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1 ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A különbözı etiológiájú nyelıcsıgyulladásokban gyakran tapasztalható fájdalom és 

nyelési nehezítettség, amelyek kezelés nélkül a betegek állapotromlását idézhetik elı. Ennek 

elkerülése érdekében a fájdalom hatékony csillapítása elengedhetetlenül fontos, azonban a 

hagyományos szájon keresztül alkalmazható gyógyszerek biohasznosíthatóságát a májban 

végbemenı first pass metabolizáció jelentısen csökkenti. Normális körülmények között a 

nyelıcsıben gyógyszerfelszívódás nem jöhet létre a rövid tranzitidı és a nyelıcsövet bélelı el 

nem szarusodó laphám miatt, ugyanakkor számos esetben kívánatos volna egy olyan lokálisan 

alkalmazható fájdalom és gyulladáscsökkentı hatású gyógyszer, amely elsıdlegesen az 

elváltozás helyén fejtené ki a hatását.  

Célkitőzésem egy olyan szabályozott hatóanyagleadású gyógyszerhordozó rendszer 

formulálása, amely hosszú idıre képes kitapadni a nyelıcsı nyálkahártyájának felszínéhez, 

ezáltal fokozva az adott gyógyszer biohasznosulását, csökkentve a nem kívánatos 

mellékhatásokat. Munkám során olyan cellulózszármazékot (Metolose® 60SH 4000) 

választottam, amelynek bioadhezív, filmképzı, felületaktív tulajdonságai már régóta ismertek, 

másrészrıl hımérsékletváltozás hatására gélesedésre képes. Azt a hımérsékletet, amelyen a 

szol állapotú rendszerbıl fázisátalakulással gél állapotú rendszer alakul ki, termális gélesedési 

hımérsékletnek (T2), míg ezt az egyébként reverzibilis folyamatot termális gélesedésnek 

nevezzük. Mivel az alkalmazott Metolose® 60SH 4000 termális gélesedési hımérséklete az 

alkalmazás helyének fiziológiás hımérsékleténél jóval magasabb értéken következik be      

(62 ºC), ezért ennek lecsökkentésére különbözı módszerek és segédanyagok alkalmazása 

szükséges. Az 5%-os NaHCO3 alkalmazásával a termális gélesedési hımérséklet sikeresen a 

testhımérsékletre lecsökkenthetı, míg erre az alifás alkoholok és a pH nem alkalmasak. 

Vizsgálataimból megállapítható, hogy az alkalmazott farmakonok közül az acetilszalicilsav és 

a piroxikám mutatta a legjobb felszabadulási és penetrációs értékeket. Amennyiben a 

gélrendszer készítése során pufferrendszert alkalmaztam, a hatóanyag felszabadulása és 

penetrációja nagymértékben javult.  

Vizsgálataimmal bizonyítottam, hogy különbözı segédanyagokkal (vízoldékony sók, 

cukorészterek) olyan speciális tulajdonságokkal rendelkezı Metolose® alapú 

gyógyszerhordozó gélrendszer alakítható ki, amelybıl az inkorporált hatóanyag teljes 

mértékben felszabadulhat. 
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2 SUMMARY 

 
 
Several illnesses related to the oesophagus result in an inflammation which may cause pain, 

dysphagia, weight loss of the patient. It is essential for us to focus on the effective analgetic 

and anti-inflammatory therapy, as the availability of the conventional oral administrated 

dosage forms is limited. Due to its short transit time and the relative impermeability of the 

stratified squamous epithelium, drug absorption from the oesophagus is not significant in 

comparison to the other parts of the gastrointestinal tract. However it would be desirable that 

locally acting agents should be used in the treatment of the pain and inflammation in several 

cases. In order to reach a considerable drug effect and absorption from the mucosal surface of 

the oesophagus, contact time should be prolonged by using different methods. The aim of this 

study was to formulate a novel thermoresponsive and bioadhesive in situ gelling drug delivery 

hydrogel system which can adhere to the mucosal surface in the oesophagus, improving the 

transit time and the bioavailability and decreasing the side effects. In my present work a 

water-soluble cellulose derivative hydroxypropyl methylcellulose (Metolose® 60SH 4000) 

was used as a thermoresponsive and bioadhesive material. The Metolose® 60SH 4000 

aqueous system is in sol phase at room temperature, and at a certain temperature it turns into 

gel phase. The temperature where the gelation can be observed is referred to as thermal 

gelation temperature (T2). In normal conditions the gelation temperature of Metolose® 60SH 

