak 

antioxidáns tulajdonságai is többek között az N-oxid típusú antioxidáns 

mechanizmussal magyarázható. 

 

43. ábra A betacyaninok szerkezeti képletei 

 

 

 107



 
 

 

Az alkoholos májkárosodás gyógyszeres kezelésében a metadoxin napjainkban egyre 

nagyobb szerephez jut. A gyógyszer stimulálja a máj regenerációját, jól tolerálható, nem 

okoz mellékhatást, valószínüleg a prevencióban is hatásos lesz és a cirrhosis 

kialakulását is késlelteti (Vedrova et al. 2001). Patkány és humán alkohol-dehidrogenáz 

és aldehid-dehidrogenáz enzimek vizsgálata során megfigyelték, hogy a metadoxin 

fiziológiás koncentrációban nem aktiválja ezek egyik formáját sem (Pares et al. 1991). 

A metadoxinnak védő szerepe van alkoholizmusban a triglicerid felhalmozódásával 

szemben (Marchi et al. 1990). A metadoxin meggátolja az ATP-koncentráció 

csökkenését akut alkohol-intoxikációban, patkánykisérletes modellben (Felicioli et al. 

1980). Úgy tűnik, hogy a metadoxin az absztinencia megtartásában is segítséget nyújt, 

legalábbis rövidtávon (Bono et al. 1991). 

A krónikus alkoholizmus a zsírsav-metabolizmus zavarával jár (Calabrese et al. 1993, 

Calabrese et al. 1995). A zsírsav etil-észterek és a szabad zsírsavak keletkezése 

fokozódik alkohol hatására és felhalmozódnak a májban. Metadoxin előkezelés 

szignifikánsan gátolja mind a szabad zsírsavak, mind a zsírsav etil-észterek 

felhalmozódását, illetve csökkenti az egyébként az alkohol miatt megnövekedett 

glutation S-transzferáz enzim aktivitását. Elmondható tehát, hogy a metadoxin 

alkoholizmusban megváltoztatja a zsíranyagcserét is. A krónikus alkoholizmus 
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gyógyításában a megfelelő táplálkozásnak, illetve táplálásnak kiemelten fontos szerep 

jut, mivel a krónikus alkoholfogyasztás primer vagy szekunder malnutrícióhoz vezethet 

(Stickel et al. 2003).  

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 (lásd 2.4.1. fejezet), ezért feltételezhetően a májrezekcióra kerülő betegek 

között is találhatóak olyanok, akik a műtét előtt huzamosabb ideig szedték.  

Ezeknek az adatoknak az alapján feltételeztük, hogy a gyógyszer a májműtéteket kísérő 

ischaemia-reperfusios károsodás csökkentésére is megfelelő lehet (lásd 5.4. fejezetet). 

Az előző kísérletekben felépített modellrendszer alkalmas különböző hatóanyagoknak a 

máj ischaemia-reperfusios állapotára kifejtett hatásainak a leírására. Feltételezésünk 

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

Hipotézisünk igazolása céljából mind a plazma, mind a májszövet redox-rendszerét 

vizsgáltuk.  

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 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. 

 

6.4. 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 

 109



számolni. A cékla (Beta vulgaris L. var rubra) nagyszámú biológiailag aktív 

hatóanyagot tartalmaz, ezek számos celluláris reakcióutat befolyásolhatnak (lásd 2.4.2. 

fejezetet). Ilyenek az ozmotikum, illetve metil-donor betain, a gyulladásgátló hatású 

természetes színanyag betanin, az erős antioxidáns kvercetin, antioxidáns, 

gyulladásgátló és antivirális hatású polifenolok. A polifenolos vegyületek befolyásolják 

a CYP és a fázis II enzimek aktivitását, gátolják a mitogén-aktivált protein kinázokat, 

ciklin-függő kinázokat, növekedési faktor-függő jelátvitelt, az AP-1 és NF-κB 

aktivációját, a topoizomeráz I-et, mátrix metalloproteineket, antioxidáns, antiproliferatív 

hatású flavonoidok (Takácsné et al. 2004). Ezért feltételeztük, hogy a máj és a bél 

különböző patológiás állapotaiban kedvező hatású lehet, ha a beteg céklát fogyaszt (Váli 

et al. 2004). Hipotézisünk igazolására a vér, a máj és a bél redox-állapotát, az 

antioxidáns védekezőrendszer működését, és az ezekkel szorosan összefüggő fémion-

homeosztázist és a lipidanyagcsere változását térképeztük fel. Az alkalmazott 

modellrendszer sok különböző paraméter párhuzamos változását követi nyomon, egy 

különálló paraméter mérése nem elég a korrekt következtetések levonásához. 

A plazma szabadgyökös paraméterei megnőtt antioxidáns kapacitást mutattak a kezelt 

csoportban (lásd 5.5. fejezetet). A műtét során a patkányok vérében a céklával történő 

kezelés fokozta mind a teljes gyökfogó-kapacitást, mind a nem specifikus antioxidáns 

paramétereket. A céklafogyasztás hatására tehát az egész szervezet antioxidáns 

védekezőképessége javult. A vörösvértestekben nem változtak a szabadgyökös 

paraméterek a kezelés és a műtét hatására. Mikromólos nagyságrendben a táplálkozással 

a szervezetbe jutott betanin képes a vörösvértestekbe bejutni és ott metildonorként 

viselkedni (Tesoriere et al. 2005). A vérplazma rutin laboratóriumi paraméterei közül a 

GOT és a GPT szintek csökkenése a reperfusio csoporthoz képest a cékla 

májkárosodással szembeni védő hatását bizonyítja. 

A céklakezelés pozitív hatásait a májban is kifejtette. 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 
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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 kerestük a választ, hogy a lipidanyagcserében is kimutatható-e pozitív változás. 

Kísérletünkben 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. 

Kísérletünkben 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, amely károsodás igazolható a 

keletkezett dién-konjugátumok mennyiségével. Bizonyos elemek, mint például az Al, 

halmozódhatnak a kezelés hatására, ez további vizsgálatokat tesz szükségessé. 

A fémelemek és szabad zsírsavak mennyiségének mérésével új modellrendszert 

alakítottunk ki, ami alkalmas potencális antioxidáns vegyületek tesztelésére. A redox 

homeosztázis változásai a májon végzett műtétek egyik fő kockázati tényezőjének 

tekinthetőek. Rövid ideig fennálló patológiás állapotok esetében is komplex 

megközelítést kell alkalmazni mikor a májsejtek homeosztázisát vizsgáljuk.  

A máj ischaemia-reperfusio alatt a bélben történt szabad gyökök termelődése által 

beindított védelmi reakció jeleként fogható fel a teljes gyökfogó-kapacitás növekedése 

(lásd 5.6. fejezetet). 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-
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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. Munkánk a 

sebészeti betegek megfelelő táplálkozásának fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 

6.5. Oxidatív stressz megváltozott elemtartalommal és csökkent ATP szinttel 

primer és metasztatikus májtumoros betegek vörösvértestjeiben  

 

A májrák napjainkban is az egyik leggyakrabban diagnosztizált rákfajta és a daganatos 

megbetegedésekhez kapcsolódó halálozás egyik vezető oka. A neoplasztikus betegségek 

patogenezisében az oxidatív stressz kulcsszerepet játszik (Busuttil et al. 2005). A 

reaktív oxigén specieszek lipid-peroxidációt okoznak, károsítják a fehérjéket és a DNS-

t. Az antioxidánsok (mint például a glutation-peroxidáz és a szuperoxid-dizmutáz) 

alacsonyabb szintje a keringésben bizonyítottan összefügg a rák incidenciájának 

emelkedésével (Manju et al. 2002, Saygili et al. 2003, Aydin et al. 2006).  

A szabad gyökök keletkezésének szabályozása szorosan összefügg a metasztatikus 

folyamatok lefolyásával (Xie et al. 2003, Xie et al. 2003). A tumorsejtek és a 

mikrovaszkulatúra közötti interakciók meghatározó jelentőségűek a 

metasztázisképződésben. Ennek során számos jelút aktiválódik a ráksejtben és az 

endothelsejtekben: citokinek, növekedési faktorok, bioaktív lipidek és reaktív oxigén 

specieszek keletkeznek, elősegítve a folyamatot. Másrészről, az endothelben keletkező 

szabad gyökök toxikusak lehetnek a tumorsejtekre nézve (Orr et al. 2001). 

Aktivált onkogének és/vagy inaktivált tumorszuppresszor gének jelenléte a sejtben 

különféle transzkripciós faktorok konstitutív aktivációjához vezethet. Ez különösen a 

tumorkeletkezés korai szakaszára igaz. Ezután a kontrollálatlan tumornövekedéssel 

összefüggő szabadgyök-termelés további eltéréseket okozhat ezeknek a transzkripciós 

faktoroknak a működésében. Ezek abnormális működése számos metasztatizációval 

összefüggő fehérje aberráns expressziójához vezethet, illetve bizonyos metasztázis-

variánsok nagymértékű túlélési és növekedési előnyhöz juthatnak (Xie et al. 2003, Xie 

et al. 2003). Az IL-6 és a TNF megnövekedett szérumszintjéről bebizonyosodott, hogy 
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összefüggésben vannak az oxidatív stressz mértékével tumoros betegekben (Mantovani 

et al. 2002). A krónikus stressz markáns változásokat okoz a vörösvértestek 

szabadgyök-tartalmában, illetve az antioxidánsok szintjében (Sahin et al. 2004). 

Ezeknek az adatoknak az ismeretében tanulmányunkban primer és metasztatikus 

májtumoros betegek vérében vizsgáltuk az oxidáns/antioxidáns egyensúly, az 

elemtartalom és az energiaháztartás lehetséges összefüggéseit (lásd 4.2. fejezet). 

Számos fém (Cu, Mn, Se, Zn) kulcsszerepet játszik antioxidáns enzimek, mint a már 

említett SOD és GSHPx enzimek aktivitásában.  

A szervezet redox-állapota és a tumor kialakulása közötti kapcsolat még nem tisztázott 

teljesen. Általánosságban elfogadott, hogy a szabad gyökök keletkezése és a felgyorsult 

lipidperoxidáció etiológiai faktorok a daganatok keletkezésében (Sasaki 2006). Még 

nem tudjuk pontosan, vajon a ROS túltermelődése vezet-e neoplasztikus 

malformációkhoz, vagy a diszplázia miatt megváltozott reakcióutak vezetnek 

szabadgyökök keletkezéséhez, esetleg mindkét feltevés igaz-e (van der Bilt et al. 2007, 

Nicoud et al. 2007). A szövetek ATP-tartalma szoros kapcsolatban van az 

életfontosságú biokémiai reakciókkal, illetve a redox homeosztázis szabályozásában is 

kulcsszerepet játszik (Okunieff et al. 2005) és ezzel párhuzamosan az ATP-tartalomra is 

hatással van az oxidatív stressz (Korge et al. 2006). A vörösvértestek ráadásul 

érzékenyek a poszfát és ATP deplécióra (Birka et al. 2004). Minthogy a vörösvértestek 

az egész szervezettel szoros fizikai kapcsolatban vannak, így ezek redox státusza fontos 

információkkal szolgálhat a máj redox állapotáról is. 

A rosszindulatú daganatok mellett a jóindulatú daganatok kialakulásáról is kimutatták, 

hogy összefüggésben van a szabad gyökökkel (lásd 2.3. fejezetet). A benignus 

májdaganatok közül számos fajta előfordulása összefügg orális fogamzásgátló 

gyógyszerek tartós szedésével. Ezek a készítmények szignifikánsan befolyásolják a 

redox-homeosztázist, többek között a vérplazma és a vérsejtek antioxidáns védekezése 

csökken, a vitaminok és enzimek szintjének csökkenése miatt (Ciavatti et al. 1991). A 

fogamzásgátló gyógyszerek tartós szedése során a vér pretrombotikus, hiperaggregatív 

állapotba kerül, mely állapot szorosan összefügg a lipidperoxidok szintjének 

növekedésével, ami a vérplazma előbb említett oxidatív státuszának változásával van 

összefüggésben (Ciavatti et al. 1991). Orális fogamzásgátló gyógyszerek szedése egyes 

szerzők szerint csökkenti a páciens folsav-raktárait, megaloblasztos anaemiát okoz. A 
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folsav raktárak csökkenése önmagában is szabadgyök-képződés növekedéshez és 

lipidperoxidációhoz vezet (Durand et al. 1997). 

