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1. Bevezetés 
 
A gyógyszeripari innováción belül egyre növekszik a készítménytechnológiai fejlesztések 

jelentősége, ami részben gazdasági tényezőkre vezethető vissza, részben pedig a fejlesztett és 

piacra vitt hatóanyagok tulajdonságainak változásából adódik. A gazdasági tényezők között 

megemlítendő a nagy árbevételt generáló originális gyógyszerek csökkenő száma, a kutatás-

fejlesztési költségek növekedése, a globalizálódott gyógyszerpiac, az erőteljes állami 

árkontroll, melyek mind a gyógyszerpiaci verseny kiéleződését eredményezik [1]. Az éleződő 

verseny következtében a fejlesztések sikeressége és költsége kiemelt jelentőségűvé válik, ami 

természetesen kihat a gyógyszeripari vezetők „befektetési” döntéseire. Az originális kutatások 

csökkenő sikeressége (növekvő kockázat), növekvő költségei és csökkenő bevételei 

(csökkenő hozam) miatt ezek finanszírozása egyre kevésbé vonzó befektetés. Ezzel 

párhuzamosan nő a kisebb kockázatú (alapvetően gyógyszertechnológiai természetű) 

generikus fejlesztések, valamint a gyártástechnológiát optimáló fejlesztések jelentősége. A 

gyártástechnológiai fejlesztések területén kiemelt fontosságú a gyártás idő- és 

energiaigényének, valamint környezeti terhelésének csökkentése. Ezek a tendenciák, továbbá 

a hatósági szabályozás megváltozása, abba az irányba hatnak, hogy a gyógyszeripar területén 

minél több költséghatékony folyamatos technológia és folyamatos üzemű gyártósor 

honosodjon meg, kerüljön alkalmazásra.  

A gyógyszertechnológiai fejlesztések jelentőségének növekedése abból is adódik, hogy a 

fejlesztett és piacra vitt hatóanyagok között nagymértékben megnövekedett a rossz 

vízoldhatóságú molekulák, valamint a biotechnológiai eredetű, érzékeny hatóanyagok aránya. 

Ezek újabb kihívások elé állítják a gyógyszertechnológusokat. Vízben rosszul oldódó 

hatóanyagok esetén a kioldódást hatékonyan kell javítani, hogy a megfelelő biohasznosulás 

megvalósulhasson. Az egyre nagyobb jelentőségű – de érzékeny – biotechnológiai eredetű 

hatóanyagok esetében pedig kíméletes eljárások szükségesek a formulálás során, hogy azok 

biológiai aktivitása megmaradjon. 

Mindezek alapján a doktori munka célkitűzése a következő volt: új, folyamatos technológiák 

fejlesztése rosszul oldódó hatóanyagok kioldódásának javítására és biotechnológiai eredetű 

hatóanyagok kíméletes formulálására az ipari igények és a megvalósíthatóság szem előtt 

tartásával.  

 

 4



2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1 Gyógyszeripar és a gyógyszertechnológia új kihívásai 
 

2.1.1 Folyamatos üzemű gyártás a gyógyszeriparban 
 
A gazdasági kihívásokon jelen esetben elsősorban nem a sokat emlegetett originális 

fejlesztésre költött csillagászati (~0,2-2  Mrd$ / új gyógyszermolekula) összegek értendők 

[2,3,4], hanem sokkal inkább az ágazatra napjainkban jellemző éleződő verseny és csökkenő 

profit. Ez a helyzet a generikus gyógyszerek nem csak mennyiségi, de értékbeli arányának 

növekedésével, valamint a nagyszámú gyártó globális versenyével magyarázható [1,5]. 

Megállapítható, hogy a gyógyszeripar eljutott a Michael Porter-féle iparági érettség fázisába, 

azaz lassul a növekedés, iparági profit csökken, erősödik a verseny, gyengül az innováció, 

kevésbé áttörő innovációk jellemzik, erősödik a marketing, fokozódik a költségek figyelése 

[6,7]. A gyógyszeripari szakma szempontjából ezek közül két jellemző különösen fontos: a 

gyengülő innováció és a költségek figyelése. Az innováció erősítése mindig is elsődleges 

célként fogalmazódott meg a gyógyszeriparban, azonban a költségek – technológiai oldalról 

nézve különösen a gyártási költségek – szigorú figyelése, elemzése, optimálással történő 

csökkentése a korábbi időkben kisebb súllyal szerepelt. Ennek oka az volt, hogy a 

technológiafejlesztés sürgető lezárása érdekében az első működő (az optimumomtól nagy 

valószínűséggel távol eső) összetétel és technológia lett a végleges gyártási megoldás. Az 

ebből fakadó költségtöbblet a kismértékű verseny és viszonylag nagy profit miatt nem okozott 

versenyhátrányt a gyártóknak. Az iparágra jellemző szigorú hatósági szabályozás (az elsőként 

bejelentett technológia megváltoztatásának, javításának nehézkessége) a másik ok, amely a 

költséges gyártás gazdaságosabbá tételét, a lassú technológiai fejlődés gyorsítását és a 

hagyományostól eltérő, új innovatív megoldások megjelenését hátráltatta. Ennek 

következtében a gyógyszeripari gyártási folyamatok nagy része az utóbbi 50-100 évben 

lényegileg nem változott, míg az élelmiszeripar és a vegyipar legtöbb területén hatalmas 

fejlődés ment végbe [8]. A vegyipar egyéb területein ugyanis az alacsonyabb profit arra 

ösztönözte a gyártókat, hogy gazdaságosabb gyártási technológiával törekedjenek a nagyobb 

profitra. Ennek következménye a folyamatos technológiák és a folyamatos gyártósorok 

elterjedése, melyek számos területen idő- és költséghatékonyabbnak bizonyultak a korábbi 

szakaszos technológiáknál. Folyamatos üzemű gyártósorok esetén ugyanis általában kisebb 
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helyigénnyel, kisebb beruházás igénnyel, jobb anyag- és energiahatékonysággal, jobb 

gépkihasználtsággal, jelentősen gyorsabb gyártással, költséghatékonyabb 

minőségbiztosítással, kisebb hibaszázalékkal, kis anyagmennyiséget érintő üzemi hibákkal, 

egyszerű méretnöveléssel, gyors optimálással a fejlesztés és a gyártás során, azaz 

összességében kisebb gyártási költségekkel lehet számolni. Mindezek az előnyök a 

gyógyszeripar figyelmét is felkeltették, és az amerikai gyógyszerügyi hatóság (FDA = Food 

and Drug Administration) e fejlesztések egyik fő iniciálójává vált [9].  A folyamatos gyártás 

tökéletes összhangba hozható a nemzetközi gyógyszerügyi harmonizációs bizottság (ICH) 

által 2009-ben irányelvként megfogalmazott „folyamatba tervezett minőség” (QbD quality by 

design) és ”folyamatfelügyelő analitikus technológia” (PAT process analytical technology) 

alkalmazásával [10]. Az FDA egyszerűbb engedélyeztetéssel és az engedélyezett eljárások 

esetén az optimális gyártás felé vivő technológiai változtatások egyszerű elfogadásával 

kívánja segíteni az ilyen technológiákat fejlesztő gyártókat. Mindezen elvek és megoldások 

adaptálása új szemléletet igényel mind a gyártás, mind a minőségbiztosítás szakemberei, 

valamint a hatóság részéről egyaránt.  

A gyógyszeriparban jelenleg is használnak folyamatos technológiákat elsősorban a 

hatóanyaggyártás területén. A mikrofluidikai fejlesztések pl. nagy ugrást jelentettek a 

folyamatos hatóanyag-szintézis területén [11], melynek fontos hazai eredményei is vannak 

[12]. A rohamosan fejlődő folyamatos kristályosítási technikák [13,14,15] – közvetítő 

kapocsként – elősegíthetik a folyamatos gyógyszerformulálást fejlődését is. 

A gyógyszerformulálás területén jelenleg nem folyamatos gyártási lépések, fázisok 

folyamatossá tétele vagy folyamatos technológiával történő kiváltása a gyógyszertechnológiai 

kutatások egyik fontos iránya. A folyamatos granulálás [16,17,18] vagy a folyamatos 

filmbevonás [19,20] területén napjainkra már komoly előrelépések történtek. Amennyiben a 

gyártás összes részfolyamata folyamatossá tehető, akkor a teljes gyártás is folyamatos lehet, 

annak minden korábban részletezett előnyével együtt.  

A folyamatos gyártás előnyei mellett számolni kell ahhoz kapcsolódóan felmerülő 

nehézségekkel is. Egyik ilyen nehézség a gyártási tétel definiálása, ami például fontos lehet 

minőségi hibából adódó termékvisszahívásnál. Ez a kihívás megoldható a gyártási tételek idő 

szerinti definiálásával. Például azzal, ha 8 óránként, műszakváltásonként definiálunk egy új 

gyártási tételt [21]. Egy másik komolyabb nehézség a folyamatos gyártás elindításánál és 

leállításánál fellépő veszteség lehet. Ha lassan éri el az egyensúlyi állapotát gyártási folyamat, 

akkor jelentős mennyiségű anyag válhat hulladékká, ami a drága hatóanyagot is 

tartalmazhatja [21]. 
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Ezektől eltekintve belátható, hogy a szélesen vett gyógyszeriparon belül egyre több irányból 

(hatóság, műszergyártók, gépgyártók, kutatás-fejlesztés, gyógyszergyártók), és egyre 

intenzívebb erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy a folyamatos üzemű technológiák 

és gyártósorok alkalmazása széles körben meghonosodjon a gyógyszeriparban. Ez a 

gyógyszergyártók érdekei mellett össztársadalmi érdekeket is szolgálna, elsősorban az 

elérhető jobb termékminőségnek és a kisebb környezeti terhelésnek köszönhetően. 

Mindezek alapján az itt bemutatott elveket és stratégiai irányvonalakat szem előtt tartva olyan 

új technológiák fejlesztését tűztük ki célul a doktori munka során, melyek a folyamatos 

gyártási szemléletbe beleilleszthetők, azaz folyamatos vagy folyamatossá tehető technológiák.  

 

2.1.2 Hatóanyag tulajdonságok alakulásának tendenciái  
 

A gyógyszeripari innováció legjelentősebb területén – az originális gyógyszerkutatásban – a 

gyógyszerjelölt- és a kifejlesztett gyógyszermolekulák jellemzőit tekintve két fő tendenciája 

figyelhető meg. 

 Egyik általános tendencia a gyógyszerjelölt- és a piacra kerülő gyógyszermolekulák 

egyre rosszabb oldhatósága vizes közegben, ami a biohasznosulást is kedvezőtlenül 

befolyásolja, és így a fejlesztés sikerét csökkenti [22].  

 A másik fontos tendencia a biotechnológiai eredetű hatóanyagok egyre nagyobb 

térnyerése az új, originális fejlesztésű hatóanyagok között [23].  

A következőkben e tendenciák részletei, háttere és a gyógyszertechnológiára gyakorolt hatásai 

kerülnek bemutatásra. 

Vizsgáljuk meg először a rossz oldhatóságú gyógyszerjelölt- és gyógyszermolekulák növekvő 

arányának okait. A rossz oldhatóságú molekulák aránya a gyógyszerfejlesztésben több 

évtizede folyamatosan nő [24,25,26], amivel párhuzamosan a piacra jutott molekulák száma 

folyamatosan csökken. A rossz oldhatóságú molekulák növekvő aránya elsősorban a nagy 

áteresztőképességű kötődés vizsgálat (high-throughtput screening) széleskörű alkalmazásával 

valamint az optimálási gyakorlattal magyarázható [27,28]. Az okok felderítésében és a 

korábbiaktól eltérő, jobb eredménnyel bíztató, optimálási stratégiák fejlesztésében magyar 

kutatók komoly sikereket értek el az utóbbi időkben [28,29,30,31,32]. Többek között 

kimutatták, hogy a biológiai aktivitás javítása érdekében végzett optimálás során a 

kedvezőtlen fizikai-kémiai tulajdonságokért, azaz az ideálisnál nagyobb molekulatömegért, 

lipofil jellegért, ebből következően a rossz oldhatóságért, a kötődés entrópikus jellegét 

 7



optimáló stratégiák a felelősek. Ezzel szemben a specifikus kémiai kölcsönhatások 

kialakítását célzó entalpikus stratégiák általában kedvezőbb tulajdonságú vezérmolekulákat és 

klinikai jelölteket eredményeznek, így ezek alkalmazását javasolják [32]. 

A bemutatott okok következtében legtöbb fejlesztés alatt álló és újonnan kifejlesztett 

biológiailag aktív molekula rossz vízoldhatóságú, aminek következménye egyrészt a 

fejlesztésből kiesett molekulák részarányának, másrészt a piacra vitt, kis biohasznosulású 

hatóanyagok számának növekedése [25]. 

Ezen molekulák nagy része Biofarmáciai Osztályozási Rendszer (BCS = Biopharmaceutics 

classification system) II. osztályába sorolható, azaz – az 1. ábrán látható módon – 

vízoldhatóságuk rossz, de jó a permeabilitásuk [22,33,34]. Perorális alkalmazásuk esetén a 

felszívódás sebesség meghatározó lépése a hatóanyag kioldódása, ami egyben a 

biohasznosulást is meghatározza [35]. 

Biofarmáciai osztályozási rendszer

I. Osztály
Jó oldhatóság 

Jó permeabilitás

II. Osztály
Rossz oldhatóság

Jó permeabilitás

III. Osztály
Jó oldhatóság 

Rossz permeabilitás

IV. Osztály
Rossz oldhatóság 

Rossz permeabilitás

Permeabilitás

O
ld

h
at

ós
ág

 

1. ábra Biofarmáciai osztályozási rendszer (BCS) 
 

Az ilyen hatóanyagok biohasznosulása konvencionális tabletta formulációkból – a nem 

megfelelő kioldódás miatt – nagyon alacsony lehet [36]. A kioldódás leghatékonyabban 

gyógyszertechnológiai megoldásokkal befolyásolható, ebből következően a 

gyógyszerformulálás szerepe egyre fontosabbá válik [37,38,39]. A gyógyszertechnológiai 

innováció szerepe nemcsak új gyógyszerek kifejlesztésénél értékelődik fel, hanem növekszik 

a már kifejlesztett gyógyszerek újraformulálásának jelentősége is. Újraformulálás esetén jobb 

biohasznosulás elérésével lehetőség van a hatóanyag dózisának a csökkentésére is, ami 

csökkenti mellékhatások, toxikus vérszintek kialakulásának veszélyét, valamint a környezeti 

terhelést is (kisebb mennyiségű fel nem szívódott hatóanyag jut ki a szervezetből a 

környezetbe [40]). 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy a gyógyszeripari innováción belül a 

gyógyszerformulálás területe egyre fontosabbá válik, továbbá hogy kioldódás gyorsítását és 

növelését célzó kutatásokra és a hatóanyag-leadást hatékonyan javítani képes, iparilag is 

megvalósítható technológiák kifejlesztésére egyre nagyobb szükség van. 

 

 

Vizsgáljuk meg a következőkben a másik megfigyelhető fontos tendencia – a biotechnológiai 

eredetű hatóanyagok növekvő térnyerésének [41] – okait. A XX. század második fele óriási 

fejlődést hozott a biotechnológia területén, és ez a fejlődés töretlenül folytatódott a XXI. 

században is. Ennek eredményeként számos új biotechnológiai eredetű hatóanyag jelent meg 

a gyógyszerpalettán [42]. Emellett megfigyelhető, hogy a korábbiakhoz képest stagnál, illetve 

csökken a piacra vitt új, originális biohatóanyagok száma, viszont jelentős növekedést mutat 

az úgynevezett biohasonló és az újraformulált gyógyszerek száma, ami az erősödő versenyben 

ezen a területen is a gyógyszertechnológiai fejlesztések jelentőségének növekedését mutatja 

[43]. 

A biotechnológiai eredetű hatóanyagok, röviden biohatóanyagok, széles csoportjába tartoznak 

a fehérjék, peptidek, egész sejtek, nukleinsavak, virális részecskék és vakcinák [44]. Ezek 

közös jellemzője, hogy az előállítás biotechnológiai úton történik. Az előállítás során 

végrehajtott biotechnológiai lépések végén általában vizes oldat vagy szuszpenzió tartalmazza 

a biohatóanyagot. A biohatóanyagokat általában nagyfokú érzékenység jellemzi az őket 

körülvevő fizikai és kémiai környezetre (hőmérséklet, nyomás, mechanikai stressz, pH, 

ionkoncentráció, stb.), valamint kis stabilitás vizes közegben [45]. 

A víz kíméletes elvonása ezekből a rendszerekből a biohatóanyagok stabilitásának jelentős 

javulásával járhat együtt, ami a termék szállíthatóságát és tárolhatóságát javítva elegendően 

hosszú lejárati időt biztosíthat a biokészítményeknek. Biohatóanyagok szárítására 

leggyakrabban a fagyasztva szárítást alkalmazzák [46], de előfordul porlasztva szárítás 

[47,48,49], és fluid ágyra porlasztás [50] módszerének használata is. A viszonylag ritkán 

alkalmazott porlasztva szárítás és a fluid szárítás esetében a szárítás fűtött levegővel történik, 

ami azonban az általában alacsony hőstabilitású biohatóanyagok aktivitásának csökkenését 

okozhatja. A széles körben alkalmazott fagyasztva szárítás kíméletesebb szárítást biztosíthat, 

azonban ebben az esetben is felléphet biológiai aktivitás csökkenés, mivel fagyasztás során 

kisebb-nagyobb jégkristályok alakulhatnak ki, amelyek az érzékeny biohatóanyagok 

szerkezetét irreverzbilisen károsíthatják [51]. Emellett a fagyasztva szárítás további igen 

jelentős hátránya, hogy energia- és időigénye rendkívül nagy [52,53]. Ennek ellenére számos 
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forgalomba kerülő biohatóanyagot tartalmazó szilárd készítményt gyártanak fagyasztva 

szárítással, mint például Humaglobin (humán immunoglobulin), Herceptin (trasztuzumab, 

humanizált monoklonális antitest), Enterol (Saccharomyces boulardii baktérium), Gynoflor 

(Lactobacillus acidophilus baktérium). 

A biohatóanyagok, valamint azok szilárd gyógyszerformáinak jelenlegi és várhatóan tovább 

erősödő térnyerése a gyógyszerfejlesztésben a gyógyszertechnológiát is új kihívások elé 

állítja. Ezek közül a kihívások közül a bemutatott megfontolások alapján a szilárd 

készítmények előállításához szükséges szárítás területén érzékelhető a legnagyobb igény a 

technológiai fejlődésre. Tehát előnyös volna a fagyasztva szárítás alternatívájaként, olyan 

szárítási eljárást találni, fejleszteni, mely alacsony energiaigényű, gyors, termelékeny, 

lehetőleg folyamatos üzemű, és kíméletessége alkalmassá teszi szilárd biohatóanyag 

formulációk előállítására. 

 

2.1.3 Gyógyszertechnológiai kihívást jelentő megoldatlan terápiás 
igények 
 

Gyógyszertechnológiai fejlesztéseknek egyik fontos mozgatórúgója a betegek igényeinek 

minél magasabb szintű kiszolgálásáért folytatott verseny, aminek hatására piacra kerülő új 

gyógyszerekkel jelentősen javítható betegek együttműködő részvétele a terápiában (patient 

compliance) [54]. Ilyen fejlesztések egyik leglátványosabb formája egy korábban csak 

injekciós formában adható gyógyszer nem-invazív változatának kifejlesztése. Az általánosan 

ellenérzést kiváltó injekció helyett így egy sokkal elfogadottabb formában juthat hozzá a 

beteg a terápiához [55,56,57,58]. Természetesen ezek a gyógyszertechnológiai fejlesztések 

legtöbbször komoly kihívást jelentenek, és igen gyakran a sikertelenek, ahogy azt az Exubera 

esete is mutatja [59,60,61].  

A gyógyszergyártók gyakran alkalmazzák szabadalmi lejárat előtt álló gyógyszereik esetén az 

újraformulálás technikáját, amivel a szabadalmi védettség újra megkapható az új termékre, ha 

az fejlettebb, előnyösebb terápiát biztosít. Természetesen ez a lehetőség a többi gyártó előtt is 

fennáll, de ők csupán az eredeti hatóanyagot védő szabadalom után léphetnek piacra ilyen 

termékkel. Ezen fejlesztések közül napjainkban a leggyakoribb, hogy a lejárt szabadalmú 

hatóanyagból az originális készítménynél lassabb hatóanyag-leadású készítményt 

fejlesztenek. E nyújtott hatás a betegek szempontjából számos előnnyel járhat [62]. Nyújtott 

hatóanyag-leadású gyógyszerformák fejlesztésében és vizsgálatában magyar kutatók is 

jelentős eredményeket értek el [63,64,65,66,67,68,69]. Jól mutatja e terület jelentőségét, 
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hogy 2009-ben a (valamilyen tulajdonságában) továbbfejlesztett perorális gyógyszerhordozó 

rendszerek („drug delivery enhanced product”) 6,25%-os (51 Mrd US$) részesedést értek el a 

globális gyógyszerpiacon [70]. Ennek legnagyobb része a nyújtott hatóanyag-leadású 

rendszerek eladásaiból származott, ami mellett a másik legfontosabb és gyorsan fejlődő 

terület a szájban oldódó vagy szájban széteső készítményeké. A hagyományos folyékony 

orális gyógyszerformulákhoz képest (pl. szirupok, cseppek) a szájban oldódó, széteső 

készítményeknek számos előnye van. Hatóanyagok stabilitása folyadékfázisban általában 

jóval kisebb, mint szilárd formában [71]. Emellett az orális folyékony gyógyszerformák 

pontos dozírozása gyakran nehezen kivitelezhető (pl. cseppek, kanalas orvosság). A folyadék 

halmazállapotú gyógyszerformák helyett tehát előnyösebbek lehetnek a szilárd 

gyógyszerformák. Szájban oldódó, diszpergálódó készítmények ötvözni tudják a folyékony és 

szilárd gyógyszerformák előnyeit [72,73,74]. Ezek a gyógyszerek víz nélkül bevehetők, nem 

kell tablettát lenyelni, alkalmazásukkal helyi hatás biztosítható [72], gyorsabb hatás érhető el 

(ami pl. migrénnél [75] döntő jelentőségű). A bukkális felszívódás eredményeként az 

elsődleges májátáramlás, az un. „first pass effect” elkerülhető [76], és jobb biohasznosulás 

érhető el [77,74]. Beteg csoportokat tekintve ezek a gyógyszerformák kiválóan alkalmasak 

gyerekek [78], idősek [72], nyelési nehézséggel küzdők (diszfágia) [79], pszichiátriai betegek 

[80] gyógyszerelésére, azaz nyelési vagy beteg együttműködési nehézségek előfordulása 

esetén. Ilyen gyógyszerformák közül a leggyakoribbak a szájban diszpergálódó tabletták 

(ODT = orally disintegrating tablet), melyeknek a nyelvre helyezés után gyorsan (<30 

másodperc [81]) diszpergálódniuk kell. Ennek elérése komoly technológiai kihívást jelent. 

Hagyományos tablettázással előállított szájban széteső tabletták esetén a megfelelő összetétel 

kialakítása mellett kritikus a megfelelő préserő megtalálása is. Túl nagy préserők esetén a 

szétesési idő lehet túl hosszú, míg kis préserők esetén a tabletta szilárdsága, mechanikai 

ellenálló képessége lehet gyenge, ami komoly gondot okozhat a gyártás, csomagolás, szállítás 

és a bevétel során egyaránt [74]. Egy másik előállítási technika, mellyel szájban oldódó, 

széteső tablettákat és ostyákat lehet előállítani a fagyasztva szárítás [77]. Az így kapott 

termékek azonban pórusosságuk következtében ugyancsak igen törékenyek [74]. 

Mindemellett a fagyasztva szárítás korábban már említett technológiai hátrányai itt is 

megjelennek. Megállapítható, hogy terápiás, piaci, és technológiai szempontból egyaránt 

kívánatos volna, olyan technológiai megoldásokat felkutatni és kifejleszteni szájban 

oldódó, ill. széteső gyógyszerformák előállítására, melyek jó mechanikai tulajdonságú, 

betegbarát termékeket gazdaságos és lehetőleg folyamatos gyártás mellett tudnak 

biztosítani. 
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2.2 A kihívásokra adható válaszok  

2.2.1 Kioldódás javításának lehetőségei 
 

A téma jelentőségéből adódóan nagyszámú, különféle stratégiát követő publikáció jelent meg 

ezen a területen, ezért csak legfontosabb stratégiai irányvonalak és az azokat követő hazai és 

nemzetközi közlemények kerülnek itt bemutatásra. 

A kioldódás gyorsítására és a kioldódott hatóanyag mennyiségének növelésére, azaz a 

kioldódás javítására a következőkben bemutatásra kerülő technikák alkalmazása a 

leggyakoribb. Elsőként az ismert eljárások elméleti alapjai, majd az újabb módszerek 

gyakorlati megvalósításának példái kerülnek bemutatásra.  

2.2.1.1 Kioldódás javításának elméleti lehetőségei 
 
A hatóanyagok kioldódása a gyógyszerkészítményekből hatékonyan javítható a fajlagos 

felület megnövelésével, ugyanis minél nagyobb az oldat és a szilárd anyag közötti 

határfelület, annál nagyobb felületen történik kölcsönhatás az oldószer és a szilárd anyag 

molekulái között, és így annál gyorsabb a kioldódás. Az oldódás sebessége (dC/dt) és az 

oldódás számára hozzáférhető felület (A) közti összefüggést Noyes és Whitney írta le [82], 

majd Brunner [83] és Nernst [84] módosította: 

 

hV

CCDA

dt

dC ts )( 
 

 

ahol D az anyag diffúziós koefficiense, Cs a hatóanyag oldhatósága az oldószer közegben, C t  

a hatóanyag koncentrációja a közegben t időpontban, h a diffúziós határréteg vastagsága az 

oldandó anyagok határfelületének közvetlen közelében, V a kioldó közeg térfogata. 

Az egyenlet alapján a diffúziós határréteg csökkentésével gyorsítható a kioldódás. Az 

ellenkező cél – a nyújtott hatóanyag-leadás – eléréséhez a diffúziós határréteg megnövelését 

gyakran alkalmazzák, de a csökkentése a gasztrointesztinális traktusban általában nem vagy 

csak nehezen (pl. pezsgőtabletták formájában) kivitelezhető. A következőkben ezért a többi – 

hatékonyabban befolyásolható – paraméter módosítási lehetőségeit vizsgáljuk meg. 

Ezek alapján két fő irányvonal rajzolódik ki a kioldódás javítására. Az egyik oldhatóság 

javítása, ami kioldódás gyorsítása mellett egyben a kioldódás során elérhető maximális 

oldatkoncentrációt is növeli. A másik az oldódás számára hozzáférhető felület növelése, 

amivel egyenes arányban növelhető az oldódás sebessége.  
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A fajlagos felület növelése legegyszerűbben a részecskeméret csökkentésével érhető el, ami 

további előnnyel járhat az oldhatóság szempontjából is. A részecskeméret csökkenésével 

arányosan egyre nagyobb számú molekula kerül a szilárd-folyadék fázis határrétegre, így 

azok – a kevesebb velük kölcsönhatásban levő szomszéd miatt – a tömbfázisban lévő 

molekulákhoz képest magasabb energiaállapotban lesznek, azaz az anyag határfelületi 

többletenergiája növekszik. Ezt az összefüggést matematikailag először Ostwald [85] írta le, 

majd Freundlich [86] és Jones [87,88] módosította, végül Dundon és Mack [89] 

egyszerűsítette a következő formára:  

RTr

M

S

S sl


2

ln
0

  

ahol M a részecskét alkotó anyag molekulatömegét, a γsl a szilárd-folyadék határfelületi 

feszültséget, ρ a részecske sűrűségét, r pedig a sugarát, R az egyetemes gázállandót, T pedig a 

Kelvinben mért hőmérsékletet jelöli. A logaritmikus tagban a részecske görbült felületén (S) 

ill. a sík felület (r = ∞) felett (S0) kialakuló oldott anyag koncentrációk hányadosa található. 

Az r görbületi sugár csökkenése az anyag egyensúlyi koncentráció növekedését vonja maga 

után (S ~ e1/r). Tehát a görbületi sugár, azaz a részecske méret csökkenésével a részecskék 

oldhatósága nő.  

