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KUTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA, CÉLJA ÉS VÁRHATÓ KIMENETELE

A tumoros megbetegedések évről évre a világ vezető halálokai között szerepelnek. Nap-
jainkban – a sebészeti beavatkozások és az ionizáló sugárzások használata mellett – a ke-
moterápia a legelterjedtebb gyógymódok közé tartozik. Sajnos, a különböző rákos sejtek 
úgy nevezett multidrog rezisztenciát alakíthatnak aki, melynek következtében a kemo-
terápia hatékonysága nagyban csökken, a betegek túlélési esélyeivel párhuzamosan. A 
multidrog rezisztencia, mint jelenség mögött számos mechanizmus állhat. A tumorsejtek 
sejthártyájában gyakran találunk olyan molekuláris pumpákat, amelyek képesek sokféle 
kemoterápiás szer egymástól akár nagyban különböző molekuláit is a sejten kívülre jut-
tatni, így védve a tumorsejteket. A kutatók korán felismerték, hogy amennyiben képesek 
lennénk szelektíven gátolni ezen pumpák működését, úgy az ilyen fehérjéket expresszáló 
rákos sejtek esetében nagyobb hatékonysággal lehetne kemoterápiát alkalmazni, amely 
számos emberélet megmentéséhez vezethet. Kutatócsoportunk különböző nanorészecs-
kéket és szintetikus szteroidszármazékokat tesztel in vitro körülmények között tumoros 
és nem-tumoros sejtkultúrákon. Számos biokémiai és molekuláris biológiai módszerrel 
arra keressük a választ, hogy vajon ezek a hatóanyagok képesek-e gátolni a fent említett 
pumpák működését. Amennyiben kísérleteink kedvező eredményeket hoznak, úgy mun-
kánkat szeretnénk in vivo állatkísérletekre is kiterjeszteni. Kutatómunkánk szervesen hoz-
zájárul ahhoz a világméretű erőfeszítéshez, hogy valamikor a jövőben a tumoros megbe-
tegedések is a gyógyítható betegségek közzé tartozzanak.
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