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SUMMARY

In the recent years, the interest in the relationship between the reactive forms
of oxygen, the antioxidant enzymes and lipoid peroxidation products concentration in
mild and malignant diseases of the female genital organs is on the raise. It is known
that cancerous cells present variable levels of antioxidant enzymes activity and lipoid
peroxidation products concentration. Therefore, the objective of this work was to
examine the antioxidant system parameters as we II as the selected antioxidant stress
marker in the peripheral blood of patients with mild and malignant gynaecological
diseases. Analysed was the influence of chemotherapy on the antioxidant enzymes'
activity and on the process of lipoid peroxidation in patients with a malignant forms of
ovarian cancer. Moreover, the selected cancerous markers were correlated (i.e.
correlation between Ca125 antigen and antioxidant enzymes' activity as well as the
selected lipoid peroxidation product concentration). The study group consisted of
patients with ovarian cancer, cervical cancer, endometrial cancer and mild
gynaecological diseases (ovarian cysts and uterine fibroids). The biochemical
analysis included: the activity of superoxide dismutase (SOO), catalase (CAT),
glutathione peroxidase (GPX), glutathione reductase (GR), glutathione s-transferase
(GST) and the concentration of malondialdehyde (MOA). This dissertation states that
no

statistically

significant

differences

have

been

noticed

in

the

activity

of the enzymatic antioxidant system (aside from the activity of the superoxide
dismutase enzyme) as we" as in the lipoidperoxidation product concentration
in relation to both mild and malignant diseases of the female genital organs.
The existence of the potentiated antioxidant stress also has not been confirmed.
The only notion that has been proven is the negative correlation between the Ca 125
antigen

concentration

and

the

activity

of

glutathione

reductase

enzyme

in erythrocytes. The results available in this work should be treated as preliminary
and requiring confirmation through further research.
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