4000 is above body temperature (62 °C), while by using 5% NaHCO3, this temperature can be 

shifted to body temperature. The alteration of the pH had no influence on T2. Based on my 

experiments, piroxicam and acetylsalicylic acid proved to have the best permeation and 

release abilities from the thermal gel. Based on my investigations that were carried out to 

examine the dependence of these processes on pH, I can conclude that the basic medium is 

preferable for the release and permeation. My investigations proved that by using different 

additives (water-soluble salts, sugar esters) a special behaviour Metolose® based drug carrier 

system can be developed from which the incorporated drug can release up to 100%. 
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3 BEVEZETÉS 
 
 A nyelıcsıgyulladás számos esetben fájdalmat és nyelési nehezítettséget okoz, 

amelynek hagyományos gyógyszerformákkal történı hatékony kezelése gyakran 

nehézségekbe ütközik. A fájdalom és a gyulladás terápiájában többféle orálisan adagolható, 

szisztémás hatású gyógyszerforma ismert, azonban a tápcsatornából felszívódó hatóanyagok 

nagy része a májban végbemenı first-pass metabolizáció hatására lebomlik. A 

biohasznosíthatóság növelése érdekében az utóbbi évtizedekben világszerte számos 

kutatócsoport fejlesztett ki bioadhezív gyógyszerrendszereket, amelyek egyaránt alkalmasnak 

bizonyultak helyi és szisztémás hatású hatóanyagok (farmakonok) bevitelére különbözı 

nyálkahártyafelszíneken keresztül. Sajnálatos módon azonban a nyelıcsıgyulladások lokális 

kezelésére alkalmas készítmény eddig alig ismert, pedig számos esetben kívánatos volna egy 

olyan lokálisan alkalmazható fájdalom és gyulladáscsökkentı hatású gyógyszer, amely 

elsıdlegesen az elváltozás helyén fejti ki a hatását. 

4 CÉLKIT ŐZÉSEK 
 
Doktori értekezésem célja, hogy bemutassa a különbözı etiológiájú nyelıcsıgyulladások 

kezelésére lokálisan alkalmazható bioadhezív, a nyelıcsıben testhımérséklet hatására in situ 

gélesedı gyógyszerhordozó-rendszer kialakítását, amelyben hatóanyagként hagyományos 

nem-szteroid gyulladáscsökkentı farmakonokat (NSAID) alkalmaztam.  

5 MÓDSZEREK 
 

5.1 2% -os Metolose® 60SH 4000 gél készítése 
 
Főthetı mágneses keverın, folyamatos keverés mellett 5,0 g 70 °C-os vízhez 0,2 g Metolose® 

60SH 4000 port adagoltam és kevertem a teljes átnedvesedésig. Ezután 4,8 g hideg vizet 

adtam hozzá és jégfürdıbe állítva folyamatosan kevertem, amíg a rendszer fel nem tisztult. A 

vizsgált hatóanyagokat és a segédanyagokat megfelelı koncentrációban az így elkészült 

gélekhez adtam hozzá. 
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5.2 Rotációs viszkozimetriás vizsgálat 
 

A termális gélesedési hımérséklet meghatározása érdekében az elkészült szobahımérséklető 

szolt a rotációs viszkoziméter tartályába bekészítve, a megfelelı mérési paraméterek 

beállítása után elindítottam a vizsgálatot. A mérés során a berendezést elıször 20 °C-ról       

80 °C-ra főtöttem, majd visszahőtöttem 20 °C-ra, és a kapott viszkozitás-hımérséklet 

függvény alapján meghatároztam a termális gélesedési hımérsékletet. Vizsgálataimhoz 

HAAKE VT550 rotációs viszkozimétert, Peltier TC81 termosztátot használtam. Mérési 

paraméterek: mérıfej: SV2, G=50 1/perc, t=900 s. A főtési sebesség 4 °C/perc. 

