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A daganatsejtek által válogatottan felhalmozott bizonyos kismole-
kuláknak szerepük van egy nem immunológiai jellegű daganatel-
lenes védekezési folyamatban. Vizsgálatainkban igazoltuk, hogy a 
kismolekulák kísérleti úton kiválasztott keveréke („aktív keverék” 
[AK]: L-arginin, L-hisz ti din, L-me tio nin, L-fenilalanin, L-tirozin, 
L-triptofán, L-asz kor bát, D-bio tin, piri doxin, ribo fla vin, adenin, 
L-malát) a HeLa-, Caco2-, HepG2-, MCF7-, PC3-, S180-, Colon26-, 
K562-, Jur kat-, EL4- és az A20-sjtek tenyészetében válogatva pusz-
títja a sejteket (1–4).

Kimutattuk, hogy az AK a daganatsejtek egy részében kiváltja a sejt-
végzetet (apoptosist), amelyben a mitokondriális útvonalon keresztü-
li kaszpázok vesznek részt (5–6). A sejtvégzet mellett az AK-kezelés 
gátolja a daganatsejtek gyarapodását is (a G1-szakaszban berekeszti 
a sejtosztódást), továbbá fokozza bizonyos, a sejtvégzetet és a sejt-
működést szabályozó gének (PUMA, NOXA, BIM, P21) kifejező-
dését (6).

In vivo kísérleteinkben az AK daganatellenes hatását a következő 
egér- és emberi xenograft daganatmodelleken vizsgáltuk: Colon-26 
egér colorectalis adenocarcinoma, B16 egér mela nóma, MXT egér-
emlőkarcinóma, S180 egérszarkóma, P388 egér-limfoidleukémia, 
HL-60 humán-pro mie loid leu ké mia, PC-3 humán-prosztatakarcinó-
ma, HT-29 humán-colon kar cinó ma. 

Az AK-kezelés a szingén esetében 55–69%-ban, míg az emberi 
xenograftokban 40%-ban gátolta a daganatok növekedését (6). A Co-
lon26-mirigyrákban az AK daganatnövekedést gátló hatása össze-
mérhető az 5-FU és a ciszplatin hatásával, továbbá az AK jelentősen 
fokozta a ciszplatin hatását (6).

A fenti kísérleti eredmények alapján kifejlesztettünk egy italpor ter-
mékformájú vizsgálati készítményt, amelynek biztonságosságát 24 
egészséges önkéntes részvételével, kórházi körülmények között vég-
zett, egyszeri, nyílt, többszöri adagolású vizsgálattal értékeltük (7). 
Az önkéntesek napi 25,5 g vizsgálati készítményt kaptak 600 ml víz-
ben feloldva, naponta 10 egyenlő adagban 7 napon keresztül. A biz-
tonságossági értékelés magában foglalta a nemkívánatos események 
előfordulásának a rögzítését, a fizikális állapot vizsgálatát, EKG ké-
szítését és laboratóriumi vizsgálatok (klinikai kémiai, hematológiai 
és vizeletvizsgálat) végzését. Az eredmények alapján a vizsgálati 
készítmény egészséges önkéntesek körében az alkalmazott adagban 
biztonságos és könnyen elviselhető volt (7).

A készítmény daganatos betegek életminőségére kifejtett hatását 50 
daganatos beteg bevonásával elvégzett nyílt, egyszeri, többszöri ada-
golású, egykarú vizsgálat során értékeltük (7). A vizsgálatban I–IV. 
stádiumú, kemoterápia vagy sugárkezelés alatt álló, vagy a daganatos 

betegséget 3 hónapnál nem régebbi dokumentációval alátámasztó 
betegek vettek részt. A betegek napi 25,5 g vizsgálati készítményt 
kaptak 600 ml vízben feloldva, naponta 10 egyenlő adagban 28 na-
pon keresztül. A vizsgálat egy szűrési (SZ), három kezelési alatti 
(N1, N7, N28) és egy követési felmérésből (K) állt. A felmérések 
a nemkívánatos események rögzítését és az egészséges önkéntese-
ken végzett vizsgálattal megegyező biztonságossági mutatók méré-
sét foglalta magába. Az életminőségre kifejtett hatást az SZ, N1 és 
N28 felméréseken kitöltött EORTC QLQ-C30 kérdőívvel (European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire Core 30) mértük. Eredményeinkből megállapíthattuk, 
hogy a készítmény a daganatos betegeknek is biztonsággal adható, és 
javítja a betegek általános állapotát (az N28-nál mért életminőség-
pontszám szignifikánsan emelkedett az N1-nél mérthez viszonyítva 
[emelkedés: 22,92; p <0,001]) (7). Az EORTC QLQ-C30 tüneti pont-
számai alapján a készítmény szignifikáns mértékben csökkentette a 
fáradtságot, a fájdalmat, a nehézlégzést és a hasmenést, míg a tevé-
kenységi pontszámok szerint a készítmény javította a fizikai, a szerep, 
az érzelmi , az értelmi és a szociális funkciókat (7).

A klinikai vizsgálatok alapján a készítményt a „speciális – gyógy-
ászati célra szánt – tápszer” osztályban vette nyilvántartásba az il-
letékes hatóság, és a készítmény Culevit® italpor néven forgalomba 
került. A Culevit® italpor alkalmazását a szokásos orvosi kezelések 
(műtét, sugárkezelés, kemoterápia, biológiai kezelések) kiegészítése-
ként javasoljuk a daganatos betegeknek.
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