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A keringésben található kismolekulák 
keverékének daganatellenes hatása: 

 preklinikai és klinikai vizsgálatok



Kísérletes és epidemiológiai ada- 
   tok alapján korábban feltéte- 
   leztük, hogy a már ismert im-

mu no lógiai és nem immunológia i jelle-
gű védelmi rendszerek mellett műkö-
dik egy további védekező mechaniz mus 
is a daganatok kialakulásának meg-
előzésére. Úgy gondoltuk, hogy e to-
vábbi védekező rendszer hatóanyagai 
a keringési rendszerben lehetnek, és 
feltételeztük, hogy ezek a hatóanyagok 
a szérumban található olyan kismole-
kulák (aminosavak, monoszacharidok, 
nuk leotid bá zisok stb.), amelyeket az 
egészséges és a daganatos sejtek eltér ő 
mértékben vesznek fel.1 Feltételeztük, 
hogy a ráksejtek által felhalmozott mo-

lekulák között lehetnek olyanok, ame-
lyek a korábban ismert szerepük mellett 
részt vesznek egy, a ráksejteket el pusz-
tí tani képes védekező rendszerben is. 
A ráksejteknek az említett molekulák 
általi elpusztítását természetes tumor-
ellenes védelemnek (TTV) nevezzük.

Laboratóriumi kísérletek

A természetes tumorellenes védelemben 

részt vevő anyagok azonosítása

A bevezetőben ismertetett hipotézis 
alapján a keringési rendszerben elő-
forduló kismolekulák közül olyano-
kat kerestünk, amelyek egymás hatását 
szinergikusan erősítve képesek elpusz-

títani a daganatsejteket. A kismoleku-
lák kiválasztásához egy egyszerű, da-
ganatsejt vonalakon alapuló, in vitro 
kísérleti rendszert használtunk: a daga-
natsejtek tenyészetét bizonyos ideig az 
adott kismolekulával önmagában vagy 
más kismolekulákkal kombinációban 
kezeltük, majd meghatároztuk az élet-
ben maradt daganatsejtek számát. Ily 
módon 12 olyan kismolekulát találtunk 
(L-metionin, L-hisztidin, L-fenilalanin, 
L-tirozin, L-arginin, L-triptofán, 
adenin, L-malát, d-biotin, piridoxin, 
L-aszkorbinsav, riboflavin), amelyek 
egymás hatását erősítve képesek voltak 
elpusztítani a daganatsejteket.2–5

A további vizsgálatokat a fenti 12 
mole kula keverékével (a továbbiakban: 
aktív keverék, AK) végeztük, mivel ezek 
a TTV hatóanyagai, tehát a szerve zet ben 
is együtt fejtik ki a hatásukat. A kísér-
letekben használtunk egy kontroll keve-
réket (KK) is, amely ugyanolyan típusú 
molekulákból (aminosavból, mono-
szacha ridból stb.) állt, mint az AK, de 
a KK összetevőit az előző kísérletekben 
nem találtuk hatásosnak. A hatóanya-
gok száma, kon cent rációja, a keverék 
ozmo lalitása megegyezett az AK-éval.

Az AK in vitro daganatellenes hatása széles 

körű, szelektív, fokozza a citosztatikumok 

és a besugárzás hatását

A hatóanyagok azonosítását köve-
tően különféle daganatos és normál 
sejtvonalakkal végeztünk kísérlete-
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A ráksejtek által szelektíven felhalmozott kismolekulák szerepet játszhatnak egy 
nem immunológiai jellegű daganatellenes surveillance mechanizmusban. Közle-
ményünkben összefoglaljuk az e hipotézisből kiinduló legújabb laboratóriumi kí-
sérleteket és preklinikai vizsgálatokat, és ismertetjük a kísérleti eredmények alapján 
kifejlesztett italporral végzett klinikai vizsgálatokat. A készítmény biztonságosságát 
24 egészséges önkéntes részvételével, egyhetes kezelés során, az életminőségre 
kifejtett hatást 50 daganatos betegen, 4 hetes kezelés során tanulmányoztuk. A ké-
szítmény biztonságosnak bizonyult, és javította a daganatos betegek életminősé-
gét. A Culevit® italport „speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer” kategóriában 
regisztrálták. A humán daganatellenes hatás értékelésére onkológiai végpontú, 
randomizált, kettős vak, kombinációs klinikai vizsgálat elvégzésére van szükség.
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ket. Az AK, ellentétben a KK-val, erő-
teljesen toxikus volt a HeLa cervix 
laphámrák, a Caco-2 humán colon 
adenokarcinóma, a Hep G2 humán 
hepatocelluláris rák, az MCF7 hu-
mán emlő adenokarcinóma, a PC-3 
humán prosztatakarcinóma, az 
S-180 egér szarkóma, a Colon 26 egér 
kolorektális adenokarcinóma, a K562 
humán eritroleukémia, a Jurkat hu-
mán akut T-sejtes leukémia, az EL4 
egér limfóma és az A20 egér B-sejtes 
limfóma sejtvonalak esetében. 
Ugyanakkor az AK nem volt toxi-
kus a Vero afrikai zöldmajom vese, 
az MDCK kutya vese és az LLC-MK2 
Rhesus majom vese normál sejtvona-
lak, valamint a HRE primer humán 
vese epitélium sejtek esetében.3,4,6 
Nagyon lényeges eredmény, hogy 
az AK el tudta pusztítani a vizsgált 
„multidrug-rezisztens” MCF7/ADR 
humán emlő adenokarcinóma és 
AT3B-1 patkány prosztatakarcinóma 
sejteket is.4–6