5.3 In vitro bioadhezivitás vizsgálat 
 
A bioadhezivitást in vitro körülmények között a nyálkahártyát szimuláló Sartorius membrán 

(RS Sartorius membranfilter SM 16754, átmérı 25 cm) felhasználásával végeztem. A mérés 

során 38 °C-ra temperált, üvegfallal ellátott kamrába függılegesen behelyeztem az üveglapra 

helyezett lipofil folyadékkal átitatott membránt, amit mesterséges nyállal (pH=7 puffer) is 

átitattam. A mérés kezdetén ennek a membránnak a tetejére dózisnyi mennyiségő (5% 

NaHCO3 –ot tartalmazó 2,0 g 2% Metolose 60SH) gélt helyeztem, és stopperórával mértem 

az idıt, ami alatt a gél lefolyik a membrán aljára.  

5.4 In vitro hatóanyagleadás vizsgálat 
 
A frissen elkészített, hatóanyagot tartalmazó gélbıl fémcellába mértem 2,0 g mennyiséget, 

majd azt cellulózmembránnal légmentesen lezártam. Ezt követıen a PTWS Pharmatest 

kioldódásvizsgáló készülék tartályaiba 100 ml, 38 °C-os, emberi nyálat szimuláló pH=7,0 

puffert öntöttem. A fémcellákat a tartály aljára helyezve állandó, 50 1/perc fordulatszám 

mellett forgólapát segítségével elindítottam a keverést. Megfelelı idıközönként 5 ml mintát 

vettem, amelyet az eredeti kioldóközeggel pótoltam. A kivett mintákból a kioldódott 

hatóanyag-mennyiségét spektrofotometriás módszer segítségével határoztam meg.  

5.5 In vitro penetrációs vizsgálat 
 
A mérés során a vizsgálandó gélt a Franz-féle diffúziós cella nyálkahártyát szimuláló 

membránjára helyeztem, amelyet elıtte Sartorius-féle lipofil impregnáló folyadékkal 

impregnáltam. A membrán éppen érintkezett a szöveti pH-t szimuláló pH=7,5 pufferoldattal. 

A cellát 38 °C-ra temperáltam, majd folyamatos kevertetés mellett elindítottam a mérést. A 

pH=7,5 értékő akceptor közegbıl megfelelı idıközönként 5 ml mintát vettem, melyet az 
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eredeti kioldóközeggel pótoltam. A mintákból a kioldódott hatóanyagmennyiséget 

spektrofotometriás módszer segítségével határoztam meg. 

5.6 In vitro hatóanyag felszívódás vizsgálat a gélekbıl 
 
A Sartorius készülék (SM 16753 Sartorius Resorptionsmodell) I. tartályába 100 ml 

gyomornedvet szimuláló pufferoldatot (donor közeg, pH=1,2), a II. tartályába 100 ml plazmát 

szimuláló pufferoldatot (akceptor közeg, pH=7,5) öntöttem. A rendszert 37 °C-ra 

temperáltam, majd az I. tartályba bemértem 10 g gélrendszert.  

A két tartály közé a lipofil anyaggal impregnált membránt (RS Sartorius membranfilter SM 

16754, hasznos felülete 40 cm2) helyeztem és megindítottam a közegek áramlását a cellába 

helyezett membrán két oldalán. Mindkét tartályból meghatározott idıközönként mintákat 

vettem (5,0 ml), amelyeket nem pótoltam. A kivett minták fényelnyelését spektrofotométerrel 

határoztam meg.  

5.7 Szövettani vizsgálat 
 
Vizsgálataimat a Semmelweis Egyetem által elfogadott - a laboratóriumi állattartásra és 

állatkísérletekre vonatkozó - etikai szabályok messzemenı betartásával végeztem. Az in vivo 

kísérleteimhez négy darab Whistar típusú hím patkányt (súlyuk: 407±15 gramm) használtam 

fel.  

A kezelt patkányok nyelıcsövébe 22 G átmérıjő etetıszondán keresztül 0,4 ml 5% NaHCO3 

tartalmú 2%-os Metolose® 60SH 4000 gélt, illetve a kontroll patkányok nyelıcsövébe 

ugyanezzel a módszerrel fiziológiás sóoldatot adagoltam. Ezt követıen intraperitoneálisan 

bejuttatott urethan (1,3 g/kg) segítségével az állatokat 12 órán keresztül narkózisban 

tartottam, majd ezt követıen az állatokból eltávolított nyelıcsövek fiziológiás sóoldatban 

történı lemosás után 10%-os formaldehidben fixálásra kerültek. Paraffinba ágyazás után a 

blokkból metszetek készültek, amelyeket hematoxilin-eozinnal történı megfestés után 

fénymikroszkóp segítségével értékeltem.  