Az egyenlet alapján például a carvedilolhoz tartozó paraméterekkel – M = 406,5 g/mol,  = 

1,34 g/cm3, T = 298 K, γsl = 0,04 N/m  (utóbbi Planinšek munkái alapján [90,91]) – számolva 

a carvedilol oldhatósága (S0 ~8 mg/dm3) 30 nm-es szemcseméret elérése esetén kb. a 

kétszeresére növelhető. Tovább csökkentve a szemcseméretet, 8,5 nm-es részecskék esetén 

például – a logaritmikus összefüggésnek köszönhetően – már tízszeresére (Sd8,5nm 

~80 mg/dm3) növekszik az oldhatóság. A kioldódás sebességének gyorsítása mellett tehát az 

oldhatóság is javítható a részecskeméret csökkentésével így ez a stratégia hatékonyan 

javíthatja a BCS II. csoportjába tartozó hatóanyagok biohasznosulását [92,93]. 

Az oldhatóság növelésére a részecskeméret csökkentésén kívül az anyag morfológiájának 

megváltoztatása is alkalmas lehet. Egy hatóanyag polimorf módosulatai (azonos anyag 

különböző szerkezetű kristályos módosulatai) számos tulajdonságban különbözhetnek 

egymástól, mint például a sűrűség, kristály habitus, szín és az oldhatóság is [94]. Egy adott 

anyag, legstabilabb – legalacsonyabb energiaállapotú – polimorf módosulatának 

olvadáspontja általában a legmagasabb, sűrűsége a legnagyobb, oldhatósága a legrosszabb, és 

ennek következtében – gyógyszerkészítményben alkalmazva – a kioldódása is a leglassabb 

azonos szemcseméreteket feltételezve [95]. Magasabb energiaállapotú polimorfok 
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alkalmazásával tehát az oldhatóság és a kioldódás is javítható [96]. A különböző polimorfok 

oldhatósága a legstabilabb polimorf módosulat oldhatóságánál általában 2-5-ször nagyobb 

[97]. A jobb oldhatóság mellett, jobb kezelhetőséget, gördülékenységet, tablettázhatóságot is 

nyújthat egy új polimorf, amely – nem utolsó sorban – külön szabadalommal is védhető. 

Mindezek nagy lendületet adtak mind a hazai [98,99,100,101,102], mind a külföldi 

hatóanyag polimorfia kutatásnak [103]. 

Egy hatóanyag szilárd formájának további változata a kristályos állapot teljes hiánya, azaz az 

amorf állapot. Ekkor hosszabb távú rendezettség a hatóanyag molekulák között nem áll fenn. 

Az amorf módosulat a kristályos módosulat(ok)hoz képest magasabb energiaállapotú, hiszen 

kristályos állapotban a molekulák szabályosan illeszkednek egymáshoz nagyobb energiájú 

kötéseket kialakítva, így lokális energiaminimumban van a kristályos rendszer. Amorf 

anyagban viszont a rendezetlenség miatt a molekulák illeszkedése távol áll az optimálistól, és 

az átlagosan magasabb molekuláris szintű energiaállapotok következtében az egész rendszer 

energiaállapota is magasabb, azaz a molekulákat összetartó erők jóval gyengébbek a 

kristályrácsot összetartó erőknél. Erre vezethető vissza egyrészt az amorf, metastabil forma 

viszonylag gyenge tárolási stabilitása (ami a stabilizálási módszereknél kerül tárgyalásra) 

másrészt az amorf forma elméletileg akár >1000-szer jobb oldhatósága [104]. 

A jobb oldhatóság mellett amorf módosulatok oldódási sebessége sokkal nagyobb lehet, mint 

a megfelelő kristályos módosulatoké, hiszen amorf anyagok esetében a rácsösszetartó erőket 

nem kell legyőzni. Amorf formából a kristályos formához viszonyítva sokszorosan túltelített 

oldatot is elő lehet állítani [104]. Bár egy ilyen túltelített oldat termodinamikailag instabil, és 

a legtöbb esetben a hatóanyag kicsapódásával idővel stabilizálódik a rendszer, azonban a 

kicsapódás kinetikai gátlásával hosszabb ideig fenntartható a magas szabadhatóanyag 

koncentráció, és ezzel a biohasznosulás jelentősen javítható. 

A biohasznosulás megnövelésének tehát egy igen ígéretes stratégiája a hatóanyagra nézve 

túltelített rendszer kialakítása és időleges stabilizálása a gasztrointesztinális traktusban. Ilyen 

rendszerek megfelelő működéséhez először túltelített oldatot kell kialakítani, majd el kell érni 

a kicsapódás tartós gátlását, hogy a megfelelő mértékű felszívódás végbemehessen. A 

kicsapódás és a kristálynövekedés gátlására leggyakrabban polimereket (pl. HPMC, PVP, 

HPC, PEG, stb.) alkalmaznak [105,106,107]. A kicsapódás gátlása a legtöbb esetben a 

polimerek gócképződést és kristálynövekedést gátló valamint oldhatóság javító hatásával 

magyarázható [108]. Raghavan és társai vizsgálták hidrokortizon-acetát kristályosodását 

hidroxipropil-metil-cellulóz (HPMC) jelenlétében és nélküle [109]. Polimer alkalmazása 

nélkül hidrokortizon-acetát túltelített oldatából azonnali, spontán kristálykicsapódás figyeltek 
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meg, míg HPMC jelenlétében a késleltetett kicsapódást, és jelentősen lassabb 

kristálynövekedést tapasztaltak, valamint a kristályok habitusa is megváltozott. Ezeket a 

hatásokat a szerzők a polimer és a hatóanyag között kialakuló H-híd kötéseknek 

tulajdonították. A gócképződés gátlását a hatóanyag és a polimer között kialakult kötés miatti 

nagyobb aktiválási energiával, míg növekedés gátlását a polimer felülethez kötődésével 

magyarázták. A kapott kristályok habitusa is megváltozott, amit a különböző 

kristályfelületeken eltérő mennyiségű H-híd kötés kialakítására alkalmas hellyel, így 

különböző mennyiségű HPMC kötődésével értelmeztek. Polimerek nem csak lassíthatják, 

hanem épp ellenkezőleg, akár indukálhatják, gyorsíthatják a hatóanyag kristályosodását annak 

túltelített oldatából [110]. Ez például a polimer hidratációja révén a víz megkötésével 

értelmezhető, ami kisózás-szerűen csökkentheti a hatóanyag oldhatóságát. A hatóanyag 

kicsapódását szilárd segédanyagok (pl. szilícium-dioxid) ugyancsak indukálhatják, ha a 

felületükön a gócképződés aktiválási energiája kisebb, mint a folyadék fázisban [111]. 

Egyes segédanyagokkal növelhető a hatóanyagok oldhatósága, ami által a kioldódás a 

gyógyszerformából és így a biohasznosulás is javítható. Leggyakrabban felületaktív 

anyagokat [112], ciklodextrineket [113], polimereket [114] alkalmaznak erre a célra. 

Gyakran akár kis mennyiségű segédanyag is többszörös oldhatóság javulást eredményezhet 

[115]. Az oldhatóság megnövelése mellett ezek a segédanyagok általában a 

hatóanyagszemcsék nedvesíthetőségét is javítják, így a nagyobb felületen végbemenő oldódás 

révén is gyorsítják a kioldódást [116]. 

Az egyik legígéretesebb és napjainkban leginkább kutatott stratégia a kioldódás javítására a 

szilárd mikrodiszperziók, nanodiszperziók és szilárd oldatok alkalmazása. A szakirodalomban 

elterjedten használt szilárd diszperzió elnevezés nem a legszerencsésebb, hiszen gyakorlatilag 

bármilyen gyógyszertabletta szilárd diszperziónak tekinthető. A gyógyszertechnológiai 

szakirodalomban a szilárd diszperzió gyűjtőfogalom egy legalább kétkomponensű, általában 

hidrofil mátrixból és általában hidrofób hatóanyag keverékéből álló szilárd rendszert jelöl. 

Ezek fontos tulajdonsága, hogy a hatóanyag rendszerint finom eloszlásban mikro- és/vagy 

nanoméretű fázisokat alkot a mátrixon belül. Ezek a fázisok, csakúgy, mint a mátrix, lehetnek 

amorfak vagy kristályosak, továbbá ezek keverékei is. A hatóanyag molekulárisan diszpergált 

állapota esetén a rendszert szilárd oldatnak nevezik. 

A szilárd mikrodiszperziók, szilárd nanodiszperziók és szilárd oldatok alkalmazásának a 

legfontosabb előnyeit a kioldódás javítása területén a következő két nagy csoportra lehet 

osztani: 
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 Hozzáférhető felület növelése, ami a csökkentett részecskeméret, megnövelt 

porozitás, megnövelt nedvesíthetőség, csökkentett aggregáció elérésével valósul meg. 

 Nagyobb kioldódási koncentrációk elérése, ami az amorfizációt, a túltelített oldat 

stabilizálását és az oldhatóság javítását foglalja magába.  

Amikor egy szilárd mikrodiszperzió, szilárd nanodiszperzió vagy szilárd oldat vizes közegbe 

kerül a hidrofil hordozómátrix gyors oldódása révén az eloszlatott hatóanyag amorf vagy 

kristályos mikroszemcséi, nanoszemcséi vagy molekulái gyorsan az oldatba kerülnek. Mikro- 

és nanoszemcsék esetén a nagy felületnek és a mátrix nedvesítő hatásának köszönhetően 

gyors oldódás mehet végbe, míg szilárd oldat esetén azonnali oldódás is elérhető. A 

megnövelt nedvesíthetőség egyben csökkenti az aggregáció hozzáférhető felületet csökkentő 

hatását is. A hordozómátrix segédanyagai – a már említett módon – javíthatják a hatóanyag 

vizes közegű oldhatóságát, és emellett a gócképződés gátlásával stabilizálhatják a szilárd 

oldatok és amorf diszperziók esetén kialakuló túltelített oldatokat. További előny, hogy a 

segédanyagok és a gyártási körülmények megfelelő megválasztásával a hatóanyag amorf 

állapota szilárd fázisban gyakran hosszútávon is stabilizálható. 

Mindemellett viszont a megemlítendő hátrány, hogy az amorf forma stabilizálási lehetőségei 

gyakran korlátozottak. Ilyen a helyzet például nagy hatóanyagdózisok esetén, ami gyakran 

gyenge fizikai stabilitáshoz, a hatóanyag kikristályosodásához vezethet. Továbbá a hidrofil 

polimer mátrixok üvegesedési hőmérséklete a (lágyítóként ható) nedvességtartalom 

növekedésével jelentősen csökkenhet, ami molekuláris mozgékonyság megnövekedése 

mellett egyre polárisabb mátrix kialakulásával jár, melyben a (relatíve hidrofób karakterű) 

hatóanyag amorf formájának kikristályosodása könnyebben végbemehet. Ilyen rendszerek 

előállítási módszereinek a méretnövelése és megfelelő gyógyszerforma kialakítása gyakran 

igen nagy kihívást jelent, és ez az egyik fő oka annak, hogy az ilyen típusú piacra vitt 

gyógyszerek száma viszonylag alacsony. Egyik ilyen készítmény a Sporanox®, ami rosszul 

oldódó gombaölő hatóanyagot – itrakonazolt – tartalmaz HPMC mátrixban, amit cukor 

pelletekre visznek föl porlasztással fluid-ágyas bevonó berendezésben diklórmetán-etanol 

oldószerkeverék alkalmazásával. Ez a módszer alkalmazható nyújtott hatóanyag-leadás 

elérésére is. Ilyenkor általában a vízben lassan vagy nem oldódó polimer mátrixban oszlatják 

el finoman a hatóanyagot, és a hatóanyag-felszabadulás sebességét elsősorban a hatóanyag 

mátrixbeli diffúziója határozza meg [117].  
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2.2.1.2 Kioldódás javításának gyógyszertechnológiai lehetőségei 
 
A kioldódás-javítás stratégiáinak elemzése után az ezekre alapuló leggyakrabban alkalmazott 

gyártási eljárások kerülnek bemutatásra. Ezek három fő csoportra oszthatók: őrléses 

módszerek, olvadék alapú módszerek és oldószeres módszerek. 

Legkézenfekvőbb és leggyakrabban alkalmazott technika az oldódáshoz hozzáférhető felület 

megnövelésére a hatóanyag őrlése [118]. A hatóanyagok önmagukban és segédanyagokkal 

együtt is őrölhetők. Segédanyagok (pl. felületaktív anyagok, polimerek) általában a finom 

szemcsék aggregációjának megakadályozásában, azaz a kis szemcsék stabilizálásában, 

valamint a nedvesíthetőség növelésében játszanak szerepet. Tiszta hatóanyag őrlésével 

(mikronizálás) elérhető legkisebb átlagos részecskeméret általában 2-5 m, míg 

segédanyagok jelenlétében az átlagos részecskeméret a szubmikronos tartományba is eshet 

(nanonizálás) [119,120,121]. McInnes és társai mikronizált (átlagos részecskeméret: 2,21 

m) és nem mikronizált (78,8 m) spironolakton biohasznosulását vizsgálva megállapították, 

hogy a mikronizált hatóanyagot tartalmazó tablettával szignifikánsan nagyobb 

biohasznosulást és farmakológiai aktivitást tudtak elérni a standard tablettához viszonyítva 

[122]. Hátrányként említendő, hogy az ezekkel a módszerekkel kapható finom szemcsés 

porok kezelése gyakran igen nehéz, és hogy a mikronizálással elért kioldódás javulás gyakran 

nem elegendő, a nanorészecskéket eredményező technológiák méretnövelése viszont nehezen 

valósítható meg [123]. Az őrléses módszerek fontos előnye viszont, hogy termékük általában 

beilleszthető a hagyományos gyógyszertechnológiai folyamatokba, és a legtöbb esetben 

fejleszthető belőlük tabletta gyógyszerforma. 

Olvadék alapú eljárások esetén leggyakrabban egy segédanyag olvadékában diszpergálják 

vagy oldják a hatóanyagot, és lehűlés után szilárd mikrodiszperzió, nanodiszperzió vagy 

szilárd oldat kapható az összetételtől és a gyártási körülményektől függően. Legegyszerűbb 

megoldás, amikor egy alacsony hőmérsékleten olvadó, kis olvadék-viszkozitású 

segédanyagban keveréssel oldják fel a hatóanyagot, majd a rendszer lehűlve megszilárdul 

[124]. Ilyen rendszerek akár még olvadék állapotban közvetlenül tölthetők keményzselatin 

kapszulába (amennyiben a betöltött anyag hőmérséklete 70 °C-ot nem haladja meg) 

[125,126]. Az így előállított rendszerekben lehűlés után a mátrix a hatóanyagra nézve 

általában túltelített, ami a körülményektől függően gyorsabb vagy lassabb kristályosodáshoz 

vezethet, a mikrokristályoknál kisebb részecskeméret ily módon általában nem érhető el. Egy 

másik olvadék alapú eljárás, az olvadék granulálás esetén a hatóanyag pora hatékonyan 

agglomerálható alacsony olvadáspontú (pl. PEG 4000) kötőanyaggal. A megolvadt kötőanyag 
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granuláló folyadékként viselkedik, melyben a hatóanyag részben vagy egészben feloldódhat. 

A folyamat örvényáramú és fluidágyas granuláló berendezésben egyaránt megvalósítható. 

Ezzel a módszerrel oldószermentesen, viszonylag kis energiaigénnyel kapható meg a 

hatóanyag granulátuma, mellyel gyors kioldódás érhető el szilárd diszperzió- vagy 

oldatképződés eredményeként [127]. Az olvadék alapú módszerek közül a napjainkban 

leginkább kutatott, igen ígéretes eljárás az olvadék extrúzió, mely a műanyagiparban már 

régóta alkalmazott, jól bevált termékgyártási módszer, és kitűnően integrálható egy 

folyamatos üzemű gyártósorba [128,129]. E módszer részletes bemutatása a 2.2.2-es 

fejezetben olvasható. 

Az olvadékos módszerek hátrányaként viszont meg kell említeni, hogy hőre érzékeny 

anyagok ezekkel a módszerekkel nem vagy csak nehezen formulálhatók, valamint, hogy a 

hatóanyag oldhatósága a mátrixban gyakran nehezen biztosítható eltérő kémiai tulajdonságaik 

miatt (pl. polaritás). 

A hatóanyag szerves oldószeres oldatából kialakított rendszerekkel általában nagyon 

hatékony kioldódás-javítás érhető el, mivel ezeknél az un. „alulról felfelé építkező” (bottom-

up) technikáknál az oldószer elvitelével a visszamaradó hatóanyag-molekulák egymáshoz 

vagy segédanyaghoz kapcsolódva amorf vagy kristályos nano- vagy mikrofázisokat, sőt akár 

szilárd oldatot is alkothatnak, melyekből a kioldódás igen gyors lehet.   

A gyógyszertechnológia és a hatóanyaggyártás határterülete a kristályosítás, mely a jelenleg 

még élesen elkülönülő területek nagyobb integrálódásában játszhat fontos szerepet. Emellett a 

kioldódás is javítható különböző kristályosítási technikákkal. Segédanyagok jelenlétében 

lehetőség nyílik kontrollált méretű, alakú, szerkezetű hatóanyagformák előállítására, 

melyekbe a segédanyag is beépülhet, vagy a segédanyag csak a morfológia kialakításának 

„katalizátoraként” működve a termékben már nem jelenik meg [109]. Így kis szemcseméretű, 

közel izodimenziós, megfelelően tablettázható hatóanyagkristályok állíthatók elő akár olyan 

esetekben is, amikor a hagyományos kristályosítási és őrlési módszerekkel csak rosszul 

tablettázható, pl. tűs kristályok keletkeznek [130]. A körülmények megfelelő 

megválasztásával akár nanokristályok is képezhetők, melyek – a mikrofluidika gyors 

fejlődésének köszönhetően – a jövőben várhatóan folyamatos üzemben is gyárthatóak 

lesznek. Ezen a területen néhány a világ élvonalába tartozó, hazai fejlesztésű berendezés is 

ismert (Nangenex [131,132]). Folyamatos hatóanyaggyártást ideális esetben folyamatos 

kristályosítás követhet, majd folyamatos szárítás után kerülhet az anyag tablettázásra vagy 

kapszulatöltésre kihasználva a folyamatok valós idejű követésének (PAT) lehetőségeit. Egy 

ilyen teljesen integrált folyamatos rendszer megvalósítása még a jövő kihívása [130].  
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Nanokristályok előállítása esetén az alkalmazott segédanyagok (pl. polimerek, felületaktív 

anyagok) a nanoméretű hatóanyagkristályok felületre adszorbeálódva akadályozzák meg a 

kristályok további növekedését és aggregációját [133,134]. Ezekben az esetekben nem csak 

kristályok válhatnak ki, hanem amorf forma is kicsapódhat, ami a stabilitás szempontjából 

kevésbé előnyös, viszont a kioldódást tovább javíthatja. Ezen technikáknak egy 

továbbfejlesztett változata, amikor a hatóanyag túltelített oldatából az amorf vagy kristályos 

nano- ill. mikrorészemcskék, (előnyösen amorf nanoszemcsék) „in-situ” keletkeznek a 

szervezetben, és biztosítják a megfelelően gyors kioldódást [135]. Ehhez hasonlóak az 

úgynevezett ön-emulgeáló gyógyszerhordozó rendszerek (SEDDS), ahol az összetételnek 

köszönhetően a szervezetben spontán emulzió képződik, ami szolubilizálja a hatóanyagot 

[136].  

A nanokristályosításos és kicsapásos rendszerek nagy előnye, hogy azok gyakran szinte 

azonnal beilleszthetők a gyártási folyamatba, helyettesítve a korábbi hagyományos 

kristályosítást. Nano-mérettartományba eső szemcsék esetén azonban a folyadék és a szilárd 

fázis elválasztása komoly kihívást jelent úgy, hogy a termék kezelhető formában keletkezzen, 

és megmaradjanak nanostrukturáltság előnyös jellemzői is [137]. 

Vákuum bepárlás, mint jól ismert szárítási eljárás ugyancsak alkalmazható kioldódás 

javítására. Pórusos szilícium-dioxid hordozóra rápárlással gyors kioldódású amorf carvedilolt 

tudtak előállítani, mely forma megőrizte stabilitását hosszútávon is [138]. 

Egy viszonylag új gyógyszerforma előállítására alkalmas oldószeres eljárás a filmöntés. 

Szájban széteső, oldódó filmekkel (ODF = orally dispersible film) – vizes közegben jól 

oldódó filmképző polimerek alkalmazása esetén – gyors hatóanyag-leadás érhető el [139]. 

Ezen gyógyszerforma első sikerét a Listerine PocketPaks szájfertőtlenítő hozta, mely jelenleg 

a Pfizer terméke. Ez a gyógyszerforma biztosítani tudja a szájban diszpergálódó tabletták 

korábban bemutatott előnyeit, viszont flexibilitásuknak köszönhetően kiküszöbölhetők a 

tabletták gyenge mechanikai ellenállásából, törékenységéből adódó hátrányok [140].  

Emellett a fagyasztva szárítás drága, időigényes technológiájánál egyszerűbb és olcsóbb 

megoldást biztosít szájban diszpergálódó készítmények előállítására [74]. A filmöntéses 

technológia esetében az egyik legnagyobb kihívást az öntés és a szárítás sebességének 

összehangolása jelenti [74]. Ipari léptékű gyártás esetén nagy termelékenység eléréséhez 

megfelelően gyors szárítás szükséges, ami illékony oldószerek alkalmazását teszi 

szükségessé, és a képződött film maximális vastagságát is limitálja. Ezen túlmenően a legtöbb 

esetben fűtésre is szükség van az oldószer elpárologtatásához, ami hőérzékeny anyagok esetén 

ugyancsak gondot okozhat [74]. Tehát, bár a szájban oldódó, széteső filmek jelentősége 
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növekedőben van, további fejlesztésekre van szükség a gyártás optimális megvalósítása 

érdekében. 

A gyógyszeriparon belül terjedőben van – az eddig főként az élelmiszeriparban használt – 

porlasztva szárítás technológiája, elsősorban direkt tablettázható segédanyagok, pulmonáris 

mikrorészecskék, nyújtott hatóanyag-leadású mikrorészecskék és a rosszul oldódó 

hatóanyagok formulálása területén. Ennél a folyamatos technológiánál a szárítandó folyadékot 

egy fűtött levegőáramba porlasztják, és a megszárított szilárd szemcséket begyűjtik. Az 

elérhető legkisebb mérettartomány általában 1-10 m. A kioldódás javítása érdekében a 

leggyakrabban hidrofil hordozót (pl. polimerek, szénhidrátok, SiO2,) is tartalmazó hatóanyag 

oldatot porlasztanak, amely esetben a kapott szilárd mikrorészecskék a hatóanyagot többnyire 

amorf formában (vagy apró kristályok formájában) tartalmazzák. Ezekkel gyors kioldódás 

érhető el a korábbi fejezetekben vázoltak értelmében [141,142]. Emellett ismert az a módszer 

is, hogy a hatóanyag nanoszuszpenzióját porlasztják, és így nanoszerkezetű mikrorészecskék 

képezhetők [143]. A porlasztva szárítási technológiák gyógyszeripari alkalmazásai terjedőben 

vannak, amiben a magyar származású Villax Iván által alapított portugáliai Hovione 

gyógyszergyárnak is jelentős szerepe van. 

A fagyasztva szárítás – más néven liofilizálás – esetében kíméletesen alkalmazott vákuum 

alatti oldószer elvitel után általában porózus, nagy fajlagos felületű anyag képződik, melyből 

a segédanyagok megfelelő megválasztás esetén ugyancsak gyors kioldódás érhető el. E 

módszerrel hatékonyan valósítható meg amorfizáció [144], és gyakran alkalmazzák 

nanoszuszpenziók, liposzómák szárítására is [145,146,147]. Mindemellett a technológia hely-

, idő- és energiaigényessége komoly hátrányt jelent. 

A szuperkritikus technológia – számos előnyös tulajdonságának köszönhetően – a 

gyógyszeriparon belül is egyre inkább terjedőben van. A szuperkritikus CO2 környezetbarát 

oldószer, nem toxikus, nem gyúlékony, és az eljárás végén kapott termék tiszta, 

maradékoldószertől mentes formában nyerhető ki, így a szerves oldószerek ideális 

alternatívája lehet a gyógyszeripar területén [148,149]. Szuperkritikus technikával szűk 

mérettartománnyal állíthatók elő pl. mikro- és nanorészecskék [150,151], mikrokapszulázott 

hatóanyagok, ciklodextrin komplexek [152]. E termékek esetében jelentős hatóanyag-

kioldódás javulásról számoltak be [153]. A módszer hátránya viszont, hogy a szuperkritikus 

CO2 viszonylag rossz oldószernek tekinthető, a módszer alkalmazása speciális tudást és 

tapasztalatot igényel, valamint egyes esetekben a kapott termék kezelése sem könnyű [148]. 
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Az elektrosztatikus szálképzés egy új, igen ígéretes módszer rosszul oldódó hatóanyagok 

kioldódásának javítására, mely technológia napjainkban még alig ismert a gyógyszeriparban. 

E technika részletes bemutatását a 2.2.3-as fejezet tartalmazza. 

 

2.2.2 Olvadék extrúzió 
 

Az olvadék extrúzió a műanyagipar egyik leggyakrabban alkalmazott polimer feldolgozási 

eljárása, melynek – mint nagy termelékenységű, egyszerű és folyamatos 

gyártástechnológiának – a jelentősége a gyógyszeripar területén is rohamosan növekszik. Az 

extúzió során a polimer megolvad, és az olvadékot egy vagy két csiga homogenizálja és 

nyomja előre a szerszám felé, majd keresztül a szerszámon. Egycsigás extruder esetén a 

keverő hatás kisebb, ezért a gyógyszeripari olvadék extrúzió területén – ha jobb homogenitás 

elérése a cél – elsősorban a kétcsigás extrudereket alkalmazzák. Az esetek túlnyomó 

többségében polimer hordozókat használnak az extrúziós eljárások során [128], de 

előfordulnak lipid típusú mátrixok is gyors, ill. nyújtott hatóanyag-leadás elérésére egyaránt 

[154,155]. Olvadék extrúziós technológiával előállíthatók hatóanyag tartalmú granulátumok, 

pelletek, tabletták, sőt kúpok, implantátumok és filmek is [156,157]. A technológia legfőbb 

előnye, hogy oldószerek alkalmazása nem szükséges, így kihagyható az idő és energiaigényes 

szárítási lépés csökkentve egyúttal a környezeti terhelést [158].  

A hatóanyag az olvadékban dezintegrálódik az intenzív keveredés során fellépő nagy 

nyíróerők és a hőmérséklet hatására, ami megfelelő összetétel és paraméterek mellett akár a 

molekuláris szintig is eljuthat valódi szilárd oldatot eredményezve. Vízben rosszul oldódó 

hatóanyag kioldódása vizes fázisban jól oldódó mátrix használatával jelentősen javítható. 

Hülsmann és társai vízben rosszul oldódó ösztradiolt (10%) extrudáltak vízoldható polimer 

(PVP K30, 50%) és felületaktív anyag (Gelucire 44/14, 40%) jelenlétében, és 30 szoros 

oldódási sebesség növekedést tudtak elérni a kialakított szilárd mikrodiszperziókkal, 

melyekben a hatóanyag mikrokristályos formában volt jelen. Így ki tudták küszöbölni a 

mikronizált hatóanyag esetén jelentkező nehéz kezelhetőséget [159]. Verreck és társai 

itrakonazol (40%) kioldódását vizsgálták HPMC mátrixú (60%) olvadék extrúzió 

alkalmazását követően. Eredményeik azt mutatták, hogy az itrakonazol kioldódását jelentősen 

sikerült javítaniuk az extrúziós technológiával, amivel stabil amorf állapotú szilárd 

mikrodiszperzió alakult ki, azaz a hatóanyag elkülönülő amorf mikrofázisokat alkotott [160]. 

Andrews és társai olvadék extrúzióval sikeresen állítottak elő bikalutamid-PVP szilárd 
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oldatokat, melyekből a hatóanyag kioldódása a kristályos hatóanyaghoz képest 

nagymértékben javult, és a PVP részaránynak növelése a kioldódást tovább gyorsította [161]. 

