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Nowotwór jest, według Schmahla (4), funkcjąpre-
dyspozycji , narażenia na czynniki kancerogenne oraz
wieku pacjenta, która to funkcja możebyc wyrażona
przy pomocy wzonr: C : f (P + E + A), gdzie: C -
cancer (rak, nowotwor złośliwy), P - predyspozycja,
E - narażęnie i A - wiek. Aktualnie znanychjest ok.
500 typów nowotworów, które rożnląsię między sobą
etiologią typem wzrostu, rokowaniem oTaz terapią
związanąz ich biologią. Powstanie nowotworu złośli-
wego wymaga nie jednej, jak się często uważa, ale
wielu (ok. 3-6) mutacji, gdyż pojedyncza mutacja po-
wo duj e j e dynie pro liferacj ę prawidłowej fenotyp owo
tkanki, w której efekcie powstaje nowotwór niezłośli-
wy. Dopiero włączenie się kolejnych torów mutacyj-
nych doprowadza do powstania nowotworu złośliwe-
go (28).

Wśród wielu czynników onkogennych wymienia się
także czynniki endokrynnę, z ktorych najwięcej uwa-
gi poświęcono ostatnio estrogenom. Najpierw induk-
cj ę kanc ero genną przez e stro geny rvykryto u zw ier ząt,
a następnie u ludzi. Czy estrogeny naprawdędztaŁają
kancerogennie, nie zostało jednak do końca udowod-
nione i dziś wydaje się, ze konieczne jest współdzia-
łanie innych czynników kancerogennych, aby doszło
do nowotworzenia.

Kancerogenne działanie esttogenów

Estrogeny są steroidami produkowanymi głównie
przez komorki ziarniste pęcherzyków jajnikowych,
w mniejszym stopniu ptzęz komórki śródmiązszowe

jajnika, a w czasie ciązy - pTzęz komórki syncytio-
trofoblastu kosmówki. Znikome ilości tych hormonów
uwalniajątakże komorki podporowe kanalikow nasien-
nych jądra oraz komórki warstwy siateczkowej kory
nadnercza. Znanych jest ponad 30 estrogenów, ale tyl-
ko estradiol, estron, estriol i 2-hydroksyestron wystę-
pują w większych stęzeniach, odgrywających rolę
czynnościową. Naj aktywniej szym estrogenem u ko-
biet jest 17-beta-estradio1, a u zwięrząt dodatkowo
e striol. Estro geny wytw arzane są w proce sie aromaty-
zac jiandrogenówprzyudzialekompleksuenzymaĘcz-
nego, zwanego aromatazą FSH (w lfazię cyklu) i LH
oraz FSH w fazl,ę lutealnej. Jajniki nieczynne nie za-
wierają aromatazy i nie produkują estrogenów, a hor-
mony te są slmte§zzowane wówczasw dużych ilościach
w komórkach tłuszczowych, ktore metabolizują aż
95%o androstendionu do estrogenów, Androgeny są
syntetyzowane po menopauzie w jajnikachorazw nad-
nerczach i podlegają sprzęzeniu zwrotnemu z gona-
dotropinami i ACTH. Jajniki wytwarzajątakze proge-
styny (7).

E,strogeny wpływają na liczbę i wielkośc komórek
uczestniczących w reprodukcji (nabłonek pochwy
i macicy, gnlczoły macicy, gruczoĘ sutkowe) orazIn-
nych komórek (np. kości, chrząstki), pobudzając syn-
tezęrRNA, IRNA, mRNA i DNA. Ponadto estrogeny
w niskich dawkach zwiększaj4 a w duzych dawkach
hamuj ą odpowiedź humoralną ustroju. Z kolęt proge-
styny hamuj ądziałanie proliferacyjne estrogenów na
nabłonek p o chwy, pr zekształcaj ą nabłonek macicy z f a-

M dy et.z , (1)

Review

Estrogeny w nowotworaoh naruądów płciowych

JANUSZ A. MADEJ

Katedra Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii iWeterynarii Sądowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR,
ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław

MadejJ. A.