6 EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 
 

Kísérleteim során termoreszponzív gélképzı alapanyagként különbözı Metolose® 

típusokat (SM, 60SH, 90SH) hasonlítottam össze annak érdekében, hogy meghatározzam az 

optimális viszkozitású rendszert mind a szobahımérséklető szol, mind a szervezetben 

testhımérséklet hatására kialakuló termális gél esetében. 
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Reológiai vizsgálatok eredményeim alapján megállapítottam, hogy a 

szobahımérsékleten a különbözı Metolose® típusokból kialakított szol rendszerek között az 

orális adagolást és a lenyelést befolyásoló lényeges konzisztenciabeli különbség nem 

tapasztalható, azonban a termális gélek konzisztenciája között már jelentıs különbségek 

mutathatóak ki: a Metolose® SM 4000 gél esetében egy alaktartó, szilárdabb termális gél 

alakult ki, amely diszkomfort érzést válthat ki a nyelıcsıben. A Metolose® 90SH gél esetében 

egy lágyabb termális gél nyerhetı, azonban a termális gélesedési hımérséklete relatíve magas. 

Mindezeket figyelembe véve ezért további vizsgálataimhoz a Metolose® 60SH típust 

választottam, mivel mind az orális adagolás, mind a nyelıcsıben kialakuló termális gélesedés 

szempontjából ideális rendszert biztosítható alkalmazásával.  

További reológiai módszerekkel határoztam meg a termális gélesedési hımérsékletet. A 

mérések eredményei alapján megállapítható, hogy a Metolose® 60SH oldat termális 

gélesedése jóval a testhımérséklet feletti hımérsékleten következik be (62 °C), ezért további 

kísérleteimben a termális gélesedési hımérsékletnek a testhımérsékletre történı lecsökkentés 

érdekében különbözı lehetıségeket vizsgáltam meg (Metolose® típusa, koncentrációja, pH 

hatása, segédanyagok, felületaktív anyagok). 

A Metolose® 60SH 4000 koncentrációjának hatását tanulmányozva azt tapasztaltam, 

hogy a koncentráció növelése megváltoztatta a termális gélesedési hımérsékletet. A 

koncentráció növelésével 2 % felett már szobahımérsékleten is erısen viszkózus – tehát 

nehezen lenyelhetı - rendszert alkotnak. Ezt figyelembe véve a továbbiakban a 2%-os 

Metolose® 60SH 4000-t tartalmazó rendszert alkalmaztam. 

 A pH hatásának vizsgálata során eredményeim alapján megállapítottam, hogy a 

szobahımérséklető rendszerek esetében sem kicsapódás, sem elfolyósodás nem tapasztalható, 

ami a gélek nagyfokú stabilitását bizonyítja a vizsgált körülmények között. A pH-változás 

hatására (pH=2-8) nem változott meg a rendszer termális gélesedési hımérséklete, azonban 

szobahımérsékleten némi eltérés mutatkozott az egyes oldatok között. A szobahımérséklető 

szol rendszerek közül a pH=8 pufferrel készített szol rendelkezik a legalacsonyabb 

viszkozitással, ami könnyen adagolható, valamint jótékony hatású lehet a gyulladásos szövet 

savas kémhatásának ellensúlyozására.  

 Vizsgálva a segédanyagként alkalmazott alifás alkoholok hatását, azt tapasztaltam, 

hogy a glicerin, a propilénglikol, valamint a PEG 400 jelentıs mértékben megnövelték a 

termális gélesedési hımérsékletet, ezért további alkalmazásuktól eltekintettem.  

 A vízoldékony sók (KCl, NaCl, NaHCO3) hatását tanulmányozva azt tapasztaltam, 

hogy alkalmazásukkal a termális gélesedés hımérséklete sikeresen csökkenthetı. A vizsgált 

sótípusok különbözı mértékben csökkentik a termális gélesedés hımérsékletét 38 °C-ra. 
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Kísérleteimet továbbiakban azért a NaHCO3 felhasználásával folytattam, mert bázikus 

kémhatása miatt a savas karakterő gyulladásos szövetekben halmozódva jótékony hatású 

lehet.  