Megállapítható, hogy olvadék extrúzióval egyszerűen állíthatók elő kristályos és amorf 

hatóanyagot tartalmazó szilárd mikrodiszerziók, molekulárisan diszpergált szilárd oldatok, 

valamint ezek kombinációi, melyekkel a rosszul oldódó hatóanyagok kioldódása jelentősen 

javítható. 

A módszer hátránya, hogy a folyamat hőterheléssel jár, így csak a gyártási hőmérsékleten 

stabil hatóanyagok és segédanyagok alkalmazhatók, mivel limitált a viszonylag alacsony 

hőmérsékleten feldolgozható, vízben jól oldódó, és gyógyszerekben engedélyezett polimerek 

száma [128]. Habár ezek igen komoly korlátozó tényezőknek tűnnek, megfelelően lágyított 

rendszerekkel a gyártási hőmérséklet és idő jelentősen csökkenthető, ami egyben a hőterhelést 

is mérsékli [128]. Lágyítók használata esetén természetesen számolni kell azzal, hogy azok a 

végtermékben is megjelennek. A termékekben lévő lágyítók csökkentik a rendszer 

komponenseinek üvegesedési hőmérsékletét, következésképpen a nagyobb molekuláris 

mobilitás miatt az amorf rendszerek fizikai stabilitása kisebb lesz, így a hatóanyagok 

kikristályosodása könnyebben végbemehet. Ezek a lágyítók a segédanyagok részarányát 

növelik, és egyes esetekben kedvezőtlen hatásokat válthatnak ki a szervezetben [162]. 

Egy viszonylag új technológiai megoldással a hatékony lágyítás elérhető oly módon is, hogy a 

lágyító a folyamat végén teljes mértékben távozzon az anyagból. Ez az új megoldás a 

szuperkritikus CO2 alkalmazása olvadék extrúzió során. A CO2, mint időszakos lágyító, a 

folyamat végén távozik az anyagból általában felhabosítva azt [162]. Ennek a technikának az 

alkalmazása terjedőben van a műanyagiparban – pl. mikrocellás habok előállítására – többek 

között polietilén, polipropilén, polisztirol, polivinilidén fluorid mátrixok alkalmazásával 

[163,164,165,166]. Biodegradálható politejsavból is gyártottak 20-25 kg/m3 sűrűségű szilárd 

habokat olyan környezetbarát csomagolóanyagnak, mely 100%-osan lebomlik [167]. 

Élelmiszeripari alkalmazások is ismertek, pl. különböző puffasztott gabonapelyheket állítottak 

elő ezzel a módszerrel [168,169].  

A gyógyszertechnológia területén egyelőre még alig ismert ez utóbbi technika. Összesen két 

kutatócsoport foglalkozott perorális gyógyszerformák, szilárd mikrodiszperziók és szilárd 

oldatok előállításával. Ezek közül Verreck (Belgium, Janssen Pharma) és Tomasko (USA, 

Ohio University) nevével fémjelezett együttműködésből születtek az első publikációk ezen a 

területen. Vizsgálták több, gyógyszerkészítményben használható polimer viselkedését 

szuperkritikus extrúzió során [170], valamint előállítottak nyújtott hatóanyag-leadású szilárd 

mikrodiszperziókat etilcellulóz mátrix alkalmazásával [171,172]. Gyorsított kioldódás 
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eléréséről összesen egy publikációjuk szól polivinilpirrolidon-vinilacetát kopolimer (PVP-

VA64) és itrakonazol hatóanyag használatával. Míg a komponensek fizikai keverékéből 60 

perc után kevesebb, mint 10% hatóanyag jutott oldatba, addig ugyanennyi idő alatt a 

széndioxiddal időszakosan lágyított szilárd mikrodiszperzióból ~60% itrakonazol oldódott ki 

[173]. Higginbotham és társai [174] nyújtott hatóanyag-leadású extrudátumokat állítottak elő 

polietilénoxid PEO mátrixszal, és megállapították, hogy szuperkritikus CO2 időszakos lágyító 

használata mellett kapott termékekből – a megnövelt fajlagos felületnek köszönhetően – a 

kioldódás enyhén gyorsul a nem habosított extrudátumhoz képest. 

Mivel a szuperkritikus extrúzió összetett technikája többféle speciális – vegyipari műveleti, 

polimerextrúziós és gyógyszeripari – ismeret integrációját igényli, e munkák általában csak 

széleskörű együttműködésben valósíthatók meg. Ez az oka annak, hogy számos előnye 

ellenére, csak néhány gyógyszertechnológiai vonatkozású publikáció született, és ezek közül 

is csak egy célzott meg gyorsított hatóanyag-leadást. 

Összességében megállapítható, hogy a szuperkritikus CO2 lágyítókénti használata 

olvadék extrúzió során a műanyagiparban és az élelmiszeriparban rohamosan fejlődik, 

és ez a folyamatos üzemű technika a gyógyszeriparban is számos előnyt hozhatna főként 

a vízben rosszul oldódó hatóanyagok kioldódásának gyorsítására, ezért nagy szükség 

van ezt az irányt megcélzó kutatások végzésére. 

 

2.2.3 Elektrosztatikus szálképzés 
 

Az elektrosztatikus szálképzést (electrospinning, ES) elsőként, dokumentáltan J.F. Cooley írta 

le szabadalmi bejelentésében, melyet 1899. október 6-án nyújtott be [175]. Ezután a 

technológia csak lassan fejlődött, és igazán nagy figyelmet csupán Doshi és Reneker cikke 

után kapott 1995-től [176]. Fejlődése ekkortól gyorsult fel számottevően elsősorban a 

nanotechnológiai kutatások előretörése következtében. A technológia magyarországi 

elterjedtsége egyelőre viszonylag kicsi. Magyar részvétellel készült, elektrosztatikus 

szálképzéssel foglalkozó első publikáció – a Web of Science adatbázis szerint – a Budapesten 

rendezett, 2005-ös Polymer for Advanced Technologies konferenciához köthető [177]. Ezt 

követően 2012 januárjáig még 12 ilyen publikáció került az adatbázisba.  

Az elektrosztatikus szálképzés egyszerű és hatékony módszer nagyfinomságú polimer szálak 

előállítására, melyek átmérője általában 50-1000 nm közé esik. A megvalósítás során 

szálképző polimer szerves oldószeres vagy vizes oldatát vagy olvadékát egy elektróddal 
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érintkeztetve nagyfeszültségre töltik (~10-35 kV), míg a gyűjtőként szolgáló ellenelektródot 

általában földelik (2. ábra). Az így kialakított nagy térerősség hatására a folyadék kúp alakot 

vesz föl, amit első részletes leírójának tiszteletére Taylor kúpnak neveznek [178]. A kúp 

hegyéből a nagy töltéssűrűség következtében folyadéksugár léphet ki az ellenpólus irányába, 

amennyiben a kúp felületén lévő töltések Coulomb taszítása a felületi feszültség visszatartó 

erejét meghaladja [179]. A kilépő folyadéksugár az ellenpólusú kollektor felé haladva 

felgyorsul, megnyúlik, elvékonyodik, felülete nagymértékben megnő, és így az oldószer 

gyorsan elpárolog. A szál alakot felvett és a száradás során megszilárdult polimer végül az 

ellenpólusú kollektoron összegyűjthető, és leszedhető. Ez a folyamat a másodperc tört része 

alatt játszódik le, így maga a száradás gyakorlatilag pillanatszerű.  

Taylor kúp

Nagyfeszültség

~10-35 kV

Földelt kollektor

Polimer oldat (+ hatóanyag)

Adagoló pumpa

< Coulomb
erő

Felületi
feszültség

Taylor kúpTaylor kúp

Nagyfeszültség
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Polimer oldat (+ hatóanyag)
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Felületi
feszültség

 

2. ábra Az elektrosztatikus szálképzés sematikus ábrája  
(http://www.centropede.com/UKSB2006 alapján, módosítva) 

 

Az oldószer elpárolgását a növekvő felület mellett, az Ostwald-Freundlich egyenlet 

bemutatásánál leírtakhoz hasonlóan, a csökkenő méretből adódó nagyobb egyensúlyi 

gőznyomás is gyorsítja [179]. Nagyobb mennyiségű szál előállítása folyamatos üzemben 

történik úgy, hogy a Taylor kúp hegyéről távozó folyadékot a szálképző fejhez adagolva kell 

pótolni. A kapott terméket az ellenpólusú oldalon elhelyezett gyűjtőként használt hordozó 

lassú mozgatása révén lehet folyamatosan elvezetni. 

A technológia számos előnye közül kiemelhető, hogy egyszerű, folyamatos, pillanatszerű 

száradást biztosít, szobahőmérsékleten, szűk méreteloszlású ultravékony szálakat 

eredményez, óriási fajlagos felületű termék gyártható ily módon, és a gyártás energiaigénye a 

kis áramerősségek miatt (~50-500A, P<100W) minimális (<5Ft/h, 50Ft/kWh-val számolva). 
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Nagyobb kapacitású gyártás esetén az elpárolgó oldószer elvitele megfelelő légáramlás 

biztosításával megoldható, természetesen szerves oldószer alkalmazása esetén az elvitt gőz 

megfelelő kezelését biztosítani kell (pl. visszanyerés, elégetés). 

Az elektrosztatikus szálképzés technológiáját több iparágban is alkalmazzák, és további 

lehetséges alkalmazásait számos területen kutatják. Elsőként a textil- és műanyagiparban 

alkalmazták nagyhatékonyságú szűrők gyártására [180,181]. Napjainkban pedig intenzíven 

kutatják alkalmazhatóságát féligáteresztő membránok, nanokompozitok, védőruházatok, 

szenzorok, és katalizátor hordozók gyártására [182]. Orvosi alkalmazása az utóbbi években 

vált egyre jelentősebb kutatási iránnyá a sebfedés, sebgyógyítás, szövetépítés területén [183]. 

Mindezek fényében meglepő, hogy a gyógyszertechnológia, gyógyszerformulálás területén az 

elektrosztatikus szálképzés technológiája alig ismert. A legtöbb releváns publikáció esetén 

nyújtott hatóanyag-leadást céloztak meg, és a fejlesztett gyógyszerhordozó rendszer csak 

műtéti eljárással adható be (implantátum) [184]. Ez a viszonylagos késlekedés történeti 

okokra és a szakma sajátosságaira vezethető vissza. 

A hatóanyag-leadás sebességének és mértékének javítása területén, az elektrosztatikus 

szálképzés egy új és igen ígéretes módszer, amellyel a kioldódás javítás számos elméleti 

stratégiája ötvözhető. 

A méretből és az összetételből fakadó előnyökön túl a pillanatszerű száradásnak is fontos 

szerep juthat a gyors hatóanyag-kioldódás megvalósítása során, hiszen az oldószer gyors 

elvitelével az oldatban létrehozott hatóanyag-segédanyag eloszlás szilárd formában 

stabilizálható, és így akár szilárd oldat is kialakítható. Toxikológiai szempontból kiemelendő, 

hogy míg a nanoméretű részecskék számos biztonsági aggályt vetnek föl (pl. könnyedén 

felszívódhatnak bőrön, nyálkahártyán keresztül), addig e biokompatibilis anyagokból készülő 

nanoszálaknak csak az átmérője esik a nanotartományba, míg hosszuk több kilométeres is 

lehet (1 mg 100 nm átmérőjű szál hossza > 100 km), így a nano és a makroszkopikus méret 

előnyei ötvözhetők [185]. 

Mindezeket a megfontolásokat összevetve ez a technológia a kioldódás javítás területén igen 

ígéretesnek látszik, mégis elektrosztatikus szálképzéssel előállított, szájon át bevehető, gyors 

hatóanyag-leadású rendszerek fejlesztéséről szóló cikk e doktori munka megkezdése előtt 

mindössze egy jelent meg, melyet Verreck és társai publikáltak [186]. A doktori munka során 

is csupán egyetlen kínai kutatócsoport számolt be ilyen témájú kutatásokról [187,188,189]. 

Verreck és társai a korábban már bemutatott pelletre vitt HPMC-itrakonazol szilárd 

diszperziós készítményt (Sporanox) próbálták továbbfejleszteni és megújítani, ezért 

elektrosztatikus szálképzéssel, extrúzióval és filmöntéssel előállított HPMC-itrakonazol amorf 
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szilárd diszperziókat hasonlítottak össze. Megállapították, hogy a kristályos hatóanyag és 

HPMC fizikai keverékéből kioldódó <1-3% hatóanyaghoz képest teljes, 100%-os kioldódást 

tudtak elérni mind a háromféle mintánál, azonban szálak esetén lassabb kioldódást kaptak az 

extrudált és az öntött minták porához viszonyítva. Feltehetőleg ez a nem várt gyengébb 

eredmény is hozzájárult ahhoz, hogy gyors oldódású rendszerek fejlesztésére az 

elektrosztatikus szálképzési technológia nem terjedt el. A doktori munka egyik céljaként 

ezért annak a kérdésnek a megválaszolását tűztük ki, hogy lehetséges-e 

gyógyszerhatóanyagok kioldódását jelentősen javítani elektrosztatikus szálképzéssel, és 

ez a módszer hatékonyabb lehet-e egyéb, hasonló célra alkalmazott technikáknál (pl. 

extrúzió és filmöntés). Ehhez a makroszkopikus és molekuláris szinten végbemenő 

folyamatok, mechanizmusok és a kialakuló szerkezetek feltérképezésén keresztül 

kívántuk megtalálni a kioldódás sebességét és mértékét befolyásoló fő tényezőket, és 

végül erre alapozva kívántunk hatékony, megfelelő hatóanyag-leadású 

gyógyszerhordozó rendszereket fejleszteni.  

 

Látva, hogy az elektrosztatikus szálképzés szobahőmérsékleten, pillanatszerű szárításra képes, 

felmerült az a kérdés is, hogy szárításra igen érzékeny biohatóanyagok szilárd formába 

hozhatók-e ezzel az eljárással, és hogy az idő- és energiaigényes fagyasztva szárítás 

kiváltható-e szilárd biohatóanyagot tartalmazó gyógyszerformák esetében. Biohatóanyagok 

nanoszálakba építését elektrosztatikus szálképzéssel a szövetépítés és sebfedés területén már 

vizsgálták többféle modellhatóanyaggal. -galaktozidáz fehérjét kódoló DNS darabot PLGA 

és PLA-PEG blokk kopolimer mátrixba ágyaztak, és akár 20 napon keresztüli nyújtott 

hatóanyag-leadást is el tudtak érni úgy, hogy a felszabaduló plazmid molekulák sikeresen 

tudták kódolni a -galaktozidázt [190]. Qi és társai marha szérum albumint (BSA) 

mikrokapszuláztak kalcium-algináttal, majd ezeket emulziós elektrosztatikus szálképzéssel 

hidrofób, biodegradálható politejsav (PLA) mátrixba ágyazták, és így nyújtott hatóanyag-

leadású rendszert kaptak [191]. Zeng és társai luciferáz enzimet PVA mátrixba ágyaztak, és 

megállapították, hogy az enzim molekulák a folyamatot követően is megtartották aktivitásukat 

[192]. Maretschek és társai emulzióból kiinduló elektrosztatikus szálképzési eljárással 

hidrofil tulajdonságú citokróm C modellfehérjét ágyaztak hidrofób sajátságú politejsav 

mátrixba, amivel hosszantartó hatóanyag-leadást tudtak elérni, és hidrofil polimerek 

alkalmazásával kontrollálni tudták a kioldódás kinetikáját is. Gélelektroforézises vizsgálataik 

alapján sem degradáció, sem aggregáció nem történt az elektrosztatikus szálképzés során 

[193]. Salalha és társai különböző vírusokat és baktériumokat (Escherichia coli, 
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Staphylococcus albus) ágyaztak PVA nanoszálakba, és megállapították, hogy a szálképzés 

után, ha változó mértékben is, de megmaradt a vírusok és baktériumok biológiai aktivitása 

tes 

lternatíva lehet, ezért vizsgálni kívántuk gyógyszertechnológiai alkalmazhatóságát.  

 

.2.4 Extrúzió és nanoszálképzés gyógyszeripari alkalmazhatósága 
 

.2.4.1 Gyógyszeripari olvadék extrúzió 

zza. Ez is mutatja az 

olvadék extrúzió alapú gyógyszertechnológiai kutatások szükségességét. 

.2.4.2 Nanoszálképzés gyógyszeripari alkalmazhatósága 

[194].  

Ezek a munkák egyértelműen megerősítik a technológia kíméletességét, ami elsősorban a 

hőhatás kiküszöbölésével, pillanatszerű száradással, így az aggregáció elkerülésével 

magyarázható. Mindezek alapján a gyógyszertechnológia területén biohatóanyagok 

szárításához kapcsolódó kihívások megoldására az elektrosztatikus szálképzés ígére

a

2

2
 

Az olvadék extrúzió már betört a gyógyszeriparba, és több piacon levő készítményt gyártanak 

ezzel a technológiával (pl. Kaletra, Isoptin SR-E), valamint számos cég ajánlja szolgáltatásait 

ezen a területen. Tehát az olvadék extrúzió gyógyszeripari méretnövelése megoldott, ami 

jelentősen megnöveli a laborszintű fejlesztések esélyét arra, hogy később üzemesített gyártási 

technológiává váljanak. Másrészt viszont megfigyelhető, hogy a technológiai feltételek 

kiépülése jelentősen megelőzte a formulálási fejlesztéseket. A szakirodalomban vázolt 

előnyök ipari realizálását egyrészt a fejlesztési költségek nagysága, másrészt a hagyományos 

szakaszos technológiákban gyökerező szemlélet lassú változása akadályo

2
 

A nanoszálképzés is túllépett az alapkutatási fázison és ipari jelentősége folyamatosan 

növekszik, ami nagy termelékenységű eljárások fejlesztésének és alkalmazásának igényét 

vonja maga után. Bár gyógyszeripari alkalmazásra még nem került sor, szemben az olvadék 

extrúzióval, érdemes áttekinteni a különböző elvre épülő technológiai megoldásokat, amelyek 

potenciálisan alkalmasak lehetnek a gyógyszeripari készítménygyártásnál felmerülő 

mennyiségi és minőségi igények kielégítésére. Általánosságban megállapítható, hogy 

ultravékony polimer szálak gyártásánál polimer oldatból vagy olvadékból lehet kiindulni. 
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Ezeket megfelelő nyújtóerőknek kell kitenni, mely nyújtóerők különfélék lehetnek (pl. 

elektrosztatikus, mechanikus), és kombinálhatók is. 

A nanoszálak előállítására a leggyakrabban használt és egyben legismertebb technológia az 

elektrosztatikus szálképzés [195]. A méretnövelhetőségének a megoldása számos kutatásnak 

célja volt, és jelenleg is fejlesztések folynak az eddig elért termelési eredmények növelésére, 

valamint új elveken alapuló nagyobb termelékenységű eljárások megvalósítására [196]. 

Általánosságban elmondható, hogy ezzel a technológiával folyamatos gyártás biztosítható a 

gyűjtő folyamatos továbbhaladásával valamint az oldat folyamatos adagolásával, ami egyben 

maga után vonja a folyamatos gyártás bemutatott előnyeinek érvényesülését. Természetesen 

nagy termelésnél az elpárolgó oldószernek megfelelő elvezetést kell biztosítani levegő 

. A legegyszerűbb 

méretnövelési lehetőség a szórófejek megsokszorozása, amit már számos ipari üzemben 

alkalmaznak elsősorban szűrőbetétek gyártására (3. ábra) [197,198,199]. 

áramoltatásával, ami jelenleg is elérhető, megfelelő légtechnikai megoldásokkal 

megvalósítható. 

Az alap technológia esetében – amikor egy kapilláris végén alakítjuk ki a szálak képzésére 

szolgáló Taylor-kúpot – folyamatos gyártás mellett maximálisan ~10 ml/h-s adagolási 

sebesség érhető el illékony oldószerekkel (pl. etanol, aceton). Kevésbé illékony oldószerek 

alkalmazása esetén ez a maximális adagolási sebesség jelentősen csökken. Például dimetil-

formamiddal maximálisan ~5 ml/h, vízzel pedig ~1ml/h érhető el

 

3. ábra: Elektrosztatikus szálképzés méretnövelése sok szórófej alkalmazásával 
 

A szórófej szám elérheti akár az 1000 db-t is. A sok szórófejes megoldásnak egyik nagy 

hátránya, hogy fejeldugulás esetén, a többi fejen jön ki nagyobb mennyiségű anyag, ami 

zavart okozhat (pl. nem megfelelő száradás). Ez olymódon lenne elkerülhető, ha minden 

fejhez külön pumpát csatlakoztatnának, de ilyen nagyszámú pumpa kiépítése ugyancsak 

hátrányokkal járna. Egy másik gyakran említett hátránya a sok szórófejes megoldásnak az 

igen nehézkes tisztíthatóság. 
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A méretnövelésre ezért alternatív megoldásokat dolgoztak ki. Egy másik elven alapuló 

méretnövelési lehetőség, a szabad folyadékfelszínről történő szálképzés. A sok szórófejes 

esetben említett hátrányok (pl. fejeldugulás, tisztíthatóság) nagyrészt kiküszöbölhetők ezzel a 

megoldással, és egyben a nagy termelékenység is biztosítható [200,201]. A szabad 

ktrosztatikus szálképzés 

(ball electrospinning) [207]. Itt a légbuborékok helyett szilárd „buborékokat”, azaz szilárd 

gömböket, golyókat használnak. Ezek felületére viszik fel az oldatot. 

folyadékfelszínen megfelelő görbületeket illetve töltéssűrűséget kell kialakítani ahhoz, hogy 

szálak tudjanak kilépni róla [202,203,204,205].  

Ennek az egyik megoldása, hogy a polimer oldatába gázt vezetnek, mely gáz buborékokat 

kelt, és a buborék felületén nagyszámú folyadék szál kiindulási hely tud kialakulni [206].A 

buborékos technológia egy továbbfejlesztett változata a golyós ele

 

4. ábra: Gázbuborékos [205] (baloldalon), golyós [206] (középen) és hengeres elektrosztatikus 
szálképzés [207] 

 

Szabad folyadékfelszínt használ a libereci egyetem kutatói által fejlesztett és 

szabadalmaztatott eljárás is [208]. Az ő megoldásuknál egy forgó elem, jellemzően henger 

merül egy kádban elhelyezkedő polimer oldatba, ami forgása révén saját felszínére hordja fel 

az anyagot. Ez a bemerülő, forgó elem egyben elektródként is funkcionál, így a felületére 

felvitt anyagból nagyszámú Taylor-kúp alakul ki, amikből nagymennyiségű könnyen 

összegyűjthető szál lép ki. Ennek a megoldásnak a piacra vitelét egy cseh alapítású cég végzi 

(Elmarco). Napjainkban ez a legelterjedtebb méretnövelési technológia. Akár 1,6 méter 

hosszú hengerek is használhatók, és ezekből többet egymás után téve a termelés 

meghaladhatja a napi 10 kg-ot. Az így előállított anyagokat is elsősorban szűrők gyártására 

használják föl [209]. 

Az elektrosztatikus erők kombinálhatók egyéb nyújtóerőkkel. Ismertek pl. a nagynyomású 

porlasztólevegőt alkalmazó eljárások, amelyek viszonylag egyszerűen megvalósíthatók. 

Ebben az esetben egy hagyományos porlasztófej is alkalmazható szálképzésre, amibe 
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bevezetett oldatból annak összetételétől függően képeződnek szemcsék vagy szálak. 

Nagyfeszültség rákapcsolása után egy ilyen fejjel megfelelő összetételű oldatból nanoszálak 

képezhetők. Ezt a technikát használták már polivinilalkohol, hialuronsav alapú nanoszálak 

előállítására [210,211]. Politejsav olvadékból történő nanoszálképzés esetén fűtött 

elérhető [213]. Erre a technológiára alapozott nanoszálas 

szöveteket gyártó gép előállítására és forgalmazására egy új cég alakult (Fiberio, Texas 

államban). E berendezés felépítése látható az 5. ábrán. 

porlasztólevegő alkalmazásával a szálak 20-szoros vékonyodását tudták elérni a 

porlasztólevegő nélküli eljáráshoz viszonyítva [212]. 

A nagysebességgel forgó tárcsákkal megvalósított szálképzési eljárások egy része esetében 

jelenleg nem alkalmaznak elektrosztatikus erőket. A szálképzés valamint a szálak megnyúlása 

e megoldásoknál elsősorban a légellenállás és a fej elfordulásának hatására történik. A 

nagysebességgel forgó szálképzőfejen lehet meghatározott átmérőjű lyuk [213,214,215], 

amin az anyag kijön, de olyan megoldás is létezik, ahol egy lapos szórófej élén képződnek a 

szálak [216]. A szórófejet általában 10.000 és 100.000 rpm közötti sebességgel forgatják. A 

nagyobb forgási sebesség nagyobb centrifugális és légellenállási erőket eredményez, ami 

vékonyabb szálak előállítását teszi lehetővé. Itt is beszélhetünk olvadékos és oldatos 

megoldásokról [213]. A porlasztólevegős szálképzési technológiához viszonyítva itt nagyobb 

erők hatnak, ezért vékonyabb szálak képződhetnek, és megfelelő összetételek mellett a 

szubmikronos tartomány is 

 

5. ábra Nagysebességű forgótárcsás nanoszálképző berendezés rajza és a megvásárolható 
berendezés (Forrás: www.fiberiotech.com) 

  

A nagysebességű forgótárcsás technológia kombinálása nagyfeszültséggel elsősorban a szálak 

összegyűjtésében és egyenletes eloszlásában segít. Ennél a technológiánál alkalmazott 

szórófejet a festő és fényező iparban porlasztásra fejlesztették ki, és jelenleg is autók 

festésére, fényezésére használják. A nagy teljesítményű és hatékonyságú eljárás tehát már jól 
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bevált, kifinomult ipari technológiának számít. Szálképzés céljára az oldat összetételét kell 

csak megváltoztatni (pl. polimer oldása), és a porlasztott szemcsék helyett nanoszálakat 

kaphatunk [217,218]. Ebben az esetben a centrifugális és a légellenállási erők mellett az 

elektrosztatikus erők is a szálak nyúlását, vékonyodását segítik elő, valamint a 

porlasztólevegő – amit ugyancsak használ ez a technika – további nyújtóerőt biztosít. Így e 

technika esetében mindhárom kiemelt alapelv (nagyfeszültség, porlasztólevegő, 

nagysebességű tárcsa) szerephez jut, aminek következtében általában 500 nm-nél vékonyabb 

szálakat kaphatunk [217]. 

 

6. ábra Elektrosztatikus nagysebességű porlasztófej képe  
(Forrás: www.reiter-oft.de) 

 

Az elektrosztatikus szálképzés technológiája már az ipari tömegtermelés területén is 

alkalmazásra került nagyhatékonyságú szűrők gyártásánál (pl. PowerCore® szűrőegység, 

Donaldson, USA). A gyógyszeripari adaptációra azonban még nem került sor. Emellett 

további kihívást jelent megfelelően vizsgálható, beadható, bevehető gyógyszerforma 

kialakítása a mikro- és nanoszálas szövedékekből. Ebből a szempontból két területre 

oszthatjuk a gyógyszeripari igényeket. Az első a gyógyszerfejlesztés területe, ahol kisebb 

összmennyiségű mintával kell dolgozni, így laboratóriumi készülékkel gyártott nanoszálas 

szövedékekkel jelenleg is könnyedén elvégezhetők a szükséges vizsgálatok (például 

toxikológia vizsgálat, biohasznosulás vizsgálat, in vitro kioldódás vizsgálat, amorfizáció, 

szilárd oldat kialakítás, stb.). A másik terület a gyógyszeripari tömeggyártásé. Itt a betegeknek 

beadható, bevehető, elfogadható gyógyszerforma szükséges, melyet nem utolsósorban nagy 

mennyiségben, standardizált módon lehet gyártani. A szakirodalomban eddig csupán a 

zövedék manuális kapszulába töltése merült fel ötletként, a konkrét ipari megoldások 

idolgozása azonban továbbra is kihívás maradt [186]. 