Feltételezésünk szerint májrákos betegek vérében kimutatható a redox-homeosztázis 

megváltozása, és az antioxidáns védekezőrendszer funkciójának romlása. Arra is 

kerestük 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 mértük különböző májdaganatok esetében.  

Vizsgálatunkban rosszindulatú daganatok esetében emelkedett szabadgyök szintet 

mutattunk ki mind a plazmában, mind a vörösvértestekben a kontrollokhoz és a 

benignus csoporthoz viszonyítva (lásd 5.7. fejezetet). 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. A vörösvértestek 

kimondottan érzékenyek a magas oxigénnyomás által okozott oxidatív károsodásra, 

amit a többszörösen telítetlen zsírsavak magas koncentrációja és a magas vastartalom is 

elősegít (Aydin et al. 2006, Akcil et al. 2004). Vizsgálatunkban 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. A Se a GSHPx enzim, míg a Cu és Zn elemek a SOD enzim 

működéséhez szükségesek (Bacic-Vrca et al. 2005, Bactioglu et al. 2002). 

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 koncentrációjának megváltozására. Ezeknek az elemeknek 

a pótlása a jövőben terápiás haszonnal járhat, ezzel kapcsolatban már történtek is 

tájékozódó vizsgálatok (Bacic-Vrca et al. 2005, Alissa et al. 2004, Maret et al. 2006).  

Néhány lehetséges magyarázat az antioxidáns védekezés kimerülésére: 1.: A keringő 

antioxidáns enzimek felhasználódtak a tumor által termelt szabad gyökök eliminálása 

közben. 2.: A másik lehetőség, hogy a magas szabadgyök-tartalom a hosszú időn át 

fennálló kimerült antioxidáns védekezőrendszer következménye. 3.: Továbbá, mivel a 

GSHPx és a SOD enzimek érzékenyek a reaktív oxidatív molekulákra és a lipid 
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peroxidokra, akár a saját szubsztrátjaik is inaktiválhatják azokat (Pigeolet et al. 1990). A 

Cu, Zn és Se elemek depléciója is ezeknek az enzimeknek az inaktivációjákoz vezethet.  

A plazma és a vörösvértestek redox-állapota az egész test redox-állapotának a jelzője. 

Az alacsony GSHPx és SOD aktivitás miatt a reaktív oxigén spcieszek nem tudtak 

megfelelően eliminálódni a rákos betegekben. A károsodott molekulák akkumulálódása 

számos szervben nekrotikus folyamatokat indíthatnak el, oxidálhatnak lipideket, 

fehérjéket és a DNS-t.  

A ROS termelésével párhuzamosan a vörösvértestek csökkent ATP-tartalmát mértük. A 

vörösvértestek proteom analízise megmutatta, hogy az ATP szintézis és a sejt 

metabolizmusának számos fehérjéjének megváltozik az expressziója a fehérjék oxidatív 

károsodása miatt (Friedman et al. 2004). A csökkent ATP-tartalom a membránok 

pumpafunkciójában és így a sejt ionháztartásában rendellenességeket okozhat. Emiatt 

számos major elem koncentrációja (például a Na, K, Ca, Mg) megváltozik, amit azután 

a minor elemek koncentrációjának másodlagos változása is követ (Kedzierska et al. 

2005, Osborn et al. 2005, Barvitenko et al. 2005), ahogy azt vizsgálatunkban is 

tapasztaltuk. Emellett a Mg-tartalom csökkenése szerepet játszhat az ATP további 

csökkenésében, mivel a Mg szükséges az ATP metabolizmusához. Viszont a 

vörösvértestek, mivel nincs bennük mitokondrium, kifejezetten érzékenyek az ATP 

hiányra, ami sejtzsugorodáshoz, illetve „programozott sejthalálhoz” vezet a Ca2+ 

beáramlásán és a PKC aktivációján keresztül (Klarl et al. 2006). 

Vizsgálataink 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 

feltételezzük, 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 
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faktorok a benignus és malignus májtumorok elkülönítésében/terápiájában. Ezek a 

paraméterek segíthetnek a már meglévő diagnosztikus módszerek specificitásának és 

szenzitivitásának javításában is. A rossz antioxidáns státusz az egyik legfontosabb 

rizikófaktora lehet a szervezetben zajló tumoros folyamatoknak. Eredményeink alapján 

kimondható, hogy az oxidatív stressz fontos szerepet játszik mind a primer, mind a 

metasztatikus májtumorok keletkezésében (Váli et al. 2008b).  

Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a vörösvértestek redox paraméterei 

megfelelőek a tumoros betegek redox-állapotának monitorizálására. A vörösvértestek 

károsodása meghatározó szerepet játszik a tumorkeletkezésben és a metasztázisok 

kialakulásában. 
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7. Tézisek 

 

A kutatás során biokémiai, analitikai, hisztológiai és molekuláris biológiai egymást 

kiegészítő modellrendszert alkalmaztunk abból a célból, hogy tanulmányozzuk a máj 

redox-homeosztázisát és a biológiailag aktív antioxidáns tulajdonságú vegyületek 

hatását a máj ischaemia-reperfusios állapotára. Tanulmányoztuk a májtumoros betegek 

antioxidáns védekező rendszerét ún. specifikus és globális módszerekkel.  

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 117



8. Irodalomjegyzék 

 

 

Addolorato G, Ancona C, Capristo E, Gasbarrini G: Metadoxine in the treatment 

of acute and chronic alcoholism: a review. Int J Immunopathol Pharmacol, 2003, 16, 

207-214. 

Akcil E, Cayalakli F, Akiner M, Kocak M: Trace element concentrations and 

superoxide dismutase and catalase activities in benign and malignant larynx tumors. 

Biol Trace Elem Res, 2004, 101, 193-201. 

Albright CD, Salganik RI, Craciunescu CN, Mar MH, Zeisel SH: Mitochondrial 

and microsomal derived reactive oxygen species mediate apoptosis induced by 

transforming growth factor-beta1 in immortalized rat hepatocytes. J Cell Biochem, 

2003, 89, 254-261.  

Alexander J, Tung BY, Croghan A, Kowdley KV: Effect of iron depletion on 

serum markers of fibrogenesis, oxidative stress and serum liver enzymes in chronic 

hepatitis C: results of a pilot study. Liver Int, 2007, 27, 268-273. 

Alissa EM, Bahijri SM, Lamb DJ, Ferns GA: The effects of coadministration of 

dietary copper and zinc supplements on atherosclerosis, antioxidant enzymes and 

indices of lipid peroxidation in the cholesterol-fed rabbit. Int J Exp Pathol, 2004, 85, 

265-275. 

Annoni G, Contu L, Tronci MA, Caputo A, Arosio B: Pyridoxol L,2-pyrrolidon-

5 carboxylate prevents active fibroplasia in CCl4-treated rats. Pharmacol Res, 1992, 25, 

87-93. 

AOAC Official Methods of Analysis 1984; 28054 B. 14th edition, Arlington, 

USA. 

AOAC Official methods of Analysis. 1990. 15th edition. Arlington, Virginia 

USA pp. 963-965. 

Arnon R, Calderon JF, Schilsky M, Emre S, Shneider BL: Wilson disease in 

children: serum aminotransferases and urinary copper on triethylene tetramine 

dihydrochloride (trientine) treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2007, 44, 596-602. 

 118



Arosio B, Santambrogio D, Gagliano N, Annoni G: Changes in expression of the 

albumin, fibronectin and type I procollagen genes in CCl4-induced liver fibrosis: effect 

of pyridoxol L,2-pyrrolidon-5 carboxylate. Pharmacol Toxicol, 1993, 73, 301-304. 

Athikesavan S, Vincent S, Ambrose T, Velmurugan B: Nickel induced 

histopathological changes in the different tissues of freshwater fish, 

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes). J Environ Biol, 2006, 27, 391-395. 

Aydin A, Arsova-Sarafinovska Z, Sayal A, Eken A, Erdem O, Erten K, Ozgök 

Y, Dimovski A: Oxidative stress and antioxidant status in non-metastatic prostate 

cancer and benign prostatic hyperplasia. Clin Biochem, 2006, 39, 176-179. 

Bacic-Vrca V, Skreb F, Cepelak I, Mayer L, Kusic Z, Petres B: The effect of 

antioxidant supplementation on superoxide dismutase activity, Cu and Zn levels, and 

total antioxidant status in erythrocytes of patients with Graves' disease. Clin Chem Lab 

Med, 2005, 43, 383-388. 

Bactioglu K, Ozturk C, Karagozler A, Karatas F: Comparison of the selenium 

level with GSH-Px activity in the liver of mice treated with 7,12 DMBA. Cell Biochem 

Funct, 2002, 20, 115-118. 

Baldacci M, Catalani R, Bartoli C, Mura U: Effects of pyridoxine-pyrrolidone-

carboxylate on hepatic adenosine triphosphate levels in rats. Bollettino - Societa Italiana 

Biologia Sperimentale, 1982, 58, 1643-1649. 

Balkan J, Oztezcan S, Kucuk M, Cevikbaş U, Koçak-Toker N, Uysal M: The 

effect of betaine treatment on triglyceride levels and oxidative stress in the liver of 

ethanol-treated guinea pigs. Exp Toxicol Pathol, 2004, 55, 505-509. 

Barvitenko NN, Adragna NC, Weber RE: Erythrocyte signal transduction 

pathways, their oxygenation dependence and functional significance. Cell Physiol 

Biochem, 2005, 15, 1-18. 

Bauer M, Bauer I: Heme oxygenase-1: redox regulation and role in the hepatic 

response to oxidative stress. Antioxid Redox Sign, 2002, 4, 749-758. 

Bernardi P, Scorrano L, Colonna R, Petronilli V, Di Lisa F: Mitochondria and 

cell death. Mechanistic aspects and methodological issues. Eur J Biochem, 1999, 264, 

687-701. 

 119



Bi Y, Palmiter RD, Wood KM, Ma Q: Induction of metallothionein I by 

phenolic antioxidants requires metal-activated transcription factor 1 (MTF-1) and zinc. 

Biochemical Journal, 2004, 380, 695-703. 

Bird MA, Black D, Lange PA, Samson CM, Hayden M, Behrns KE: NFκB 

inhibition decreases hepatocyte proliferation but does not alter apoptosis in obstructive 

jaundice.  J Surg Res, 2003, 114, 110-117. 

Birka C, Lang PA, Kempe DS, Hoefling L, Tanneur V, Duranton C, Nammi S, 

Henke G, Myssina S, Krikov M, Huber SM, Wieder T, Lang F: Enhanced susceptibility 

to erythrocyte "apoptosis" following phosphate depletion. Pflugers Arch, 2004, 448, 

471-477. 

Blázovics A, Kovács Á, Lugasi A, Hagymási K, Bíró L, Fehér J: Antioxidant 

defence in erythrocytes and plasma of patients with active and quiescent Crohn’s 

disease and ulcerative colitis: A chemiluminescent study. Clin Chem, 1999, 45, 895-

896. 

Blázovics A:  Az alkoholos májkárosodás biokémiája. Folia Hep, 1999, 4, 9-17. 

Blázovics A, Örsi F, Sipos P, Fehér J: Free radical reactions in the bile: 

experimental and human studies. Curr Top Biophys, 1998, 22, 21-26. 

Blázovics A, Szentmihályi K, Rapavi E, Fehér J: Accumulation of toxic 

elements in liver and bile in hyperlipidemy. Trace Elem Electrolyt, 2003, 20, 10-16. 

Blázovics A: Epekőbetegségek: szabadgyökös reakciók és a bilirubin 

ambivalens viselkedése az epekőképződés patomechanizmusában. Orv Hetil, 2007a, 

148, 589-596. 