Estrogens in reproductive olgan tumors

Summary

The presumable mechanism of neop|astic induction at the molecu|ar level caused by exogenous and endo-
genous estrogens has been presented. Estrogens and their catocholic metabolites (chinons, semichinons,
hydroxyquinins) act on target cells of the reproductive organs through the complex with an intranuclear
receptor which becomes bound to the DNA and causes an alteration of gene transcription. The damage of
DNA leads to the protooncogen transformation into active oncogens, i.e. c-jun, c-myc, c-fos, capable of induc-
ing the neoplasma. The intensified induction of receptor proteins and D|iA synthesis fącilitates tumor cell
proliferation during which some cyclins like D1 can be helpful. It has also been demonstrated that the number
of receptors in neoplastic tissue is linked directly rvith the degree of response to hormonal treatment. When
the estrogen receptor level is lory, the treatment is unsuccessful and, converse|y, when more receptors are
present the treatment is more efficient. The effects of hormonal therapy in various tumors of the reproductive
organs have been described.
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zy proliferacyjnej na fazę sekrecyjną jak rowniez
wzmagająrozwój gruczołow sutka. Hormony te wy-
magaj ą j ednak wy pr zedzając e go lub równocze sne go
działania e stro genow ( 1 6).

Kanc ero ge nnę działani e e stro genów s prowadza s i ę
do: a) bezpośredniego działania ich na komórkę doce-
lową (primary target), b) współdzi ńania z innymi czyn-
nikami e gzo gennymi nafu ry ftzy cznej, chemicznej lub
wirusowej, c) pobudzania nadprodukcji innych hor-
monow niz hormon stymulujący, d) modyfikacji me-
tab o 1 i zmu sub s tancj i kanc ero gen ny ch or az e) zabur zeń
układu immunologicznego (2 l, 23).

Podwyzszony poziom estrogenów u młodych kobiet
sprzyla częstości występowania u nich raka macicy
(6,22). Wysoki poziom tych hormonów towarzyszy
m.in. niektorym guzom jajnika, np. ziamiszczakowi
(granuloma cell tumor), jak równieżprzyjmowaniu eg-
zogennych hormonów (9, l0). Ryzyko zachorowania
jest 2-12-krotnie większe niż u osob nie stosujących
hormonow, prĄr czpczasprzyjmowania ich musi wy-
nosić co najmniej 2-3lata. Największe ryzyko zacho-
rowania stwierdza się u kobiet, które zażywaĘ estro-
gęny przez 10-15 lat,aleprzedłużenie tego czasljuż
nie prowadzi do zwiększenia zachorowalności. Zko-
lei spadek zachorowań na raka obserwuje się po za-
przestaniu pobierania hormonów (9). N aj wię cej pr zy -
padkow nowotworów notuje się po stosowaniu estro-
genow domięśniowo, zwłaszcza u osób oĘłych, niż
drogąper os lub dopochwową, Natomiast stosowanie
estrogenów łącznie z progresteronem (estrogeny sko-
niugowane) wyr ażnie zmniej sza ry zyko choroby ( 1 2 ),
Rak wyindukowany przez estrogeny egzogenne nie j est
jednak histologicznie zbyt złośliwy i słabiej nacieka
błonę mięśniowąmacicy aniżeli rak powstaĘ u kobiet
nie stosuj ących estrogenów.

Spadek stężenia endogennych estrogenów zaobser-
wowano u kobiet prjących małe ilości alkoholu, co ma,
wg niektorych autorów, ograniczac ryzyko występo-
wania raka macicy nawet o 45oń (8). Podobne zjawi-
sko występuj e u umiarkowanych palaczek papierosóą
przy czymjest taki sam mechanizm obniżęnia ilości
estrogenów ( 1 8). Hormonalna antykoncepcj a ograni-
czatakżeryzykozachorowanianaraka jajnika,zvvłasz-
czapo 10-1etnim okresie ich terapii (14). Fakt ten od-
nosi się do wszystkich typow histologicznych raka jaj-
nika. Podobnie dziaŁa alkohol, ktory przyspiesza me-
nopauzę i tym samym obniżastęzenie estrogenów (25).