 

 

s

k
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2.3 Szakirodalomi áttekintés alapján levont következtetések 
 

A szakirodalom áttekintés alapján megállapítható, hogy a gyógyszeripar és azon belül a 

gyógyszertechnológia területe komoly kihívásokkal néz szembe. Gazdasági, technológiai és 

szabályozási környezet együttes változásának hatására a gyógyszeripar és a 

gyógyszertechnológia egyre erőteljesebben fordul folyamatos technológiák, folyamatos 

gyártás felé, ami szükségessé teszi az ipari megvalósítást megalapozó kutatások végzését. Ez 

elsősorban új, folyamatos technológiák kutatását és fejlesztését, valamint a folyamatos 

gyártást, szabályozást lehetővé tevő analitikai megoldások, módszerek kifejlesztését jelenti. 

A gyógyszerek és gyógyszer jelölt molekulák tulajdonságainak változásánál két fő tendencia 

emelhető ki. Egyrészt a vízben rosszul oldódó molekulák aránya drasztikusan megnőtt, 

másrészt biotechnológiai eredetű hatóanyagok aránya és jelentősége egyre növekszik.  

Rosszul oldódó hatóanyagok biohasznosulása általában növelhető azok kioldódásának 

javításával. A kioldódás javítására alkalmazható folyamatos technológiák közül az olvadék 

extrúzió egyre nagyobb jelentőségűvé válik, ami a témával foglalkozó publikációk számának 

növekedésében is megmutatkozik. Az olvadék extrúzió szuperkritikus CO2 használatával 

a gyógyszertechnológia egyik ígéretes új iránya, amiről csak néhány publikáció született, és 

ezeken belül is csak egy foglalkozott a kioldódás gyorsításával [173]. 

Hasonló a helyzet az elektrosztatikus szálképzés esetében, mely ugyancsak folyamatos 

technológia, és elméleti megfontolások alapján kiválóan alkalmas lehet hatóanyagok 

kioldódásának javítására, mégis a doktori munkát megelőzően megjelent egyetlen ilyen 

témájú cikkben az így előállított szálas mintával csak gyengébb kioldódás javítást tudtak 

elérni az azonos összetételű öntött filmhez képest [186]. 

A biotechnológiai eredetű hatóanyagok számának növekedése a gyógyszertechnológia 

területén is új kihívásokat hozott, melyek közül az egyik legjelentősebb a biohatóanyagok 

szilárd formába hozása. Ezt napjainkban elsősorban fagyasztva szárítással oldják meg, mely 

technológiának számos komoly hátránya van. Biohatóanyagok szilárd formulálása területén 

az elektrosztatikus szálképzés ígéretes technológia a pillanatszerűen, szobahőmérsékleten 

megvalósítható szárítási folyamatának köszönhetően, ezért gyógyszertechnológiai 

alkalmazhatóságának vizsgálata rendkívül időszerű az idő és energiaigényes fagyasztva 

szárítás kiváltásának elősegítésére. 
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3. Kísérleti anyagok és módszerek 
 

3.1 Felhasznált hatóanyagok 
 

1. Spironolakton  

Összegképlete: C24H32O4S 

Molekulatömege: 416,574 g/mol 

Megjelenése: fehér, jellegzetes szagú por 

Oldhatósága vízben (25°C): 28 g/ml [219] 

Terápiás hatása: vizelethajtó 

Átlagos szemcseméret: ~15 m 

 

2. Carvedilol 

Összegképlete: C24H26N2O4 

Molekulatömege: 406,474 g/mol 

Megjelenése: fehér, jellegzetes szagú por 

Oldhatósága vízben (25°C): 8 g/ml [220] 

Terápiás hatása: vérnyomáscsökkentő 

Átlagos szemcseméret: ~20 m 

 

3. Donepezil HCl 

Összegképlete: C24H29NO3 

Molekulatömege: 379,492 g/mol 

Megjelenése: fehér por 

Oldhatósága vízben: >100mg/ml 

Terápiás hatása: acetilkolinészteráz gátló, Alzheimer kór kezelésére használják 

 

4. Lactobacillus acidophilus 

A Lactobacillus acidophilus egy Gram pozitív, fakultatív anaerob, probiotikus baktériumfaj, 

és egyben az egyik leggyakrabban alkalmazott biohatóanyag. Elsősorban különböző 

bakteriális fertőzések (pl. vaginitis) kíméletes kezelésére használják. A kísérletekhez a 
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Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményéből származó, B1075 

törzsszámú baktériumtörzset használtuk. 

A baktériumokat a kísérletek előtt MRS agar (de Man, Rogosa, Sharpe [221]) táptalajon 

tenyésztettük. A táptalajt a gyártó által megadott módon készítettük el. 66 g MRS agart 

adtunk 1 l desztillált vízhez, majd 10 perc kevertetés után 15 percre 121°C-os autoklávba 

helyeztük. Ezután 47°C-ra hűtve kémcsövekbe öntöttük, és ezeket használtuk a baktériumok 

tenyésztéséhez. A Lactobacillus acidophilus baktériumokat először ferde MRS táptalajra 

oltottuk, majd 37°C-on, 48 óráig tartó tenyésztés után három ferde táptalaj felszínén 

felszaporított baktériumokat begyűjtöttük 5 ml vízzel, és vagy ehhez adtuk a szálképző 

polimert, vagy ezt adtuk hozzá a szálképző polimer oldatához. 

 

3.2 Felhasznált segédanyagok 
 

A minták előállításához a következő anyagok kerültek felhasználásra: 

 

Soluplus®, polivinil-kaprolaktám (57 m/m%), polivinil-acetát (30 m/m%) és polietilén-glikol 

(PEG 6000, 13 m/m%) ojtott terpolimer (BASF, Ludwigshafen, Németország), átlagos 

molekulatömege 118000 Da. 

 

7. ábra Soluplus szerkezete 
 

Eudragit E®, dimetilaminoetil-metakrilát (50%), butil-metakrilát (25%) és metil-metakrilát 

(25%) terpolimere (Evonik Degussa, Essen, Németország), pH 5 alatt vízoldható, átlagos 

molekulatömege 47000 Da. 
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8. ábra Eudragit E szerkezete 
 

Plasdone® K30, (PVP K30) ill. K90, (PVP K90) polivinil-pirrolidon (International Specialty 

Produts, Köln, Németország), átlagos molekulatömege ~50000 Da ill. ~1000000 Da. 

 

 

9. ábra Polivinil-pirrolidon (PVP) szerkezete 
 

Emprove® exp 4-88, (Merck, Darmstadt, Németország), ill. Mowiol® 18-88, polivinil-

alkohol 18-88 (Sigma-Aldrich, Fluka, Buchs, Svájc), 88%-ig hidrolizált, átlagos 

molekulatömege 31000 Da ill. 130000 Da. 

 

 

10. ábra Polivinil-alkohol (PVA) szerkezete 
 

Veegum® HS granulátum, nátrium montmorillonit (MMT), magnézium alumínium szilikát 

(R. T. Vanderbilt, Norwalk, CT, USA), tisztított bentonit (az amerikai gyógyszerkönyvben 

USP-NF 23: purified bentonite), szürkés-fehér por, szemcsemérete10-150 m 
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3.3 Kísérleti módszerek 

3.3.1 Olvadék extrúzió  
 
Spironolakton és soluplus tartalmú extrudátumok MiniLab Haake Rheomex CTW5 típusú 

(Thermo-Haake, Karlsruhe, Németország) ikercsigás extruderrel készültek. A hatóanyag és a 

polimer előzetesen mozsárban homogenizált fizikai keverékét adagoltuk az extruderbe. Az 

extrúder egyetlen fűtési zónáját 120°C-ra állítottuk, és a csigák 10 fordulat/perc sebességgel 

forogtak. 

3.3.2 Szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúzió 
 
Kísérleteket egy egycsigás extruderen végeztük (Rheoscam, SCAMEX, Crosne, 

Franciaország), melynek öt külön fűthető zónája van. Ezek közül kettő a CO2 beadagolására 

kialakított szegmens előtt, három fűtőzóna pedig utána helyezkedik el [222]. A készülék 

fényképét és sematikus ábráját a 11. ábra mutatja. 

A zónák hőmérséklete mindegyik esetben: 130, 135, 135, 135, 125°C volt. A scCO2 

beadagolását egy ISCO 260D pumpával végeztük állandó térfogatárammal (0,25 cm3/perc). 

 

 

11. ábra Szuperkritikus CO2-dal kombinált olvadék extrúziós készülék fényképe és sematikus 
rajza 

 

A kapott extrudátumokat kioldódás vizsgálat előtt egy IKA MF10 (Staufen, Németország) 

típusú kalapácsos őrlőberendezéssel aprítottuk. Az alkalmazott szita a 2 mm feletti 

szemcséket nem engedte át, és a kalapácsok 3000 fordulat/perc sebességgel forogtak. 

 

3.3.3 Filmöntés 
 
Filmöntéssel előállítottunk donepezil HCl tartalmú PVA filmeket azzal a céllal, hogy 

összehasonlítsuk a kioldódásukat az elektrosztatikus szálképzéssel előállított mintákéval. 
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Szilárd PVA-t vízben oldottuk (50°C, 600rpm), majd a feloldódása után a szobahőmérsékletre 

hűtött oldathoz adtuk a hatóanyagot. A hatóanyag feloldódása után négyzetes szilikon 

formába (4x100x100 mm) öntöttük az oldatot. Az oldószer elpárolgása után kapott filmből 

10 mg dózisú négyzetes filmeket vágtunk ki a kioldódás vizsgálatokhoz.   

 

3.3.4 Elektrosztatikus szálképzés oldatból és olvadékból 

3.3.4.1 Elektrosztatikus szálképzés egy szórófejből 
 
Szálképző polimer feloldása mágneses keverő és esetenként enyhe melegítés alkalmazásával 

történt, majd hatóanyag tartalmú szálak előállításakor ebben az oldatban oldottuk fel a 

megfelelő mennyiségű hatóanyagot. Az így kapott oldatokat fecskendőbe felszívva, majd egy 

SEP-10S (Aitecs, Vilnius, Lithuania) típusú infúziós pumpába helyezve tudtuk folyamatosan 

adagolni egy rozsdamentes acélból készült 800 m átmérőjű szórófejhez. A szórófejet egy 

NT-35 típusú (MA2000, Nagykanizsa, 10-35 kV) nagyfeszültségű tápegység negatív 

pólusához kötve töltöttük általában 25-35 kV feszültségre, míg a sík, alumíniumfóliával 

borított gyűjtőt földeltük. A jellemző adagolási sebesség 8 ml/h volt. A mért áramerősség 

általában 100 A körül mozgott, így a felvett teljesítmény ~3,5 W volt.  

3.3.4.2 Porlasztólevegővel segített elektrosztatikus szálképzés 
 
Az egy szórófejes megoldásnál leírtakhoz hasonlóan készített fecskendőbe felszívott oldatból 

infúziós pumpával egy Schlick gyártmányú nagyfeszültségre kapcsolt (35 kV), két-fluidumos 

porlasztófej alkalmazásával képeztük a szálakat. Porlasztó levegő nyomásának értéke 0,75 bar 

volt. Az adagolási sebességet 8 és 200 ml/h között változtattuk.  

3.3.4.3 Elektrosztatikus szálképzés Nanospider technológiával 
 
A nanoszálas rendszerek előállítására fejlesztett technológiák méretnövelését Nanospider 

technológia alkalmazásával is megvalósítottuk. Ennél a technikánál a szálképző elektróda 

(henger) forog a polimer oldatában, és a felszínére felvitt vékony filmrétegből lépnek ki a 

szálak a földelt gyűjtő felé [223]. Kísérleteink során egy 14,5 cm hosszú, 2 cm széles hengert 

forgattunk, melynek felszínére további kis, 3 mm átmérőjű hengereket rögzítettek (6 sorban, 

soronként 9 db-ot) a forgási tengelyre merőlegesen a szálképződés elősegítése érdekében. A 

szálképző henger és a gyűjtő között 12 cm-es távolságot állítottunk be. A szálképzés során 
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elpárolgó oldószer elvitelét egy elszívó ventilátor biztosította. A szálképzéshez 55 kV 

feszültséget alkalmaztunk. A mért áramerősség 0,02 és 0,1 mA között változott. 

3.3.3.4 Elektrosztatikus szálképzés olvadékból 
 
EudragitE porát ill. EudragitE-carvedilol extrudátumát töltöttük egy fűtött alumínium 

tölcsérbe, ami 35 kV feszültségre töltöttünk fel. Az emelt hőmérsékletet egy Accelerator 2000 

típusú (Isaberg Rapid AB, Hestra, Svédország) fűtőegység biztosította. Gyűjtőként egy földelt 

alumínium fóliát alkalmaztunk, melyet 8 cm-es távolságban helyeztünk el. 

 

3.4 Vizsgálati módszerek 

3.4.1 Reológia 
 
Az oldatok viszkozitását AR2000 típusú (TA Instruments, New Castle, USA) rotációs 

reométerrel határoztuk meg párhuzamos lap-lap geometriát alkalmazva. A felső mozgó rész 

egy 40 mm átmérőjű rozsdamentes acél sík tányér, míg az alsó egy Teflonnal bevont Peltier 

lap volt. A lapok közti réstávolság 500 m volt. Az oldatok hőmérsékletét az alsó Peltier 

termoelemmel állítottuk be 25 °C-ra. A viszkozitásokat adott nyomaték mellett határoztuk 

meg. A nyomatékot 10-10000 Nm között változtattuk logaritmusos skála szerint 

egyenletesen. Különböző nyomatékoknál mért viszkozitások nem mutattak szignifikáns 

különbséget a vizsgált mintáknál. 

3.4.2 Pásztázó elektronmikroszkópia és energia diszperzív Röntgen 
spektrometria 
 
A készített minták morfológiáját JEOL JSM-6380LA típusú (JEOL, Tokió, Japán) pásztázó 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk 5 és 30 kV közötti gyorsító feszültség és 10-15 mm-es 

mintatávolság mellett nagy vákuumban. A készülék energiadiszperzív röntgen-analizátorral is 

felszerelt, ami elemanalízist is lehetővé tesz akár pontokban, akár térképként felvéve. A 

vizsgált mintákat kétoldalú szén-ragasztóval réz tuskókhoz rögzítettük, majd JEOL 1200 

típusú berendezéssel aranyoztuk a töltődés elkerülése érdekében.   

3.4.3 Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 
 
A differenciális pásztázó kalorimetriás vizsgálatokat Setaram DSC92 típusú berendezéssel 

végeztük (Calure, Franciaország). A nyitott alumínium mintatartókba bemért anyagok tömege 
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10-20 mg között változott. A hőmérséklet program egy 1 perces 25 °C-os izoterm szakaszból 

és egy lináris fűtési szakaszból (300 °C-ig) állt 10 °C/perc fűtési sebességgel. Inert 

atmoszférát alkalmaztunk, mérés előtt és a mérés során nitrogén átáramoltatást végeztünk 

1,8 l/óra áramlási sebességgel. 

3.4.4 Fourier-transzformációs infravörös spektrometria (FTIR) 
 
A méréseket Bruker Tensor 37 típusú (Ettlingen, Németország) DTGS detektorral felszerelt 

Fourier-transzformációs infravörös spektrométeren végeztük. A vizsgálandó anyagok porát 

KBr-dal 200 bar pasztilláztuk (Camilla OL95, Manfredi, Torinó, Olaszország). A 

spektrumokon az abszorbancia-hullámszám összefüggést ábrázoltuk. A spektrumokat 400-

4000 cm-1 tartományban vettük föl, 4 cm-1 felbontás és 16-szoros pásztázás mellett. Kiértékelő 

program: OPUS 5.5. 

3.4.5 Raman mikrospektrometria 
 
A Raman vizsgálatok egy LabRAM típusú Raman-mikroszkópon (Horiba Jobin Yvon, 

Longjumeau, Franciaország) folytak. A berendezés He-Ne (633 nm), frekvenciakettőzött Nd-

YAG (532 nm) és dióda (785 nm) lézerrel és CCD detektorral van felszerelve. A konfokális 

lyuk mérete az összes mérés során 1000 μm volt. 10-szeres, 50-szeres, illetve 100-szoros 

nagyítású objektíveket használtunk a spektrumok felvételéhez. A zajcsökkentés érdekében 

minden spektrumot többszöri akkumulációval vettünk fel. Hatóanyag-eloszlás vizsgálatoknál 

10-szeres és 100-szoros nagyítású objektíveket alkalmaztunk, és a mikroszkóp programozható 

tárgyasztalnak segítségével készültek a kémiai térképek. A mérést irányító és a spektrumok 

kiértékelését segítő program neve LabSpec 4.14. 

3.4.6 Transzmissziós Raman spektrometria 
 
Transzmissziós elrendezésű Raman spektrumfelvételek egy AccuRA (Horiba Jobin Yvon, 

Longjumeau, Franciaország) típusú berendezéssel készültek. A vizsgálatok során egy 

300 mW teljesítményű dióda lézert (785 nm) és CCD detektort alkalmaztunk. A mintákat 

vagy minta előkészítés nélkül, vagy tablettává préselve (25 bar, Camilla OL95, Manfredi, 

Torinó, Olaszország) vizsgáltuk.  
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3.4.7 Röntgen pordiffrakció (XRPD) 
 
A Röntgen felvételek egy X’Pert Pro MPD típusú (PANalytical, Almeo, Hollandia) Röntgen 

diffraktométerrel készültek reflexiós módban. A vizsgálatok során a mintákat egy fém tokban 

rögzített szilícium lapkára vittük föl, és ezt helyeztük a Röntgen nyaláb útjába.  

A mérés paraméterei: 15 mm széles a röntgennyaláb. Ucső= 40 kV; Icső= 30 mA; 

Sugárzás: Cu K; λ= 1,5406 Å; Szűrő: Kβ (Ni); Detektor: X’Celerator; Mérési tartomány: 2θ= 

2°- 42°; 128 csatorna (2°-ot mér egyszerre); Lépésköz: 0,0167 mm; Mérési idő lépésenként: 

15 sec. 

3.4.8 In vitro kioldódás 
 
A hatóanyag-kioldódás vizsgálata Erweka DT6 típusú kioldókészülékkel történt (Erweka, 

Heisenstamm, Németország). A kioldó közeg térfogata 900 ml volt, melyet 37±0,5°C-ra 

temperáltunk. 5 ml térfogatú mintákat 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 5; 10; 15; 20; 30; 45; 60; 90 perc 

elteltével, majd 90 perc után egész óránként vettük, amennyiben szükséges volt. A kivett 

mintákat szükség esetén szűrtük (0,45 m) és hígítottuk, majd egy HP 8452A típusú UV-VIS 

spektrofotométerrel (Hewlett Packard, Palo Alto, CA, USA) vizsgáltuk. A minták 

koncentrációit kalibráció alapján határoztuk meg.  

Az egyes rendszereknél a következő kioldódási paramétereket alkalmaztuk: 

- spironolakton-soluplus: tisztított víz, 100 fordulat/perc, kosaras módszer, dózis 25 mg 

- carvedilol-Eudragit E: 0,1 M HCl, 50 fordulat/perc, lapátos módszer, dózis 12,5 mg 

- carvedilol-PVPK30: tisztított víz, 0,1 M HCl és pH 6,8 foszfát puffer, 50 fordulat/perc, 

lapátos módszer, dózis 12,5 mg 

- donepezilHCl-PVA: tisztított víz, 50 fordulat/perc, lapátos módszer, dózis 10 mg 

3.4.9 Kapilláris elektroforézis 
 
A kapilláris elektroforézis mérések Agilent gyártmányú HP3DCE típusú berendezéssel 

készültek diódasoros UV detektor alkalmazásával. A kvarckapillárist, melynek átmérője 

50 µm és effektív hossza 30 cm volt, 25 °C-on termosztáltuk. Minden mérés előtt elvégeztük 

a kapilláris regenerálását: 0,5 percig Milli-Q vízzel, 1 percig 0,1 M NaOH-dal, 0,5 percig 

Milli-Q vízzel, majd, 2,5 percig pufferrel (60 mM NaH2PO4, pH = 2,5; H3PO4). A méréshez 

5-6 mg közötti hatóanyag-tartalmú mintát oldottunk 5 ml 0,1 M HCl-ban, az injektálás 

hidrodinamikai úton történt (5 kPa, 4 s). Az alkalmazott feszültség 20 kV volt. A használt 

kiértékelő program a Chemstation volt. 
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3.4.10 Csíraszám meghatározás filmöntéssel 
 
A csíraszám meghatározását az élő sejtekkel végzett kísérletek során a fontosabb technológiai 

lépések előtt és után is elvégeztük, hogy pontos képet kapjunk azok kíméletességéről. 

Baktériumokat tartalmazó szuszpenziókat és a szilárd termékeket tömeg szerint mértük be, 

majd steril vízzel hígítottuk, és hígítási sort készítettünk. Ezután a hígítási sor elemeiből 

lemezre öntést végeztük, oly módon, hogy 1ml-t pipettáztunk belőlük különböző Petri-

csészékbe, és erre kézmeleg MRS agar táptalajt öntöttünk. A táptalaj megszilárdulása után a 

Petri-csészéket egy légmentesen zárható tárolóba helyeztük, és melléjük helyeztünk 

megnedvesített, oxigén megkötésre képes anyagot (Anaerocult, Merck). Ezután 48 órára 

37°C-os térbe helyeztük a tárolót, majd az ez idő alatt kifejlődött telepeket megszámoltuk. A 

számlálási eredményekből meghatározható az eredeti minta grammonkénti csíraszáma. 
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4. Kísérleti eredmények és értékelésük 
 

A szakirodalom elemzése során azonosított gyógyszeripari trendeket és kihívásokat 

figyelembe véve a kísérleti munka fő célkitűzései a következők voltak: 

 - Szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúzió gyógyszertechnológiai alkalmazhatóságának 

vizsgálata vízben rosszul oldódó hatóanyagok kioldódásának javítására, valamint 

összehasonlítása az olvadék extrúzió technológiájával. 

- Elektrosztatikus szálképzés technológiájának vizsgálata és alkalmazása vízben rosszul 

oldódó hatóanyagok kioldódásának javítására, szájban pillanatszerűen oldódó készítmények 

fejlesztésére, valamint összehasonlítása az olvadék extrúzió és filmöntés technológiájával 

- Biohatóanyagok szárítására, szilárd formulálására és alkalmazására szolgáló új módszerek 

kifejlesztése.  

 

Egy vízben rosszul oldódó, de jól felszívódó hatóanyag – a spironolakton – kioldódásának 

javítása kapcsán hasonlítjuk össze az elektrosztatikus szálképzés és az olvadék extrúzió 

hatékonyságát egy új amfifil terpolimer (soluplus) alkalmazásával. Az összehasonlításhoz 

tartozik a kialakított szilárd mikrodiszperziók, ill. szilárd oldatok részletes vizsgálata, 

valamint az alkalmazott analitikai módszerek teljesítőképességének összevetése kristályos 

spironolakton-nyomok kimutatására. 

A szuperkritikus extrúzió, az olvadék extrúzió és az elektrosztatikus szálképzés 

összehasonlítására egy másik vízben rosszul oldódó, de jól felszívódó hatóanyag – a 

carvedilol – kioldódásának javítása kapcsán kerül sor, egy páratartalomra nem érzékeny, 

vízben nem oldódó, viszont (ionizációja révén) savas közegben gyorsan oldódó polimer 

mátrix (Eudragit E) alkalmazásával.  

Carvedilol kioldódásának semleges közegben történő javítása érdekében vízben jól oldódó, 

hidrofil polivinilpirrolidon alkalmazásával is megkíséreltük az elektrosztatikus szálképzést. 

Pillanatszerűen oldódó rendszer kialakítása és alkalmazása volt a cél egy új 

gyógyszerbejuttató rendszer kifejlesztése érdekében.  

Új gyógyszerbejuttató rendszer kifejlesztésére volt szükség az – elsősorban idős betegek által 

szedett – Alzheimer kór elleni hatóanyag (donepezil HCl) esetében is. A tervezett szájban 

oldódó rendszer kifejlesztése a hatóanyag amorf állapotának stabilizálását igényelte. 

Biohatóanyagok kíméletes szárításának és szilárd formulálásának megvalósítására szintén 

célszerűnek látszott az elektrosztatikus szálképzés alkalmazhatóságának vizsgálata, amelyhez 
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– a vaginitis kezelésére alkalmas – élő Lactobacillus acidophilus tartalmú nanoszálakat 

kívántunk előállítani és vizsgálni. 

Az ipari léptékű gyártás lehetőségeinek és korlátainak feltérképezése érdekében kísérleteket 

terveztünk porlasztólevegővel kombinált elektrosztatikus szálképzéssel, nanospider 

technológia alkalmazásával és olvadékból történő szálképzéssel. 

A következő fejezetek e célkitűzések megvalósítása során kapott eredményeket ismertetik. 

 

  

  

 43



4.1 Spironolakton kioldódásának javítása  
 

A munka célkitűzésével összhangban egy vízben rosszul oldódó modellhatóanyag, a 

spironolakton kioldódásának javítására két folyamatos technológiát, az olvadék extrúziót és az 

elektrosztatikus szálképzést alkalmaztuk. A hatóanyag apoláris karakterének köszönhetően 

passzív transzporttal könnyen felszívódik, így biohasznosulását perorális készítményből 

elsősorban a kioldódása befolyásolja (BCS II osztály). Polimer mátrixként egy újfejlesztésű 

ojtott kolpolimert (Soluplus: polivinilkaprolaktám – polietilénglikol – polivinilacetát 

kopolimere) használtunk, amit kifejezetten gyógyszeripari – elsősorban olvadék extrúziós – 

alkalmazásokra fejlesztettek rosszul oldódó hatóanyagok oldhatóságának javítására [224]. A 

polimer amfifil karaktere révén micellákat képez vizes oldatban (CMC = 7,6 mg/dm3), és 

szolubilizálni képes rosszul oldódó hatóanyagokat nem csak vizes, de szilárd fázisban is 

[224]. 

4.1.1 Elektrosztatikus szálképzés optimálása és a morfológiai vizsgálatok 
 

Az elektrosztatikus szálképzéssel kapott és extrudált minták előállítása a kísérleti részben leírt 

paraméterekkel történt. A minták összetételét a 1. táblázat foglalja össze. 

 

1. táblázat Extrudált minták (EX) és elektrosztatikus szálképzéses (ES) kiindulási oldatok 
összetétele 

Minta 
neve 

Etanol 
(ml) 

Soluplus® 
(g) 

Polimer-oldószer 
arány (m/V %) 

Spironolakton  
(g) 

ES Opt 1 8 1,00 12,5 0 
ES Opt 2 8 1,25 15,6 0 
ES Opt 3 8 1,50 18,8 0 
ES Opt 4 8 1,75 21,9 0 
ES Opt 5 8 2,00 25,0 0 
ES 10% 8 2,00 25,0 0,222 
ES 20% 8 2,00 25,0 0,500 
EX 10% 0 9,00 - 1,00 
EX 20% 0 8,00 - 2,00 

 
Mivel irodalmi hivatkozást nem találtunk arra, hogy soluplust elektrosztatikus szálképzésben 

alkalmazták volna, ezért először meg kellett találni azt az optimális polimer-oldószer arányt, 

ahol egyenletes átmérőjű stabil szálakat lehet kapni. Ennek érdekében a polimer etanolhoz 

viszonyított arányát fokozatosan növelve pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk a kapott 

morfológiát (12. ábra). 
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12. ábra Elektronmikroszkópos felvételek Soluplus-etanol különböző összetételű oldataiból 
készült nanoszálas termékek elektronmikroszkópos felvételei 1000x-es és 10000x-es nagyítás 

mellett. (a) ESOPT 1: 1,00 g Soluplus 8 ml etanol (12,5%); (b) ES OPT 2: 1,25 g Soluplus 8 ml 
etanol (15,6%); (c) ES OPT 3: 1,50 g Soluplus 8 ml etanol (18,8%); (d) ES OPT 4: 1,75 g 

Soluplus 8 ml etanol (21,9%), (e) ES OPT 5: 2,00 g Soluplus 8 ml etanol (25,0%) 
 
Kisebb polimer koncentrációk alkalmazása esetén a kapott a minták esetében gyöngysor 

morfológiát (beaded fiber) kaptunk, melyek gyakorisága a polimer koncentráció növelésével 

fokozatosan csökkent, mígnem 25%-os (m/V) arány mellett egyenletes vastagságú szálak 

képződtek 300-900 nm közé eső átmérőkkel. Megállapítható tehát, hogy 25%-os Solupolus-

etanol arány mellett stabil gyártási folyamatban kaphatók szubmikronos szálak. 

