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KUTATÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA
A modern gyógyszerfejlesztés jövője az innovatív nano
technológiai eljárásokkal előállított termékek irányába
mutat, amelyek csökkentett hatóanyagtartalmat, bizonyos
esetben célzott terápiát és gazdaságosabb gyártást jelent
hetnek. Ezért tartjuk kiemelten fontosnak az újabb nano
technológiai eljárások kutatását, nanohordozók fejlesz
tését, valamint azok alkalmazását a gyógyszerformulálás
területén. Munkánk célkitűzése innovatív nanotechnológiai
eljárások fejlesztése és optimalizálása, technológiai proto
kollok kidolgozása, valamint a gyógyszerforma és a beviteli
kapu tervezése a hatásoptimalizálás céljából. Ezek alapját
képezik a terápiaspecifikus nanogyógyszer fejlesztésének.
Alternatív, elsősorban pulmonális/nazális gyógyszerbevi
tellel lokális és szisztémás hatás kiváltása a cél. A pulmonális
és a nazális generikus készítmények fejlesztésére nagy szük
ség van, mivel a jelenleg forgalomban lévő készítmények
védettsége hamarosan lejár. Terápiás aspektusból továbbra
is a lokális asztma és a COPD (Chronic Obstuctive Pulmo
nary Disease)/ krónikus obstruktív tüdőbetegség kezelése
tekinthető az inhalációs terápia fő indikációinak. Azonban
szisztémás kezelés vonatkozásában is már forgalomban
vannak inhalációs készítmények például diabétesz vagy ski
zofrénia kezelésére. Számos újfajta, szisztémás hatóanyag
bejuttatására kifejlesztett nazális termék már forgalomban
van a piacon. A központi idegrendszeri betegségek kezelé
sére szánt, a nazális utat kihasználó gyógyszerek esetében
gyors és hatékony agyi farmakon koncentrációt biztosító
nazális hordozórendszerek fejlesztése azonban egy új kuta
tási terület.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK
Kutatócsoportunk jelentős tapasztalattal rendelkezik mo
dern nanotechnológiai eljárások vonatkozásában (pl.száraz/
nedves őrlés bolygómalomban, nagynyomású homogeni
zátorral és ultrahanggal; mikor- és nano porlasztva-szárítás;
nanoprecipitáció; plazma-szintézis; elektroporlasztás). Le
hetőséget biztosítunk nanotechnológiai eljárások tanulmá
nyozására; a preformuláció során alkalmazható innovatív
technológiai protokollok és vizsgálati eljárások kidolgozá
sára (i); pulmonális, nazális gyógyszerformák tervezésére
(ii); valamint azok in vitro-ex vivo-in vivo vizsgálataira (iii).

A fizikai és kémia karakterizálást porröntgern, FTIR, termo
analitikai és mikrometriai (méretanalízis, mikroszkópia,
porreológia) vizsgálatokkal végezzük. Gyógyszerkönyvben
hivatalos mesterséges közegekben (gyomornedv, bélnedv,
tüdő és nazális folyadékok) tanulmányozható a hatóanyag
felszabadulás és felszívódás. Speciális modellekkel (Ander
sen impaktor, horizontális cellák) prediktálható pl. a tüdő
depozíció vagy humán orrnyálkahártyán keresztüli diffúzió
mértéke.
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