Estrogeny zwtększająproliferacj ę komórkową in-
dukująbiałka receptorowe i nasilają syntezę DNA za-
równo w tkance gruczołowej, jak i podścieliskowej
narządu, co pobudza rozwój i wzrost nowotworów
(l5). Hormony te dziŃająnakomórki docelowe przęz
wiązanie kompleksu steroid-receptor z DNA, co po-
woduje zmianętranskrypcji genów (1). Ponadto mogą
one zmieniać p otranskryp cyj ne przet w ar zanię mRNA
i tym sposobem regulować stęzenie różnych białek
uczestniczących w regulacji komórki (ryc. 1). Nato-
miast antagonista estrogenów, tj. progesteron zmniej-

sza zaw artośc kompleksu e stro gen-re c eptor w komór-
ce oraz powoduje spadek syntezy DNA w nabłonku.
Uszkodzenie DNA prowadzi do zmian genomu ko-
mórek, które dokonuj ą trans formacj i protoonko genów
w aktywne onkogeny, zdolne do wyindukowania no-
wotworu. Protoonkogeny działająna terenie jądra ko-
mórkowego, gdzie kodują białka, zwane czynnikami
transkrypcji i regulują ekspresję innych genów (2,3).
W związku z tym, że hormony estrogenne działają
poptzezkompleks HR, tj. hormon (H) z wewnątrzko-
morkowymi receptorami (receptor estrogenowy alfa
i beta ER alfa i beta), który wiĘe się z DNA, lvyka-
zujązdolność wpływania na onkogeny jądrowe. Udo-
wodniono, ze hormony estrogenne wpĘwają na eks-
presję transkrypcyjną onkogenów c-jun w jajowodzie
orazw wątrobie kur (17). W macicy szcztrów |eczo-
nych 1 7-beta-estradio|em, zarówno dojrzałych, j ak
i niedojrzaĘch płciowo, zauważono wzrost stężenia
mRNA dla onkogenów c-jun i c-fos (32). Ponadto
w macicy tych zwierzątwykazano wzrost mRNA dla
grupy protoonkogenów c-myc (19), Zkolei progeste-
ron powoduje obnizenie stęzenia tego kwasu nukleino-
wego dla c-jun i c-myc w jajowodziekurcząt (l7,30),
Hormon ten, regulując wymienione protoonkogeny,
może być jednym ze związkow ochraniających błonę
śluzową macicy, Natomiast tamoksyfen (lek anĘestro-
genowy) obniza mRNA dla onkogenów myc, ras i fos
w komórkach MCF 7 raka sutka u myszy (26).