Spironolakton hozzáadása ehhez a rendszerhez a szálhúzási folyamatot érdemben nem 

befolyásolta, a szálak vastagsága viszont a nagyobb szárazanyag tartalom miatt kis mértékben 

megnövekedett (~500-2000 nm) (13. ábra). 
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13. ábra 20% Spironolakton tartalmú Soluplus alapú szálak (ES 20%) pásztázó 
elektronmikroszkópos felvétele 2000x-es és 5000x-es nagyítás mellett 

 
Az így kialakított spironolakton tartalmú szálak nagy fajlagos felülete – a Noyes-Whitney 

egyenlet értelmében – a kioldódás gyorsítása tekintetében előnyös. A szálak sima felülete és 

látható kristályok hiánya amorf morfológiára utal, ami annak lehet a következménye, hogy a 

szálhúzás során az oldószer elpárolgása 0,1 s-nál is gyorsabban megtörténik [225]. Az 

amorfizáció egyértelmű megállapítása azonban egyéb műszeres vizsgálatokat igényelt. 

Az extrudált minták tört felületéről felvett pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken – 10 

és 20% hatóanyag tartalom mellett – inhomogenitásokat lehetett megfigyelni, melyek száma a 

20%-os minta esetében szignifikánsan nagyobb volt.  

 

14. ábra 10% spironolakton tartalmú extrudátum (EX 10%) pásztázó elektronmikroszkópos 
felvételei 200x-os, 750x-es és 3000x-es nagyítás mellett 
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15. ábra 20% spironolakton tartalmú extrudátum (EX 20%) pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételei 75x-ös, 100x-os és 500x-os nagyítás mellett 
 
A megfigyelt inhomogenitások részletesebb vizsgálatára pásztázó elektronmikroszkópba 

beépített energia diszperzív detektor segítségével elemanalízises térképezést végeztünk. Mivel 

a spironolakton ként tartalmaz, míg a polimerben kén nem található, ezért a mintákban a kén 

elhelyezkedése reprezentálja a hatóanyag elhelyezkedését.  

 

 
16. ábra Energia diszperzív detektor segítségével felvett elem eloszlások (C, O, S) 10% 

spironolakton tartalmú extrudátum esetében (EX 10%) 750x-es nagyítás 
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17. ábra Energia diszperzív detektor segítségével felvett elem eloszlások (C, O, S) 20% 
spironolakton tartalmú extrudátum esetében (EX 20%) 1000x-es nagyítás 

 

A felvett térképek alapján megállapítottuk, hogy a megfigyelt inhomogenitások kén 

koncentrációja jelentős, azaz spironolakton feldúsulás mutatható ki, vagyis feltehetően vagy 

spironolakton aggregátumok vagy maradék kristályok találhatók az extrudátumokban. Annak 

megállapítására, hogy ezek kristályos vagy amorf állapotúak további vizsgálatokra volt 

szükség. 

4.1.2 Differenciális pásztázó kalorimetriás vizsgálatok eredményei  
 

Az előállított gyógyszerhordozó rendszerek termikus jellemzőinek meghatározására 

differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatokat végeztünk. A szálas minták és az 

extrudátumok mellett referenciaként felvettük a tiszta komponensek és azok fizikai 

keverékének DSC görbéjét is (18. ábra).  
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18. ábra Differenciális pásztázó kalorimetriás görbék a tiszta komponensek, a fizikai keverékük 
és az elektrosztatikus szálképzéssel valamint extrúzióval előállított minták termikus 

átmeneteinek jellemzésére 
 

A kristályos spironolakton viszonylag éles olvadási csúcsa 213°C-nál, míg a soluplus széles 

üvegesedési átmenete (Tg) 79°C körül jelent meg. Ez a viszonylag alacsony üvegesedési 

hőmérséklet magyarázza, hogy a polimer lágyító nélkül is jól extrudálható 120°C-on. A 10%-

os fizikai keverék görbéjén ugyancsak megfigyelhető a hatóanyag olvadási csúcsa, míg a 

szálas minták és az extrudátumok termogramján ez nem jelent meg. Ez a hatóanyag 

amorfizálódására utal. Az üvegesedési átmenet enyhén alacsonyabb hőmérsékletre tolódott az 

extrudátumok és a szálas minták esetében, ami a hatóanyag és a polimer kölcsönhatását 

mutatja. A polimer láncok közé beékelődő hatóanyag – lágyítóként viselkedve – a polimer-

polimer kölcsönhatást csökkenti, és ezáltal a szegmensmozgás alacsonyabb hőmérsékleten 

indulhat meg. Összehasonlítva az extrudátumok és a szálas minták esetében egyaránt 

alacsonyabb hőmérsékletre tolódó üvegesedési hőmérsékletet, megállapítható, hogy az 

eltolódás, azaz a polimer-hatóanyag kölcsönhatás a szálas mintákban jelentősebb (10%: 

69 °C, 20%: 64 °C), mint az extrudátumokban (10%: 76 °C, 20%: 72 °C). Ebből – a SEM-

EDS vizsgálatok eredményeivel összhangban – arra lehet következtetni, hogy az 

extrudátumok esetében tökéletes szilárd oldat nem jött létre. 

A szálas minták az üvegesedési hőmérsékletét a hatóanyag mellett a maradék oldószer is 

csökkentheti, ezért meghatároztuk azok (maradék) oldószer tartalmát. A maradék oldószer 

meghatározása egy esetleges későbbi engedélyeztetési eljárásnál is elengedhetetlen, hiszen 
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minden gyógyszer oldószer tartalmának a meghatározott határértékek alatt kell lennie. 

Emellett a kapott értékek egy tájékoztató közelítést adhatnak egyéb elektrosztatikus 

szálképzéssel előállított termékek maradék oldószer tartalmára is. A HS-GC/MS 

(gőztéranalízises-gázkromatográfia-tömegspektrometriás detektálással) mérésekkel kapott 

maradék oldószer értékek jóval az etanolra megállapított 5000 ppm-es hatósági határérték 

alatt voltak, és a gyártás után két nappal már a kimutatási határ (20 ppm) alá csökkent az 

etanol tartalom. Mivel a DSC vizsgálatok a több, mint 2 nappal a gyártás után készültek a 

maradék oldószernek az üvegesedési hőmérsékletre nem lehetett számottevő hatása. A 

maradék oldószer mértékének időfüggése a következő volt: 2 órával a gyártás után 520 ppm 

(±30 ppm), 5 órával a gyártás után 85 ppm (±15 ppm) és 2 nap után kevesebb, mint 20 ppm 

(kimutatási határ). Ez alapján megállapítható, hogy az elektrosztatikus szálképzéssel 

előállított ultra finom szálak óriási felületének köszönhetően a maradék oldószer szint jóval az 

előírt határérték alatt tartható. 

4.1.3 Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok eredményei 
 

Az előállított minták kristályosságát Röntgen pordiffrakcióval is vizsgáltuk, és a kiindulási 

anyagokat használtuk ebben az esetben is referenciaként (19. ábra).   

 

19. ábra A kiindulási anyagok és a hatóanyag tartalmú szálak és extrudátumok Röntgen 
difraktogramjai 

 

Röntgen diffraktogramok alapján a kétféle hatóanyag tartalmú szálas minta, valamint a 10% 

spironolaktont tartalmazó extrudátum egyaránt amorfnak mutatkozott. Kristályosságra 

(rendezettségre) utaló élesebb csúcsok e minták görbéin nem mutatkoztak, míg a 20% 
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spironolakton tartalmú extrudátum görbéjén egyértelműen megjelentek a kristályos 

hatóanyagra jellemző csúcsok jelezve annak jelenlétét a mintában. Tehát a DSC eredmények 

alapján feltételezett teljesen amorf állapot a 20%-os extrudátum esetében egyértelműen 

kizárható. 

4.1.4 Raman térképezés eredményei 
 

Raman térképezéssel ugyancsak megvizsgáltuk az előállított mintákat, hogy részletesebb 

hatóanyag eloszlási és hatóanyag kristályosságára vonatkozó eredményeket kapjunk. Raman 

térképezéssel a felvett spektrumok kvantitatív információ tartalma alapján a hatóanyag 

eloszlása, a minta homogenitása vizsgálható [226]. A homogenitás mellett a Raman 

spektrumok alapján a spironolakton fizikai állapota (kristályos vagy amorf) is megállapítható 

annak köszönhetően, hogy az 1690 cm-1-nél jelentkező csúcs – mely a tioacetil csoportban 

lévő szén-oxigén kettős kötéshez kapcsolható – kiszélesedik, ha a hatóanyag amorf állapotban 

van [227]. Ez a kiszélesedés a gyakorlatban a csúcs teljes eltűnését, „alapvonalba olvadását” 

jelenti. Ez a kiszélesedés azzal függ össze, hogy az említett szén-oxigén kettős kötés 

különböző környezetekben van amorf állapot esetében, ami ennek a rezgésnek az energiáit 

perturbálja, így szélesebb tartományban képes energiát elnyelni, azaz a kötéshez tartozó 

Raman-szórt fotonok szélesebb energiatartományba esnek, ami csúcskiszélesedéshez vezet 

(20. ábra). Ezzel szemben kristályos állapotban a kötések azonos környezetben vannak, ami 

éles csúcsokat eredményez.  

 

20. ábra Raman spektrumok: (A) kristályos spironolakton; (B) amorf spironolakton;  
(C) Soluplus 
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A hatóanyag eloszlás meghatározásánál referenciaként az azonos összetételű hatóanyag-

polimer fizikai keverék Raman térképét is felvettük (21. ábra). A Raman térképek a számított 

spironolakton koncentrációt mutatják 0 (=0%) és 1 (=100%) között, amit klasszikus legkisebb 

négyzetek módszerével (CLS) kaptunk meg a tiszta komponensek spektrumát felhasználva 

referenciaként. A különböző színek különböző koncentrációkat mutatnak az ábrán látható 

skálának megfelelően. A fizikai keverékben a spironolakton inhomogén eloszlása jól 

megfigyelhető a vizualizált Raman térkép alapján, amit megerősítenek a számított statisztikai 

értékek is (2. táblázat). A nagy standard deviációk (SD ~10% és ~19%) és a minimum és a 

maximum közötti széles tartományok (T ~54% és ~78%) egyértelműen mutatják a hatóanyag 

egyeletlen eloszlását. Ezek az értékek jóval kisebbek az extrudátumok esetén (SD ~2% és 

~3%, T ~24 és ~28%), ami az extrudátumokban a hatóanyag viszonylag egyenletes eloszlását 

mutatja összhangban a vizualizált Raman térképekkel. A spironolakton eloszlás a szálas 

mintákban közel tökéletesen homogén mind a vizualizált térképek, mind a statisztikai értékek 

alapján (SD ~0,5% és ~0,7%, T ~5% és ~7%). A szálas minták szinte tökéletes homogenitása 

a gyártás során végbemenő „extrém” gyors száradásnak (<0,1 s [225]) köszönhető, ami 

üveges állapotú szilárd oldat képződését eredményezi a kiindulási etanolos oldathoz hasonló 

homogenitással. 

A hatóanyag kristályosságát Raman spektrumok alapján megvizsgálva megállapítható, hogy a 

szálas mintákban teljes amorfizáció ment végbe, mivel 1690 cm-1-nél jelentkező csúcs 

teljesen eltűnt. Tehát a Raman térképezés alapján a szálas minták közel tökéletesen homogén 

eloszlásban és amorf formában tartalmazzák a hatóanyagot, ami alapján megállapítható, hogy 

valódi szilárd oldatot alkotnak a DSC, SEM és Röntgen vizsgálatokkal összhangban. 

A 20% spironolakton tartalmú extrudátum Raman térképén jól megfigyelhető 

hatóanyagkristályok megjelenése, amik inhomogenitásként jelentkeztek a SEM képeken, és a 

Röntgen vizsgálat is kimutatta jelenlétüket. 

Bár a 10% hatóanyag tartalmú extrudátum esetében a Röntgen és a DSC vizsgálat eredménye 

arra utalt, hogy az hatóanyagkristályokat nem tartalmaz, a Raman térképeken, ha kis 

mennyiségben is, de megjelentek hatóanyagkristályokra utaló jelek. Ez alapján 

megállapítható, hogy a Raman mikrospektrometriás mérés kimutatása határa soluplus polimer 

mátrixban kristályos spironolaktonra nézve alacsonyabb, mint a Röntgen és a DSC kimutatási 

határa.  
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21. ábra Spironolakton-Soluplus kétkomponensű rendszerek Raman térképei 10 és 20%-os 
hatóanyag tartalom mellett. (A) ES 10%, (B) EX 10%, (C) Fizikai keverék 10% hatóanyag 

tartalommal, (D) ES 20%, (E) EX 20%, (F) Fizikai keverék 20% hatóanyag tartalommal. Egy 
alacsony és egy magas hatóanyag koncentrációjú pont reprezentatív spektrumrészlete látható 
minden térkép mellett. Fekete nyíl mutatja a kristályos spironolaktonra jellemző csúcsot, ha 

megjelent. 
 
 

2. táblázat Raman térképek statisztikai elemzésének eredményei 

10% spironolakton 
 

20% spironolakton 
Statisztikai változó 

Szálas 
minta 

Extrudátum
Fizikai 
keverék

 Szálas 
minta 

Extrudátum 
Fizikai 
keverék

Átlag 19.82 20.01 18.44  35.79 37.66 36.96 

Standard deviáció 0.56 2.04 10.47  0.69 3.15 18.60 

Minimum 18.34 17.18 1.48  32.93 31.33 3.66 

Maximum 23.71 41.37 55.22  39.98 59.79 82.06 

Tartomány (max-min) 5.38 24.20 53.74  7.05 28.45 78.40 
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4.1.5 Transzmissziós Raman spektrometriai vizsgálatok eredményei 
 

A Raman spektrometriai módszerek közül a gyógyszeripar területén még viszonylag újnak 

számít a transzmissziós Raman spektrometria (TRS), amit elsősorban készítményekben a 

hatóanyag tartalom roncsolásmentes meghatározására használtak [228]. Emellett alkalmazták 

már polimorfia meghatározásra is, mely területen eddig összesen két publikáció született, az 

egyiket 2010-ben [229], a másikat 2011-ben [230] publikálták. A transzmissziós Raman 

spektrometria kiválóan alkalmas lehet folyamatos gyártás valós idejű követésére, azaz PAT 

alkalmazásokra. Megvizsgáltuk a készített minták kristályosságát ezzel a módszerrel, és 

hasonlóan a mikroszkópos Raman vizsgálathoz itt is az 1690 cm-1-es csúcs megjelenéséből és 

eltűnéséből következtettünk a minta morfológiájára.  

A kristályos spironolaktonra jellemző 1690 cm-1-nél megjelenő csúcs a hatóanyag kristályos 

referencia mintáján kívül jelentkezik még 

– lokális maximumként – az 5% 

hatóanyagot tartalmazó fizikai 

keverékben, valamint 20% hatóanyagot 

tartalmazó extrudátumban is, ami 

egyértelműen jelzi a kristályos 

spironolakton jelenlétét ezekben a 

mintákban. 10% hatóanyag tartalom 

mellett készült extrudátum spektrumában 

1690 cm-1-nél lokális maximum már nem, 

de inflexiós pont megjelenik, és a 

függvény felülről konkávvá válik, ami kis 

mennyiségű kristályos fázis jelenlétét 

jelzi. A szálas minták spektrumánál 

1690 cm-1-nél nem jelenik meg sem 

lokális maximum, sem inflexiós pont, 

hanem a spektrum egyenletes lefutású, 

felülről konvex, ami a kristályos forma 

teljes hiányára, azaz amorf forma 

egyöntetű jelenlétére utal.  

                                22. ábra Transzmissziós Raman spektrumok 
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A transzmissziós Raman spektrometriával tehát sikeresen ki lehetett mutatni a 10% hatóanyag 

tartalmú extrudátumban megjelenő kis mennyiségű kristályos fázist is, amit a differenciális 

pásztázó kalorimetriai és Röntgen pordiffrakciós vizsgálat már nem tudott kimutatni. 

4.1.6 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 
 
Az elvégzett vizsgálatok alapján az előállított szálas mintákból és extrudátumokból várható 

volt a gyorsított kioldódás, figyelembe véve a soluplus nedvesítő és szolubilizáló hatását, a 

részleges vagy teljes amorfizációt, valamint a szálas minták esetében kialakított különösen 

nagy fajlagos felületet. 

23. ábra mutatja az előállított minták, a kristályos hatóanyag és annak soluplusszal alkotott 

fizikai keverékének kioldódási görbéjét. A hatóanyag tisztított vízben és 0,1 N sósavban is 

hasonlóan oldódik – protonálható csoportok hiányában –, így  a tisztított vizet választottuk 

kioldóközegnek. Az első percekben az elektrosztatikus szálképzéssel előállított mintákból 

oldódott ki legnagyobb mennyiségű hatóanyag köszönhetően az említett óriási felületnek, 

teljes amorfizációnak valamint a polimer hatásának. A polimer oldódás gyorsító hatása 

egyértelműen megmutatkozik fizikai keverék esetében, ami elsősorban a hatóanyag jobb 

nedvesíthetőségével magyarázható. A gyártási technológia mellett jól megfigyelhető az 

összetétel hatása is, miszerint a nagyobb polimer részarány gyorsabb kioldódást 

eredményezett függetlenül a minta gyártási technológiájától. Szálas minta esetében ~10 perc, 

míg az extrudátum esetében ~20 perc kellett a kioldódáshoz a 10% hatóanyag tartalmú 

mintákból. Ezekhez viszonyítva a 20% hatóanyag tartalmú mintákból lassabb kioldódást 

tapasztaltunk (szálas minta: ~60 perc, extrudátum: 90 perc), ami feltehetően az apoláris 

spironolakton felületet hidrofobizáló hatásával magyarázható, így magasabb hatóanyag 

tartalom mellett a gyógyszerkészítmény nedvesedése lassabban történik meg. A kristályos 

spironolaktonhoz viszonyítva (90 min, 53%) a kioldódás sebességét és mértékét mind az 

elektrosztatikus szálképzési mind az extrúziós technológiával jelentősen sikerült megnövelni.  
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23. ábra Spironolakton in vitro kioldódása  
(dózis: 25 mg, 900 ml tisztított víz, kosár, 100 rpm, 37°C, n=3) 

 

4.1.7 Konklúzió 
 

Jelentősen sikerült javítani a BCS II. csoportba tartozó spironolakton kioldódását olvadék 

extrúzióval és elektrosztatikus szálképzéssel micellaképző polivinilkaprolaktám – 

polietilénglikol – polivinilacetát ojtott kopolimert használva mátrixként. Elektrosztatikus 

szálképzés nagy amorfizációs hatékonyságának köszönhetően a hatóanyag és a polimer 

molekulárisan diszperz szilárd oldata képződött, míg az extrúziós módszer esetén a hatóanyag 

inhomogenitását és kristályos fázis jelenlétét tapasztaltuk. A szálas mintákban a maradék 

oldószer két nap után a HS-GC/MS módszer kimutatási határa alá csökkent (20 ppm), míg az 

etanol megengedett felső értéke 5000 ppm gyógyszerkészítményekben.  

Az alkalmazott öt különböző analitikai módszer közül a Raman spektrometrián alapuló 

technikák tudták csak kimutatni a 10% spironolakton tartalmú extrudátumban a kristályos 

fázist. A legérzékenyebbnek a kristályos spironolakton nyomok kimutatására a Raman 

mikroszópiás módszer bizonyult.  Megállapítottuk, hogy a Raman mikrospektrometria és a 

pásztázó elektronmikroszkópia Röntgen analízissel kombinálva kiválóan alkalmas 

spironolakton eloszlásának vizsgálatára soluplus mátrixban. 
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4.2 Carvedilol kioldódásának javítása savas közegben  
 

Carvedilol a spironolaktonhoz hasonlóan BCS II. osztályába tartozó hatóanyag, melynek 

kioldódását egy páratartalomra nem érzékeny, savas közegben (<pH 5) – ionizációja révén – 

jól oldódó Eudragit E kopolimer segítségével kívántuk javítani. A carvedilol kioldódását 

savas közegben Kalimuthu és társai Eudragit E segédanyaggal már 5 perc alá tudták 

csökkenteni nanoprepicitációs eljárással [231]. Célunk ehhez hasonló vagy gyorsabb 

kioldódás elérése volt az Eudragit E segédanyaggal úgy, hogy a fejlesztett technológia 

méretnövelhető legyen, valamint akár a folyamatos gyártás is megvalósulhasson. 

A munka kezdéseként megpróbáltuk pontosan reprodukálni a [231] Kalimuthu és társai által 

leírt nanorészecske előállítást. Azonban többszöri próbálkozás után is találtunk 

makroszkopikus (centiméteres) csapadékokat is a szubmikronos részecskék mellett. Ez előre 

vetíti a leírt technológia méretnövelésének nehézségeit. Emellett a szubmikronos részecskék 

kinyerése a szuszpenzióból további komoly kihívást jelent. Elmondható, hogy ezek alapján 

annak a valószínűsége, hogy a leírt technológia gazdaságosan megvalósítható legyen 

meglehetősen kicsi hasonlóan számos más nanotechnológiai eljáráshoz [232]. 

A szakirodalmi áttekintés alapján láthattuk, hogy az olvadék extrúzió – folyamatos 

technológia lévén – könnyen méretnövelhető, és ez érvényes arra a viszonylag új 

továbbfejlesztésre is, amely során extruderbe vezetett szuperkritikus széndioxidot használnak 

időszakos lágyító és habosító komponensként. Nyilvánvaló, hogy ígéretes lehet ez a megoldás 

a kioldódás-javítás területén is, ennek ellenére ilyen célkitűzéssel csak egyetlen olyan cikk 

jelent meg [173], mely a jelen munkától független. Ezért vizsgáltuk ezen a területen a 

szuperkritikus széndioxiddal kombinált extrúzió alkalmazhatóságát. 

 

4.2.1 Olvadék extrúzió és szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúzió 
 

Carvedilol savas közegű kioldódásának javítására olvadék extrúziós és szuperkritikus CO2-dal 

kombinált extrúziós technikákat vizsgáltunk mátrixként Eudragit E kopolimert alkalmazva. 

Kilenc különböző extrúziós gyártási paraméter mellett előállított mintát hasonlítottunk össze, 

melyek közt hatóanyag tartalomban, a csigaforgási sebességében, valamint szuperkritikus 

széndioxid (scCO2) alkalmazásában (ill. hiányában) volt különbség (3. táblázat). 
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3. táblázat A minták összetétele és gyártási körülményei 

Kísérlet 
CAR  

(m/m %) 
CO2  

(cm3 min-1) 
Csiga sebesség 

(rpm) 
Tömeg áram 

(g/min) 

1CAR0 0 0 5 5,5 

2CAR5 5 0 5 5,5 

3CAR5SC 5 0,25 5 5,5 

4CAR5SC 5 0,25 7 7,7 

5CAR5SC 5 0,25 10 11 

6CAR20 20 0 5 5,5 

7CAR20SC 20 0,25 5 5,5 

8CAR20SC 20 0,25 7 7,7 

9CAR20SC 20 0,25 10 11 

 
Az olvadék viszkozitása az extruderben arányos a mért forgatónyomatékkal (nagyobb 

nyomaték - nagyobb viszkozitás). Az extrúzió során ezért mértük a forgatónyomatékot, 

melynek értékeit a 24. ábra mutatja.  

 
24. ábra Az extrúzió során mért nyomatékok a hatóanyag tartalom (0%, 5%, 20%), csigaforgási 

sebesség (5 rpm, 7 rpm, 10 rpm) és a scCO2 adagolás (volt, nem volt) függvényében 
 

Megfigyelhető, hogy a hatóanyagnak önmagában is van lágyító hatása, ami azzal 

magyarázható, hogy kis molekulaként a polimer láncok közötti kölcsönhatást csökkenti, így a 
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polimer láncok könnyebben elmozdulnak egymáshoz képest. Emellett nagyon jelentős lágyító 

hatást tapasztaltunk scCO2 adagolásának esetében. 5% hatóanyag tartalom mellett 96 Nm-es 

értékről 66 Nm-re, míg 20% hatóanyag tartalom mellett 83 Nm-ről 55 Nm-re esik a nyomaték 

5 rpm csigaforgási sebesség mellett a scCO2 adagolásának köszönhetően. A scCO2 jelentős 

lágyító hatása gyógyszeripari extrúzió területén két fő módon hasznosítható. Egyrészt 

csökkenthető a gyártási hőmérséklet, másrészt növelhető a tömegáram a lecsökkent 

viszkozitásnak köszönhetően. Nagyobb tömegáram mellett (ugyanazon a készüléken) az 

anyag tartózkodási ideje (azaz hőterhelése) csökken, és nő a termelékenység. Mind a nagyobb 

tömegáram, mind pedig az alacsonyabb gyártási hőmérséklet csökkenti a bomlás esélyét és a 

szennyezések (bomlás termékek) megjelenését a termékben. Így akár hőérzékeny 

hatóanyagok esetében is a megengedett határérték alá szorítható a bomlástermékek 

mennyisége. Mindemellett a scCO2 apoláris hatóanyagok oldódását is elősegítheti, ami 

hatékonyabb amorfizálódást eredményez, és így akár szilárd oldatok is könnyebben (pl. 

alacsonyabb hőmérsékleteken kisebb tartózkodási idők mellett) előállíthatók. 

Összehasonlítva a scCO2 beadagolás nélkül – hagyományos extrúzióval – gyártott termék 

fényképét a scCO2-dal kombinált extrúzióval előállított termék fényképével a 25. ábrán 

látható, hogy míg az első esetben üvegszerű átlátszó anyagot (25. ábra/A), addig a habos 

szerkezet kialakulása következtében a többszöri fénytörés miatt a második esetben átlátszatlan 

terméket kaptunk (25. ábra/B).  

 
25. ábra Extrudátumok fotói; (A) 6CAR20, (B) 9CAR20SC 
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Hagyományos extrudátum esetében látható üvegszerű átlátszó megjelenés a sikeres 

amorfizációt valószínűsíti, aminek megerősítésére vagy cáfolására további műszeres 

vizsgálatokat kellett végeznünk. 

 

4.2.2 Fourier-transzformációs infravörös spektrometriás eredmények 
 
Az extrudátumok és a kiindulási anyagok Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) 

spektrumát is felvettük abból a célból, hogy a valószínűsített amorfizációt ellenőrizzük, 

valamint az esetleges kémiai változásokat detektáljuk (26. ábra). 

 

 

A 

B 

C 

26. ábra Infravörös spektrumok; (A) 9CAR20SC őrölt, (B) Eudragit E por,  
(C) kristályos carvedilol 

 
Hatóanyagra jellemző olyan abszorpciós sáv, melyet a polimer spektrumában megjelenő 

csúcsok nem zavarnak, két helyen jelenik meg: 1600 cm-1 környékén és ~3340 cm-1-nél. A 

~3340 cm-1-nél megjelenő erős és éles abszorpciós csúcs az O–H és az N–H kötés nyújtó 

rezgésének gerjesztéséből adódik, melyek ebben az esetben egy helyen jelentkeznek. Éles 

csúcs megjelenése abból adódik, hogy az egyes molekulák e kötéseinek túlnyomó többsége 

azonos kémiai környezetben van a kristályrács rendezettsége miatt, így különböző 

környezetek nem váltanak ki jelentős perturbációt az alap és az első gerjesztett állapot közti 

energiakülönbségben. Mivel az O–H és az N–H kötések alkalmasak H-híd kötés kialakítására, 

így ezeknek a csoportoknak fontos szerep jut az inter- és intramolekuláris kölcsönhatások 

terén. Ezekből következik, hogy akkor beszélhetünk amorfizációról, ha a hatóanyag 

molekulák e kötései sokféle, egymástól eltérő környezetben találhatók, és a spektrumban 

3000 cm-1 feletti régióban éles csúcs (vagy csúcsok) helyett csak lapos sávokat találhatunk. Ez 
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egyben az anyag energia állapotát is befolyásolja, hiszen kristályrácsban általában – jórészt az 

optimális H-híd kötések kialakulása révén – az anyag alacsonyabb energia állapotban van, 

míg amorf állapotban a molekulák illeszkedése távol esik az energiaminimumot biztosító 

elrendeződéstől. 