 Vizsgálataim eredményei alapján megállapítottam, hogy a vizsgált NSAID 

hatóanyagok terápiás koncentrációban (0,5%) nem változtatták meg a vízoldékony sót még 

nem tartalmazó rendszer termális gélesedési hımérsékletét, és nem befolyásolták 

szobahımérséklető gél konzisztenciáját sem, tehát fizikai jellegő interakció nem jön létre a 

rendszer és a farmakon között. Amennyiben azonban a farmakonokat az NaHCO3 tartalmú 

gélhez adagoltam, úgy a legnagyobb mértékben a legsavasabb karakterő acetilszalicilsav 

(ASA), legkevésbé pedig a lúgosabb karakterő amidazofen (AM) csökkentette a termális 

gélesedési hımérsékletet.  

In vitro bioadhezivitási vizsgálataim eredményei alapján megállapítottam, hogy a 

kialakított gélrendszer ideális esetben 1 órán át képes feltapadni a nyelıcsı 

nyálkahártyafelszínére. 

In vitro hatóanyagleadási vizsgálataim eredményei alapján megállapítottam, hogy a 

NSAID farmakonok felszabadulása között igen nagy különbségek mutatkoznak. A vizsgálat 

idıtartama alatt (1 óra) testhımérséklető termális gélrendszerbıl történı hatóanyag 

felszabadulás a piroxikám és az amidazofen esetében mutatott 50% körüli kioldódási jó 

értéket, míg ez a szalicilsav és az ibuprofen esetében csupán néhány százalék volt. 

A hatóanyagok oldékonysági vizsgálatának eredményeibıl megállapítottam, hogy 

amíg a piroxikám, az amidazofen, az ibuprofen, az acetilszalicilsav és az indometacin 

esetében ebben a közegben kimagaslóan jó értékek tapasztalhatóak, addig a diklofenák-

nátrium alacsony oldékonyságot mutatott.  

In vitro penetrációs vizsgálataim eredményei alapján megállapítottam, hogy a 

vizsgált rendszerbıl az amidazofen és a piroxikám jó penetrációs készséggel rendelkezik, míg 

a többi hatóanyag jóval kisebb mennyiségben penetrálódott. A piroxikám további elınye a 

hosszú biológiai felezési idı (t½
β=50 óra), amely lényegesen meghosszabbítja a szövetekbe 

penetrálódott hatóanyag tartózkodási idejét. 

Figyelembe véve azt, hogy a segédanyagként alkalmazott 5%-os NaHCO3 enyhén 

lúgos kémhatást biztosít, valamint hogy a piroxikám oldékonysága erısen pH-függı, 

magyarázatotot kapunk arra, hogy miért ad a piroxikám lúgos közegben kimagaslóan jó 

értékeket. 
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 Az in vitro hatóanyagfelszívódási vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, 

hogy amennyiben a kialakított gélt, nemcsak lokálisan a nyelıcsıben ható rendszert, hanem 

mint szisztémásan ható készítményt is értékeljük, a vizsgált hatóanyagok közül a piroxikám 

mutatkozik a legmegfelelıbbnek. Az eredményes kezeléshez a piroxikám által mutatott jó 

eredményeken túl, a piroxikám hosszú biológiai felezési ideje (t½
β= 50 óra) is hozzájárulhat. 

A piroxikám felszabadulásának és penetrációjának növelése érdekében alkalmazott különbözı 

HLB értékő és zsírsav tartalmú cukorésztereket hatásvizsgálatának eredményei alapján 

megállapítottam, hogy a cukorészterek közül az L-1695 (HLB= 16) alkalmazása esetén a 

piroxikám esetében közel 100%-os hatóanyag felszabadulás érhetı el. Az állatkísérletek során 

nyert szövettani metszetek elemzése alapján megállapítható, hogy az 5%-os NaHCO3-at 

tartalmazó Metolose® gél a 12 órás vizsgálati idıtartam alatt direkt szövetkárosodást nem 
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okozott összehasonlítva a kontroll mintával, amely a korábbi vizsgálataim eredményeinek 

igen fontos bizonyítéka. 