Blázovics A, Sárdi É, Szentmhályi K, Váli L, Takács-Hájos M, Stefanovits-

Bányai E: Extreme consumption of Beta Vulgaris var. Rubra can cause metal ion 

accumulation in the liver. Acta Biol Hung, 2007b, 58, 281-286. 

Blois MS: Antioxidant determination by the use of stable free radicals. Nature, 

1958, 4617, 1199-2000. 

Bono G, Sinforiani E, Merlo P, Belloni G, Soldati M, Gelso E: Alcoholic 

abstinence syndrome: short-term treatment with metadoxine. Int J Clin Pharm Res, 

1991, 11, 35-40. 

 120



Bridges AB, Scott NA, McNeill GP, Pringle TH, Belch JJ: Circadian variation 

of white blood cell aggregation and free radical indices in men with ischaemic heart 

disease. Eur Heart J, 1992, 13, 1632-1636. 

Budihardjo I, Oliver H, Lutter M, Luo X, Wang X: Biochemical pathways of 

caspase activation during apoptosis. Annu Rev Cell Dev Biol, 1999, 15, 269-290. 

Busuttil RA, Garcia AM, Cabrera C, Rodriguez A, Suh Y, Kim WH, Huang TT, 

Vijg J: Organ-specific increase in mutation accumulation and apoptosis rate in CuZn-

superoxide dismutase-deficient mice. Cancer Res, 2005, 65, 11271-11275. 

Caballeria J, Pares A, Bru C, Mercader J, García Plaza A, Caballería L, 

Clemente G, Rodrigo L, Rodés J: Metadoxine accelerates fatty liver recovery in 

alcoholic patients: results of a randomized double-blind, placebo-control trial. Spanish 

Group for the Study of Alcoholic Fatty Liver. J Hepatol, 1998, 28, 54-60. 

Calabrese V, Randazzo G, Ragusa N, Rizza V: Long-term ethanol 

administration enhances age-dependent modulation of redox state in central and 

peripheral organs of rat: protection by metadoxine. Drug Exp Clin Res, 1998, 24, 85-91. 

Calabrese V, Calderone A, Ragusa N, Rizza V: Effects of Metadoxine on 

cellular status of glutathione and of enzymatic defence system following acute ethanol 

intoxication in rats. Drug Exp Clin Res, 1996, 22, 17-24. 

Calabrese V, Calderone A, Ragusa N, Rizza V: Effects of metadoxine on 

cellular formation of fatty acid ethyl esters in ethanol treated rats. Int J Tissue React, 

1995, 17, 101-108. 

Calabrese V, Bombaci G, Calderone A, Rizza V: Effects of metadoxine on 

cellular free fatty acid levels in ethanol treated rats. Int J Tissue React, 1993, 15, 235-

243. 

Calvey CR, Toledo-Pereyra LH: Selectin inhibitors and their proposed role in 

ischemia and reperfusion. J Invest Surg, 2007, 20, 71-85. 

Cerwenka H, Bacher H, Werkgartner G, El-Shabrawi A, Quehenberger F, 

Hauser H, Mischinger HJ: Antioxidant treatment during liver resection for alleviation of 

ischemia-reperfusion injury. Hepato-Gastroenterol, 1998, 45: 777-782. 

Chavez-Cartaya R, Jamieson N V, Ramirez P, Marin J, Pino-Chavez G: Free 

radical scavengers to prevent reperfusion injury following experimental warm liver 

ischaemia. Is there a real physiological benefit? Transplant Int, 1999, 12, 213-221. 

 121



Chen JH, Tipoe GL, Liong EC, So HS, Leung KM, Tom WM, Fung PC, Nanji 

AA: Green tea polyphenols prevent toxin-induced hepatotoxicity in mice by down-

regulating inducible nitric oxide-derived prooxidants. Am J Clin Nutr, 2004, 80, 742-

751. 

Chen T, Zamora R, Zuckerbraun B, Billiar TR: Role of nitric oxide in liver 

injury. Curr Mol Med, 2003, 3, 519-526. 

Chen WY, John JA, Lin CH, Chang CY: Expression pattern of metallothionein, 

MTF-1 nuclear translocation, and its DNA-binding activity in zebrafish (Danio rerio) 

induced by zinc and cadmium. Environ Toxicol Chem, 2007, 26, 110-117. 

Cheng WH, Quimby FW, Lei XG: Impacts of glutathione peroxidase-1 

knockout on the protection by injected selenium against the pro-oxidant-induced liver 

aponecrosis and signaling in selenium-deficient mice. Free Radical Biol Med, 2003, 34, 

918-927. 

Ciavatti M, Renaud S: Oxidative status and oral contraceptive. Its relevance to 

platelet abnormalities and cardiovascular risk. Free Radic Biol Med, 1991, 10, 325-338. 

Closset J, Veys I, Peny MO, Braude P, Van Gansbeke D, Lambilliotte JP, Gelin 

M: Retrospective analysis of 29 patients surgically treated for hepatocellular adenoma 

or focal nodular hyperplasia. Hepato-Gastroenterology, 2000, 47, 1382-1384. 

Corsini G, Gelso E, Giuliano G: Effects of metadoxine on main biohumoral 

changes induced by chronic alcoholism. Clinica Terapeutica, 1992, 140, 251-257. 

Cortez-Pinto H, Chatham J, Chacko VP, Arnold C, Rashid A, Diehl AM: 

Alterations in liver ATP homeostasis in human nonalcoholic steatohepatitis: a pilot 

study. JAMA 1999, 282, 1659 – 1664. 

Coutant A, Lebeau J, Bidon-Wagner N, Levalois C, Lectard B, Chevillard S: 

Cadmium-induced apoptosis in lymphoblastoid cell line: involvement of caspase-

dependent and -independent pathways. Biochimie.2006 Nov;88(11):1815-22. 

Craig SA: Betaine in human nutrition. Am J Clin Nutr, 2004, 80, 539-549. 

Cutrin JC, Llesuy S, Boveris A: Primary role of Kupffer cell-hepatocyte 

communication in the expression of oxidative stress in the post-ischaemic liver. Cell 

Biochem Funct, 1998, 16, 65-72. 

Desagher S, Martinou J-C: Mitochondria as central control of apoptosis. Trends 

Cell Biol, 2000, 10, 369-377. 

 122



Diaz Martinez MC, Diaz Martinez A, Villamil Salcedo V, Cruz Fuentes C: 

Efficacy of metadoxine in the management of acute alcohol intoxication. J Int Med Res, 

2002, 30, 44-51. 

Dimick JB, Cowan Jr JA, Knol JA, Upchurch GR Jr: Hepatic resection in the 

United States: Indications, outcomes, and hospital procedural volumes from a nationally 

representative database.  Arch Surg, 2003, 138, 185-191. 

Dorta DJ, Pigoso AA, Mingatto FE, Rodrigues T, Prado IM, Helena AF, 

Uyemura SA, Santos AC, Curti C: The interaction of flavonoids with mitochondria: 

effects on energetic processes. Chemico-Biological Interactions, 2005, 152, 67-78. 

Durand P, Prost M, Blache D: Folic acid deficiency enhances oral contraceptive-

induced platelet hyperactivity.  Arterioscler Thromb Vasc Biol, 1997, 17, 1939-1946. 

Eferl R, Ricci R, Kenner L, Zenz R, David JP, Rath M, Wagner EF: Liver tumor 

development. c-Jun antagonizes the proapoptotic activity of p53. Cell, 2003, 112, 181-

192. 

Elimadi A, Sapena R, Settaf A: Attenuation of liver normothermic ischemia-

reperfusion injury by preservation of mitochondrial functions with S-15176, a potent 

trimetazidine derivative. Biochem Pharmacol, 2001, 62, 509-516. 

Evans JC, Huddler DP, Jiracek J: Betaine-homocysteine methyltransferase: zinc 

in a distorted barrel. Structure, 2002, 10, 1159-1171. 

Fazal F, Rahman A, Greensill J, Ainley K, Hadi SM, Parish JH: Strand scission 

in DNA by quercetin and Cu(II): identification of free radical intermediates and 

biological consequences of of scission. Carcinogenesis, 1990, 11, 2005-2008. 

Fehér J, Lengyel G: Hepatológia. Medicina, Budapest, 2001. 

Fehér J, Lengyel G: A new approach to drug therapy in non-alcoholic 

steatohepatitis (NASH). J Int Med Res, 2003, 31, 537 – 551. 

Felicioli R, Saracchi I, Flagiello AM, Bartoli C: Effects of pyridoxine-

pyrrolidon-carboxylate on hepatic and cerebral ATP levels in ethanol treated rats. Int J 

Clin Pharm Th, 1980, 18, 277-280. 

Finkelstein SD, Gilfor D, Farber JL: Alterations in the metabolism of lipids in 

ischemia of the liver and kidney. J Lipid Res, 1985, 26, 726-734. 

Folch J, Lees M, Sloane-Stanley GH: A simple method for the isolation and 

purification ot total lipids from animal tissues. J Biol Chem, 1957, 226, 497-509. 

 123



Fondevila C, Busuttil RW, Kupiec-Weglinski JW: Hepatic ischemia/reperfusion 

injury-a fresh look. Exp Mol Pathol, 2003, 74, 86-93. 

Friedman JS, Lopez MF, Fleming MD, Rivera A, Martin FM, Welsh ML, Boyd 

A, Doctrow SR, Burakoff SJ: SOD2-deficiency anemia: protein oxidation and altered 

protein expression reveal targets of damage, stress response, and antioxidant 

responsiveness. Blood, 2004, 104, 2565-2573. 

Gagnon ZE, Patel A: Induction of metallothionein in chick embryos as a 

mechanism of tolerance to platinum group metal exposure. J Environ Sci Health A, 

2007, 42, 381-387. 

Ganz T: Molecular control of iron transport. J Am Soc Nephrol, 2007, 18, 394-

400. 

Gao Z, Xu H, Chen X, Chen H: Antioxidant status and mineral contents in 

tissues of rutin and baicalin fed rats. Life Sci, 2003, 73, 1599-1607. 

Gasbarrini A, Simoncini M, Di Campli C, De Notariis S, Colantoni A, Pola P, 

Bernardi M, Gasbarrini G: Ageing affects anoxia/reoxygenation injury in rat 

hepatocytes. Scand J Gastroenterol, 1998, 33, 1107-1112. 

Gessa GL: Guidelines for the drug therapy of alcoholism. Recenti Progressi in 

Medicina, 1990, 81, 171-175. 

Graupera M, Garcia-Pagan JC, Pares M, Abraldes JG, Roselló J, Bosch J, Rodés 

J: Cyclooxygenase-1 inhibition corrects endothelial dysfunction in cirrhotic rat livers. J 

Hepat, 2003, 39, 515-521. 

Guidi L, Tricerri A, Constanzo M, Adducci E, Ciarniello M, Errani AR, De 

Cosmo G, Barattini P, Frasca D, Bartoloni C, Nuzzo G, Gasbarrini G: Interleukin-6 

release in the hepatic blood outflow during normothermic liver ischaemia in humans. 

Digest Liver Dis, 2003, 35, 409-415. 

Gujral JS, Bucci TJ, Farhood A, Jaeschke H: Mechanism of cell death during 

warm hepatic ischemia-reperfusion in rats: apoptosis or necrosis? Hepatology, 2001, 33, 

397-405. 

Gupta M, Dobashi K, Greene EL, Orak JK, Singh I: Studies on hepatic injury 

and antioxidant enzyme activities in rat subcellular organelles following in vivo 

ischemia and reperfusion. Mol Cell Biochem, 1997, 176, 337-347. 

 124



Gutierrez-Ruiz MC, Bucio L, Correa A, Souza V, Hernández E, Gómez-Quiroz 

LE, Kershenobich D: Metadoxine prevents damage produced by ethanol and 

acetaldehyde in hepatocyte and hepatic stellate cells in culture. Pharm Res, 2001, 44, 

431-436. 

Haga S, Terui K, Zhang HQ, Enosawa S, Ogawa W, Inoue H, Okuyama T, 

Takeda K, Akira S, Ogino T, Irani K, Ozaki M: Stat3 protects against Fas-induced liver 

injury by redox-dependent and -independent mechanisms. J Clin Invest, 2003, 112, 989-

998. 