A 26. ábrán az extrudátum spektrumában megjelenik a karakterisztikus, 1600 cm-1 környéki 

csúcs, ami mutatja a hatóanyag jelenlétét az extrudátumban. Emellett azonban nem jelenik 

meg kristályos fázisra jellemző éles csúcs 3000 cm-1 fölött, hanem egy széles ellaposodó sáv 

figyelhető meg 3300-3400 cm-1 között. Ezek a megfigyelések – összhangban Pokharkar és 

társai következtetéseivel – a hatóanyag sikeres amorfizációját valószínűsítik [233].  

4.2.3 Polarizációs mikroszkópos vizsgálatok eredményei 
 
A kettőstörő carvedilol kristályok a polarizációs mikroszkóppal jól vizsgálhatók, mivel színük 

a háttértől jelentősen eltér (27. ábra/A). Ezzel szemben sem a polimernek, sem az amorf 

hatóanyagnak nincs kettőstörő jellege (a polarizált fény síkját nem forgatják el), így színük a 

háttérrel megegyezik. 

  

Háttér 

CAR 
kristályok 

EudragitE-CAR 
20% extrudátum Háttér 

27. ábra Polarizációs mikroszkópos képek; (A) carvedilol kristályok, (B) 6CAR20 

(B)(A) 

 

Megvizsgálva a hagyományos extrúzióval gyártott 20% hatóanyag tartalmú minta 

polarizációs mikroszkópos képét látható, hogy kristályos fázisra utaló, a háttértől eltérő színű 

részek nem jelennek meg a képen, továbbá egyéb inhomogenitások sem észlelhetők, ami 

ugyancsak a sikeres amorfizációt erősíti meg. 
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4.2.4 Röntgen pordiffrakciós eredmények  
 
Kristályos és amorf anyagok megkülönböztetésére a leggyakrabban használt Röntgen 

pordiffrakció esetében karakterisztikus csúcsok megjelenése jelzi a diffraktogramban a 

kimutatási határnál nagyobb arányú kristályos fázis jelenlétét.  

 
28. ábra Röntgen diffraktogramok; (A) kristályos carvedilol, (B) Eudragit E és carvedilol (5%) 

fizikai keveréke, (C) 9CAR20SC őrölt, (D) 6CAR20 őrölt, (E) Eudragit E kiindulási por 
 
A kiindulási anyagokat, azok 5% hatóanyag tartalmú fizikai keverékét és az előállított 20% 

hatóanyagot tartalmazó extrudátumok diffraktogramjait hasonlítja össze a 28. ábra. A 

kristályos hatóanyag éles jellemző csúcsai a fizikai keverékben 5% hatóanyag tartalom mellett 

is egyértelműen megjelennek, ezzel szemben az extrudátumokban 20% hatóanyag tartalom 

mellett sem figyelhető meg kristályosságra utaló csúcs. Ez az eredmény – a korábbi 

vizsgálatokkal összhangban – a hatóanyag sikeres amorfizációját mutatja mindkét extrúziós 

eljárás esetében. 

4.2.5 Kapilláris elektroforézis vizsgálatok eredményei 
 
Bár a kémiai összetételről a már ismertetett FTIR eredmények is tájékoztatást nyújtottak, a 

hatóanyag kémiai stabilitását kapilláris elektroforézissel is vizsgáltuk (29. ábra). A kapott 

elektroferogramok alapján megállapítható, hogy mindegyik minta esetében egy csúcs jelent 
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meg, melyeknél felvett UV-VIS spektrumok megegyeztek a carvedilol UV-VIS spektrumával, 

tehát a hatóanyagot detektáltuk (30. ábra). Más értékelhető csúcs, mely bomlásra utalhatna, 

nem jelent meg az elektroferogramokon. A hatóanyag migrációs idejének a referenciához 

viszonyított nagy különbsége az extrudátumok esetén feltehetőleg annak tudható be, hogy az 

amin funkciós hordozó polimer megnöveli a viszkozitást, és a pozitív töltéseivel – a kapilláris 

falára tapadása révén – az elektroozmotikus áramlást is befolyásolhatja, így növelve meg a 

hatóanyag vándorlási idejét.  
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29. ábra Kapilláris elektroforézissel kapott elektroferogramok: (A) CAR kiindulási (B) 
9CAR20SC (C) 6CAR20 

 

 
30. ábra Az elektroforézis során a csúcsoknál rögzített UV spektrumok: Kék: carvedilol 

kiindulási, Piros: 9CAR20SC, Zöld: 6CAR20 
 

Ezek alapján megállapítható, hogy az extrúziók során detektálható bomlás nem történt. A 

következőkben összehasonlítjuk a hatóanyag eloszlását a készítmények polimer mátrixában. 
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4.2.6 Raman mikrospektrometriai térképezés eredményei 
 

A hatóanyag és a polimer egymáshoz viszonyított eloszlásának meghatározása az 

extrudátumok Raman térképezésével történt (31. ábra). Referenciaként 20% hatóanyag 

tartalmú fizikai keveréket használtuk. E fizikai keverék Raman térképén a hatóanyag 

inhomogén eloszlása látható (31. ábra/B), ezzel szemben az extrudátumokban a hatóanyag 

eloszlása közel tökéletesnek adódott, amit a vizualizált térképek, és a statisztikai kiértékelések 

eredményei egyaránt megerősítettek (31. ábra/A, 4. táblázat). 
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31. ábra Raman térképek; (A) 6CAR20, (B) Fizikai keverék (20% CAR)  
 

4. táblázat Raman térképek statisztikai kiértékelésének eredményei 

Statisztikai változó 6CAR20 9CAR20SC 
Fizikai keverék 

 (CAR 20%) 

Átlag 0,324 0,330 0,319 

Standard deviáció 0,00605 0,00979 0,14426 

Relatív standard 
deviáció (%) 

1,87 2,95 45,25 

Minimum érték 0,28410 0,29439 0,06996 

Maximum érték 0,33283 0,35228 0,86459 

Tartomány 
(maximum-minimum)

0,04873 0,05790 0,79463 
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A relatív standard deviáció az extrudátumok esetében kapott 3% alatti értéke igen jó 

homogenitást mutat. A fizikai keverék esetében ugyanez az érték 45% fölötti. A Raman 

térképezés eredményei jól mutatják az extrúziós technológia nagy homogenizálási 

hatékonyságát. 

 

4.2.7 In vitro kioldódás eredményei 
 

A polimer mátrix savas közegű oldhatóságának, a hatóanyag amorfizációjának valamint a 

kialakult homogén szilárd oldatnak (vagy nagyon finom szilárd diszperziónak) köszönhetően 

várható volt a hatóanyag kioldódásának jelentős mértékű javulása. Az in vitro kioldódás 

eredményeit a 32. ábra mutatja. 

 
32. ábra Kioldódási görbék (dózis: 12,5 mg, 900 ml 0,1 M HCl oldat, lapátos módszer, 50 rpm,  

37°C, n=6); (A) 9CAR20SC őrölt, (B) 6CAR20 őrölt, (C) kristályos carvedilol  
 

Az ábrából kitűnik, hogy a kristályos hatóanyag lassú kioldódása (32. ábra/C) Eudragit E 

mátrixszal történő olvadék extrúzióval (32. ábra/B) valóban jelentősen javítható. Az 

extrudátumok esetében a teljes hatóanyag mennyiség kioldódása gyakorlatilag 5 perc alatt 

megtörténik. A scCO2-dal kombinált extrúzióval gyártott mintákból a kioldódás az első 

percekben enyhén gyorsabb, ami feltehetően a scCO2 habosító hatásának és az így kialakított 

nagyobb fajlagos felületnek köszönhető (e felületbeli különbség, ha kis mértékben is, de őrlés 

után is megmarad).  

Az összehasonlító vizsgálatok eredményeiből az állapítható meg, hogy a hatóanyag 

kioldódását az extrudátumokból a polimer mátrix oldódása határozza meg. Tehát – mivel a 

hatóanyag amorf formában van jelen az extrudátumokban – a carvedilol molekulái együtt 

oldódnak ki a polimer molekuláival, és így a kristályrács energiájának legyőzésére nincs 
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szükség az oldódáshoz. A kioldódási eredmények is összhangban vannak azzal a 

megállapítással, miszerint a vizsgált hatóanyag molekulárisan vagy közel molekulárisan 

diszpergált állapotban van eloszlatva a polimer mátrixban. 

 

4.2.8 Kioldódás további javítása elektrosztatikus szálképzéssel 
 

Az extrúziós technológia carvedilol kioldódásánál elért sikere alapján elektrosztatikus 

szálképzéssel is megkíséreltük tovább javítani a hatóanyag kioldódását. Ezt arra alapoztuk, 

hogy a korábban tapasztaltak szerint szálképzés esetében az amorfizáció könnyen 

megvalósítható, és emellett az ultra vékony szálak keletkezése révén a fajlagos felület 

hatékonyan növelhető (ez utóbbi kismértékű kioldódás-gyorsító hatása már a felhabosított 

minták esetén is látszódott). 

 

Szálképzéshez etanolt választottuk oldószernek, amely amellett, hogy az egyik legkevésbé 

toxikus szerves oldószer, az extrúziók során alkalmazott polimert és a hatóanyagot egyaránt 

megfelelő mértékben oldja. A szálképzés optimálása hasonlóan történt a korábbi fejezetben 

leírtakhoz, melynek eredményeként ugyancsak 25% m/V polimer-etanol aránynál kaptunk 

megfelelő, egyenletes vastagságú szálakat. Ilyen összetételű oldatban oldottuk föl a megfelelő 

mennyiségű hatóanyagot az elérhető maximális koncentráció alapján (20%). Szálképzés során 

az etanol illékonyságának köszönhetően 8 ml/h-s adagolás is elérhető volt. A kapott terméket 

pásztázó elektronmikroszkópos, differenciális pásztázó kalorimetriás és Röntgen 

pordiffrakciós vizsgálatnak vetettük alá. 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján a kapott szálak átmérői ~100 nm és 

1000 nm közé estek (33. ábra).  

 

33. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvétele az elektrosztatikus szálképzéssel előállított 
EudragitE-carvedilol tartalmú szálaknak (20%) 
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A kapott termék tehát szubmikronos szálakból áll, így rendkívül nagy fajlagos felülete bíztató 

a kioldódás gyorsítására nézve. Emellett a szálak sima felülete és látható kristályok, 

kristályosodás nyomainak hiánya sikeres amorfizációt valószínűsített, azonban ennek 

egyértelmű megállapítására további műszeres vizsgálatokra volt szükség. 

 

34. ábra Differenciális pásztázó kalorimetriás görbék 
 

34. ábra mutatja a szálas termék, az extrudátum, az Eudragit E és a hatóanyag fizikai 

keverékének DSC termogramjait. A fizikai keverék esetében a carvedilol intenzív endoterm 

olvadási csúcsa (~120°C) mellett megjelenik a polimer üvegesedési átmenete is (~60°C). Az 

extrudátum és a szálas minta esetében viszont teljes mértékben eltűnik a hatóanyag olvadási 

csúcsa, ami a sikeres amorfizációt valószínűsíti. Ugyanezeknél a mintáknál a polimer 

üvegesedési átmenetének a csúcsa nem 60°C környékén, hanem alacsonyabb hőmérsékletek 

felé tolódva 35°C környékén jelent meg. Ez a hatóanyag lágyító hatását, azaz a polimer és a 

hatóanyag molekuláris szintű kölcsönhatását mutatja. 

A DSC eredményekből levont sikeres amorfizációt a Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok is 

megerősítették. A szálas minta görbéjén a hatóanyagra jellemző csúcsok – a teljes 

amorfizálódásra utaló módon – nem jelentek meg (35. ábra). 
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(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

35. ábra Röntgen diffraktogramok; (A) kristályos carvedilol, (B) Eudragit E és carvedilol (5%) 
fizikai keveréke, (C) Eudragit E, (D) szálas minta Eudragit E-carvedilol (20%)  

 

Ezek alapján megállapítható, hogy a hatóanyag a polimer mátrixban amorf formában van 

jelen, és – a SEM képek tanúsága szerint – sikerült igen nagy fajlagos felületet kialakítani, így 

a hatóanyag extrúziós mintáknál is gyorsabb kioldódását vártuk.  

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14t (min)

K
io

ld
ó

d
ás

 (
%

)

ES 20% EX 20% kristályos carvedilol Fizikai keverék 20%
 

36. ábra In vitro kioldódás vizsgálat (900ml 0,1 N HCl, 37 °C, 50 rpm, 12,5 mg-os dózis)  
 

Az 36. ábrán látható, hogy a szálas mintából már az első percben kioldódott a hatóanyag 

100%-a, ami drasztikus kioldódás javulást jelent a kristályos hatóanyaghoz és a fizikai 

keverékhez képest jelentősen felülmúlva az extrúzióval előállított minták kioldódási 

sebességét is. 
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4.2.9 Konklúzió 
 

Az elvégzett kísérletek és vizsgálatok alapján megállapítható, hogy szuperkritikus CO2-dal 

kombinált extrúzióval és Eudragit E kopolimer mátrixot alkalmazva sikerrel tudtunk 

előállítani olyan szilárd formulációt, melyből a BCS II. osztályába tartozó carvedilol teljes 

kioldódása 5 perc alatt végbement. Szuperkritikus CO2 jelentős lágyító hatásának 

köszönhetően a termék fajlagos felülete növelhető, az extrúzió hőmérséklete csökkenthető, 

nagyobb termelékenység és kisebb tartózkodási idő érhető el, így az enyhébb körülményekkel 

a bomlás esélye csökkenthető. Az extrudátumok hatóanyag-leadását is jelentősen meghaladó 

sebességű, 1 perc alatti kioldódást tudtunk elérni – azonos összetétel mellett – elektrosztatikus 

szálképzéssel előállított nanoszálas szövedékkel. A javulás a jelentősen megnövelt fajlagos 

felületnek köszönhető.  

A polimer mátrix a hatóanyagot minden esetben amorf formában tartalmazta, és a kioldódás 

során a carvedilol oldatba jutásának sebességét a polimer mátrix igen gyors oldódása 

határozta meg, amit segített az alkalmazott Eudragit E ionizációja (protonálódása) is. 
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4.3 Carvedilol kioldódásának javítása semleges közegben 
 

A carvedilol kioldódásának javítása savas közegben – az előző fejezetben ismertetett módon – 

Eudragit E kopolimer segítségével volt megoldható. Ennek jellemzője ugyanis, hogy amin 

típusú funkciós csoportjainak ionizációja révén savas közegben igen gyorsan oldódik, 

azonban ez azzal is együtt jár, hogy 5-ös pH fölötti vizes közegekben gyakorlatilag 

oldhatatlan. Alkalmas, tehát gyomorban oldódó készítmények fejlesztésére, de szájban oldódó 

formulációk kialakítására például alkalmatlan. Semleges közegben viszont jól alkalmazható a 

polivinilpirrolidon (PVP), melynek oldódása a vizes közeg pH-jától független, és jól oldódik a 

legtöbb szerves oldószerben is, továbbá szilárd mikrodiszperziók és szilárd oldatok polimer 

mátrixaként is számos esetben sikeresen alkalmazták [234]. E tulajdonságok megnyithatják a 

kaput speciális, innovatív gyógyszerbejuttató rendszerek – pl. szájban oldódó készítmények – 

fejlesztése előtt. Szájban oldódó carvedilol tartalmú készítményeket – a biohasznosulás 

javítása érdekében – már korábban is próbáltak fejleszteni különböző technikák 

alkalmazásával [235]. E cél elérésére az elektrosztatikus szálképzés különösen ígéretes új 

módszer lehet, ezért vizsgáltuk az így előállítható rendszerek tulajdonságait és alkalmazási 

lehetőségeit. 

 

4.3.1 Mikro- és nanoszálas minták előállítása és morfológiai vizsgálata  
 

Etanol a polivinilipirrolidont (PVP) és carvedilolt is megfelelően oldja, így ebben az esetben 

is ezt választottuk oldószernek. Két eltérő molekulatömegű PVP-t próbáltunk ki szálképző 

polimerként. Egyik a ~50.000 Da-os PVP K30, a másik a ~1.000.000 Da-os PVP K90 volt. A 

PVP K90-nel végzett kísérleteket itt nem mutatjuk be, mivel e szálképző polimer nagy 

molekulatömegéből adódóan kioldódás közben gélesedés lépett fel, ami miatt a hatóanyag 

teljes mennyisége csak viszonylag lassan, 45 perc alatt szabadult fel. PVP K30 szálképző 

polimert használva az előkísérletek során meghatároztuk a szálképzéshez megfelelő oldószer-

polimer arányt, hasonlóan az előző fejezetben leírtakhoz. A szálképzés szempontjából 

optimális koncentrációjú (1 g PVPK30 / 4 ml etanol) polimer oldatból az elektrosztatikus 

szálképzés carvedilol jelenlétében is jól kivitelezhető volt, és sikerült 8 ml/h-s adagolási 

sebességet elérni, miközben egyenletes átmérőjű és felületű szálas termék keletkezett (37. 

ábra). 

 70



 

37. ábra PVPK30-carvedilol (13%) tartalmú elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálak 
pásztázó elektronmikroszkópos felvételei 

 

Az így kapott carvedilol tartalmú szálak átmérője 200 nm és 1000 nm között változott, és a 

legtöbb szál átmérője 400 nm és 700 nm közé esett. A mikroszkópi felvételeken látható 

morfológia mind a fizikai stabilitás, mind pedig a kioldódás vonatkozásában ígéretesnek tűnt. 

Szubmikronos szálak esetében a kioldódás szempontjából előnyös nagy fajlagos felület 

mellett limitált az anyagon belüli diffúzió, hiszen a hatóanyag csak tengelyirányban, a szálak 

mentén tud diffundálni, a száltengelyre merőleges harmadik dimenzióban a mozgásuk – a kis 

szálátmérő miatt – korlátozott. A szálak közti légréteg tökéletes diffúziógátként működik a 

hatóanyagra nézve.  

A fizikai stabilitás esetében hatóanyag diffúziója meghatározó jelentőségű, hiszen az amorf 

forma kikristályosodásához szükséges gócképzés (nukleáció) a diffúzió visszaszorításával 

gátolható. Ezen túlmenően, ha mégis lejátszódna nukleáció, a hatóanyag molekulák limitált 

utánpótlása a kristályok növekedését is gátolná, így csak kisméretű, szubmikronos kristályok 

alakulhatnának ki. Ezzel egy új lehetőség nyílhat nanokristályok lentről fölfelé irányuló 

(bottom-up) előállítására. 

Az így kialakítható amorf és nanokristályos szilárd oldatok a kioldódáskor az egyensúlyi 

oldhatóságnál jóval nagyobb hatóanyag koncentrációk érhetők el, és túltelített oldatokat 

tudunk előállítani, amik rosszul oldódó de jól felszívódó hatóanyagok esetén a 

biohasznosulást jelentősen megnövelhetik és meggyorsíthatják.  

Annak megállapítására, hogy a hatóanyag milyen fizikai formában volt jelen a szálakban, 

differenciális pásztázó kalorimetriai és Röntgen pordiffrakciós vizsgálatokat végeztünk. A 38. 

ábrán bemutatott termogramokon látszik, hogy míg a hatóanyag és a polimer fizikai 

keverékében a hatóanyag olvadási csúcsa (~120°C) erőteljesen megjelent, addig az 
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elektrosztatikus szálképzéssel előállított mintában a hatóanyag olvadási csúcsa egyáltalán nem 

jelent meg, ami sikeres amorfizációt jelez. 

 

(A)

(B)

(C) 

38 ábra: Differenciális pásztázó kalorimetriai vizsgálatok (A) PVPK30-carvedilol (13%) fizikai 
keverék; (B) PVPK30-carvedilol (13%) szálas minta; (C) PVPK30 kiindulási anyag 

 

A DSC eredményekből levont következtetést megerősítették a Röntgen pordiffrakciós 

eredmények is, mivel az elektrosztatikus szálképzéssel előállított minta diffraktogramjában 

nem jelent meg kristályosságra jellemző éles csúcs, tehát ez alapján is megállapítható volt, 

hogy sikeres amorfizáció történt.  

 

(A)

(B)

(C)

39. ábra Röntgen diffraktogrammok (A) kristályos carvedilol; (B) PVPK30-carvedilol (13%) 
szálas minta; (C) PVPK30 kiindulási 
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A hatóanyagok amorf formában történő előállítása után gyakran spontán megkezdődik a 

kikristályosodás, hiszen a kristályos módosulat termodinamikailag stabilabb. Mivel az amorf 

és kristályos forma oldódási tulajdonságai jelentősen eltérnek egymástól, ezért az amorf 

állapot stabilitásának vizsgálata elengedhetetlen. Megvizsgálva a szálas mintát 1 éves tárolás 

után (szobai körülmények), a diffraktogramban továbbra sem jelent meg kristályos fázisra 

utaló csúcs, azaz az amorf forma 1 év elteltével is stabilan megmaradt. Ez alapján 

elmondható, hogy a szálas struktúra és a polimer mátrix jól tudta stabilizálni a hatóanyag 

amorf állapotát. 

 

4.3.2 Kapilláris elektroforézis vizsgálatok eredményei 
 

A hatóanyag kémiai stabilitását kapilláris elektroforézissel vizsgáltuk (40. ábra). A kapott 

elektroferogramokon a tiszta hatóanyag esetében és a szálas minta esetében is csak egy csúcs 

jelent meg. A csúcsoknál felvett UV-VIS spektrumok megegyeztek a carvedilol UV-VIS 

spektrumával, tehát carvedilolt detektáltunk.  
 DAD1 A, Sig=200,16 Ref=450,80 (E:\CE_DATA\DATA\KIR0211\KIR00002.D)

mAU

 

40. ábra Kapilláris elektroforézissel kapott elektroferogramok és a csúcsoknál felvett UV-VIS 
spektrumok (A) Carvedilol kiindulási; (B) PVPK30-carvedilol (13%) szálas minta 

 

A migrációs idők eltértek egymástól, ami feltehetőleg a PVP K30 migrációt lassító hatásának 

tudható be a szálas minta esetében. Mindezek alapján megállapítható, hogy a detektálható 

bomlás nem történt a szálképzés során. 
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4.3.3 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 
 

Az előállított amorf állapotú, nagy fajlagos felületű szálrendszerből a hatóanyag kioldódását 

(dózis: 12,5 mg) 900 ml 1-es és 6,8-es pH-n, valamint tisztított vízben hagyományos kioldó 

készülékkel vizsgáltuk, valamint a szájban oldódást 10 ml-es üvegedényben 5 ml 

kioldófolyadék hozzáadásával, ill. Petri csészében levő 5 ml kioldófolyadékhoz a szálrendszer 

hozzáadásával modelleztük. Hagyományos kioldódás vizsgálatoknál a szálas anyag 

pillanatszerűen eltűnt, ahogy a folyadékfelszínnel érintkezett, így az első mintavételi pontnál 

– 30 másodpercnél – már a teljes hatóanyag mennyiség oldatba került mind a háromféle 

közegnél. Ez jelentős előre lépést jelent a szakirodalomban publikált eredményekhez képest 

[236]. Akkor is pillanatszerűen feloldódott az elektrosztatikus szálképzéssel előállított 

szövedék, amikor 5 ml-es kioldóközegeket használtunk. Így a hatóanyag desztillált vízben 

mért egyensúlyi oldhatóságnál (8 g/ml) több mint 300-szor nagyobb koncentrációt (2500 

g/ml) sikerült elérni. Tehát a PVP K30 mátrixú szálakkal ugrásszerű kioldódás javítást 

érhető el carvedilol esetében, ami alapján megfelelő kezelhetőség és íz biztosításával ez a 

rendszer alkalmas szájban oldódó carvedilol készítmény kialakítására.  

Emellett ez az elektrosztatikus szálképzéssel előállított rendszer lehetőségeket nyit új, 

innovatív gyógyszerbejuttató módok fejlesztésére, mint például rekonstitúciós elsősorban 

szubkután vagy intramuszkuláris injekciók és további olyan speciális gyógyszerbejuttató 

rendszerek (medical devices) esetében, ahol a gyors oldódás elengedhetetlen. Ilyen rendszerek 

alkalmazása számos területen nyújthat komoly előrelépést, mint például a gyerekeknél, 

időseknél, nyelési nehézségekkel küzdőknél a tabletták kiváltására, valamint oldatfázisban 

kémiailag (bomlás) vagy fizikailag (oldhatóság) instabil rendszerek szilárd formulálásában, 

továbbá hosszútávon stabil amorf gyógyszerformulák kialakításánál. 

 

4.3.4 Új gyógyszerbejuttató rendszer 
 

A felmerülő új, innovatív bejuttatási lehetőségek közül a következőkben bemutatunk egyet, 

ami természetéből adódóan, gyorsíthatja a hatás kifejlődését, növelheti a biohasznosulást, és 

elsősorban gyermekgyógyászat területén javíthatja a beteg együttműködő részvételét a 

terápiában. Ez a rendszer pillanatszerűen oldódó szálak (pl. PVPK30-carvedilol 13%) és egy 

folyadék felszívásra alkalmas cső (szívószál) kombinációján alapul, miszerint a csőben 

elhelyezett hatóanyag tartalmú szálak azonnal oldódnak akkor, amikor a kezelendő személy 
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folyadékot szív fel, és így a hatóanyag oldat formában jut be a beteg bélrendszerébe. Ilyen 

szálakkal töltött cső kialakítható különböző technológiai megoldásokkal.  A következőkben a 

szálas anyag szívószálba töltésével előállított gyógyszerbejuttató rendszer tesztelését mutatjuk 

be.  

Elektrosztatikus szálképzéssel előállított, 6,75 mg carvedilolt tartalmazó mintával töltött 

műanyag csövön, szívószálon 100 ml desztillált vizet pumpáltunk át 50 ml/min sebességgel. 

Előzetes tesztek alapján meghatározott mennyiségű (20 ml) frakciókat gyűjtöttünk, mely 

közelítőleg egy folyadékfelszívásnak megfelelő térfogat. A kapott frakciókban a hatóanyag 

tartalmat UV spektrofotométerrel határoztuk meg.  
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41. ábra Szívószálba töltött PVPK30-carvedilol (13%) elektrosztatikus szálképzéssel előállított 
minta hatóanyag leadásának in vitro modellezése 

 

Az 41. ábrán látható, hogy az átszívott első 20 ml desztillált víz tartalmazta a betöltött 

hatóanyag több, mint 91%-át, és 40 ml-rel gyakorlatilag a teljes dózis kijutott a szívószálból. 

Ezek az eredmények jól demonstrálják a szívószálba töltött pillanatszerűen oldódó szálak 

alkotta új gyógyszerbejuttató rendszer hatékonyságát, mely elsősorban gyermekek 

gyógyszeres terápiájánál juthat komoly szerephez. Ez a gyógyszerbejuttató rendszer ötvözi a 

szilárd gyógyszerformák előnyeit (pl. stabilitás) a folyadék gyógyszerformák előnyeivel (pl. 

gyors hatás, gyerekek együttműködése). Egy megfelelő, a kezelt gyermek által kedvelt, 

elfogadott folyadékot a szívószállal felszívva a hatóanyag könnyedén bejut, és ki tudja fejteni 

hatását. A bejuttatott dózis jól kontrollálható, ami nagy előny az általánosan alkalmazott 

folyadék gyógyszerformákhoz képest. Ezek a szívószálas rendszerek ki tudják elégíteni a 

WHO által meghirdetett „gyerekeknek megfelelő, új gyógyszerek fejlesztése” című 

kampányban kitűzött célokat [237]. 
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4.3.5 Konklúzió 
 

Sikerült egy vízben igen jól oldódó polimer mátrix (PVP K30) és az elektrosztatikus 

szálképzés együttes alkalmazásával a kioldóközeg pH-jától függetlenül a polimer ionizációja 

nélkül is pillanatszerűen oldódó gyógyszerhordozó rendszert fejleszteni, mely a vízben 

rosszul oldódó carvedilolt képes pillanatszerűen oldatba vinni, továbbá a carvedilol 

egyensúlyi oldhatóságát sokszorosan meghaladó koncentrációjú oldat kialakulását elősegíteni. 