Az AK minden esetben additív mó-
don fokozta a vizsgált citosztatikumok 
(doxorubicin, etopozid, mitoxantron, 
5-fluorouracil, vinblastin, mitomycin 
és cytarabin) hatását a különbö-
ző tumor sejtvonalak (MCF7, K562, 
Jurkat, Sp2/0-Ag14, A20, HeLa) el-
len, ugyanakkor a normál sejtvonalak 
(LLC-MK2, MDCK) esetében bizo-
nyos citosz tatikumok (doxorubicin, 
5-fluorouracil, ciszplatin) mellett kife-
jezett védőhatás volt megfigyelhető.6

Az AK ugyancsak szignifikánsan 
növelte a sugárkezelés tumorsejteket 
(A20, Jurkat, K562, Sp2/0-Ag14, 
HeLa) pusztító hatását, ugyanakkor 
a normál sejtek esetében (LLC MK2, 
MDCK) bizonyos mértékű védőha-
tás volt megfigyelhető az AK jelenlé-
tében.6

Az AK hatásmechanizmusának  

ismert részletei

Korábbi vizsgálataink során kimutat-
tuk, hogy az AK hatására tumor sejt -
vona lakban (HeLa, Sp2/0-Ag14, K562) 
az apoptózisra jellemző DNS-frag-
mentáció következik be, ellentétben 
a nem kezelt és a kontrollkeverékkel 
kezelt sejtekkel.3,5 Legfrissebb ered-
ményeink alapján az AK-kezelés PC-3 
sejtekben is apoptózist indukál, még-
pedig a mitokondriális útvonalon ke-
resztül: az AK-kezelés hatására csökken 
a mitokondriális membrán poten ciál 
és a mitokondriumok összmennyisé-
ge, továbbá aktiválódik a kaszpáz-9 és 
a kaszpáz-3 fehérje. Az AK apop tózist 
kiváltó hatását PC-3 xeno graf o kon in 
vivo is sikerült igazolnunk.7 Az apop-
tózis indukciója mellett az AK-kezelés 
gátolja a daganatsejtek proliferációját is, 
és a G1 fázisban blokkolja a sejtciklust, 
továbbá fokozza bizonyos apoptózis- és 
sejtciklus-szabályozó gének (PUMA, 
NOXA, BIM, P21) kifejeződését.7

Preklinikai vizsgálatok

Az AK daganatellenes hatása egér szingén 

és humán xenograft tumormodelleken

Az AK daganatellenes hatását szá-
mos egér és humán xenograf tumor-
modellen vizsgáltuk (Colon 26 egér 
kolorektális adenokarcinóma, B16 
egér melanóma, MXT egér emlő kar-
cinóma, S180 egér szarkóma, P388 
egér limfoid leukémia, HL-60 hu-
mán promieloid leukémia, PC-3 hu-
mán prosztata karcinóma, HT-29 hu-
mán colon karcinóma). A szingén egér 
tumormodellek estében 55–69%-os, 
míg a humán xenograf tumorok ese-
tében 40%-os daganatnövekedés-gát-
lást (TGI) okozott a 10 napig alkalma-
zott AK-kezelés.7 Bármely esetleges 

nem specifikus hatás kizárása érde-
kében elvégeztünk egy állatkísérle-
tet a már említett KK-val is. Eredmé-
nyeink alapján a KK nem befolyásolta 
a PC-3 xenografok növekedését.7

Az AK fokozza a citosztatikumok in vivo  

hatását

A Colon 26 egér kolorektális adeno-
karci nóma modellen összehasonlítot-
tuk az AK és az 5-fluorouracil (5-FU), 
valamint a ciszplatin daganatellenes 
hatását. Eredményeink alapján az AK 
daganatnövekedést gátló hatása ösz-
szemérhető az 5-FU és a ciszplatin ha-
tásával. A 10 napos kezelési időszak 
végén mért TGI az AK esetében 57%, 
az 5-FU esetében 47%, a ciszplatin ese-
tében 31% volt. Az AK szignifikáns 
mértékben fokozta a ciszplatin hatását 
(TGI: 73%), szignifikáns különbséget 
mértünk az önmagában alkalmazott 
kezelések és a kombinált kezelés daga-
natellenes hatása között.7