Aby kompleks HR ujawnił swe właściwości, w ko-
mórce musi być obecny hormon i białko receptorowe.
Brak receptora ER alfa stwierdzono w komorkach raka
sutka, które nie są wrazliwe na działanie preparatów
przeciwestrogenowych. Wiadomo, ze estrogen stymu-
luje rozwój raka sutka, gdyżuczestniczy onwraz z re-
ceptorem ER alfa w regulacji transkrypcji wspomnia-
nych juz onkogenów (c-ras, c-jun). Geny te kodują
biŃkauczęstniczące w regulacji ekspresji genow, m,in.
genu DNMT 1 (13). ER alfa reguluje takze transkryp-
cję genu kadheryny E, tj. białka adhezyjnego. Brak
aktyr,vności tego genu stwierdza się właśnie w raku
sutka (8). In vitrowykazano, ze estrogen akĘwuje dwa
geny supresorowe, istotre dla onkogenezy, tj. BRCA l
i p53. Białko BRCA 1 uczestniczy w naprawie uszko-
dzeń DNA i aktywuje transkrypcję genów zależnąod
białka p53. W komórkach raka sutka stwierdzono
wzajemną zalężnośc między ekspresją genu ER alfa
a metylacjągenu BRCA 1, co ma istotne znaczeniew
terapii tego nowotworu (37). Zauważono bowiem, ze
w komórkach raka ER alfa (-) czynnikiem regulują-
cym mechanizm blokowania ekspresji receptora ER
alfa jest zwiększona metylacja ich regionów promoto-
rowych. (36) . Z tego wnios ęk, żę estrogenowa regula-
cja ekspresji genu w jądrze komórkowym pomaga
w aktywacji protoonkogenów w onkogeny. Zaktywo-
wane (zmutowane) protoonkogeny, uzyskawszy cechy
aktywno ś c i onko genów, koduj ą nadmiemą pro dukcj ę
i wydzielanie pozakomórkowe r ożny ch białek, co łącz-
nie zregulacją syntezy DNA i wzrostu przyczynia się
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do niekontrolowanej proliferacji komórek i rozwoju
nowotworu (2).

Nie mniej waznąrolę niż estrogeny spełniajątakże
ich katecholowe metabolity, które sąłatwo przeksział-
cane w bardzo reaktywne chinony i semichinony
(.yc. 1). To one, więąc się z DNA, uszkadzajągo.
Dalsze uszkodzenie tego kwasu nukleinowego spowo-
dowane jest przez wolne rodniki wytwarzanę pTzez
opisane metaboli§ w cyklu oksydo-redukcyjnym. Zo-

1 6-alfa-hyd roksyestron

Ryc. 2. Powstawanie kancerogenu (l 6-alfa-hydroksyestronu)
z ksenoestrogenu (estradiolu)
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Ryc. 1. Hipercstrogenizm jako przyczyn^ kancerogenezy. Objaśnienia: ERE - sekwencja DNA dla estrogenów, PRE - sekwcncja
DNA dla progcstyn, E estrogcny, R-receptor estrogęnowy, R+ E-kompleks honrron-receptor, H + R+ E, komplcks honrron
receptor-sekwcncja DNA, G gerr, WR - wolne rodniki, H - eletrrent (sekwencja) odpowiedzi honnonalnej (fragrrrent DNA)
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staje zaburzona prawidłowa funkcja komorki i ekspre-
sja genu, co moze prowadzić do onkogenezy. Metabo-
litami estrogenów sątakże hydrokwininy, które wyka-
zują dztałani e genotok s y czne (28).

Nalezy także wspomnieć o ksenoestrogenach, czyli
syntetycznych, obcych estrogenach obecnych w DDT,
wielochlorku bifenylu, chlordanie, a także niektorych
lekach, np. eimetydynie, endosulfanie. Z obecnego
w tych zwlązkach estriolu moze powstać kancerogen-
ny l 6-alfa-hydroksyesffon (ryc. 2). }l{iędry innymi wy-
kazano czterokrotny wzrost jego poziomu we krwi
u szczurów doświadczalnych chorych na raka sutka,
zaś pięciokrotny u chorych kobiet (28). Ponadto estro-
geny te uczestniczą w neoangiogenezie oraz uszko-
dzeniu DNA komorki docelowej.

Estrogenotelapia w nOwOtwolach

Nowotwory narządow płciowych tworzą się w tkan-
kach, które juz w warunkach ftzjologicznych sąstero-
idozależne, stąd tez ich wzrost może podlegać wpły-
wom endokrynnym. Komórki tych nowotworów po-
siadająreceptory dla hormonów lub ich nie zawierają
i wówczas nazrya się je nowotworami autonomicz-
nymi. Nowotwory hormonozalezne są z reguĘ bar-

estradiol
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dziej zróżnicowane histologicznie niż nowotwory au-
tonomiczne (anaplastyczne).