Ez a rendszer alkalmas szájban pillanatszerűen oldódó készítmény előállítására is. Emellett 

egy új szívószál alapú gyógyszerbejuttató rendszert is kialakítottunk és teszteltünk, mely 

kiválóan alkalmas gyermekek gyógyszeres kezelésénél az együttműködés hatékony javítására. 
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4.4 Szájban azonnal oldódó donepezil HCl tartalmú gyógyszerforma 
fejlesztése 
 

Az előző fejezetben felvázolt innovatív gyógyszerbejuttató lehetőségek közül a szájban 

oldódó, elektrosztatikus szálképzéssel előállított szövedékek alkalmazhatóságát vizsgáltuk 

tovább egy Alzheimer kór elleni hatóanyag, a donepezil HCl esetében. A betegség 

természetéből adódóan elsősorban idősebb betegeknél alkalmazzák ezt a hatóanyagot, akiknél 

gyakran előfordul a tabletták lenyelésének nehézsége, ezért is fejlesztettek már ebből a 

hatóanyagból szájban diszpergálódó tablettát (Aricept ODT). Ezek alapján a donepezil HCl-ot 

megfelelő modellhatóanyagnak találtuk, és célul tűztük ki donepezil HCl tartalmú szájban 

azonnal oldódó (< 30 s) gyógyszerforma fejlesztését. 

 

4.4.1 Szájban oldódó filmek fejlesztése 

  
Először filmöntési technikával vizsgáltuk szájban azonnal oldódó film előállításának 

lehetőségét. A célkitűzés 30 s alatti kioldódás volt, amit először gyors oldódású filmekkel 

próbáltunk elérni. Polimer mátrixként ezért a vízben jól oldódó PVA-t használtuk. A tiszta 

hatóanyag kristályosságától függő kioldódásának vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a 

kristályos forma kioldódása a vizsgálat körülményei között több mint 2,5 percet vesz igénybe, 

azaz a 30 s-ot jóval meghaladja, az amorf forma oldódása viszont pillanatszerű, ahogy a 

folyadékfelszínhez ér azonnal oldódik. Ez alapján a hatóanyagot amorf formában tartalmazó 

filmeket kívántunk előállítani.  

A filmöntéssel vizes oldatból előállított 16,7% hatóanyagot tartalmazó PVA (83,3%) alapú 

filmekben a száradás után a hatóanyag kikristályosodott, tehát a polimer nem tudta 

meggátolni a hatóanyag molekulák kristályrácsba rendeződését. Ez összhangban van a 

hatóanyag szakirodalomból ismert erős kristályosodási hajlamával [238]. A kristályok 

kialakulást és növekedést szemlélteti a mintáról készült pásztázó elektronmikroszkópos 

felvétel (42. ábra). 
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42. ábra PVA-Do (16,7%) öntött filmben megjelenő hatóanyag kristályok 
 

A molekulák oldatban létrejövő (amorf) elrendeződésének stabilizálását a száradás közben és 

az után az összetétel megváltoztatásával kívántuk elérni, egy olyan segédanyag 

hozzáadásával, mely alkalmas az amorf forma kikristályosodásának gátlására. Mivel a 

kristályosodás a hatóanyag diffúziójának, mobilitásának a jelentős csökkentésével gátolható 

hatékonyan, ezért a segédanyagnak a hatóanyag diffúzióját kellett tudni gátolni.   

A donepezil HCl desztillált vízben elsősorban ionizált formában van jelen, ahol a pozitív ion 

az amin funkciós csoportnál protonált hatóanyag, míg a negatív ellenion a kloridion. 

Kézenfekvő megoldásként olyan segédanyagot választottunk a stabilizálásra, melynek 

felületén negatív töltések vannak, ezáltal képes a hatóanyag pozitív töltésű molekuláit ionosan 

megkötni, így mozgékonyságukat csökkenteni. Ilyen anyag a nanoszerkezetű rétegszilikátok 

egyik képviselője a montmorillonit (tisztított bentonit), mely a gyógyszeriparban régóta 

használt, és a gyógyszerkönyvben is szereplő segédanyag. A montmorillonit szilikát rétegei 

között rendszerint pozitív töltésű alkáli- és alkáliföldfém ionok találhatók, melyek vízben 

könnyen hidratálhatók, a szilikát rétegek eltávolodnak egymástól, amit később a rétegek teljes 

szétválása (exfóliálódás) is követhet. A montmorillonit vízben történő exfóliálódásával tehát 

egy olyan hatalmas felületű kolloid rendszert kapunk, mely képes lehet a hatóanyag pozitív 

töltésű molekuláit elektrosztatikusan megkötni. Ezen túlmenően, a hatóanyag molekulák nem 

tudnak az exfóliált nanométeres vastagságú montmorillonit rétegeken keresztülhaladni, mivel 

azok több száz nanométer széles és hosszú lemezei a diffúzió számára fizikai gátat képeznek. 

Először megvizsgáltuk a hatóanyag és a montmorillonit kölcsönhatását és a kialakított 

struktúra stabilitását polimer nélkül. Vízben exfóliáltuk a montmorillonitot, majd ehhez adtuk 

a hatóanyagot, és az oldatot szárítottuk. Az így kapott hatóanyagot és montmorillonitot 4:1 

tömegarányban tartalmazó por Röntgen diffrakciós vizsgálatának eredményei láthatók a 43. 

ábrán.  
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43. ábra Röntgen diffraktogramok: (A) Do-MMT (4:1) öntött film 5 hónap után, (B) Do-MMT 
(4:1) öntött film száradás után, (C) Montmorillonit kezeletlen (D) Do kristályos 

 

Megfigyelhető, hogy a kezeletlen montmorillonit 7,5°-nál (d ~1,1 nm) megjelenő csúcsa 

eltolódik a kisebb szögek (legintezívebb: 3°-nál, 2,9 nm) azaz a nagyobb távolságok felé, ami 

a pozitív töltésű hatóanyag szilikátrétegek közé kerülésével (interkalációval) magyarázható. 

Emellett elmondható, hogy a kristályos hatóanyag csúcsai nem jelennek meg a mintában, és 5 

hónap után is fennmarad a hatóanyag amorf jellege csakúgy, mint a kezdeti rétegtávolságok. 

Tehát a montmorillonit önmagában is alkalmasnak bizonyult a donepezil amorfizációjára és 

annak stabilizálására. 

Ezen eredmények alapján montmorillonitot és polimert is tartalmazó öntött filmet 

készítettünk. A montmorillonitot előzetesen exfóliáltuk vízben, majd ebben oldottuk fel a 

polimert és végül a hatóanyagot. 
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44. ábra Röntgen diffraktogramok: (A) PVA-Do-MMT 20:4:1 öntött film (B) PVA-Do 5:1 fizikai 
keverék (C) Montmorillonit kiindulási (D) PVA kiindulási (E) Do kristályos 

 

A Röntgen eredmények alapján megállapítottuk, hogy az öntött filmben a gyártás után – sőt 6 

hónap elteltével is – amorf formában volt jelen a hatóanyag. A montmorillonit diffúzió gátló – 

és következésképp stabilizáló – hatása tehát polimer mátrixban is érvényesül. 

 
A montmorillonit polimer filmben mutatott kitűnő diffúziógátlására alapozva megvizsgáltuk, 

hogy a tabletta bevonatokban is kihasználható-e ez a tulajdonsága, azaz a montmorillonit 

hatóanyag esetében fellépő diffúziógátló hatás alkalmazható-e párazárás elérésére. Tabletta 

filmbevonatok esetében a párazárás gyakran felmerülő igény, mivel a tablettába diffundáló 

nedvesség számos fizikai (pl. szilárdság csökkenés) illetve kémiai instabilitásért (pl. 

hidrolízis) lehet felelős. A párazárást sok esetben kell úgy elérni, hogy a tabletta gyors 

szétesése megmaradjon (minden pH-n), tehát a bevonatnak vízben gyorsan le kell oldódni a 

tablettáról. A jó párazárás és a gyors leoldódás egymásnak ellentmondónak tűnő, egyszerre 

nehezen teljesíthető feltétel. 

Feltételeztük, hogy a montmorillonit egyrészt diffúziós gátat tud képezni, másrészt – hidrofil 

jellegéből adódóan – egy vízoldható polimer mátrixba ágyazva olyan bevonatot képez, amely 

gyorsan le tud oldódni a tablettáról. Ennek vizsgálatára számos vízoldható bevonatanyaghoz 

(HPMC, PVA, PVA-PEG alapú) adtunk montmorillonitot, és meghatároztuk az ezekkel 

bevont tabletták (4 m/m % bevonat) vízfelvételét és leadását. A 45. ábra a legjobb 
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eredményeket adó, montmorillonittal adalékolt filmképző diszperzióval bevont tabletták 

összehasonlítását mutatja bevonatlan, a kereskedelmi forgalomban kapható leghatékonyabb 

PVA bevonattal (Opadry II AMB) , ill. egy jó nedvességzáró – azonban csak 5,5 pH fölött 

oldódó – réteggel (Eudragit L-30) bevont tablettákhoz viszonyítva. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 500 1000 1500 2000 2500

t / h

m
/m

 %

bevonatlan tabletta

Opadry II AMB

Opadry II Clear + 10% MMT

Eudragit L-30 D55

 

45. ábra: Nedvességfelvétel és leadás vizsgálat 25 °C-on 33% relatív páratartalomú és 75% 
relatív páratartalomú térbe helyezve a tablettákat négy cikluson keresztül  

 

Megállapítottuk, hogy a 10% MMT-tal adalékolt PVA alapú Opadry II Clear típusú 

bevonóanyagból előállított bevonat jobb nedvességzáró, mint a kereskedelmi forgalomban 

kapható erre a célra fejlesztett leghatékonyabb bevonat (amit a bevonatgyártó Colorcon cég 

független vizsgálata is megerősített). Ezen eredmények alapján szabadalmi bejelentés 

született, melynek ügyszáma P1100541. 

Vízoldható mátrixok esetén az amorf forma stabilitását rontó kritikus tényező a – 

páratartalomtól függő – vízfelvétel. A montmorillonit tehát a hatóanyagok diffúziójának 

gátlása mellett, a nedvesség felvétel csökkentésével is növeli az amorf forma stabilitását, 

mivel kevesebb lágyító hatású vízmolekula kerül a mátrixba, és így kevésbé jelentkezik a víz 

diffúziót növelő hatása.  

A donepezil HCl-ot tartalmazó öntött filmek kioldódását vizsgálva pedig, azt figyeltük meg, 

hogy a 100%-os hatóanyag leadás a montmorillonitot tartalmazó és nem tartalmazó öntött 

filmek esetén egyaránt elsősorban a filmek vastagságától (~90 - 500 m) függően változott a 

15-90 perces tartományban. Ez alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a hatóanyag 
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kioldódását döntően a polimer mátrix oldódási sebessége határozza meg, ami a kioldódásnál 

hozzáférhető felület növelésével fokozható. Mivel korábban már megállapítottuk, hogy a 

fajlagos felület növelésére az elektrosztatikus szálképzés az egyik leghatékonyabb módszer, 

ezért e technikával is megkíséreltük elérni a 30 s alatti kioldódást. Ezek vizsgálati 

eredményeit a következő fejezet tartalmazza. 

 

4.4.2 Szájban azonnal oldódó nanoszálrendszer kifejlesztése  
 
Elektrosztatikus szálképzéssel előállítható nanoszálaknak a fajlagos felülete kiemelkedően 

nagy, így alkalmazásukkal – ahogy a 4.3-as fejezetben láttuk – akár pillanatszerű kioldódás is 

elérhető. Emellett a folyamat során az ultragyors száradás révén (<0,1 s [225]) a hatóanyag 

polimer mátrixba ágyazott amorf formájának a keletkezése a jellemző.  

Elsőként a kiválasztott – viszonylag kis molekulatömegű (31 kDa) – PVA-ra kerestük meg a 

szálképzéshez megfelelő koncentrációt, majd ezt követően hatóanyagot is tartalmazó szálakat 

állítottunk elő. A szálképzésnél felhasznált oldatok összetételét az 5. táblázat mutatja.  

 

5. táblázat PVA alapú szálhúzott oldatok összetételei 

Minta neve PVA (g) Víz (ml) Donepezil HCl (g) 
PVA 10% 1,11 10 0 
PVA 15% 1,76 10 0 
PVA 20% 2,50 10 0 

PVA:Do 5:1 2,50 10 0.50 

PVA:Do 2:1 2,50 10 1,25 

 

A pásztázó elektron mikroszkópos morfológiai vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy 

20% polimer koncentráció mellett lehet egyenletes, „gyöngyösödésmentes”, (egymással nem 

összeolvadó) nanoszálakat előállítani (46. ábra), így ezt a polimer – oldószer arányt tartottuk a 

hatóanyagot is tartalmazó minták esetében is. 

 

46. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek a PVA-t 10, 15 és 20 m/m %-ban (balról 
jobbra) tartalmazó oldatokból elektrosztatikus szálképzéssel készült mintákról 10000x-es 

nagyítás mellett 
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20%-os PVA oldatból kapott nanoszálak átmérője 80-130 nm között változott. Hatóanyag 

hozzáadása a rendszerhez a szálátmérőt csak enyhén befolyásolta. A PVA-Do 5:1 arányú 

mintánál a szálátmérő 100-150 nm közé növekedett, míg 33% hatóanyag tartalom mellett 

szálátmérők jobban megnőttek, de még így sem haladták meg a 300 nm-es értéket. 

 

47. ábra Pásztázó elektronmikroszkópos felvétele a PVA-Do 5:1 és PVA-Do 2:1 összetételű 
elektrosztatikus szálképzéssel előállított mintáknak 

 

Ezek a kis szálátmérők – az anyag nagy felülete révén – kioldódás várt javulása 

szempontjából ígéretesek voltak. 

 

4.4.2.1 Kapilláris elektroforézis vizsgálatok eredményei 
 
A hatóanyag kémiai stabilitását kapilláris elektroforézissel ellenőriztük. A tiszta hatóanyag 

elektroferogramján egy csúcsot kaptunk, csakúgy, mint az öntött PVA-Do (5:1) film és a 

nanoszálas minta esetében (48. ábra). A csúcsoknál felvett UV-VIS spektrumok minden 

esetben tökéletesen megegyeztek a hatóanyag spektrumával. Ezek alapján megállapítottuk, 

hogy az öntött és a szálhúzással előállított PVA-Do (5:1) mintákban detektálható bomlás nem 

történt. 
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48. ábra Kapilláris elektroforézissel kapott elektroferogramok: (A) Donepezil HCl kiindulási; 
(B) PVA-Do öntött; (C) ES PVA-Do (5:1) 

 

4.4.2.2 A hatóanyag fizikai állapota a PVA nanoszálakban 
 

A donepezil HCl fizikai állapotának meghatározására a nanoszálas mintákban Raman 

spektrometriát és Röntgen pordiffrakciót használtuk. A hatóanyag Raman spektrumában a 

szén-oxigén kettőskötés rezgéséhez tartozó csúcs 1690 cm-1 hullámszámnál kristályos forma 

esetében egy éles csúcsként jelentkezik, míg amorf állapotú hatóanyag esetén ez a csúcs 

ellaposodik (49. ábra). Ez az ellaposodás azzal függ össze, hogy amorf állapotban a 

molekulában lévő szén-oxigén kettős kötés sok féle környezetben van, ezért a kötés rezgési és 

gerjeszthetőségi energiája perturbálódik, és különböző energiájú Raman-szórt fotonokat 

emittál. A Raman spektrumból tehát következtetni tudunk a molekulák, kötések kémiai 

környezetére és ezen keresztül fizikai állapotára.   
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49. ábra Raman spektrumok: (A) kristályos donepezil HCl Form I; (B) amorf donepezil HCl 

referencia; (C) nanoszálas PVA:Do 5:1 
 

Emellett megemlítendő, hogy az amorf forma esetén fellépő lapos csúcs maximumának helye 

is eltolódott a kisebb hullámszámok, tehát a kisebb energiák irányába, azaz a rezgések 

gerjesztéséhez kisebb energia szükséges, mivel átlagosan magasabb energiaállapotban vannak 

a kristályos formában levő rezgésekhez képest. 

A Raman vizsgálatok mellett a Röntgen pordiffrakció is megerősítette a sikeres amorfizációt. 

A nanoszálas mintákban nem jelentek meg a kristályos hatóanyagra jellemző csúcsok, csak a 

polimerre jellemző széles csúcs 19° (2 theta) környékén (50. ábra). Nyomon követtük az 

amorf forma stabilitását is, és megállapítottuk, hogy a gyártás után 1 év elteltével sem jelentek 

meg kristályos fázis jelenlétére utaló csúcsok, azaz az amorf forma 1 év után is fennmaradt. 

Ez azt mutatja, hogy az elektrosztatikus szálképzéssel kialakított nanoszálas forma/szerkezet a 

hatóanyag amorf állapotát hosszabb távon stabilizálni tudja, ami a hatóanyag diffúziójának 

hatékony gátlásán keresztül valósul meg. A nanoszálak közti levegő ugyanis diffúziós gátat 

képez, és a hatalmas határfelület kialakulásával ennek a gátnak a részaránya nő meg 

jelentősen, ami közvetve a hatóanyag kristálygócainak a kialakulását is megakadályozza. Ez a 

diffúzió gátlás a MMT-nál bemutatott mechanizmushoz (nanolemezek által képzett fizikai 

gát) hasonló módon érvényesül. 
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50. ábra Röntgen diffraktogramok: (A) Krisályos donepezil HCl Form I, (B) PVA-Do (5:1) 
fizikai keverék, (C) PVA kiindulási, (D) Nanoszálas PVA-Do (5:1) frissen (E) Nanoszálas PVA-

Do (5:1) 6 hónap után (F) Nanoszálas PVA-Do (5:1) 12 hónap után 
 

4.4.3 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 
 

A célkitűzés szempontjából legfontosabb paramétert, a kioldódást több módszerrel is 

vizsgáltuk. Egyrészt szabványos, gyógyszerkönyvi kioldókészüléket használtunk, másrészt a 

szájban levő körülmények jobb modellezésére egy Petri-csészébe 5 ml vizet tettünk, és ennek 

a felületére helyeztük a meghatározott tömegű nanoszálas mintákat. A hagyományos 

kioldókészülékkel végzett kísérletek során a nanoszálas minták, amint a kioldóközeghez 

értek, azonnal oldódtak, így a nanoszálakban levő teljes hatóanyag-mennyiség az első 

mintavételi pontig (30 s) tökéletesen kioldódott (51. ábra). Összehasonlításként a nanoszálas 

mintával azonos összetételű öntött filmek és kereskedelmi forgalomba kapható, originális 

donepezil HCl (Aricept, 10 mg) tabletták kioldódását vizsgáltuk.  
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51. ábra Donepezil HCl tartalmú formulációk kioldódásának vizsgálata  
(dózis: 10 mg, 900 ml desztillált víz, 50 rpm, 37 °C) 

 

A tablettából a hatóanyag 30 perc alatt oldódott ki, míg az öntött filmből csak 60 perc 

elteltével. Az öntött film esetében a viszonylag lassú kioldódás a film felületén kialakuló 

nagyobb viszkozitású réteggel magyarázható, ami a hatóanyag és polimer molekulák 

oldatfázisba jutását és a víz filmbe diffundálását is lassítja. Ennek a rétegnek a kialakulását a 

PVA láncok közt kialakuló erős intramolekuláris kölcsönhatások – elsősorban H-híd 

kötések – okozzák. A polimer láncok hidratációja fokozatosan történik meg, és a hidratált 

részek adják a viszkózus, géles felszíni réteget, míg a még nem hidratált részek a szilárd 

fázisban vannak, ahol H-hidakkal kapcsolódnak a többi polimer lánchoz. A polimer lánc nem 

hidratált részei a viszkózus réteget (hidratált részeket) „horgonyként” a felülethez kötik, és 

csak a teljes hidratáció után történhet meg leválásuk a felületről, de ezután is még a viszkózus 

rétegből ki kell jutniuk. Mindez a kioldódást lassító mechanizmus jóval markánsabb, ha a 

polimer láncok hosszabbak, mivel a viszkozitás növelő hatás és a „horgony hatás” is 

jelentősebbé válik. (Ezt használják ki pl. PVA alapú nyújtott hatóanyag-leadású hidrogélek 

alkalmazásánál). 

Hasonló eredményt kaptunk 5 ml kioldóközeget használva, mint a hagyományos kioldó 

berendezéssel. A nanoszálas minták, ahogy érintkeztek víz felszínével, gyakorlatilag azonnal 

feloldódtak, azaz 900 ml helyett 5 ml kioldó közegben is sikerült elérnünk az ultra gyors 

kioldódást. 
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Tehát a kiválasztott kis molekulatömegű PVA szálképző mátrixszal előállított nanoszálas 

szövedékek minden esetben pillanatszerű kioldódást mutattak a szilárd fázisok nanoméretének 

(nagy fajlagos felületnek) köszönhetően, ami gátolta az említett un. „horgony hatás” 

kialakulását. Továbbá előnyös a polimer – kis molekulatömegével összefüggő – mérsékelt 

viszkozitás is. 

 

4.4.4 Konklúzió 
 

Donepezil HCl diffúziója hatékonyan gátolható montmorillonit alkalmazásával, mely ionosan 

a felületéhez tudja kötni a hatóanyagot, valamint a diffúziót fizikailag is gátolja. Ezt 

kihasználva sikerült stabil amorf donepezilt tartalmazó szilárd rendszereket kialakítani. A 

montmorillonit diffúzió gátló hatására alapozva gyors oldódású és jó párazáró hatású 

PVA-MMT alapú fimbevonó rendszereket is sikerrel állítottunk elő és alkalmaztunk. 

Elektrosztatikus szálképzéssel előállított PVA alapú nanoszálas gyógyszerhordozó rendszerrel 

pillanatszerű kioldódást értünk el, köszönhetően a hatékony amorfizációnak, a nagymértékben 

megnövelt fajlagos felületnek, és a viszonylag kis molekulatömegű vízoldható polimer 

mátrixnak. A hatóanyag kristályosodását a vizsgált 12 hónapos periódusban sikerült 

meggátolni, ami szintén bizonyítja a nanoszálak hatékony diffúziógátlását. Ezzel a gyors 

oldódású nanohálóval sikerült teljesíteni a célul kitűzött 30 s alatti oldódást, ami új 

lehetőségeket nyit szájban oldódó készítmények fejlesztésében, gyermekek és idősek 

kezelésében és az Alzheimer kór elleni küzdelemben egyaránt. 
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4.5 Élő Lactobacillus acidophilus tartalmú nanoszálak előállítása 
 

A szakirodalmi elemzés alapján látható, hogy a gyógyszeriparon belül a biohatóanyagok 

jelentősége folyamatosan növekszik. Ezzel párhuzamosan a biohatóanyag tartalmú szilárd 

készítmények is egyre fontosabbak, ami a gyógyszertechnológia területét is új kihívások elé 

állítja. Biohatóanyagokon belül az élő sejtek és ezen belül is a probiotikumok a mindennapi 

életben a leggyakrabban alkalmazott terápiás megoldások közé tartoznak. Számos pozitív 

fiziológiás- és a viszonylag kevés és enyhe mellékhatásuknak köszönhetően a probiotikumok 

alkalmazása várhatóan tovább fog növekedni, amit tovább erősít az antibiotikumokra 

rezisztens baktérium törzsek terjedése is [239,240,241]. Egy antibiotikum és arra rezisztens 

probiotikus baktérium együttes adása jelentős előnyökkel – szinergikus hatással – járhat. 

Természetesen rezisztens probiotikumok használata biztonsági kérdéseket is felvet [242,243]. 

Ezek alapján probiotikum alapú terápiák kutatására, valamint új hatékony, biztonságos és 

minél gazdaságosabb formulációk előállítására egyre nagyobb szükség van. 

A hüvelyi fertőzések kezelésében (pl. bacterialis vaginosis) már jelenleg is alkalmaznak 

probiotikus Lactobacillus acidophilus tartalmú készítményeket, melyek hatékonyságát több 

klinikai vizsgálat is megerősítette [244,245,246]. Lactobacillus acidophilus baktériumok több 

mechanizmus által is képesek gátolni patogén mikroorganizmusok kolonizációját és 

elszaporodását a hüvelyi flórában, köztük a tápanyagért és a tapadási felületért vívott harccal, 

H2O2, bakteriocinek és tejsav termelésével, mely tejsav biztosítja a hüvely védő hatású savas 

pH-ját [247]. Szilárd probiotikumokat tartalmazó készítményekkel a stabilitás és dozírozás 

akkor javítható, ha a szárítási lépést – a baktériumok érzékenysége miatt – rendkívül 

kíméletes – de költséges – módszerrel valósítják meg. Ez a technológiai korlát vagy a 

készítmények rossz minőségében (kevés élő sejt), vagy magas árában mutatkozik meg. 

Legmegbízhatóbb eljárásként a fagyasztva szárítást használják biohatóanyagok szárítására, 

mely igen idő- és energiaigényes technológia, ezért a Lactobacillus acidophilus modell 

biohatóanyagot használva vizsgáltuk, hogy a fagyasztva szárítás kiváltására alkalmas lehet-e 

az elektrosztatikus szálképzés, mint kis energiaigényű folyamatos technológia. 

4.5.1 Polimer koncentrációk optimálása szálképzés céljára 
 

Lactobacillus acidophilus baktériumokat és megfelelő mennyiségű szálképző polimert 

együttesen tartalmazó vizes szuszpenzióból kívántunk elektrosztatikus szálképzéssel polimer 

nanoszálakba ágyazott szilárd Lactobacillus acidophilus termékeket előállítani. Ehhez először 
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baktériumok nélkül optimáltuk a polimerek vizes oldatának koncentrációját, hogy megfelelő 

szálakat eredményezzen az elektrosztatikus eljárás. Vizsgáltuk polimer koncentráció 

viszkozitásra gyakorolt hatását. A viszkozitás logaritmusa – a növekvő polimer-polimer 

kölcsönhatás és a polimer láncok gabalyodottságának növekedése miatt – közel lineárisan 

változott a polimer koncentrációval (52. és 53. ábra), ami lineráis láncú polimerekre jellemző. 

Az 52. ábrán a növekvő polimer koncentráció hatására bekövetkező morfológiai változások is 

láthatók. Kisebb – 20 és 30%-os – polimer koncentrációnál különálló szférikus szemcsék 

keletkeztek, majd 35 és 40%-nál átmenetet láthatunk a szemcsés és szálas morfológia között, 

és végül 45 és 50%-os polimer koncentrációk már csak szálakat eredményeztek. Ezek alapján 

a PVP K30 szálképző polimer esetében a 45%-os koncentrációt választottuk ki arra, hogy a 

baktérium szuszpenziókból szálakat képezzünk. 

 

52. ábra PVP K30 vizes oldatainak a viszkozitás értékei és a belőlük elektrosztatikus 
szálképzéssel előállított termékek pásztázó elektronmikroszkópos felvételei 

 

Hasonlóan a PVP K30-nál tapasztaltakhoz PVP K90-ből és PVA-ból is készítettünk oldat 

sorozatot. Ezeknél kisebb koncentrációk alkalmazásakor szemcsés szálak jelentek meg, de 

PVP K90 esetében már 20 %, PVA esetében pedig már 10 %, koncentrációnál különálló 

szálakat kaptunk (53. ábra). 
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53. ábra PVA és PVP K90 vizes oldatainak a viszkozitás értékei és az optimálisnak talált 
koncentrációjú oldatokból elektrosztatikus szálképzéssel előállított minták pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételei 
 
A készített összetételeket és a kapott termékek jellemzőit összefoglalva a 6. táblázat mutatja, 

megadva, hogy mely összetételeket választottuk ki a baktérium szuszpenziós kísérletekhez. 