Klinikai vizsgálatok

Egészséges önkénteseken végzett  

biztonságossági vizsgálat

A kísérleti eredmények alapján kifej-
lesztett italpor termékformájú vizs-
gálati készítmény biztonságosságát 24 
egészséges önkéntes részvételével ér-
tékeltük egy periódusból álló, nyílt, 
többszöri adagolású vizsgálat során.8 
A vizsgálatot a DRC Gyógyszervizsgá-
ló Központ Kf. (Balatonfüred) végezte 
az európai irányelveken alapuló he-
lyes klinikai gyakorlat (good clinical 
practice, GCP) (ICH/CPMP/135/95) 
előírásainak és a vizsgálóhely szab-
ványműveleti előírásainak megfe-
lelően, a regionális és a helyi etikai 
bizottság engedélyének birtokában. 
A vizsgálat egy-egy szűrési, első napi, 
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nyolcadik napi és követési vizitből állt. 
Az önkéntesek a kezelés megkezdé-
se előtti napon érkeztek a kórházba, 
és a nyolcadik napig ott tartózkodtak; 
napi 25,5 g vizsgálati készítményt kap-
tak 600 ml vízben feloldva, naponta 10 
egyenlő adagban, 7 napon keresztül. 
A napi dózist a preklinikai vizsgálatok 
során alkalmazott napi dózis testfel-
szín alapján normalizált, humán ek-
vivalens dózisra történő átszámításá-
val határoztuk meg. A biztonságossági 
értékelés magába foglalta a nemkívá-
natos események előfordulásának rög-
zítését, a fizikális státus (életfunkciók, 
vérnyomás, pulzusszám) vizsgálatát, 
EKG készítését és laboratóriumi vizs-
gálatok (klinikai kémiai, hematológiai 
és vizeletvizsgálat) végzését.

A biztonságossági paraméterek (kli-
nikai kémia, hematológia, vizelet-
vizsgálat, életfunkciók, EKG) a szűré-
si viziten mért értékekhez képest nem 
mutattak érdemi eltérést. A vizsgálat 
során súlyos nemkívánatos esemény 
nem fordult elő. Az eredmények alap-
ján a vizsgálati készítmény egészséges 
önkéntesek körében, az alkalmazott 
adagban biztonságosnak és jól tolerál-
hatónak bizonyult.8

Daganatos betegeken végzett biztonságos-

sági és életminőséget értékelő vizsgálat

A készítmény daganatos betegek élet-
minőségére kifejtett hatását 50 daga-
natos beteg bevonásával értékeltük 
nyílt, egy periódusból álló, többszö-
ri adagolású, egyágú vizsgálat során.8 
A vizsgálatban I–IV. stádiumú, kemo-, 
radioterápia alatt álló, vagy a dagana-
tos betegséget 3 hónapnál nem régeb-

bi dokumentációval alátámasztó bete-
gek vettek részt. A betegek napi 25,5 g 
vizsgálati készítményt kaptak 600 ml 
vízben feloldva, naponta 10 egyenlő 
adagban, 28 napon keresztül. A vizs-
gálat egy szűrési vizitből (SZ), három 
kezelési alatti vizitből (N1, N7, N28) és 
egy követési vizitből (K) állt. Az SZ, N1, 
N7, N28 és K viziteken elvégzett biz-
tonságossági értékelés a nemkívánatos 
események előfordulásának rögzítését 
és az egészséges önkénteseken végzett 
vizsgálattal megegyező biztonságossági 
paraméterek mérését foglalta magába. 
Az életminőségre kifejtett hatást az SZ, 
N1 és N28 viziteken kitöltött EORTC 
QLQ-C30 kérdőívvel (European Orga-
nization for Research and Treatment of 
Cancer Quality of Life Questionnaire 
Core 30) mértük. Eredményeink alap-
ján a vizsgálati készítmény dagana-
tos betegeknél történő alkalmazása 
biztonságos, és javítja a betegek élet-
minőségét: az egészségi állapot/élet-
minőség pontszám szignifikáns emel-
kedést mutatott az N1 és N28 vizitek 
között (emelkedés: 22,92; p<0,001).7 Az 
EORTC QLQ-C30 tüneti pontszámai 
alapján a készítmény szignifikáns mér-
tékben csökkentette a fáradtságot, a fáj-
dalmat, a nehézlégzést és a hasmenést, 
míg a funkcionális pontszámok alapján 
a készítmény alkalmazása javította a fi-
zikai funkciókat, a szerepfunkciókat, az 
érzelmi funkciókat, az értelmi funkció-
kat és a szociális funkciókat.8

Konklúzió

A klinikai vizsgálatok alapján a ké-
szítményt a „speciális – gyógyásza-
ti célra szánt – tápszer” kategóriában 

regisztrálta az illetékes hatóság, és 
a készítmény Culevit® italpor néven 
forgalomba került. A Culevit® italpor 
alkalmazását a szokásos orvosi keze-
lések (műtét, sugárkezelés, kemoterá-
pia, biológiai terápiák) kiegészítése-
ként javasoljuk a daganatos betegek 
számára.
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