Hagymási K: A máj redox homeostasisának tanulmányozása kísérletes és humán 

vizsgálatokban- antioxidáns betegség. PhD értekezés, Bp, 2002. 

Hagymási K, Blázovics A, Kocsis I, Fehér J: Effects of metadoxine – a liver 

protecting agent on short-term extrahepatic cholestasis. Curr Top Biophys, 2000, 24, 

69–73. 

Hagymási K, Blázovics A: Antioxidánsok a májvédelemben. Orv Hetil, 2004, 

145, 1421-1425. 

Hambidge KM, Krebs NF: Zinc deficiency: a special challenge. J Nutr, 2007, 

137, :1101-1105. 

Hatano T, Kagawa H, Yasuhara T, Okuda T: Two new flavonoids and other 

constituents in licore root: their relative astringency and radical scavenging effects. 

Chem Pharm Bull, 1988, 36, 2090-2097. 

Holder JW: Nitrobenzene carcinogenicity in animals and human hazard 

evaluation.  Toxicol Ind Health, 1999a, 15, 445-457. 

Holder JW: Nitrobenzene potential human cancer risk based on animal studies.  

Toxicol Ind Health, 1999b, 15, 458-463. 

Hollett MD, Jeffrey Jr RB, Nino-Murcia M, Jorgensen MJ, Harris DP: Dual-

phase helical CT of the liver: Value of arterial phase scans in the detection of small (1.5 

cm) malignant hepatic neoplasms.  Am J Roentgenol, 1995, 164, 879-884. 

Homer-Vanniasinkam S, Crinnion JN, Gough MJ: Post-ischaemic organ 

dysfunction: a review. Eur J Vasc Endovasc, 1997, 14, 195-203. 

Hur GM, Ryu YS, Yun HY, Jeon BH, Kim YM, Seok JH, Lee JH: Hepatic 

ischemia/reperfusion in rats induces iNOS gene transcription by activation of NF-

kappaB. Biochem Bioph Res Co, 1999, 261, 917-922. 

 125

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Hambidge+KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Krebs+NF%22%5BAuthor%5D


Jaeschke H, Lemasters JJ: Apoptosis versus oncotic necrosis in hepatic 

ischemia/reperfusion injury. Gastroenterology, 2003, 125, 1246-1257. 

Jakovac H, Grebic D, Mrakovcic-Sutic I, Tota M, Broznić D, Marinić J, Tomac 

J, Milin C, Radosević-Stasić B: Metallothionein expression and tissue metal kinetics 

after partial hepatectomy in mice. 114(1-3):249-268. 

James OF, Day CP: Non-alcoholic steatohepatitis (NASH): a disease of 

emerging identity and importance. J Hepatol, 1998, 29, 495-501. 

Ji C, Kaplowitz N: Hyperhomocysteinemia, endoplasmic reticulum stress, and 

alcoholic liver injury. World J Gastroenterol, 2004, 10, 1699-1708. 

Jiraungkoorskul W, Sahaphong S, Kangwanrangsan N: Toxicity of copper in 

butterfish (Poronotus triacanthus): tissues accumulation and ultrastructural changes. 

Environ Toxicol, 2007, 22, 92-100. 

Kaya Y, Aral E, Coskun T, Erkasap N, Var A: Increased intraabdominal 

pressure impairs liver regeneration after partial hepatectomy in rats. J Surg Res, 2002, 

108, 250-257. 

Ke B, Shen XD, Tsuchihashi S, Gao F, Araujo JA, Busuttil RW, Ritter T, 

Kupiec-Weglinski JW: Viral interleukin-10 gene transfer prevents liver ischemia-

reperfusion injury: toll-like receptor-4 and heme oxygenase-1 signaling in innate and 

adaptive immunity. Hum Gene Ther, 2007, 18, 355-366. 

Kedzierska K, Bober J, Ciechanowski K, Gołembiewska E, Kwiatkowska E, 

Noceń I, Dołegowska B, Dutkiewicz G, Chlubek D: Copper modifies the activity of 

sodium-transporting systems in erythrocyte membrane in patients with essential 

hypertension. Biol Trace Elem Res, 2005, 107, 21-32. 

Kehagias D, Moulopoulos L, Antoniou A, Hatziioannou A, Smyrniotis V, 

Trakadas S, Lahanis S, Vlahos L: Focal nodular hyperplasia: Imaging findings.  Eur 

Radiol, 2001, 11, 202-212. 

Kim CH, Kim JH, Lee J, Ahn YS: Zinc-induced NF-kappaB inhibition can be 

modulated by changes in the intracellular metallothionein level. Toxicol Appl Pharm, 

2003; 190, 189-196. 

Kim SK, Kim YC: Attenuation of bacterial lipopolysaccharide-induced 

hepatotoxicity by betaine or taurine in rats. Food Chem Toxicol, 2002, 40, 545-549. 

 126



Kirizs B: Konyhakerti növények (Beta vulgaris L., Daucus carota L., Asparagus 

officinalis L.) gyógyászati értékelése. Diplomadolgozat, Semmelweis Egyetem, 

Gyógyszerésztudományi kar, 2007. 

Klarl BA, Lang PA, Kempe DS, Niemoeller OM, Akel A, Sobiesiak M, Eisele 

K, Podolski M, Huber SM, Wieder T, Lang F: Protein kinase C mediates erythrocyte 

"programmed cell death" following glucose depletion. Am J Physiol Cell Physiol, 2006, 

290, 244-253. 

Kopper L, Fésüs L: Apoptózis. Medicina Kiadó, 2002. 

Korge P, Weiss JN: Redox regulation of endogenous substrate oxidation by 

cardiac mitochondria. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2006, 291: H 1436-1445. 

Krajka-Kuzniak V, Szaefer H, Baer-Dubowska W: Modulation of 3-

methylcholanthrene-induced rat hepatic and renal cytochrome P450 and phase II 

enzymes by plant phenols: protocatechuic and tannic acids. Toxicol Lett, 2004, 152, 

117-126. 

Kumar A, Sinha RA, Tiwari M, Singh R, Koji T, Manhas N, Rastogi L, Pal L, 

Shrivastava A, Sahu RP, Godbole MM: Hyperthyroidism induces apoptosis in rat liver 

through activation of death receptor-mediated pathways. J Hepatol. 2007, 46, 888-898. 

Kuramoto Y, Yamada K, Tsuruta O, Sugano M: Effect of natural food colorings 

on immunoglobulin production in vitro by rat spleen lymphocytes. Biosci Biotech 

Biochem, 1996, 60, 1712-1713. 

Lakatos B, Balla J, Szentmihályi K, Vinkler P: Magnesium homeostasis. Magn 

Res, 2003, 16, 333. 

Lakatos B, Balla J, Vinkler P, Szentmihályi K: Az esszenciális makrofémionok 

szerepe az emberi szervezet működésében. Orv Hetil, 2006, 147, 925-930. 

Lakatos B, Szentmihályi K, Sándor Z, Vinkler P: A nyomelemek szerepe az 

erytropoezisben és a vas metabolizmusában. Gyógyszerészet, 1997, 41, 424-430. 

Lakatos B, Szentmihályi K, Vinkler P, Balla J, Balla G: Az esszenciális 

fémionok szerepe az emberi szervezet működésében, hiányuk pótlása orális úton. Orv 

Hetil, 2004a, 145, 11-15. 

Lakatos B, Szentmihályi K, Vinkler P, Balla J, Balla G: A vas fiziológiás és 

patológiás szerepe az emberi szervezet működésében. Az újszülöttek vashiányos 

anémiája. Orv Hetil, 2004b, 145, 21-27. 

 127

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lang%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Lambert JD, Yang CS: Mechanisms of cancer prevention by tea constituents. J 

Nutr, 2003, 133, 3262-3267. 

Leary DL, Weiskittel DA, Blane CE, Coran AG: Follow-up imaging of benign 

pediatric liver tumors. Pediatr Radiol, 1989, 19, 234-236. 

Lee WK, Thevenod F: A role for mitochondrial aquaporins in cellular life-and-

death decisions? Am J Physiol Cell Physiol, 2006, 291, C195-202. 

Leifeld L, Nattermann J, Fielenbach M, Schmitz V, Sauerbruch T, Spengler U: 

Intrahepatic activation of caspases in human fulminant hepatic failure. Liver Int, 2006, 

26, 872-879. 

Lin HL, Yu CC, Chou YF, Huang RF: Folate deprivation and copper exposure 

potentiate reactive oxygen species generation and chromosomal DNA loss but not 

mitochondrial DNA deletions in rat hepatocytes. Int J Vitam Nutr Res, 2006, 76, 332-

340.  

Lisik W, Gontarczyk G, Kosieradzki M, Lagiewska B, Pacholczyk M, 

Adadyński L, Kobryń A, Kwiatkowski A, Chmura A, Kahan B, Rowiński W: 

Intraoperative blood flow measurements in organ allografts can predict postoperative 

function. Transplant Proc, 2007, 39, 371-372. 

Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ: Protein measurement with the 

Folin phenol reagent. J Biol Chem, 1951, 193, 265-274. 

Lu Y, Kang ZS, Liu Y, Li TY, Xiao YH: Pharmacokinetics of metadoxine for 

injection after repeated doses in healthy volunteers. Chin Med J (Engl), 2007, 120, 166-

168. 

Manju V, Balasubramanian V, Nalini N: Oxidative stress and tumor markers in 

cervical cancer patients. J Biochem Mol Biol Biophys, 2002, 6, 387-390. 

Mantovani G, Maccio A, Madeddu C, Mura L, Massa E, Gramignano G, Lusso 

MR, Murgia V, Camboni P, Ferreli L: Reactive oxygen species, antioxidant 

mechanisms and serum cytokine levels in cancer patients: impact of an antioxidant 

treatment. J Cell Mol Med, 2002, 6, 570-582. 

Marchi S, Polloni A, Costa F, Bellini M, Bonifazi V, Tumino E, Grassi B, 

Romano MR, De Bartolo G, Bertelli A: Liver triglyceride accumulation after chronic 

ethanol administration: a possible protective role of metadoxine and ubiquinone. Int J 

Tissue React, 1990, 12, 247-250.  

 128



Maret W, Sandstead HH: Zinc requirements and the risks and benefits of zinc 

supplementation. J Trace Elem Med Biol, 2006, 20, 3-18. 

Massip-Salcedo M, Rosello-Catafau J, Prieto J, Avíla MA, Peralta C: The 

response of the hepatocyte to ischemia. Liver Int, 2007, 27, 6-16. 

Matsubara J, Tajima Y, Karasawa M: Promotion of radioresistance by 

metallothionein induction prior to irradiation. Environ Res, 1986, 43, 66-74. 

Michels G, Watien W, Niering P, Steffan B, Thi QH, Chovolou Y, Kampkötter 

A, Bast A, Proksch P, Kahl R: Pro-apoptotic effects of the flavonoid luteolin in rat 

H4IIE cells. Toxicology, 2005, 206, 337-348. 

Minuk GY: Hepatic regeneration: If it ain't broke, don't fix it. Can J 

Gastroenterol, 2003, 17, 418-424. 

Molina MF, Sanchez-Reus I, Iglesias I, Benedi J: Quercetin, a flavonoid 

antioxidant, prevents and protects against ethanol-induced oxidative stress in mouse 

liver. Biol Pharm Bull, 2003, 26, 1398-1402. 

Morales-Ruiz M, Fondevila C, Munoz-Luque J, Tugues S, Rodríguez-Laiz G, 

Cejudo-Martín P, Romero JM, Navasa M, Fuster J, Arroyo V, Sessa WC, García-

Valdecasas JC, Jiménez W: Gene transduction of an active mutant of akt exerts 

cytoprotection and reduces graft injury after liver transplantation. Am J Transplant, 

2007, 7, 769-778. 

Mortele KJ, Ros PR: Benign liver neoplasms. Clin Liver Dis, 2002, 6, 119-145. 

Motohara T, Semelka RC, Nagase L: MR imaging of benign hepatic tumors.  

Magn Reson Imaging Clin North Am, 2002, 10, 1-14. 