  
6. táblázat: Vizes polimer oldatok összetétele és az elektrosztatikus szálképzéssel kapott 

termékek jellemzői 
Polimer típus 

 
Polimer tartalom 

(m/m %) 
Morfológia 

 
Szemcse átmérő 

(nm) 
Szál átmérő 

 (nm) 
PVP K30         

 20 Szemcsék 100-2000 - 
 30 Szemcsék 200-3000 - 
 35 szemcsés szálak 400-3000 100-300 
 40 szemcsés szálak 500-5000 100-500 

Kiválasztott 45 Szálak - 400-1400 
 50 Szálak - 600-2000 

PVP K90      
 5 Szemcsék 300-1500 - 
 10 Szemcsék 1000-5000 - 
 15 szemcsés szálak 500-6000 100-600 

Kiválasztott 20 Szálak - 200-600 
PVA      

  5 szemcsés szálak 300-600 100-300 
Kiválasztott 10 Szálak - 150-350 

  15 Szálak - 300-700 

 

4.5.2 Baktériumok beépítése nanoszálakba  
 

A hordozóként kiválasztott polimerekkel végzett szálképzéshez képest a baktériumok 

jelenléte nem okozott jelentős változást az elektrosztatikus szálképzési folyamatban. Pásztázó 
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elektronmikroszkóppal vizsgáltuk meg az előállított szilárd termékek morfológiáját (54. és 55. 

ábra).  

 

54. ábra PVA nanoszálakba ágyazott Lactobacillus acidophilus baktériumok pásztázó 
elektronmikroszkópos felvétele 2000x-es, 5000x-es és 22000x-es nagyítás mellett 

 

 

55. ábra PVP K30 (balra) és PVP K90 (jobbra) nanoszálakba ágyazott Lactobacillus acidophilus 
baktériumok pásztázó elektronmikroszkópos képe 
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Mindhárom szálképző polimer esetében a megfigyelhettük, hogy a polimer szálak 

körbevonták a baktériumokat, mintegy burkot, bevonatot képezve azok körül. Több esetben 

megfigyelhető volt összetapadt baktériumok megjelenése a nanoszálas termékekben, ami azt 

mutatja, hogy a szálképzés során fellépő, a baktériumokra gyakorolt nyújtóerők nagysága nem 

érte el azt a szintet, ami elég nagy lett volna a sejtosztódáskor összetapadt baktériumok 

szétválasztásához (54. ábra). Ez azt is mutatja, hogy a baktériumok feltehetőleg csak 

mérsékelt mechanikai stressznek vannak kitéve a szálak elvékonyodása során, ami 

megkérdőjelezi azt a korábbi véleményt, miszerint a szálképzés során – akár biológiai 

aktivitásvesztéshez is vezető – jelentős mechanikai igénybevétel lép fel [194]. 

Mindemellett a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok tanúsága szerint a polimer szálak 

átmérője nem változott meg a baktériumok jelenlététől, eltekintve azoktól a részektől, ahol a 

baktériumokat körbevonta a szálképző mátrix. A placebo szálakhoz hasonló szálátmérők arra 

utalnak, hogy az elektrosztatikus szálképzési eljárást baktériumok jelenléte a polimer oldatban 

lényegében nem befolyásolta. Ez a méretnövelhetőség szempontjából igen bíztató, hiszen a 

vizes PVA és PVP alapú nanoszálképzési technológiák méretnövelésével kapcsolatban már 

komoly előrelépések történtek. Ezt részletesebben a vonatkozó szakirodalmi rész (2.2.6.2 

fejezet) és a következő (4.6), az ipari megvalósításról szóló fejezet tárgyalja.  

4.5.3 Baktériumok túlélése és stabilitása csíraszám meghatározás 
alapján 
 
A célkitűzés szempontjából legfontosabb a baktériumok életképessége, szaporodóképessége 

volt az előállított nanoszálas mintákban, hiszen ez szükséges a kívánt biológiai hatás 

kiváltásához, azaz az egészséges hüvelyflóra helyreállításához.  

 
7. táblázat: Csíraszámok alakulása a kiindulási szuszpenziókban (szárazanyagra számolva) és a 

nanoszálas mintákban  

  
Kiindulási szuszpenzió 

[log (csíraszám/g)] 
Nanoszálas minta 
[log (csíraszám/g)] 

Túlélés 
[%] 

PVA 9,45 ± 0,03 9,28 ± 0,03 68 
PVP K30 9,12 ± 0,04 8,65 ± 0,04 34 
PVP K90 9,18 ± 0,03 8,78 ± 0,04 40 

 

A számlálási eredmények azt mutatták, hogy a nanoszálas termékek minden esetben nagy 

mennyiségben tartalmaztak szaporodásra képes Lactobacillus acidophilus baktériumokat. 

PVP K30 és PVP K90 esetében 400 milliót és 600 milliót, míg PVA alkohol esetében az 1 

milliárdot is meghaladta az életképes baktériumok grammonkénti száma. A kiindulási 
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csíraszámhoz képest a túlélés minden esetben meghaladta a 30%-ot, ami összevethető a 

fagyasztva szárításnál elért túlélési százalékokkal [248]. 

A nanoszálas termékekben az életképes baktériumok számának időbeli változása egy 

potenciális készítmény eltarthatóságát jelentősen befolyásolja, ezért ezt különböző 

hőmérsékleteken teszteltük. Szobahőmérsékleten egy hét elteltével a Lactobacillus 

acidophilus baktériumok szinte teljesen elhaltak (PVA nanoszálak esetében: ~450 csíra/g), 

ami elsősorban a megfelelő táplálék hiányának tudható be. Ezzel szemben hűtőben 7 °C-on 

tárolva a nanoszálas termékeket a csíraszám csak enyhén és időben csökkenő mértékben 

csökkent (56. ábra), a lelassult anyagcsere-folymatoknak köszönhetően. Megemlítendő, hogy 

a probiotikumok és ezen belül a Lactobacillus acidophilus baktériumok csíraszáma 

élelmiszeripari készítményekben (pl. joghurtokban) általában 3-6 hét után hűtött körülmények 

mellett is drasztikusan lecsökken [249,250]. 
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56. ábra Lactobacillus acidophilus baktériumok csíraszámának változása nanoszálas 
szövedékekben 7°C-on 

 

A 7°C-on mért stabilitási eredmények alapján kiemelendő, hogy 1 g nanoszálas termék 

mindhárom polimer esetében még 90 nap után is, több mint 10 millió életképes Lactobacillus 

acidophilus csírát tartalmazott, ami így hatékony lehet bacterialis vaginosis kezelésében. Ez a 

stabilitás tovább javítható különböző stabilizáló szerekkel, illetve a tárolási körülmények 

változtatásával. Ezek a szisztematikus vizsgálata egy következő doktori munka témája. 

 

4.5.4 Konklúzió 
 

Lactobacillus acidophilus probiotikus baktériumokat tartalmazó polimer oldatokból 

elektrosztatikus szálképzés alkalmazásával sikeresen állítottunk elő nanoszálas szövedékeket. 
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A nanoszálas termékek minden esetben nagy mennyiségben tartalmaztak szaporodásra képes 

Lactobacillus acidophilus baktériumokat. PVP K30 és PVP K90 esetében 400 milliót és 600 

milliót, PVA alkohol esetében pedig az 1 milliárdot is meghaladta az életképes baktériumok 

grammonkénti száma. A kiindulási csíraszámhoz képest a túlélés minden esetben meghaladta 

a 30%-ot, ami összevethető a fagyasztva szárításnál elért túlélési százalékokkal. 7°C-on tárolt 

nanoszálas termékek mindhárom alkalmazott szálképző polimer esetében még 90 nap után is, 

több mint 10 millió életképes Lactobacillus acidophilus csírát tartalmaztak grammonként, 

mely rendszer – kapszulába töltve, vagy direkt alkalmazva vagy akár öblítő folyadékban 

feloldva – hatékony lehet bacterialis vaginosis kezelésében. 
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4.6 A fejlesztett módszerek méretnövelésének és ipari 
alkalmazásának lehetőségei 
 

A korábbiakban bemutatott gyógyszerhordozó rendszerek előállításának méretnövelhetősége 

kulcsfontosságú a későbbi ipari alkalmazások megvalósításához. Az olvadék extrúzió és a 

szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúzió esetében – ahogy azt már a szakirodalmi 

áttekintésben is bemutattuk – a méretnövelt, ipari gyártás már számos esetben megvalósult. 

Olvadék extrúzióval több gyógyszerkészítményt is gyártanak (pl. Kaletra, Isoptin SR-E), 

illetve szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúzióval nagy mennyiségben állítanak elő PE, PP 

és PLA habokat (800 kg/h, XPS line, USEON Co.), de a gyógyszeripar területén ezt a 

technikát még nem alkalmazták. A gyógyszeripari gyártások volumenét figyelembe véve a 

korábbi fejezetekben bemutatott eljárások fejlesztése vagy félüzemi berendezésen történt 

(Eudragit E - Carvedilol), vagy az alkalmazott polimer mátrix extrúziójának méretnövelése 

már korábban megvalósításra került (soluplus). Ezek alapján megállapítható, hogy a fejlesztett 

extrúziós eljárások ipari léptékű megvalósítása várhatóan nem ütközik akadályba. 

A fejlesztett mikro- és nanoszálas gyógyszerhordozó rendszerek méretnövelt előállítása 

nagyobb kihívásként jelentkezett, ezért megvalósítására különböző alternatív megoldásokat 

alkalmaztunk és hasonlítottunk össze. 

4.6.1 Porlasztólevegővel segített elektrosztatikus szálképzés 
 
Porlasztólevegővel segített elektrosztatikus szálképzést (57. ábra) több különböző rendszer 

esetében is kipróbáltuk, mint méretnövelési lehetőséget.  

 

57. ábra Porlasztólevegővel segített elektrosztatikus szálképzéshez használt szórófej 
 

Soluplus-spironolakton, EudragitE-carvedilol és PVPK30-carvedilol rendszerek igen 

hasonlóan viselkedtek a porlasztólevegővel segített szálképzés során. Ez arra vezethető 

vissza, hogy mindhárom rendszernél az oldószer, továbbá az oldószer-polimer arány is 
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megegyezik. A következőkben csak a PVPK30-carvedilol rendszerrel kapott eredményeket 

mutatjuk be, melyekhez hasonló eredményeket kaptunk a másik két etanolos rendszernél is.  

 

58. ábra Porlasztólevegővel segített elektrosztatikus szálképzéssel előállított PVPK30-carvedilol  
szövedék pásztázó elektronmikroszkópos felvételei (adagolás: 200 ml/h) 

 

Porlasztólevegővel segített szálképzéssel a korábban hagyományos elektrosztatikus 

szálképzéssel elérhető termelékenységet 8 ml/h-ról 200 ml/h-ra sikerült növelni az etanolos 

rendszerek esetében. Míg a hagyományos technikával csak nanoszálak képződtek szűk 

méreteloszlásban, addig ezzel a technikával amellett, hogy a mintában a nanoszálak 

domináltak, megjelentek 2-20 mikrométeres szemcsék is. A szemcsék megjelenése 

feltehetően a porlasztólevegő miatt fellépő nagyobb cseppleszakadásoknak és a jelentősen 

nagyobb adagolási sebességnek tudható be. Mindemellett elmondható, hogy a 

porlasztólevegővel segített elektrosztatikus szálképzéssel hatalmas felületű, egybefüggő 

szálas szövedékek állíthatók elő a hagyományos elektrosztatikus szálképzéshez képest 

~25-szörös termelékenységgel. 

Tíz ilyen gyártófej alkalmazásával a vizsgált etanolos rendszerek esetében napi ~10 kg-os 

termelés is elérhető. Ilyen gyártóberendezések könnyen kialakíthatók például filmbevonó 

berendezések porlasztórendszerének átalakításával (nagyfeszültségre töltésével).  A termék 

folyamatos elvitelével a folyamatos üzemű gyártást is biztosítani lehet. 

4.6.2 Elektrosztatikus szálképzés Nanospider berendezéssel 
 

Elektrosztatikus szálképzés méretnövelésére napjainkban a legelterjedtebb alkalmazott 

megoldást, a nanospider technológiát is kipróbáltuk, mely technológiára alapuló ipari 

berendezések a kereskedelmi forgalomban is elérhetők. 

A kísérletek során hosszú időn keresztül is stabil, folyamatos szálképzést tudtunk elérni. Az 

előállított minták közül az etanolos oldatból előállított PVPK30-carvedilol és vizes oldatból 
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előállított PVA (31000 Da) nanoszálas szövedékek elektronmikroszkópos felvételeit mutatja 

az 59. és a 62. ábra. 

 

59. ábra Nanospider készülékkel gyártott PVPK30-carvedilol szálas szövedék 
elektronmikroszkópos felvételei (termelés : 4,2 g/h) 

 

 

60. ábra Nanospider készülékkel gyártott PVA (31000 Da) nanoszálas szövedék 
elektronmikroszkópos felvételei (termelés : 0,44 g/h) 

 

Nanospiderrel gyártott minták esetében kapott szálátmérők megegyeztek (pl. PVA) vagy csak 

kismértékben növekedtek (pl. PVP-carvedilol) a hagyományos egy szórófejes elektrosztatikus 

szálképzéssel előállított mintáknál mért szálvastagságokhoz képest. Ez azt mutatja, hogy 

nanospiderrel nagyobb termelési kapacitás elérése mellett is sikerült az eredeti 

termékminőséget biztosítani. 

Az etanolos rendszerek termelékenységi adatai a nanospider technológia esetében is 

hasonlónak adódtak. E rendszerekkel végzett szálképzés termelékenysége száraz termékre 

nézve ~4,2 g/h volt (elektródahenger hossza: 14,5 cm). Ha ezt az eredmény extrapoláljuk az 

ipari berendezésre (elektródahenger hossza: 160 cm, ebből 32 db), akkor ~320-szoros 
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termelékenység növekedés várható, ami 1344 g/h termelékenységet jelent. Ez alapján akár a 

napi 30 kg nanoszálas termék is előállítható folyamatos gyártás mellett. 

Vizes PVA (31000 Da) oldat esetében a kísérleteink során 0,44 g/h-s termelést tudtunk elérni, 

ami óránként ~140 g-os és ~3,3 kg napi termelést jelenthet az ipari berendezés 

alkalmazásával. 

4.6.3 Elektrosztatikus szálképzés olvadékból 
 
Oldószer nélküli, olvadékból kiinduló elektrosztatikus szálképzés egy eddig kevésbé kutatott, 

de annál ígéretesebb megoldás ultrafinom szálak előállítására, mellyel elkerülhető az 

oldószerek alkalmazásából adódó számos technológiai, biztonsági és hatósági korlátozás. 

Megemlítendő, hogy a szakirodalomban nem találtunk arra példát, hogy hatóanyagot is 

tartalmazó olvadékból történt volna elektrosztatikus szálképzés, csak tiszta polimerek, 

polimer keverékek valamint polimert és lágyítót tartalmazó rendszerek olvadékából húztak 

szálakat [251]. Mindezek alapján érdemesnek találtuk vizsgálni ezt a megoldást 

gyógyszerhordozók előállítására.  

EudragitE-carvedilol rendszert választottuk modell rendszernek az extrúziós tapasztalatok 

alapján. A kapott 20% carvedilolt tartalmazó termék mikroszkópos felvételeit a 61. ábra 

mutatja. 
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61. ábra EudragitE-Carvedilol (20 %) olvadékból elektrosztatikus szálképzéssel előállított minta 
optikai és pásztázó elektronmikroszkópos képe 

 

Megfigyeltük, hogy a tiszta polimerhez képest a hatóanyagot is tartalmazó olvadékból a 

szálképzés könnyebben megvalósítható, ami a hatóanyag lágyító hatásának köszönhető, 

összhangban az extrúziós kísérletek folyamán tapasztaltakkal. A kioldódást 0,1 M HCl 

oldatban vizsgálva megállapítottuk, a kristályos hatóanyag több órás kioldódásához képest az 
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olvadékból előállított szálas mintából 1 perc alatt kioldódott a teljes hatóanyag mennyiség 

(dózis: 12,5 mg), hasonlóan az oldatból képzett nanoszálas mintához. 

Megállapítható tehát, hogy az olvadékból kiinduló elektrosztatikus szálképzéssel 

kombinálhatók az oldatos elektrosztatikus szálképzés előnyei (pl. hatalmas felület) és az 

olvadék extrúzió előnyei (pl. oldószermentes). Különösen kedvező, hogy a kihúzott szálakból 

100%-os a konverzió, mivel nincs oldószer elpárolgás. Emellett a gyógyszeriparba már 

bevezetett extrúzióhoz könnyen kapcsolható, és a folyamatos gyártás is egyszerűen 

megvalósítható.  

Ezen előnyök alapján az olvadékos elektrosztatikus szálképzés környezetbarát termelés 

mellett biztosíthat megfelelő, versenyképes termékeket. A technológia legfontosabb limitáló 

tényezője, hogy szubmikronos szálátmérő, csak ritkán érhető el. Ebből is adódik, hogy az 

olvadékos szálképzés területén folyó kutatások nagy része a szálátmérők lehetséges 

csökkentési lehetőségeivel foglalkozik [212]. 

 

4.6.4 Elektrosztatikus eljárásokkal gyártott gyógyszerformák alkalmazási 
lehetőségei 
 
Ez a fejezet az elektrosztatikus szálképzésen alapuló gyógyszerformák alkalmazási 

lehetőségeit mutatja be, melynek feltérképezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a nano- és 

mikroszálas gyógyszerhordozó rendszerek előnyös tulajdonságai a gyógyszeres terápiákban is 

megjelenhessenek. Ehhez az ilyen gyógyszerkészítményeket a betegek által 

bevehető/elfogadható formában, nagy mennyiségben és standardizált technológiával kell 

előállítani, ami mostanáig megoldatlan kihívásként jelentkezett. 

A legegyszerűbb bejuttatási mód lehet a szálas szövedék kapszulába töltése. A kapszulát 

lenyelve, az gyorsan szétesik, így a szálakból gyorsan kioldódhat a hatóanyag. Azonban 

szövedék megfelelő darabolása és kapszulába töltése (pl. feltekert formában) komoly kihívást 

jelenthet. 

Technológiai és alkalmazási szempontból is vonzóbb megoldás lehet, ha az előállított szálas 

szövedéket megfelelő hatóanyag tartalmú lapokra felvágjuk, és szájba, nyelvre helyezve 

történik a hatóanyag bejuttatás. Megfelelő összetétellel kialakítható szájban (pl. ínyen) 

megtapadó nyújtott hatóanyag-leadású rendszer, vagy nyelven, nyelv alatt azonnal oldódó 

gyógyszerforma is (ODW – orally disintegrating web). Ilyen gyógyszerformák gyártásához 

biztosítani kell a szövedék egyenletes vastagságát és megfelelő mechanikai tulajdonságait (62. 

ábra). 
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Egy másik lehetséges megoldás szerint a szálképzés során egy merevebb filmet használhatunk 

gyűjtőként, és a szálképzés után kialakuló kétrétegű rendszert felvágva kapjuk a megfelelő 

mechanikai tulajdonságú és dózisú gyógyszerformát. Ennek demonstrálására 

polietilénglikollal (PEG, 4000 Da) lágyított PVA filmet használtunk gyűjtőként az 

elektrosztatikus szálképzés során. A kapott kétrétegű rendszer (62. ábra) jól kezelhetőnek és 

könnyen bevehetőnek mutatkozott.  

 

62. ábra Nyelven azonnal oldódó nanoszálas szövedék alkalmazás közben (balra); Kétrétegű 
gyógyszerforma: PVA filmre elektrosztatikus szálképzéssel felvitt nanoszálszövedék (középen és 

jobbra)  
  
Egy további – a 4.3.4-es fejezetben már részletesen bemutatott – lehetőség az ipari 

alkalmazásra a gyorsan oldódó nanoszálas szövedékek szívószálba töltése.  

Elektrosztatikus szálképzéssel és porlasztással előállítottunk nanostrukturált, hatóanyag 

tartalmú bevonatokat porok, pelletek felületén, amivel kombinálni lehet a nano és a 

makroszkopikus gyógyszerformák előnyeit. Mikrokristályos cellulóz pelletek felületén 

elektrosztatikus porlasztással kialakított nanoszemcsés spironolakton bevonatot mutat a 63. 

ábra.  

 

63. ábra Mikrokristályos cellulóz pelletek felületére elektrosztatikus porlasztással felvitt 
nanoszemcsés spironolakton (hatóanyag tartalom 1 mg/g) 
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A hatóanyagos pelletek gördülékenysége megegyezett a kiindulási pelletek 

gördülékenységével, és a rosszul oldódó hormontípusú hatóanyag azonnali oldódású lett 

nanoszemcsés szerkezetének köszönhetően. Az így kialakított rendszerek tablettává 

préselhetők, kapszulába vagy akár szívószálba tölthetők. Ilyen szívószálaknál – az ízesített 

granulátumot tartalmazó szívószálakhoz hasonlóan – a hatóanyag az átáramló folyadékban 

feloldódhat, és így oldott formában kerülhet a szervezetbe (A vonatkozó szabadalmi 

bejelentésünk ügyszáma: P1200119.). 

Hüvelyi alkalmazások lehetőségeit és gyógyszerformáit a 4.5-ös fejezetben tárgyaltuk. 

Az elektrosztatikus szálképzéssel előállítható nanoszálas szövedékek előnyeit figyelembe 

véve további innovatív gyógyszerformák is elképzelhetők, úgymint rekonstitúciós injekciók, 

transzdermális tapaszok, implantátumok. 

A gyógyszeripari tömeggyártás megvalósíthatóságának elemzéséhez vizsgáljuk meg a 

jelenleg elérhető termelékenységi adatokat! A kísérleteink és a szakirodalom elemzése alapján 

nanoszálak gyártásánál a termelés elérheti, ill. meghaladhatja a napi 10 kg-ot (pl. Nanospider 

8S1600U, 4W1600U). Ez a termelés a fejlesztett modellrendszerek esetében a választott 

dózisokkal számolva napi 80 ezer egység soluplus-spironolakton, 100 ezer egység PVPK30-

carvedilol, 100 ezer egység EudragitE-carvedilol, 166 ezer egység PVA-donepezilHCl és 10 

ezer egység PVA-Lactobacillus acidophilus készítmény legyártására elegendő. Ez alapján a 

termelési kapacitás elegendően nagy lehet ahhoz, hogy kielégítse gyógyszeripar mennyiségi 

igényeit. A bemutatott potenciális gyógyszerformák gyártása várhatóan könnyen 

kivitelezhető, amennyiben a nanoszálképzést a már jelenleg is létező gyártási lépésekkel 

integráljuk (pl. szájban oldódó filmek gyártásának és csomagolásának filmképzést követő 

lépéseivel).  

Ily módon nagy mennyiségben és standardizáltan gyártott, a betegeknek beadható/elfogadható 

gyógyszerforma a nanoszálak alkalmazásában valamint a gyógyszertechnológia területén is 

nagy áttörést hozhat, ami további új gyógyszerbejuttatási lehetőségek előtt nyitná meg a kaput 

kismolekulás és biohatóanyagok esetében egyaránt. 
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5. Összefoglalás 
 

A kísérleti munka új, tudományos eredményei: 
 

1. Elsőként állítottam elő polivinilkaprolaktám – polietilénglikol – polivinilacetát ojtott 

kopolimerből mikro- és nanoszálakat elektrosztatikus szálképzéssel, melyeket 

gyógyszerhordozóként alkalmazva a vízben rosszul oldódó spironolakton kioldódását 

jelentősen – >8 óráról 10 percre – sikerült javítani, elsősorban a hatékony amorfizációnak és a 

kialakított nagy fajlagos felületnek köszönhetően. A korábbi módszerek (XRPD, DSC) 

érzékenységét meghaladó érzékenységgel mutattam ki transzmissziós és mikro-Raman 

spektrometriai módszerrel kristályos hatóanyagot az amorf forma mellett. [III] 

 
2. Szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúziós módszer és Eudragit E mátrix alkalmazásával 

jelentősen – több óráról 5 percre – sikerült a vízben rosszul oldódó carvedilol savas közegű 

kioldódását javítanom annak eredményeként, hogy a pH 5 alatt vizes közegben jól oldódó 

polimermátrixszal hatékony amorfizációt és homogén eloszlást sikerült elérni. 

Megállapítottam, hogy a szuperkritikus CO2 – a vizsgálatok során megfigyelt – jelentős 

lágyító hatásának köszönhetően az extrúzió hőmérséklete csökkenthető, nagyobb 

termelékenység és kisebb tartózkodási idő érhető el, valamint a termékből távozó CO2 

hatására a termék fajlagos felülete is növelhető, ami a kioldódást ugyancsak gyorsítja. 

[IV,XVII] 

 
3. Elektrosztatikus szálképzés segítségével sikeresen állítottam elő Eudragit E mátrixú 

szubmikronos szálakból álló szövedékeket, és ezzel az új gyógyszerhordozó rendszerrel a 

vérnyomáscsökkentő hatású carvedilol kioldódási idejét – az extrudátumok eredményeit is 

jelentősen meghaladó módon – 1 percre sikerült javítani. Ezt az eredményt (SEM, XRPD és 

DSC eredmények alapján) a szubmikronos szálak nagy fajlagos felületével és a stabil amorf 

morfológiájával magyaráztuk. [V] 

 
4. Sikerült a kioldóközeg pH-jától függetlenül pillanatszerűen oldódó gyógyszerhordozó 

rendszert kifejleszteni PVP K30 polimer mátrixú hordozó és elektrosztatikus szálképzés 

együttes alkalmazásával. Ily módon a vízben rosszul oldódó carvedilol pillanatszerűen oldatba 

vihető, továbbá a carvedilol egyensúlyi oldhatóságát sokszorosan meghaladó koncentrációjú 

oldat alakítható ki. Ez a rendszer alkalmas szájban pillanatszerűen oldódó készítmények 

előállítására is. [II,VII] 
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5. Az újonnan kifejlesztett PVP alapú nanoszálas gyógyszerhordozót felhasználva olyan 

szívószál alapú gyógyszerbejuttató rendszert alakítottam ki és minősítettem, amelyből a 

hatóanyag több, mint 91%-a az első 20 ml átszívott folyadékban feloldódik, és 40 ml-rel 

pedig a teljes hatóanyag mennyiség kijut a szívószálból. Ez az új gyógyszerbejuttató rendszer 

ötvözni képes a szilárd és a folyadék gyógyszerformák által nyújtott számos előnyt, úgymint 

jó stabilitás, jól kontrolált dozírozás, gyors hatás, jó beteg-együttműködés. [II] 

 

6. Sikerrel állítottam elő és alkalmaztam PVA-montmorillonit (MMT) alapú fimbevonó 

rendszereket, melyek jó párazáró hatás mellett gyors oldódást biztosítanak. A kapott jó 

párazáró hatást a montmorillonit diffúzió gátló hatásával magyaráztam. A MMT mennyiségét 

optimálva nedvességre érzékeny készítmények eltarthatóságát javító, gyors szétesésű szilárd 

gyógyszerformák előállítása vált lehetővé. [I] 

 

7. Alzheimer kór elleni donepezil HCl hatóanyag pillanatszerű kioldódását sikerült biztosítani 

elektrosztatikus szálképzéssel előállított PVA alapú nanoszálas gyógyszerhordozó 

rendszerrel. A gyors oldódást a viszonylag kis molekulatömegű polimer mátrixszal, a 

nagymértékben megnövelt fajlagos felülettel és a hatékony amorfizációval magyaráztam, amit 

számos vizsgálati módszerrel (pl. SEM, XRPD, Raman mikrospektrometria) igazoltam. A 

hatóanyag kristályosodását a vizsgált 12 hónapos periódusban sikerült meggátolni, ami a 

nanoszálak hatékony diffúziógátlását bizonyítja. [VI] 

 

8. Lactobacillus acidophilus probiotikus baktériumokat tartalmazó polimer oldatokból 

elektrosztatikus szálképzés alkalmazásával olyan nanoszálas szövedékeket állítottam elő, 

melyek nagy mennyiségben tartalmaztak szaporodásra képes Lactobacillus acidophilus 

baktériumokat. PVP K30 és PVP K90 esetében 400 milliót és 600 milliót, míg PVA alkohol 

esetében pedig az 1 milliárdot is meghaladta az életképes baktériumok grammonkénti száma. 

A 7°C-on tárolt nanoszálas termékek még 90 nap után is, több mint 10 millió életképes 

Lactobacillus acidophilus csírát tartalmaztak grammonként mindhárom alkalmazott szálképző 

polimer esetében (ami összevethető a sokkal költségesebb fagyasztva szárítási technológia 

esetében elért túlélési százalékokkal). Így a fejlesztett rendszerek hatékonyan alkalmazhatók 

bacterialis vaginosis kezelésében.[II,VII] 
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