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Összefoglaló 

A nyújtott hatóanyagleadású parenterális készítmények alkalmazása a gyógyszerek dózisának és ezzel együtt az 

injekciók gyakoriságának jelentős csökkenését eredményezheti, ami a mellékhatások és a toxicitás jelentős 

mérséklésével együtt a betegek kényelemérzetét növelheti. A szabályozott hatóanyagleadású biokompatibilis és 

biológiailag lebontható interferon-béta tartalmú kompozit részecskék előállítása a szklerózis multiplex 

kezelésében alkalmazott formátumok hatékonyságának javítását célozta meg. Az interferon béta csökkenti a 

relapszusokkal-remissziókkal járó definitív szklerózis multiplexes betegek tüneteit. 

A munka kezdeti szakaszában előkísérleteket végeztünk bovin szérum albumin modellfehérjével olyan <200 nm 

átlagos méretű kompozit részecskék előállítására, amelyek megfelelő kapszulázási hatékonysággal zárják 

magukba a fehérjét. A részecskék abban az esetben képesek hosszabb ideig elkerülni a makrofágokat és a 

véráramban keringeni, amennyiben a méretük nem haladja meg a 200 nm-t. A fehérjék mikrokapszulázása az 

egyik leghatékonyabb előállítási eljárással, az összetett emulziós-oldószer elpárologtatásos/diffúziós módszerrel 

történt. Három különböző molekulatömegű poli(tejsav-glikolsav) (PLGA) hordozó polimer, ill. két különböző 

pegilált poli(tejsav-glikolsav) (PEG-PLGA) jelenlétében készítettünk nanorészecskéket. Vizsgáltuk a kapszulázó 

polimer koncentrációjának, az ultrahangos kezelés körülményeinek (pl. a geometriának, az ultrahang 

erősségének és az idejének) és az emulgeáló oldat koncentrációjának az átlag szemcseméretre gyakorolt hatását. 

A megfelelő átlag szemcseméretű minták esetében meghatároztuk a nem kapszulázott fehérje mennyiségét mikro 

BCA módszerrel, amelyből számítottuk a kapszulázási hatékonyságot. A kapszulázási hatékonyság 28%-tól 

95%-ig változott. A kísérletek során alkalmazott polimer koncentrációk esetében összefüggést állapítottunk meg 

a mikrokapszulák szemcsemérete és a kapszulázási hatékonyság között. A fenti paraméterek változtatásával 

optimalizáltuk a kísérleti körülményeket. A modellkísérletek alapján mind PLGA, mind PEG-PLGA polimerrel 

sikeresen, 80-90% kapszulázási hatékonysággal állítottunk elő aktív hatóanyagot, humán interferon-bétát 

tartalmazó 160-170 nm átlag szemcseméretű részecskéket. A mikrokapszulák in vitro hatóanyagleadási 

kinetikáját vérplazmában 37°C hőmérsékleten vizsgáltuk. A fenti eredményeket felhasználva az in vivo leadási 

kinetika vizsgálatokhoz patkány interferon-béta mikrokapszulázását irányoztuk elő. Mindezen tapasztalatok 

alapot jelentenek további új típusú biokompatibilis és biológiailag lebontható polimer hordozók 

alkalmazhatóságának vizsgálatára. 
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