Hotmon osiąga aktywność dopiero po połączeniu
się ze swoistym receptorem, czyltbiałkiem wiązącym
steroid. Receptory steroidozalezne są obecne zarów-
no w cytoplazmie, jak i jądrze komórkowym, a ich
l i g and am i s ą łatwo pr zenikaj ąc e pr zez błonę czynniki
o charakterze hydrofobowym, między innymi hormo-
ny sterydowe (27). Receptory te sąpeptydami o budo-
wie czynników transkrypcyjnych o domenie wiązącej
ligand, domenie wiązącej DNA o strukturze,,palców
cynkowych" or az domenie odpowiedz ialne1 za dime-
ryzację.Przypuszcza się, ze domena receptorowa zdol-
na do wiązania DNA jest zablokowana przez białko
r,vstrząsu termicznego (heat shock protein) tak długo,
aż w jej sąsiedztwie nie pojawi się ligand hormonalny.
Receptory estrogenowe (ER), czyli ligandy natywne
rvykryto m.in. w raku sutka, macicy oraz jajnika (5).
Estrogeny z określonym receptorem łączą się znimna
zasadzie zamka bĘskawi czne go wg równania :

H+Rj;"*
gdzie: H ligand, nl r'"..ptor, HR - kompleks li-
gand-receptor, K, szybkość powstawaniakomplek-
su HR, K , - stała szybkości jego rozpadu.

Po,wstaj ący kompleks estrogen-receptor w jądrze
komórki wiĘe się, zróżnym powinowactwem, z jed-
nym z dwóch rodzajow miejsc w chromosomach:
z miejscami akceptorowymi, czy|i swoistymi komplek-
s ami b iałek, które r o zp o znaj ąkompleks e stro g enowo -
-receptorowy (duze powinowactwo) oraz z miejscami
nieakceptorowymi, drugorzędnymi w chromatynie,
w stosunku do ktorych kompleks estrogenowo-recep-
torowy ma małe powinowactwo. Miejsc tych jest za-
tem więcej niż akceptorowych, co nasila wiązanie się
estrogenu wewnątrz jądra komorki. W sytuacji, gdy
kompleks ER wiąże się z miejscami akceptorowymi,
powierzchnia genów staje się dostępna dla transkryp-
cjiprzezpolimerazę DNA, W efekcie rośnie ilość DNA
komorki i następuje synteza białek przez rybosomal-
ną translację. Następowe wiązanie się z jednym re-
ceptorem jest uzależnione od stopnia wysycenia ER
oraz jest wynikiem syntezy nowych cząsteczekrecep-
torowych, względnie wykorzystania tych samych re-
ceptorów po raz drugi (20, 31).

Słabiej poznane są receptory progesteronowe (PR),
obecne w jądrach komórek wrazliwych na wiązanie
się z progestagenami. Reakcja progesterogenn azmniej-
sza syntezę zar ów no receptora e stro genne go, j ak i pro -
gesterowego, a więc ma charakter przeciwestrogeno-
wy. Pro g e stageny zw iększaj ąrówni ez aktywn oś ć en-
zymow uczestniczących w metabolizmie estrogenów
poprzez: indukcj ę wzrostu aktywności 5 -alfa-reduk-
tazy,która obniża konwersję androgenów do estroge-
nów, oraz uaktywnienie dehydrogęnazy estradiolu, co
przyspiesza metabolizm tego hormonu i obniza jego
wewnątrzkomórkowe stęzenie (29).
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W ok. 15oń raków jajnika u kobiet wykazano także
obecność receptorów androgenowych, ale ich stęze-
nie nie jest uzależnione od histologicznego typu no-
wotworu (10). Stan guzamacierzystego moze się roż-
nic od przerzutów w wysyceniureceptorami. Pierwot-
ne nowotwory o duzej liczbte receptorów mogą dać
przerzuty ubogoreceptorowe i odwrotnie (28). Nie wy-
kazano zależności liczby receptorów od zróznicowa-
nia histolo gicznego nowotworu, ale obserwowano
ujemną korelację między stęzeniem receptorów a na-
ciekami komórek nowotworowych w węzłach chłon-
nych, czyli więcej receptorów stwierdzono w rakach
słabo naciekających węzeł (36).

