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1. Bevezetés és célkitűzések
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 kutatásfejlesztési 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. Az
originális kutatások növekvő költségeivel és csökkenő sikerességével 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

kerüljön

alkalmazásra, ami szükségessé teszi az ipari megvalósítást megalapozó kutatások végzését.
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.
A kioldódás javítására alkalmazható folyamatos technológiák közül az olvadék extrúzió egyre
nagyobb jelentőségűvé válik, ami a témával foglalkozó publikációk számának növekedésében
is megmutatkozik.
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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. 2
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. 3
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.
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.
Az új technológiák, gyógyszerformák, gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztésénél kiemelt
cél volt az ipari igények és a megvalósíthatóság szem előtt tartása.
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2. Kísérleti és vizsgálati módszerek
Kísérleti módszerek
Olvadék extrúzió
Minilab Haake Rheomex CTW5 ikercsigás extruder
Szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúzió
SCAMEX Rheoscam egy csigás extruder
ISCO 260D szuperkritikus CO2 pumpa
Elektrosztatikus szálképzés
MA2000 NT-35 nagyfeszültségű tápegység
Aitecs SEP-10S infúziós pumpa
Schlick porlasztófej

Vizsgálati módszerek
Reológia
TA Instruments AR2000 rotációs reométer
Pásztázó elektronmikroszkópia és energia diszperzív Röntgen spektrometria
JEOL JSM-6380LA pásztázó elektronmikroszkóp
JEOL 1200 aranyozó berendezés
Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)
Setaram DSC92 differenciális pásztázó kaloriméter
Fourier-transzformációs infravörös spektrometria (FTIR)
Bruker Tensor 37 infravörös spektrométer
Raman mikrospektrometria
Horiba Jobin Yvon LabRAM Raman-mikroszkóp
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Transzmissziós Raman spektrometria
Horiba Jobin Yvon Acura transzmissziós Raman spektrométer
Röntgen pordiffrakció (XRPD)
PANalytical X’Pert Pro MPD Röntgen pordiffraktométer
In-vitro kioldódás
Erweka DT6 kioldódás vizsgáló
Kapilláris elektroforézis
Agilent HP3DCE kapilláris elektroforézis készülék

3. Tézisek
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. [3]
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
polimer

mátrixszal

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. [4,17]
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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.[5,22]
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.[2,7,20,21]
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.[2]
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.[1]
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.[6]
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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.[2,7,21]

4. Az elért eredmények ipari hasznosíthatósága
A fejlesztett gyógyszerhordozó rendszerek méretnövelt, ipari léptékű gyártása az olvadék
extrúzió és szuperkritikus CO2-dal kombinált extrúzió esetében várhatóan nem ütközik
akadályba, figyelembe véve a kísérleti eredményeket és az eddigi gyógyszeripari gyakorlatot.
A szálképzés esetében a gyógyszeripar kutatás-fejlesztési területén, ahol kisebb mennyiségű
mintákkal dolgoznak, a laboratóriumi egy szórófejes elektrosztatikus szálképző berendezéssel
jelenleg is elegendő mennyiségű nanoszálas szövedéket tudunk előállítani számos vizsgálat
elvégzéséhez (pl. toxikológia vizsgálat, biohasznosulás vizsgálat, in-vitro kioldódás vizsgálat,
amorfizáció, szilárd oldat kialakítás, stb.). Az elektrosztatikus szálképzés ilyen jellegű
hasznosítása gyógyszergyártó partnerekkel együttműködve már több esetben megvalósult, és
a technológia elterjedése várható elsősorban az originális gyógyszerkutatást végző
laborokban.
A fejlesztett szálas gyógyszerhordozó rendszerek gyógyszeripari tömeggyárthatóságának
vizsgálata során a kísérleteink és a szakirodalom elemzése alapján megállapítottuk, hogy a
nanoszáltermelés elérheti, ill. meghaladhatja a napi 10 kg-ot. Így 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).
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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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