7 KÖVETKEZTETÉSEK 
 
1. a nyelıcsıben alkalmazandó termoreszponzív rendszer alapanyagául kedvezıbb 

konzisztenciája miatt a Metolose® 60SH 4000 felhasználásával elıállított 2%-os vizes 

alapú gél a leginkább megfelelı, 

2. a Metolose® oldatok termális gélesedése a testhımérsékletnél magasabb hımérsékleten 

következik be, ezért annak lecsökkentésére különbözı módszerek és segédanyagok 

szükségesek. 

3. a termális gélesedési hımérsékletnek testhımérsékletre csökkentését a vizsgált sók közül 

az 5% NaHCO3 alkalmazásával értem el, 

4. a különbözı NSAID-ok terápiás koncentrációban nem befolyásolták a gélstruktúrát és 

nem változtatták meg jelentıs mértékben a rendszer termális gélesedési hımérsékletét 

sem,  

5. a legjobb szöveti penetráció az amidazofen és a piroxikám esetében mérhetı, 

6. az in vitro bioadhezivitás mérések eredményei bebizonyították, hogy a gélrendszer 1 órán 

át tapad fel a nyelıcsı nyálkahártyájára, 

7. a felszabadult és a penetrálódott hatóanyag mennyisége nagymértékben függ az 

alkalmazott gél pH-értékétıl, 

8. a piroxikám a legjobb felszabadulási és penetrációs eredményeket a pH=8–as pufferrel 

készített gél esetében mutatta,  

9. az alkalmazott 5% nátriumhidrogén-karbonát hatására a gélrendszer enyhén bázikus 

(pH=8) kémhatással rendelkezik,  

10. amennyiben a kialakított gélt mint szisztémásan ható készítményt is értékelem, a vizsgált 

hatóanyagok közül a piroxikám mutatkozik a legmegfelelıbbnek hosszú biológiai felezési 

ideje miatt, 

11. különbözı HLB-értékő cukorésztereket alkalmazva segédanyagként, nagymértékben 

javítható a gélrendszerbe inkorporált hatóanyag felszabadulása,  

12. a cukorészterek közül az L-1695 alkalmazása esetén közel 100%-os hatóanyagleadás 

érhetı el 1 óra alatt, 

13. az 5%-os NaHCO3-at tartalmazó Metolose® 60 SH 4000 gél a 12 órás vizsgálati idıtartam 

alatt a patkányok nyelıcsövében direkt szövetkárosodást nem okozott. 
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Munkám során tehát egy olyan cellulóz alapú bioadhezív gyógyszerhordozó rendszert 

alakítottam ki, amely szobahımérsékleten szol állapotú, lenyelést követıen a 

nyálkahártyafelszínen egyenletesen szétterül, majd testhımérsékleten rövid idın belül 

gélesedik. A nyelıcsıben kialakult termogél konzisztenciáját úgy optimalizáltam, hogy az ne 

okozzon nyelési akadályt, irritációt vagy kellemetlenséget. A kialakított bioadhezív 

gélrendszerbıl a gyógyszeriparban széleskörben még nem alkalmazott cukorészterek 

segédanyagként történı felhasználásával jelentıs mértékő hatóanyagfelszabadulást értem el, 

ezáltal tovább csökkenthetı a hatóanyag mennyisége és a mellékhatások kialakulásának 

esélye. 
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9 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Köszönetemet szeretném kifejezni az alábbiakban mindazon személyeknek, akiknek a 

segítsége nagyban hozzájárult disszertációm elkészüléséhez: Prof. Dr. Klebovich Imre, Prof. 

Dr. Antal István, Prof. Dr. Marton Sylvia, Dr. Horvai Géza, Dr. Csóka Gabriella, Dr. Dredán 

Judit, Dr. Küstel Marianna, Dr. Mester Ádám, Pásztor Eszter, Reimann Pálné, Tapodi 

Jánosné, Soros Ilona.  

Szeretném megköszönni kollegáimnak, hogy távollétemben a munka rám esı részét 

átvállalva lehetıvé tették számomra a tudományos tevékenységet. 

Végül, de nem utolsósorban hálámat szeretném kifejezni azoknak akik a legtöbbet 

segítettek. Szüleimnek, testvéremnek és feleségemnek köszönöm, hogy nemcsak 

elindítottak ezen az úton, hanem munkám során mindig is bátorítottak és segítettek. 