Receptory ER i PR należądo jednej rodziny geno-
wej receptorow steroidowych i hormonów tarczycy,
Geny te znajdująsię w,,otwartej" transkrypcyjnie, ak-
tywnej chromatynie, która wystaje jako ,,bańka" po-
datna na trawiące działanle DNA-azy. Geny te mają
dwa odcinki regulatorowe, tj. PE - promotor element
(element promotorowy), ktory określa miejsce wiąza-
nia się polimerazy RNA II do DNA oraz HRE, (hor-
mone response element sekwencja odpowiedzi hor-
monalnej). Fragment HRE wiąze się lepiej z komplek-
sem hormon-receptor ntż otaczające go fragmenty nici
DNA (20). Steroidy wiĘąsię z ligandami C-końco-
wego obszaru cząsteczki receptorowej, co indukuje
zmianę konformacyjną umożliwiającą wiązanie się
receptora z DNA. Domena ER rozpoznaje sekwencję
o dp owiedzi e stro gen ow ej, czyli E RE (e stro gen re spon-
se element), natomiast domena PR - sekwencję odpo-
wiedzi progesteronowej, czyli PRE (progesterone re-
sponse element). Interakcja receptoIa z DNA umozli-
wia domenom każdego receptora wpĘw na geny przy-
le gaj ąc e do ob szarów o dpowi edzi hormonaln ej. Zmta-
ny aktylvności genów odbtjają się na syntezie swo-
istych białek, co zmienia reakcje metaboliczne. Akty-
wacja receptora polega na zwiększeniu transkrypcji
jednych genów, a hamowaniu innych i wynika ze
współdziałania kilku sąsiadujących motywów regula-
torowych DNA w obrębie promotora. Od zawartości
oAMP i IP3 (inozytylofosforanu) może zależeć odpo-
wiedż na steroid, gdyż interakcja dotyczy białek wią-
żących się z cAMP i czynnikow transkrypcyjnych kom-
pleksu AP-l. Dńe znaczenie w regulacji wielu genów
majątakie czynniki transkrypcyjne, jak: c-Fos i c-Jun,
r ozp oznające motyw AP- 1 DNA, 

^tv 
any PHA-RE, któ -

re mogątworzyc homo- i heterodimery (5). Dimery te
mogą wpływać na hamowanie transkrypcyjne przez
kompleks Jun Fos lub nasilenie jej przez kompleks
Jun-Jun. Między innymi wykazano, żę stan recepto-
rów w komórkach raka sutka jest ściśle powiązany z za-
wartością DNA, a więc wyrażny wptyw na prolifera-
cj ę tego nowotworu ma liczba komórek znaj duj ących
się aktualniew fazie podziałowej S, tzw. %S fazy (25).
W końcu zmienione funkcjonalnie ER w raku sutka
mogą same stanowić wystarczający bodziec dla ko-
mórek nowotworowych, pobudzając je do proliferacji
b ez udziaŁu wtórnych stymulatorów.
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Liczba receptorów
obecnych w tkance no-
wotworowej jest bezpo-
średnio powiązana ze
stopniem odpowiedzi na
1eczenie hormonalne.
W sytuacji niskiego stę-
żęnia ER leczenie jest
nieskuteczne i odwrotnie,
im więcej receptorów,
tym skutec zniejsza tera-
pia. Dane te wskazująna
istotną warlość diagnos-
tyczną i prognostyczną
ozflaczanla receptorów
w komorkach rakowych.