Muriel P, Deheza R: Fibrosis and glycogen stores depletion induced by 

prolonged biliary obstruction in the rat are ameliorated by metadoxine. Liver Int, 2003, 

23, 262-268. 

Nicoud IB, Jones CM, Pierce JM, Earl TM, Matrisian LM, Chari RS, Gorden 

DL: Warm hepatic ischemia-reperfusion promotes growth of colorectal carcinoma 

micrometastases in mouse liver via matrix metalloproteinase-9 induction. Cancer Res, 

2007, 67, 2720-2728. 

Nilsson T: Studies into pigment sin beetroot. Lantbrukshögskolans Annaler, 

1970, 36, 179-219. 

 129



Oguro T, Takahashi Y, Ashino T, Takaki A, Shioda S, Horai R, Asano M, 

Sekikawa K, Iwakura Y, Yoshida T: Involvement of tumor necrosis factor alpha, rather 

than interleukin-1alpha/beta or nitric oxides in the heme oxygenase-1 gene expression 

by lipopolysaccharide in the mouse liver. FEBS Lett, 2002, 516, 63-66. 

Okunieff P, Fenton B, Chen Y: Past, present, and future of oxygen in cancer 

research. Adv Exp Med Biol, 2005, 566, 213-222. 

Orlowski RZ: The role of the ubiquitin-proteasome pathway in apoptosis. Cell 

Death Diff, 1999, 6, 303-313. 

Orr FW, Wang HH: Tumor cell interactions with the microvasculature: a rate-

limiting step in metastasis. Surg Oncol Clin North Am, 2001, 10, 357-381. 

Osborn KD, Zaidi A, Urbauer RJ, Michaelis ML, Johnson CK: Single-molecule 

characterization of the dynamics of calmodulin bound to oxidatively modified plasma-

membrane Ca2+-ATPase. Biochemistry, 2005, 44, 11074-11081. 

Ott R, Schuppan D, Tannapfel A, Wittekind C, Erhardt W, Henke J, Kilic N, 

Köckerling F, Reck T, Hohenberger W, Müller V: Portal vein arterialisation as a 

technical option in liver transplantation: impact on function, regeneration, and 

morphology of the liver following hemihepatectomy in pigs. Liver Int, 2003, 23, 54-62. 

Oyaizu M: Studies on products of browning reaction prepared from 

glucosamine. Jpn J  Nutr, 1986, 44, 307-315. 

Ozaki N, Ringe B, Gubernatis G, Takada Y, Yamaguchi T, Yamaoka Y, 

Oellerich M, Ozawa K, Pichlmayr R: Changes in energy substrates in relation to arterial 

ketone body ratio after human orthotopic liver transplantation. Surgery, 1993, 113, 403-

409. 

Par A: Treatment of alcoholic liver diseases. Abstinence, nutritional support, 

drug therapy, liver transplantation. Orv Hetil, 2000, 141, 827-833. 

Pares X, Moreno A, Peralba JM, Font M, Bruseghini L, Esteras A: Action of 

metadoxine on isolated human and rat alcohol and aldehyde dehydrogenases. Effect on 

enzymes in chronic ethanol-fed rats. Method Find Exp Clin, 1991, 13, 37-42. 

Peter ME, Krammer PH: Mechanisms od CD95 (APO-1/FAS)- mediated 

apoptosis. Curr Opin Immunol, 1998, 10: 545-551. 

Pigeolet E, Corbisier P, Houbion A, Lambert D, Michiels C, Raes M, Zachary 

MD, Remacle J: Glutathione peroxidase, superoxide dismutase, and catalase 

 130



inactivation by peroxide and oxygen derived free radical. Mech Ageing Dev, 1990, 51, 

283–297. 

Rahman A, Fazal F, Greensill J, Ainley K, Parish JH, Hadi SM: Strand scission 

in DNA induced by dietary flavonoids: role of Cu(I) and oxygen free radicals and 

biological consequences of scission. Mol Cell Biochem, 1992, 111, 3-9. 

Rapavi E, Szentmihalyi K, Feher E, Lugasi A, Székely E, Kurucz T, Pallai Z, 

Blázovics A: Effects of citrus flavonoids on redox homeostasis of toxin-injured liver in 

rat. Acta Biol Hung, 2006, 57, 415-422. 

Regöly-Mérei J: A gócos májbetegségek korszerű diagnosztikája és terápiája. 

Orv Hetil, 2003, 144, 2299-2309. 

Reichert PR, Pires JS, Sallet CA, Brun MV, Vesco JD, Bonadeo NM, Missel J, 

Sossela R, Rodrigues R, Fracasso JI, Malheiros AV, Bajerski JC, Annes RD, Guimarães 

TT, Santos FC, Ben AJ, Gressler M, Wolff NM, Winkelmann G, Manzatto LB, Saleh 

JN, Ribeiro D, Lima ED: Liver transplantation in pigs with small-for-size grafts: effect 

of portocaval shunt. Transplant P, 2004, 36, 1007-1008. 

Reiterer G, Toborek M, Henning B: Quercetin protects against linoleic acid-

induced porcine endothelial cell dysfunction. J Nutr, 2004, 134, 771-775. 

Rhoden E, Pereira-Lima L, Lucas M, Mauri M, Rhoden C, Pereira-Lima JC, 

Zettler C, Petteffi L, Belló-Klein A: The effects of allopurinol in hepatic ischemia and 

reperfusion: Experimental study in rats.  Eur Surg Res, 2000, 32, 215-222. 

Rieger D: Batch analysis of the ATP content of bovine sperm, oocytes and early 

embryos using a scintillation counter to measure the chemiluminescence by the 

luciferin-luciferase reaction. Anal Biochem, 1997, 246: 67-70. 

Rizzo A, Breda A, Moretto F, Pace M, Dotta C, Gelso E, Sanzuol F, Tossani C: 

Therapeutic use of metadoxine in chronic alcoholism. Double blind study of patients in 

a department of general medicine. Clin Ter, 1993, 142, 243-250. 

Rogiers X, Broering DC: Surgical treatment of benign hepatic tumors.  Acta 

Chir Austriaca, 1998, 30, 220-224. 

Rutkowski T, Plewka A, Kaminski M.: Study on ischemic/reperfusion damage 

to the liver: Hitherto existing successes and defeats.  Acta Pol Toxicol, 2000, 8, 1-15. 

 131



Sahin E, Gumuslu S, Ozturk O, Abidin I, Yargiçoğlu P, Ağar A: Marked 

changes in erythrocyte antioxidants and lipid peroxidation levels of rats exposed to 

acute, repeated and chronic restraint stress. Pharmazie, 2004, 12, 961-964. 

Salvemini D, Botting R: Modulation of platelet function by free radicals and 

free-radical scavengers. Trends Pharmacol Sci, 1993, 14, 36-42. 

Santon A, Sturniolo GC, Albergoni V, Irato P: Metallothionein-1 and 

metallothionein-2 gene expression and localisation of apoptotic cells in Zn-treated LEC 

rat liver. Histochem Cell Biol, 2003, 119, 301-308. 

Santoni S, Corradini P, Zocchi M, Camarri F: Metadoxine in alcohol-related 

pathology. Clinica Terapeutica, 1989, 130, 115-122. 

Sasaki Y: Does oxidative stress participate in the development of hepatocellular 

carcinoma? J Gastroenterol, 2006, 41, 1135-1148. 

Saygili EI, Akcay T, Konukoglu D, Papilla C: Glutathione and glutathione-

related enzymes in colorectal cancer patients. J Toxicol Environ Health, 2003, 66, 411-

415. 

Schauer RJ, Gerbes AL, Vonier D, Meissner H, Michl P, Leiderer R, Schildberg 

FW, Messmer K, Bilzer M: Glutathione protects the rat liver against reperfusion injury 

after prolonged warm ischemia. Ann Surg, 2004, 239, 220-231. 

Schmeding M, Neumann UP, Boas-Knoop S, Spinelli A, Neuhaus P: 

Erythropoietin reduces ischemia-reperfusion injury in the rat liver. Eur Surg Res, 2007, 

39, 189-197.  

Scibior A, Zaporowska H: Effects of vanadium(V) and/or chromium(III) on L-

ascorbic acid and glutathione as well as iron, zinc, and copper levels in rat liver and 

kidney. J Toxicol Environ Health A, 2007, 70(8):696-704. 

Sedlak J, Lindsay RH: Estimation of total protein bound and non protein 

sulfhydryl groups in tissues with Ellmann’s reagent. Anal Biochem Biophys, 1968, 25, 

192-205. 

Sener G, Sehirli O, Tozan A, Velioğlu-Ovunç A, Gedik N, Omurtag GZ: Ginkgo 

biloba extract protects against mercury(II)-induced oxidative tissue damage in rats. 

Food Chem Toxicol, 2007, 45, 543-550. 

Serracino-Inglott F, Habib NA, Mathie RT: Hepatic ischemia-reperfusion injury. 

Am J Surg, 2001, 181, 160-166. 

 132

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Scibior+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Zaporowska+H%22%5BAuthor%5D


Shen SQ, Zhang Y, Xiang JJ, Xiong CL: Protective effect of curcumin against 

liver warm ischemia/reperfusion injury in rat model is associated with regulation of heat 

shock protein and antioxidant enzymes. World J Gastroenterol, 2007, 13, 1953-1961. 

Shpilenya LS, Muzychenko AP, Gasbarrini G, Addolorato G: Metadoxine in 

acute alcohol intoxication: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. 

Alcohol Clin Exp Res, 2002, 26, 340-346. 

Simbula G, Columbano A, Ledda-Columbano GM, Sanna L, Deidda M, Diana 

A, Pibiri M: Increased ROS generation and p53 activation in alpha-lipoic acid-induced 

apoptosis of hepatoma cells. Apoptosis, 2007, 12, 113-123. 

Singh JP, Selvendiran K, Banu SM, Padmavathi R, Sakthisekaran D: Protective 

role of Apigenin on the status of lipid peroxidation and antioxidant defense against 

hepatocarcinogenesis in Wistar albino rats. Phytomedicine, 2004, 11, 309-314. 

Singleton VL, Rossi JA: Colorymetry of total phenolics with phosphomolybdic-

phosphotunstic acid reagents. Am J Enol Vitic, 1965, 16, 144-158. 

Smalinskiene A, Lesauskaite V, Ryselis S, Abdrakhmanov O, Kregzdyte R, 

Sadauskiene I, Ivanov L, Savickiene N, Zitkevicius V, Savickas A: Assessment of the 

effect of Echinacea purpurea (L.) Moench on apoptotic and mitotic activity of liver cells 

during intoxication by cadmium. Ann N Y Acad Sci, 2007,1095, 574-584. 

Son Y, Lee KY, Lee JC, Jang HS, Kim JG, Jeon YM, Jang YS: Selective 

antiproliferative and apoptotic effects of flavonoids purified from Rhus verniciflua 

Stokes on normal versus transformed hepatic cell lines. Toxicol Lett, 2005, 155, 115-

125. 

Stefanini GF, Addolorato G, Caputo F, Bernardi M, Gasbarrini G: Treatment of 

alcoholic fatty liver: is the metabolic effect of metadoxine the only reason for improved 

liver function? J Hepatol, 1999, 30, 739-740. 

Stickel F, Hoehn B, Schuppan D, Seitz HK: Review article: Nutritional therapy 

in alcoholic liver disease. Aliment Pharm Therap, 2003, 18, 357-373. 

Su JF, Guo CJ, Wei JY, Yang JJ, Jiang YG, Li YF: Protection against hepatic 

ischemia-reperfusion injury in rats by oral pretreatment with quercetin. Biomed Environ 

Sci, 2003, 16, 1-8. 

 133



Szentmihályi K, Sípos P, Blázovics A, Fehér J: Concentration of biliary metal 

elements and gallstone formation in humans (cholelithiasis). Trace Elem Electrolyt, 

2002, 19, 160-164. 

Szentmihályi K, Vinkler P, Fodor J, Balla J, Lakatos B: A mangán szerepe az 

emberi szervezet működésében. Orv Hetil, 2006, 147, 2027-2030. 

