
Önemulgeáló rendszerek konzervatív citosztatikumok proliferáció gátlására gyakorolt in vitro 

hatásvizsgálata HeLa sejtvonalon. 

 

Ujhelyi Zoltán, Tolnai Csaba, Kalantari Azin, Eszter Róka, Fenyvesi Ferenc, Váradi Judit, Fehér 

Pálma, Réti-Nagy Katalin, Vasvári Gábor, Vecsernyés Miklós, Bácskay Ildikó 

 

A hatékony gyógyszeres terápia feltétele a kívánt mennyiségű gyógyszeranyagok megfelelő 

helyre történő eljuttatása az emberi szervezetben a lehető legegyszerűbb és legkíméletesebb 

módon. A gyógyszerészeti kutatás intenzív kutatási területe, az új farmakonok, farmakonjelöltek 

fejlesztése mellett a meglévő hatóanyagok módosított dózisban vagy új gyógyszerformában 

történő alkalmazása. A kutatás célja olyan önemulgeáló rendszerek formulálása és vizsgálata volt 

melyek növelik a BCS/BDDCS II-IV osztályba tartozó farmakonok oldhatóságát és ezáltal a 

biológiai hasznosíthatóságot. Ezen a farmakonok alkalmazhatóságának és hatásosságának 

optimalizálásáért választott összetételek sajátsága, az igen magas tenzid és ko-tenzid 

koncentráció. A rosszul oldódó hatóanyagok oldékonyságának növelése mellett a rendszer alkotói 

kölcsönhatásba léphetnek a biológiai membránokkal, ami a felszívódás fokozódásához is 

vezethet. Ugyanakkor ez a tulajdonságuk felelős sejtkárosító és irritáló tulajdonságukért is, ami 

legjelentősebb mellékhatásaként, irritációban nyilvánul meg. Mindezek tudatában nagyon fontos 

a gyógyszerformában lévő farmakon hasznosulásának javítása mellet a gyógyszerforma 

alkotóinak önálló és együttes hatásának vizsgálata az élő szervezetre. Kísérletsorozatunkban 

ciszplatin, bleomycin és ifoszfamid HeLa sejtekre gyakorolt proliferáció gátló hatását vizsgáltuk 

különböző körülmények között önmagukban és önemulgeáló rendszer képzésére alkalmas 

tenzidek–tenzid rendszerek jelenlétében. Kísérleteink eredményeként a citosztatikumok 

koncentrációfüggő sejtosztódás gátló hatása mellett megállapíthatjuk, hogy az önemulgeáló 

rendszer képzéséhez használt felületaktív anyagok nem toxikus koncentrációban is jelentős 

hatással voltak a citosztatikum által kifejtett proliferáció gátlás mértékére.  Ezen eredmények 

birtokában elmondható, hogy az önemulgeáló rendszerek alkalmazása nem csak 

gyógyszertechnológiai szempontból előnyös, hanem a gyógyszer biológiai hasznosulását is 

javítja. A vizsgált gyógyszerhordozó rendszerek alkalmazásával képesek lehetünk az optimális 

gyógyszerhatás megtartása mellett csökkenteni a szervezetbe juttatott hatóanyag mennyiségét, 

ami jobban tolerálható terápiás lehetőséget nyújthat a betegeknek.  
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