Oprocz właściwości
anfykoncepcyj nych, syn-
tetyczne związkt wyka-
zujące aktyłvność estro-
genową stosuje się do za-
hamowania wzrostu ko-
mórek nowotworo\\rych.
Modyfikacje w struktu-
rze estrogenow i to za-
równo agonistów, jak
i antagonistow dokony-

glikokońykoidy

Medycyna Wet. 20M, 60 (1l

inhibitory aromatazy
(am inog lUtetym id)

inhibitory

GnRH
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wane są celem zmniejszenia przemlany tych hormo-
now w rvątrobie orazpo to, aby skuteczne było poda-
wanie lch per os. Istotą hotmonoterapii jest zabloko-
wanie biologicznego efektu działania estrogenów po-
przez blokowanie budowy wiązaniahotmon-receptor,
hamowanie aromatazy (np. przez stosowanie amino-
glutetymidu) lub współzawodnictwo o miejsce w|ąza-
nia w receptorach (np. tamoksyfen).

Progestageny hamują syntezę obu kwasów nukle-
inowych oraz syntezę receptorów ER, a ponadto działa-
jąprzeciw androgennie, przeciwgonadotropow o i prze-
ciwkortykotropowo. Hormony te hamują przemianę
androgenow w estrogeny i przyspieszają metabolizm
estradiolu (33, 34).

Tarnoksyfen j e st antye stro genem, ktory hamuj e wią-
zanie estrogenu ze swoim receptorem, wpĘva na oś
p o dw zgor ze-przys adka j aj niki, zatrzymuj e p o dział
komórek nowotworowych w fazie G, oraz zmniejsza
stęzenie prolakĘny. AnĘestrogenowy wpĘłv tego leku
na raka sutka jest jednak równowazony przez efekt
estrogenowy w innych częściach ciała. Ęm sposobem
tamoksyfen obniża liczbę przypadków raka w drugim
sutku, ale równo cześni e zwi ęk sza ry zyko rozwoj u raka
macicy (24, 3 4). Z kolei amino g lutetymid hamuj e aro -
matazę, ktora odpowiada za konwersję androstendio-
nu w estron w tkance tłuszczowej, hamuje akty,uvność
układu enzymaty cznęgo w mitochondriach komórek
nadnerczy oraz obniża dostępność estrogenu niezbęd-
nego do wzrostu nowotworu. Efektem jest blokada
estrogenów, kortykoidów, steroidów i androgenów
(ryc. 3). Ponadto aminoglutetymid powinien być sto-
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/
E<
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^ro^^t".^ 
ź

pozagonadalna

Ry,c. 3. Zależnościmiędzy układem hormonalnvm a lekami stoso$,anvmi rv notvotlt orach ukła-
du płciorvcgo. Objaśnienia: E - cstrogeny. A - androgeny, CRF kortykoliberyna, LH lrrteotropi-
na. FSH fbLikulotropina. GnRH - gonadoliberyna, ACTH adrenokortykotropina

sowany łącznie z kortykosterydami znwag|na supre-
syj ny efekt działanta na nadner cza.

KoĄkosterydy hamują syntezę nadnerczowych es-
tro genow, hamuj ą neo angl o genezę w tkance n owotwo -

rowej i ingerują w procesy immunologiczne. Z dru-
giej strony zauważono, ze glikokortykoidy indukują
niektore wirusy onkogenne, np. MTV (mammary tu-
mor virus) wywołujący raka sutka u myszy (11).

podsumowanie

Zaburzęniaw strukturze receptorów hormonalnych,
np. e stro g enowych, mo gą prow adzić do zal<łó c eń zw ią-
zany ch z mtltacj ami g enów ko duj ących r óżne e l emenĘ
kaskady przekazywania sygnałow (15). Jeśli dotyczy
to np. genów związanych z regulacjąproliferacji ko-
mórkowej, to efektem takiego procesu może być no-
wotworzenie. Najczęściej sąto mutacje receptorów dla
czynników wzrostu - GF-R (growth factor-receptor),
które powodują akty.wację receptorowych kinaz tyro-
zynowych lub mutację białek Ras. Dochodzi wpraw-
dzie do utraty ich aktywności GTP-azowej, ale nastę-
puje stałe ich pobudzenie po zw:'ązanlu się z GTP (gu-
anozynotri fo sforanem). J e dno c ze śn ie naleĘ do dać, że
w indukcji nowotworowej geny kontrolujące przeka-
zyw anie sygnałów w komórce zachowuj ą s i ę tak s amo
jak onkogeny i antyonkogeny. Duży wpĘw matakże
gen WT 1 (Wilm's tumor gene) występujący u ssaków
i ptaków jako czynnik transkrypcyjny z domeną pal-
c ów cynkowych, hamuj ący ekspresj ę kilku czynników
wzrostu i ich receptorów w róznych tkankach. Mię-
dzy innymi hamuje on aktywność promotora recepto-