Takácsné Hájos M, Gulyás L: Vákuumszárítás hatása céklaőrlemény 

színanyagtartalmára különböző fajtáknál. Proceedings of the 11th Symposium on 

analytical and environmental problems. 2004, 193-197. oldal. 

Tapia G, Fernandez V, Varela P, Cornejo P, Guerrero J, Videla LA: Thyroid 

hormone-induced oxidative stress triggers nuclear factor-kappaB activation and 

cytokine gene expression in rat liver. Free Rad Biol Med, 2003, 35, 257-265. 

Taub R: Hepatoprotection via the IL-6/Stat3 pathway. J Clin Invest, 2003, 112, 

978-980. 

Terkivatan T, De-Wilt JHW, De-Man RA, van Rijn RR, Zondervan PE, Tilanus 

HW, IJzermans JN: Indications and long-term outcome of treatment for benign hepatic 

tumors: A critical appraisal. Arch Surg, 2001, 136, 1033-1038. 

Tesoriere L, Butera D, Allegra M, Fazzari M, Livrea MA: Distribution of 

betalain pigments in red blood cells after consumption of cactus pear fruits and 

increased resistance of the cells to ex vivo induced oxidative hemolysis in humans. J 

Agr Food Chem, 2005, 53, 1266-1270. 

Troisi R, de Hemptinne B: Clinical relevance of adapting portal vein flow in 

living donor liver transplantation in adult patient. Liver Transplant, 2003, 9, 36-41. 

Troisi R, Cammu G, Militerno G, De Baerdemaeker L, Decruyenaere J, Hoste E, 

Smeets P, Colle I, Van Vlierberghe H, Petrovic M, Voet D, Mortier E, Hesse UJ, de 

Hemptinne B: Modulation of portal graft inflow: a necessity in adult living-donor liver 

transplantation? Ann Surg, 2003, 237, 429-436. 

Váli L, Szijártó A, Hahn O, Fehér J, Kupcsulik P: A benignus májdaganatok és 

szabad gyökök kapcsolata. Orv Hetil, 2004a, 145, 2043–2050. 

Váli L, Fébel H, Fehér J, Blázovics A: Changes of the redox-homeostasis during 

hepatic ischaemia-reperfusion of the rat. 46th Annual Meeting of the Hungarian Society 

of Gastroenterology, 2004b. ISSN: 1417-7013, p.: 147. 

 134



Váli L, Blázovics A, Fehér J: A metadoxin terápiás hatásának összehasonlítása 

alkoholos és nem alkoholos zsírmájban. Orv Hetil, 2005, 146, 2043-2050. 

Váli L, Taba G, Szentmihályi K, Fébel H, Kurucz T, Pallai Zs, Kupcsulik P, 

Blázovics A: Reduced antioxidant level and increased oxidative damage in the intact 

liver lobes during ischaemia-reperfusion. World J Gastroenterol, 2006, 12, 1086-1091. 

Váli L, Stefanovits-Bányai É, Szentmihályi K, Fébel H, Sárdi É, Lugasi A, 

Kocsis I, Blázovics A: Liver-protecting effects of table beet (Beta vulgaris var. rubra) 

during ischemia-reperfusion. Nutrition, 2007, 23, 172–178. 

Váli L, Stefanovits-Bányai E, Szentmihályi K, Drahos A, Sárdy M, Fébel H, 

Fehér E, Bokori E, Kocsis I, Blázovics A: Alterations in the content of metal elements 

and fatty acids in hepatic ischaemia-reperfusion: induction of apoptotic and necrotic cell 

death. Dig Dis Sci, 2008, 53, 1325-1333.  

Váli L, Hahn O, Kupcsulik P, Drahos A, Sárváry E, Szentmihályi K, Pallai Z, 

Kurucz T, Sípos P, Blázovics A: Oxidative stress with altered element content and 

decreased ATP level of erythrocytes in hepatocellular carcinoma and colorectal liver 

metastases. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2008b, 20, 393-398. 

van der Bilt JD, Soeters ME, Duyverman AM, Nijkamp MW, Witteveen PO, 

van Diest PJ, Kranenburg O, Borel Rinkes IH: Perinecrotic hypoxia contributes to 

ischemia/reperfusion-accelerated outgrowth of colorectal micrometastases. Am J Pathol, 

2007, 170, 1379-1388. 

Vedrova NN, Gnezdilova NI: Metadoxyl in combined treatment of alcohol 

damage to the liver. Klinicheskaia Meditsina, 2001, 79, 56-58. 

Wallace DF, Summerville L, Subramaniam VN: Targeted disruption of the 

hepatic transferrin receptor 2 gene in mice leads to iron overload. Gastroenterology, 

2007, 132, 301-310. 

Walle T, Vincent TS, Walle UK: Evidence of covalent binding of the dietary 

flavonoid quercetin to DNA and protein in human intestinal and hepatic cells. Biochem 

Pharm, 2003, 65, 1603-1610. 

Wang H, Li ZY, Wu HS, Wang Y, Jiang CF, Zheng QC, Zhang JX: Endogenous 

danger signals trigger hepatic ischemia/reperfusion injury through toll-like receptor 

4/nuclear factor-kappa B pathway. Chin Med J (Engl), 2007, 120, 509-514. 

 135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934863?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934863?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18403940?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18403940?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


Wang Y, Lorenzi I, Georgiev O, Schaffner W: Metal-responsive transcription 

factor-1 (MTF-1) selects different types of metal response elements at low vs. high zinc 

concentration. Biol Chem, 2004, 385, 623-632. 

Watanabe Y, Suzuki O, Haruyama T, Akaike T: Interferon-gamma induces 

reactive oxygen species and endoplasmic reticulum stress at the hepatic apoptosis. J 

Cell Biochem, 2003, 89, 244-253. 

Weigel G, Griesmacher A, Toma CD, Baecker C, Heinzl H, Mueller MM: 

Endothelial eicosanoid metabolism and signal transduction during exposure to oxygen 

radicals injury. Thromb Res, 1997, 87, 363-375. 

Wu NH, Wang CC, Huang GT, Yang PM, Sheu JC, Chen DS: A different 

experience of hepatic adenoma in Taiwan with emphasis on clinical manifestations and 

ultrasonographic features.  Hepato-Gastroenterology, 1999, 46, 3197-3200. 

Wu Y, Campbell KA, Sitzmann JV: Hormonal and splanchnic hemodynamic 

alterations following hepatic resection. J, Surg, Res, 1993, 55, 44-48. 

Xie K, Huang S: Contribution of nitric oxide-mediated apoptosis to cancer 

metastasis inefficiency. Free Rad Biol Med, 2003, 34, 969-986. 

Xie K, Huang S: Regulation of cancer metastasis by stress pathways. Clin Exp 

Metast, 2003, 20, 31-43. 

Yamakawa Y, Takano M, Patel M, Tien N, Takada T, Bulkley GB: Interaction 

of platelet activating factor, reactive oxygen species generated by xanthine oxidase, and 

leukocytes in the generation of hepatic injury after shock/resuscitation. Ann Surg, 2000, 

231, 387-398. 

Yamashita YI, Shimada M, Taguchi KI, Gion T, Hasegawa H, Utsunomiya T, 

Hamatsu T, Matsumata T, Sugimachi K: Hepatic sclerosing hemangioma mimicking a 

metastatic liver tumor: Report of a case. Surg Today, 2000, 30, 849-852. 

Yang DM, Yoon MH, Kim HS, Kim HS, Chung JW: Capsular retraction in 

hepatic giant hemangioma: CT and MR features. Abdom Imaging, 2001, 26, 36-38. 

Yang ZF, Ho DW, Ngai P, Lau CK, Zhao Y, Poon RT, Fan ST: 

Antiinflammatory properties of IL-10 rescue small-for-size liver grafts. Liver Transpl, 

2007, 13, 558-565. 

Zhong Z, Connor HD, Froh M, Lind H, Bunzendahl H, Mason RP, Thurman 

RG, Lemasters JJ: Polyphenols from Camellia sinenesis prevent primary graft failure 

 136



after transplantation of ethanol-induced fatty livers from rats. Free Rad Biol Med, 2004, 

36, 1248-1258. 

Zinchuk VV, Khodosovsky MN, Maslakov DA: Influence of different oxygen 

modes on the blood oxygen transport and prooxidant-antioxidant status during hepatic 

ischemia/reperfusion. Physiol Res, 2003, 52, 533-544. 

Zitkevicius V, Smalinskiene A, Lesauskaite V, Savickiene N, Savickas A, 

Ryselis S, Kregzdyte R, Abdrakhmanov O, Sadauskiene I, Ivanov L: Influence of 

Echinacea purpurea (L.) Moench extract on the toxicity of cadmium. Ann N Y Acad 

Sci, 2007, 1095, 585-592. 

 137

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Smalinskiene+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Lesauskaite+V%22%5BAuthor%5D


9. Saját közlemények jegyzéke 

 

Közlemények az értekezés témájában 

 

Váli L, Szijártó A, Hahn O, Fehér J, Kupcsulik P: A benignus májdaganatok és szabad 

gyökök kapcsolata. Orvosi Hetilap, 2004, 145, 2043–2050. 

 

Váli L, Blázovics A, Fehér J: A metadoxin terápiás hatásának összehasonlítása 

alkoholos és nem alkoholos zsírmájban. Orvosi Hetilap, 2005, 146, 2043-2050. 

HIVATKOZÁS: 

Yuan L, Zi-sheng K, Yan L, Tian-yun L, Yong-hong X: Pharmacokinetics of 
metadoxine for injection after repeated doses in healthy volunteers. CHINESE 
MEDICAL JOURNAL 2007, 120, 166-168. 
 

Váli L, Taba G, Szentmihályi K, Fébel H, Kurucz T, Pallai Zs, Kupcsulik P, Blázovics 

A: Reduced antioxidant level and increased oxidative damage in the intact liver lobes 

during ischaemia-reperfusion. World Journal of Gastroenterology, 2006, 12, 1086-1091. 

IF (2003): 3,318 

HIVATKOZÁS:  
Bordoni A, Danesi F, Malaguti M, Di Nunzio M, Pasqui F, Maranesi M, Biagi PL: 
Dietary Selenium for the counteraction of oxidative damage: fortified foods or 
supplements? BRITISH JOURNAL OF NUTRITION 2008, 99 (1): 191-197. 
Yulug E, Tekinbas C, Ulusoy H, Alver A, Yenilmez E, Aydin S, Cekic B, Topbas M, 
Imamoglu M, Arvas H: The effects of oxidative stress on the liver and ileum in rats 
caused by one-lung ventilation. JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 2007, 139 
(2): 253-260.  
Luedde T, Trautwein C: The role of oxidative stress and antioxidant treatment in liver 
surgery and transplantation. LIVER TRANSPLANTATION  2006, 12 (12): 1733-1735. 
 

