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A Magyarországon már 10 éve kifejlesztett, a bőrrák tüneteinek enyhítésére szolgáló 
krém kifejlesztésének megalapozottságát jelzi az amerikai Yale egyetem kutatóinak 
minap bejelentett kutatási iránya. 

A magyar kutatók által a bőrrák, így a melanoma, basalioma, spinalioma és Kaposi-sarkoma 
tüneteinek kezelésére egy évtizede kifejlesztett és már 6 éve bevezetett készítmény 
alkalmas arra, hogy a bőrrák egyes fajtáinak tüneteit enyhítse, a beteg életkörülményeit 
javítsa és várható élettartama meghosszabbításának esélyét növelje, bőrön át történő 
bevitelének módja pedig hasonlít arra, amivel a Yale kutatói jelenleg foglalkoznak. 
 
Tarek M. Fahmy és munkatársainak, a Yale egyetem kutatóinak minapi bejelentése azért 
keltett feltűnést, mert a Nature Materials-ben publikált eljárás szerint eljárásuk egyszerre 
kétféle módon hatva tervezi elérni a kívánt hatást. Az érintett bőrfelületre alkalmazva 
egyrészt erősíti a beteg immunrendszerét és ezzel fokozza a szervezet védekező erejét, 
miközben csökkenti a rákos sejtek ellenálló képességét és a bőrrák káros hatásait. Bár a 
Yale egyetem kutatói által ismertetett eljárás készítménnyé történő fejlesztése még jó 
néhány évet igényel, mindez mégis megerősíti annak az elgondolásnak a helyességét, hogy 
a bőrrák tüneteinek kezelésére a bőrön keresztül történő anyagbevitel messzemenőkig 
alkalmas. Mindez alapjaiban erősítik meg egy 10 évvel korábbi magyar fejlesztés 
helyességét. 
 

 
 

A R47-PROTUMOL® nevű magyar termék egyik különlegessége, hogy kifejlesztői megoldást 
találtak arra a kihívásra, hogyan lehet megvalósítani nagyméretű molekulák bőrön át történő 
bevitelét. Pozitív hatásait egereken végzett klinikai kísérletek igazolták, amelyek ugyanazt 
állapították meg, mint a Yale-n zajlott egérkísérletek. A módszer gátolta a daganat 
növekedését a vizsgált egerekben, és a kezelés hatására az egerek túlélési ideje megnőtt. A 
hatásosságot az egyes betegeken alkalmazott kezelések pozitív eredményei is 
alátámasztják. A szer Magyarországon olyan klinikailag vizsgált kozmetikai készítmény, 
amely hatóanyagai révén enyhítheti a bőrön jelentkező elváltozásokat. 

http://www.hazipatika.com/


 
Dr. Pécsek Mária szegedi sebész főorvosnő vizsgálati anyaga szerint a növényi 
hatóanyagokat tartalmazó krém melldaganatok, közte fekélyes és áttétes tumorok esetében 
és más, testfelszínhez közeli rosszindulatú daganatok esetében is orvosilag igazoltan 
segített. A beszámoló szerint hat hónap alatt egy 6-7 centiméteres tumor 1 centiméteressé 
vált, a hónalji metastasis (áttét) pedig eltűnt. Kifekélyesedő emlő tumor esetében a 
kifekélyesedés megszűnt, a tumor mérete csökkent, így a daganat eltávolíthatóvá vált. 
 
A bőrrák a rákbetegségek egyik legelterjedtebb fajtája. A bőrrákos megbetegedések 
túlnyomó része, mintegy 95 százaléka a jó eséllyel gyógyítható kategóriába tartozik, és alig 5 
százalékot tesz ki a rosszindulatú megbetegedések csoportjába tartozó melanoma 
malignum, ami viszont az összes rákfajta közül - beleértve a belső szervi rákokat is - a 
legmagasabb halálozási arányú (80 százalék).  
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The well-foundedness of the development already 10 years ago in Hungary of the 
Cream serving to abate the symptoms of skin cancer is testified by the course of 
research of Yale University, USA, announced their researchers other day.  

The product, developed by Hungarian researchers a decade ago and introduced already 6 
years ago to treat the symptoms of skin cancer such as melanoma, basalioma, spinalioma 
and Kaposi-sarcoma, is suitable to abate the symptoms of certain kinds of skin cancer, to 
improve the quality of life of the patient and the chances of extending his expectable lifetime, 
and the method of getting it into the organism through the skin bears a resemblance to the 
one Yale’s researchers are presently engaged in.  
 
The notification of Yale University’s researchers, Tarek M. Fahmy and his colleagues the 
other day made a sensation because, according to the method published in NatureMaterials, 
their method intends to achieve the desired effect acting in a dual way simultaneously. By 
applying it on the relevant skin surface, on the one hand it strengthens the immune system of 
the patient, thus enhancing the defensive strength of the organism while, on the other hand, 
it reduces the power of resistance of the cancerous cells and the maleficent effects of skin 
cancer. Though developing the method delineated by the researchers of Yale University into 
a product will need several further years, all this confirms the correctness of the conception 
according to which getting the agent into the organism through the skin is eminently 
expedient for treating the symptoms of skin cancer. All this fundamentally affirms the 
correctness of a 10 year earlier Hungarian development.  
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One specificness of the Hungarian product called R47-PROTUMOL® is that its developers 
found the solution to the challenge how to achieve getting big-size molecules into the 
organism through the skin. Its positive effects were verified by clinical experiments on mice, 
the observations of which were the same as those of the mice experiments carried out at 
Yale. The method balked the growth of the tumour in the examined mice, and as a result of 
the treatment the survival time of the mice was extended. Effectiveness is also confirmed by 
the positive results of the treatments applied on individual patients. In Hungary the remedy is 
such a clinically tested cosmetic product which, via its effective agents may relieve lesions 
appearing on the skin. 
 
According to the examination material of Dr. Mária PÉCSEK, chief surgeon in Szeged, it was 
medically approved that the cream, which contains vegetable effective agents, helped in the 
cases of breast tumours, ulcerous and metastatic tumours and other malignant tumours 
close to the skin surface. According to the report a 6-7 cm tumour was reduced to 1 cm in six 
months, and the arm-pit metastasis disappeared. In the case of a breast tumour growing 
ulcerous the ulcer disappeared and the size of the tumour lessened, so it became 
removable. 
 
Skin cancer is one of the most prevalent types of cancers. The predominant majority, almost 
95 % of skin cancer cases, belong to the category which can be cured with a fair chance, 
while melanoma malignum, which belongs to the group of malignant diseases, is barely 5 %. 
However, it is this disease the mortality rate of which is the highest (80 %) from among all 
kinds of cancers, including cancers of the insides as well. 
   
 

 