ra FSH i promotora inhibiny alfa pęcherzykow jajni-
kowych (21). Spadek ilości WT 1 umozliwia Tozpo-
częcle.rozwoju komórek na wczesnych etapach ich
rozwoJu.

Częste występowanie raka sutka jest regulowane
hormonalnie przez pobudzenie receptora dla estroge-
nów, ktore są czynnikami transkrypcji, W 50oń przy-
padków te go raka komorki wytw ar zająnadmi emą iloś ć
cykliny D,, która może pobudzac transformację no-
wotworową(35). Jest ona aktywatorem CDK 416 (cyc-
lin dependent kinases -ktnazy zależnę od cyklin), ktore
lczestniczą w pokonywaniu punktu restrykcyjnego
fazy G, cyklu komórkowego, a ponadto cyklina ta
współdział a z receptorami dla estrogenów, wzmacnia-
j ąc ich właściwości transkrypcyjne.

Należy także wspomnieć, ze warunkiem transportu
kompleksu hormon (estrogen) receptor do jądra ko-
morki jest jego aktywacja w temp. co najmniej 3J"C,
gdy ż w ntższy ch temp eraturach tran sp ort j e s t zahamo -
wany. Moze to mieć pewne znaczenie w onkogenezie,
gdyż wykazano, że między guzem nowotworowym
a tkanką prawidłową występują rożnice temperatury.
Wprawdzie rożnica ta wynosi ok. 0,1"C, ale jest wy-
starcząąca, aby przekonać się, że zmiany temperatury
biorą prawdopodobnie udziałw procesie nowotworze-
nia. Mozliwe, że także taki mechanizm ma miejsce
przy dziŃaniu nadmiemej ilo ś ci e stro genów na komór-
kę docelową.

Reasumuj ąc należy stwi erdzić, że metab o 1 izm l r oz-
plem komórek nowotworowych, podobnie jak komo-
rek prawidłowych, jest kontrolowany przez hormony
estrogenowe. Swiadczyto o Ęm, ze mimo zmianmor-
fologicznych Ęch komórek pod wpĘwem transforma-
cj i nowotworowej ich zdolnoś c do rozpoznawania syg-
nałów hormonalnych nie zostaje zahamowana. Cecha
ta jest wykorzystywana w terapii onkologicznej.
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Chroniczna obturac_r,jna choroba płuc (COPD) występuje najczęściej u doro-
słych koni Pie_ciu konion z objarvanli COPD podarro 0.0l mg nontelukastuikg
masy ciała raz na dobę przez 26 dni Montelukast jcst antagonistą cysteinylo-
Ieukotrienowego receptora Określono starr kliniczny, rvykonano bronc]rosko-
pię, przeprorładzono analizę gazóu, krwi tętniczej l testy wvdolności płuc Le-
czenie nie prz;,czyniło się do rvystlpienia strtystyczrric istotnych różnic w w_vni-

kach badail klinicznych i bl,onchoskoporvych. parcjalnym ciśnieniu t]enrr i ciś-
nieniu opfucnorvym. Srednie stężenie trrontelukastu rv plazmie krwi wynosiło
12 ngiml Po l3 nlinutach po podaniu preparatu osiągnęło 6o ng nrl