Váli L, Szentmihályi K, Taba G, Fébel H, Kocsis I, Lugasi A, Blázovics A: Connection 

between redox-homeostasis and metal ion homeostasis in hepatic ischaemia-reperfusion 

injury of the rat. Trace Elements and Electrolytes, 2006, 23, 292-298. IF (2006): 0,542 

 

Váli L, Fébel H, Stefanovits-Bányai É, Sárdi É, Lugasi A, Szentmihályi K, Blázovics 

A: Duodenum protecting effects of table beet (Beta vulgaris var. rubra) during hepatic 

ischaemia-reperfusion. Acta Alimentaria, 2006, 35, 445-453. IF (2006): 0,253 

 

 138

http://apps.wosportal.om.hu/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&doc=1&db_id=&SID=4EKhKFPHJfm7fGM33Cd&field=AU&value=Di%20Nunzio%20M&ut=000253170900024&pos=4
http://apps.wosportal.om.hu/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&doc=1&db_id=&SID=4EKhKFPHJfm7fGM33Cd&field=AU&value=Pasqui%20F&ut=000253170900024&pos=5
http://apps.wosportal.om.hu/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&doc=1&db_id=&SID=4EKhKFPHJfm7fGM33Cd&field=AU&value=Maranesi%20M&ut=000253170900024&pos=6
http://apps.wosportal.om.hu/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&doc=1&db_id=&SID=4EKhKFPHJfm7fGM33Cd&field=AU&value=Biagi%20PL&ut=000253170900024&pos=7
http://apps.wosportal.om.hu/full_record.do?product=UA&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=3&SID=4EKhKFPHJfm7fGM33Cd&page=1&doc=1
http://apps.wosportal.om.hu/full_record.do?product=UA&colname=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=3&SID=4EKhKFPHJfm7fGM33Cd&page=1&doc=1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Yulug+E&ut=000245872900014&auloc=1&fullauth=%20%28Yulug,%20Esin%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Tekinbas+C&ut=000245872900014&auloc=2&fullauth=%20%28Tekinbas,%20Celal%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Ulusoy+H&ut=000245872900014&auloc=3&fullauth=%20%28Ulusoy,%20Hulya%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Alver+A&ut=000245872900014&auloc=4&fullauth=%20%28Alver,%20Ahmet%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Yenilmez+E&ut=000245872900014&auloc=5&fullauth=%20%28Yenilmez,%20Engin%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Aydin+S&ut=000245872900014&auloc=6&fullauth=%20%28Aydin,%20Sevim%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Cekic+B&ut=000245872900014&auloc=7&fullauth=%20%28Cekic,%20Bahanur%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Topbas+M&ut=000245872900014&auloc=8&fullauth=%20%28Topbas,%20Murat%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Imamoglu+M&ut=000245872900014&auloc=9&fullauth=%20%28Imamoglu,%20Mustafa%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Arvas+H&ut=000245872900014&auloc=10&fullauth=%20%28Arvas,%20Haluk%29&curr_doc=6/1&Form=FullRecordPage&doc=6/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Luedde+T&ut=000242613700003&auloc=1&fullauth=%20%28Luedde,%20Tom%29&curr_doc=6/2&Form=FullRecordPage&doc=6/2
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=X1gIDHN3p5gLG82FgpM&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Trautwein+C&ut=000242613700003&auloc=2&fullauth=%20%28Trautwein,%20Christian%29&curr_doc=6/2&Form=FullRecordPage&doc=6/2


Váli L, Stefanovits-Bányai É, Szentmihályi K, Fébel H, Sárdi É, Lugasi A, Kocsis I, 

Blázovics A: Liver-protecting effects of table beet (Beta vulgaris var. rubra) during 

ischemia-reperfusion. Nutrition, 2007, 23, 172–178. IF (2007): 2,104 

HIVATKOZÁS: 
Fouad AA, El-Rehany MAA, Maghraby HK: The hepatoprotective effect of carnosine 
against ischemia/reperfusion liver injury in rats. EUROPEAN JOURNAL OF 
PHARMACOLOGY 2007, 572 (1): 61-68. 
Li HB, Gao JM, Ying XX et al.: Protective effect of Magnolol on TBHP-induced injury 
in H460 cells partially via a p53 dependent mechanism. ARCHIVES OF 
PHARMACAL RESEARCH 2007, 30 (7): 850-857. 
 

Váli L, Stefanovits-Bányai E, Szentmihályi K, Drahos A, Sárdy M, Fébel H, Fehér E, 

Bokori E, Kocsis I, Blázovics A: Alterations in the content of metal elements and Fatty 

acids in hepatic ischaemia-reperfusion: induction of apoptotic and necrotic cell death. 

Digestive Diseases and Sciences, 2008, 53, 1325-1333. IF (2007): 1,319 

 

Váli L, Hahn O, Kupcsulik P, Drahos A, Sárváry E, Szentmihályi K, Pallai Z, Kurucz 

T, Sípos P, Blázovics A: Oxidative stress with altered element content and decreased 

ATP level of erythrocytes in hepatocellular carcinoma and colorectal liver metastases. 

European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2008, 20, 393-398. IF (2007): 

1,830 

 

Egyéb közlemények 
 

Stefanovits-Bányai É, Szentmihályi K, Hegedűs A, Koczka N, Váli L, Taba G, 

Blázovics A: Metal ion and antioxidant alterations in leaves between different sexes of 

Ginkgo biloba L. Life Sciences, 2006, 78, 1049-1056. IF (2006): 2,389 

 

Blázovics A, Fehér E, Kocsis I, Rapavi E, Székely E, Váli L, Szentmihályi K: How can 

Beiqishen tea consumption influence redox homeostasis in experimental 

hyperlipidemy? Acta Alimentaria Hungarica, 2006, 35, 41-52. IF (2006): 0,253 

 

Blázovics A, Sárdi É, Szentmhályi K, Váli L, Takács-Hájos M, Stefanovits-Bányai É: 

Extreme consumption of Beta Vulgaris var. Rubra can cause metal ion accumulation in 

the liver. Acta Biologica Hungarica, 2007, 58, 281-286. IF (2007): 0,447 

 139

http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=U2gMbPB@FHkbiFagpfP&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Fouad+AA&ut=000250191200008&auloc=1&fullauth=%20%28Fouad,%20Amr%20A.%29&curr_doc=4/1&Form=FullRecordPage&doc=4/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=U2gMbPB@FHkbiFagpfP&Func=OneClickSearch&field=AU&val=El-Rehany+MAA&ut=000250191200008&auloc=2&fullauth=%20%28El-Rehany,%20Mahmould%20Abdel-Aziz%29&curr_doc=4/1&Form=FullRecordPage&doc=4/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=U2gMbPB@FHkbiFagpfP&Func=OneClickSearch&field=AU&val=Maghraby+HK&ut=000250191200008&auloc=3&fullauth=%20%28Maghraby,%20Hala%20K.%29&curr_doc=4/1&Form=FullRecordPage&doc=4/1
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=U2gMbPB@FHkbiFagpfP&Func=Abstract&doc=8/2
http://apps.wosportal.om.hu/WoS/CIW.cgi?SID=U2gMbPB@FHkbiFagpfP&Func=Abstract&doc=8/2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934863?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17934863?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18403940?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18403940?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


 

Szijártó A, Batmunkh E, Hahn O, Mihály Z, Kreiss A, Kiss A, Lotz G, Schaff Z, Váli 

L, Blázovics A, Geró D, Szabó C, Kupcsulik P: Effect of PJ-34 PARP-inhibitor on rat 

liver microcirculation and antioxidant status. Journal of Surgical Research, 2007, 142, 

72-80. IF (2007): 1,836 

HIVATKOZÁS: Beneke S: Poly(ADP-ribose) polymerase activity in different 

pathologies – The link to inflammation and infarction. EXPERIMENTAL 

GERONTOLOGY 2008, 43 (7): 605-614.

 

Hahn O, Szijártó A, Lotz G, Schaff Z, Vígváry Z, Váli L, Kupcsulik PK: The effect of 

ischemic preconditioning prior to intraoperative radiotherapy on ischemic and on 

reperfused rat liver. Journal of Surgical Research, 2007, 142, 32-44. IF (2007): 1,836 

 

Szijártó A, Hahn O, Batmunkh E, Stangl R, Kiss A, Lotz G, Schaff Z, Váli L, Blázovics 

A, Gero D, Szabó C, Kupcsulik P, Harsányi L: Short-term alanyl-glutamine dipeptide 

pretreatment in liver ischemia-reperfusion model: effects on microcirculation and 

antioxidant status in rats. Clinical Nutrition, 2007, 26, 640-648. IF (2007): 2,878 

 

Szentmihályi K, Kovács A, Rapavi E, Váli L, Molnár J, Blázovics A: Element 

concentration in erythrocyte in moderately active ulcerative colitis by the supplementary 

treatment with remedy containing black radish root. Trace Elements and Electrolytes, 

2008, 25, 69-74. IF (2007): 0,296 

 

Fehér J, Kocsis I, Blázovics A, Váli L, Lengyel G: Examination of redox homeostasis: 

Its determination and examination in diseases. Reactive Oxygen Species and Diseases, 

2007, 137-154. Research Signpost, India. Editor: Góth L. ISBN: 978-81-308-0181-0. 

 

Az értekezés témájában megjelent kongresszusi előadások folyóiratban vagy 

könyvben 
 

Váli L, Stefanovits-Bányai É, Takács-Hájos M, Fébel H, Blázovics A: Cékla 

táplálkozásélettani hatása a duodenumra májműtét során patkányban. The 11th 

 140

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17612561?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17612561?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17628599?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689840?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689840?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


Symposium on Analytical and Environmental Problems, 2004, Szeged, 

Proceedingbook, ISBN: 963 217 147 0. 
 

Váli L, Taba G, Kocsis I, Fébel H, Szentmihályi K, Kurucz T, Pallai Zs, Fehér J, 

Blázovics A: A fémionok koncentrációinak változásai májban ischaemia-reperfusio 

során. Hepatológia Konferencia, 2005, Bük (Folia Hepatologica, 2005, 9, suppl. 1, 21.). 

 

Hahn O, Szijártó A, Mihály Z, Kreiss Á, Kiss A, Batmunkh E, Váli L, Blázovics A, 

Gerő D, Kupcsulik P, Harsányi L: Kémiai preconditionálás kísérletes vizsgálata 

ischaemiás patkánymájon. PJ34 PARP inhibitor versus glutamin. Magyar Sebész 

Társaság Kísérletes Sebészeti Szekció XX. Jubileumi Kongresszusa, 2005, 

Hajdúszoboszló (Magyar Sebészet, 2005, 58, 253-273.). 

 

Szijártó A, Hahn O, Mihály Z, Kreiss Á, Kiss A, Batmunkh E, Váli L, Blázovics A, 

Gerő D, Kupcsulik P: PJ34 PARP inhibitor előkezelés hatása a máj mikrocirkulációjára 

és az ischaemiás károsodásra állatkísérletes modellen. Magyar Sebész Társaság 

Kísérletes Sebészeti Szekció XX. Jubileumi Kongresszusa, 2005, Hajdúszoboszló 

(Magyar Sebészet, 2005, 58, 253-273.). 

 

Váli L, Szentmihályi K, Taba G, Fébel H, Kocsis I, Fehér J, Blázovics A: Molecular 

biological relevances of metal element concentrations during hepatic ischaemia-

reperfusion. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 47. Nagygyűlése, 2005, Balatonaliga 

(Zeitschrift für Gastroenterologie, 2005, 43, 477-529.). 

 

Váli L, Taba G, Szentmihályi K, Fébel H, Kocsis I, Blázovics A: Alterations in the 

magnesium content of liver during ischaemia-reperfusion of rat modelling liver 

operation. 9. Magyar Magnézium Szimpózium, 2005, Eger (Magnesium Research, 

2006, 19, 70-81. 

 

Drahos Á, Váli L, Sárdy M, Dám A, Fehér J, Blázovics A: Metadoxin hatása ischemia-

reperfúziós károsodást szenvedett májszövetben, besugárzást követően. Hepatológia 

Konferencia, 2006, Bük (Folia Hepatologica, 2006, 10, suppl. 1, 10.). 

 

 141



Szijártó A, Hahn O, Mihály Z, Kiss A, Batmunkh E, Schaff Zs, Váli L, Blázovics A, 

Gerő D, Kupcsulik P, Harsányi L: Effect of glutamine pretreatment on rat liver 

microcirculation during ischemia-reperfusion. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 48. 

Nagygyűlése, 2006, Szeged (Zeitschrift für Gastroenterologie, 2006, 43, 411-458.). 

 

Váli L, Hahn O, Kupcsulik P, Pallai Zs, Sárvári E, Kurucz T, Sípos P, Kóbori L, Fehér 

J, Blázovics A: Measurement of redox balance of patients with different liver neoplasms 

with a method based on chemiluminometry. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 48. 

Nagygyűlése, 2006, Szeged (Zeitschrift für Gastroenterologie, 2006, 43, 411-458.). 

 

Az értekezés témájában abstract-kötetben megjelent előadáskivonatok 
 

Váli L, Szijártó A, Hahn O, Blázovics A, Fehér J, Kupcsulik P: A benignus 

májdaganatok és szabad gyökök kapcsolata. Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 

Konferenciája, 2003, Sopron. 

 

Váli L, Fébel H, Fehér J, Blázovics A: A redox-homeosztázis változásai máj ischaemia-

reperfusio során patkánykísérletes modellen. Magyar Gasztroenterológiai Társaság 46. 

Nagygyűlése, 2004, Balatonaliga. 

 

Váli L, Takács-Hájos M, Stefanovits-Bányai É, Kocsis I, Lugasi A, Taba G, 

Szentmihályi K, Kurucz T, Blázovics A: The liver protecting effects of table beet (Beta 

vulgaris var. rubra) extract (betanin and other polyphenols during ischaemia-

reperfusion. Inaugural COST 926 Conference, 2004, Budapest. 

 

Takácsné Hájos M, Stefanovits-Bányai É, Kocsis I, Váli L, Fébel H, Hegedűs A, 

Blázovics A: A cékla táplálkozásélettani hatása. Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 

Munkaértekezlete, 2004, Budapest. 

 

Váli L, Kocsis I, Fébel H, Fehér J, Blázovics A: Changes in the redox-homeostasis 

during hepatic ischaemic-reperfusion injury. Falk Symposium No 144, 2004, Freiburg. 

 

 142



Váli L, Fébel H, Bárkovits S, Pintér E, Blázovics A: Májműtétek során fellépő akut 

hiperémia biokémiai vonatkozásai. Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság 

Munkaértekezlete, 2004, Budapest. 

 

Váli L, Fébel H, Bárkovits S, Pintér E, Blázovics A: Hyperaemia hatása a máj 

szabadgyökös reakcióira. Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, 2004, 

Budapest. 

 

Váli L, Szijártó A, Hahn O, Blázovics A, Fehér J, Kupcsulik P: Benignus májdaganatok 

időskorban: a redox homeosztázis zavara. Magyar Gerontológiai Társaság XXVII. 

Kongresszusa, 2004, Szeged. 

 

Váli L, Takács-Hájos M, Fébel H, Stefanovits-Bányai É, Kocsis I, Taba G, 

Szentmihályi K, Fehér J, Blázovics A: Table beet extract during ischaemia-reperfusion. 

Falk Symposium No 146, 2005, Innsbruck. 

 

Váli L, Szentmihályi K, Kocsis I, Fébel H, Kurucz T, Pallai Zs, Fehér J, Blázovics A: A 

lipidanyagcsere változásai máj ischaemia-reperfusio során. Magyar Szabadgyök-Kutató 

Társaság III. Konferenciája, 2005, Debrecen. 

 

Váli L, Drahos Á, Fébel H, Stefanovits-Bányai É, Kocsis I, Szentmihályi K, Pallai Zs, 

Kerényi T, Fehér E, Fehér J, Blázovics A: Metadoxine modifies both apoptotic and 

necrotic processes in ischaemia-reperfusion. Falk Symposium No 150, 2005, Berlin. 

 

Váli L, Fébel H, Fehér J, Blázovics A: Antioxidáns paraméterek mérése májban 

patkánykísérletes modellen. Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, 2005, 

Budapest. 

 

Váli L, Hahn O, Kupcsulik P, Pallai Zs, Sárváry E, Kurucz T, Sípos P, Kóbori L, Fehér 

J, Blázovics A: A redox-homeosztázis vizsgálata primer és metasztatikus daganatos 

májbetegekben. Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság Munkaértekezlete, 2006, 

Budapest. 

 143



 

Váli L, Stefanovits-Bányai É, Szentmihályi K, Drahos Á, Fehér E, Fehér J, Blázovics 

A: Máj ischaemia-reperfusio során a metadoxin befolyásolja mind a nekrotikus, mind az 

apoptotikus jelutakat. Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, 2006, Budapest. 

 

Váli L, Hahn O, Kupcsulik P, Pallai Zs, Sárváry E, Kurucz T, Sípos P, Kóbori L, Fehér 

J, Blázovics A: Lehet-e diagnosztikus szerepe a redox-homeosztázis vizsgálatának 

májdaganatos betegekben? Fiatal Hepatológusok Napja, 2006, Budapest. 

 

A témához nem szorosan kapcsolódó abstract-kötetben megjelent 

előadáskivonatok 

 

Taba G, Fehér J, Galambosi J, Blázovics A, Váli L, Lado C, Szentmihályi K: Fémion-

meghatározás az immunrendszerre ható perilla green, perilla red drogokból és shiitake 

gomba készítményekből. Semmelweis Egyetem, PhD Tudományos Napok, 2004, 

Budapest. 

 

Szentmihályi K, Kocsis I, Rapavi E, Taba G, Fodor J, Váli L, Blázovics A: The effect 

of magnesium on the redox homeostasis in hyperlipidemia. Falk Symposium No 146, 

2005, Innsbruck. 

 144



10. Köszönetnyilvánítás 

 

Őszinte hálával tartozom Prof. Dr. Fehér János egyetemi tanárnak, a 2/1. sz. Ph.D 

program vezetőjének a lehetőségért, hogy munkacsoportjában dolgozhattam, valamint a 

munkám során és az értekezés elkészítésénél nyújtott értékes tanácsaiért, útmutatásaiért. 

Végtelen hálával tartozom témavezetőmnek Dr. Blázovics Annának, az MTA 

doktorának, a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika Biokémiai 

Kutatócsoportja vezetőjének, aki irányította, tanácsaival segítette kutatásaimat, 

dolgozatom elkészüléséhez felbecsülhetetlen és nélkülözhetetlen segítséget nyújtott. 

Köszönetemet fejezem ki Prof. Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanárnak, a Semmelweis 

Egyetem II. Belgyógyászati Klinika igazgatójának, a Klinikai Orvostudományok 

Doktori Iskola vezetőjének, hogy lehetővé tette számomra tudományos munkám 

végzését, a dolgozat elkészítését. 

Őszinte köszönetemet fejezem ki Dr. Szentmihályi Klárának (Ph.D), a Magyar 

Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóintézete tudományos csoportvezetőjének a 

fémtartalmi meghatározások során kapott tanácsaiért, útmutatásaiért, segítőkészségéért, 

tudományos eredményeim publikálásához nyújtott pótolhatatlan segítségéért. 

Köszönetemet fejezem ki Prof. Dr. Kupcsulik Péter egyetemi tanárnak, a Semmelweis 

Egyetem I. Sebészeti Klinika igazgatójának, hogy a kezdetektől fogva lehetővé tette 

számomra a tudományos munka és a kísérletes sebészeti kutatás megismerését, 

gyakorlását. 

Hálával tartozom Prof. Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanárnak, a Semmelweis Egyetem 

Szövet- és Fejlődéstani Intézet professzorának a szöveti vizsgálatokkal kapcsolatos 

tanácsaiért. 

Hálás köszönetemet fejezem ki Dr. Lugasi Andreának (Ph.D) az Országos Élelmezés- 

és Táplálkozástudományi Intézet főigazgató helyettesének egyes szakmai problémák 

megoldásában nyújtott önzetlen segítségéért. 

Köszönet illeti Dr. Stefanovits-Bányai Éva és Dr. Sárdi Éva professzorokat, a 

Corvinus Egyetem munkatársait az analitikai munkák során nyújtott segítségükért. 

Dr. Fébel Hedvig professzornak, a hercegmalmi Állattenyésztési- és Takarmányozási 

Intézet vezetőjének a zsírsavanalízisek során nyújtott segítségéért mondok köszönetet. 

 145



Hálával tartozom Dr. Dám Annamáriának, Dr. Drahos Ágnesnek és Sárdy 

Mártának, a Joliot Curie Országos Sugárbiológiai Intézet munkatársainak az 

immunhisztokémiai vizsgálatokban nyújtott segítségükért. 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki Dr. Jakus Juditnak (Ph.D), a Magyar Tudományos 

Akadémia Kémiai Kutatóintézete tudományos csoportvezetőjének a szabadgyökös 

reakciók értelmezésében nyújtott útmutatásaiért, segítőkészségéért. 

Köszönet illeti Prof. Dr. Schaff Zsuzsannát, Dr. Kiss Andrást (PhD), Dr. Lódi 

Csabát, Németh Zsuzsannát, Dr. Szabó Erzsébetet és Dr. Batmunkh Enkhjargalt a 

Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetének munkatársait a molekuláris 

biológiai vizsgálatok során nyújtott segítségükért. 

Hálásan köszönöm Dr. Kocsis Ibolyának (Ph.D), a Semmelweis Egyetem, II. 

Belgyógyászati Klinika Központi Laboratórium vezetőjének az experimentális és 

humán vizsgálatokban nyújtott nélkülözhetetlen segítségét. 

Hálával tartozom Dr. Sárváry Enikőnek (PhD), a Semmelweis Egyetem 

Transzplantációs és Sebészeti Klinika munkatársának a humán vizsgálatokban végzett 

segítségért.  

Őszinte hálámat és köszönetemet fejezem ki Bárkovics Saroltának, Pintér Edinának, 

Preiner Vincénének, Bíró Erzsébetnek, a Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati 

Klinika Biokémiai Kutatólaboratórium és a Magyar Tudományos Akadémia, Kémiai 

Kutatóintézet munkatársainak, hogy segítségemre voltak a módszerek betanulásánál, 

valamint az állatkísérletek során nyújtott kiemelkedő és sokrétű segítségükért, a jó 

hangulatú munkáért. 

Köszönettel tartozom Dr. Rapavi Erikának (Ph.D), Dr. Hagymási Krisztinának 

(Ph.D), Dr. Székely Edit (Ph.D), Dr. Sipos Péternek (Ph.D), Dr. Szijártó Attilának 

(Ph.D) és Dr. Hahn Oszkárnak a közösen végzett munkáért, az elért eredményekért, 

barátságukért. 

Köszönet illeti Burka Évát a Semmelweis Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

munkatársát a szövettani metszetek elkészítésénél nyújtott technikai segítségért és az 

állatkísérletek során nyújtott nélkülözhetetlen segítségért. 

Köszönöm Pallai Zsoltnak, a Diachem Kft. igazgatójának, valamint Kurucz 

Tímeának a Diachem Kft. munkatársának az analitikai munkában nyújtott segítségét és 

támogatását. 

 146



Továbbá ezúton is köszönetet mondok a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati 

Klinika, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóintézet, a Semmelweis 

Egyetem I. Sebészeti Klinika, a Semmelweis Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézet, a 

Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézet és a Diachem Kft. 

mindazon dolgozóinak, akik kutatásaimban segítettek. 

Legnagyobb hálával feleségemnek, szüleimnek, nagyszüleimnek és húgomnak 

tartozom, akik önzetlen támogatásukkal, szeretettükkel és türelmükkel lehetővé tették 

tudományos munkám elkészülését, és rendkívüli segítséget nyújtottak a nehézségekkel 

teli időszakokban folyamatos bátorításukkal. 

 

* 

 
A dolgozat elkészítéséhez az ETT, NKFP, Falk Alapítvány, Diachem Kft. nyújtott 

anyagi támogatást. 
 

 

 147


	 Tartalomjegyzék 
	2.3. A benignus májdaganatok és szabad gyökök kapcsolata           23. oldal 
	 2.4. Terápiás lehetőségek                 27. oldal 
	2.4.1. Antioxidáns gyógyszerkészítmény (metadoxin)          27. oldal 
	4.1. Állatkísérletes modellek               37. oldal 

	 1. Bevezetés 
	2.3. A benignus májdaganatok és szabad gyökök kapcsolata 
	(Váli et al. 2004a) 

	 
	3. Célkitűzések 
	 

	4.10. Egyéb meghatározások 
	 
	4.12. Matematikai statisztikai analízis 
	Real Time RT-PCR vizsgálattal kimutatható volt, hogy maga az álműtét az NF-(B, az NRF2 és a KEAP1 gének transzkripciójában nem okoz szignifikáns eltérést, de a kontrollhoz képest mindhárom gén down-regulálódik. A vizsgált gének transzkripciójában az ischaemia-reperfusio sem okoz szignifikáns eltérést, de a kontrollhoz képest mindhárom gén up-regulálódik.  

	A máj elemtartalmának változása 
	Al
	A fémion-koncentrációk között tapasztalt szignifikáns korrelációk
	P-Zn 


	Ca
	Cu
	Fe
	K
	Mg
	Mn
	P
	S
	Se
	Zn
	Közlemények az értekezés témájában 


