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Rövidítések jegyzéke 

 

A - felület 

BCS - Biofarmáciai Osztályozási Rendszer 

CAR - carvedilol 

CD - ciklodextrin 

Ci - koncentráció 

δ - határréteg vastagság 

D - diffúziós együttható 

DCF - diklofenák-nátrium 

DMF - dimetil-formamid 

DSC - differenciális pásztázó kalorimetria 

EB - oldószeres elektrosztatikus szálfúvás (Electroblowing)  

EPO - Eudragit® E Po 

ES - elektrosztatikus szálképzés 

EX - olvadék extrúzió 

FD - fagyasztva szárítás (Freeze-Drying) 

FTIR - Fourier-transzformációs infravörös spektrometria 

γ - felületi feszültség 

HPβCD - 2-hidroxipropil-β-ciklodextrin 

HTS - nagy áteresztőképességű szűrés (High Throughput Screening) 

ITRA - itrakonazol 

LD50 - medián halálos dózis 

µi - kémiai potenciál 

M - moláris tömeg 

MB - olvadék szálfúvás (Melt Blowing) 

MES - olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés (Melt Electrospinning) 

n - anyagmennyiség (mol) 

PEG - polietilén-glikol 

PVPVA64 - Kollidon® VA 64 

ρ - sűrűség 

R - Regnault-állandó 

ζ - oldhatóság 

SEM - pásztázó elektronmikroszkópia 
SES - oldószeres elektrosztatikus szálképzés (Solvent-based Electrospinning) 

SPIR - spironolakton 

T - hőmérséklet 

t - idő 

XRPD - Röntgen pordiffrakció 
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1 Bevezetés 

 

A gyógyszerfejlesztésben elterjedten használt nagy áteresztőképességű szűrés miatt a 

hatékonynak bizonyuló új gyógyszerhatóanyagok jelentős hányada rossz vízoldhatóságú, 

amely korlátozza a biohasznosulást, közvetve pedig hátráltatja az új hatóanyagot tartalmazó 

készítmények piacra jutását a kutatási-fejlesztési költségek töretlen növekedése ellenére. 

Megfelelő formulálással javítható a készítmények hatékonysága, s a legelterjedtebb szájon 

keresztül bevehető szilárd gyógyszerformák esetén ígéretes lehetőség az ún. szilárd 

diszperziós módszerek alkalmazása. 

A gyógyszeriparban egyre növekvő igény mutatkozik a folyamatos technológiák 

alkalmazására azok előnyei és kedvező hatósági fogadtatása miatt. A hidrofil polimer alapú 

szilárd diszperziót előállító folyamatos szálképzési eljárások meg tudnak felelni a 

gyógyszeripari elvárásoknak a gyógyszerformulálás területén. Az egyik ilyen eljárás az 

oldódást jelentősen gyorsító nagy fajlagos felületű szálas készítmények előállítására az 

oldószeres elektrosztatikus szálképzés. Az oldószer felhasználásával járó technológiai 

nehézségek és a nemkívánatos oldószermaradék a termékben felhívják a figyelmet az 

oldószermentes technológiák fejlesztésének fontosságára. Az olvadék extrúzió lehetővé teszi 

szilárd diszperziók folyamatos előállítását oldószer nélkül, s bár gyógyszerészeti 

alkalmazhatóságát több forgalomban lévő gyógyszertermék igazolja, nagy fajlagos felületet 

nem biztosít. 

Hatóanyag tartalmú polimer szálak nem csupán oldatokból és az elektrosztatikus erőteret 

kihasználva állíthatók elő. Felmerült a lehetőség, hogy az egyes módszerek kombinációjával, 

a szálképző erő megváltoztatásával akár az ipari igényeket kielégítő termelékenységgel 

kapható szálas gyógyszerforma. Mindezek alapján a doktori munka célkitűzése olyan, 

elsősorban oldószermentes, szilárd diszperziós szálképzési eljárások megvalósítása és 

gyógyszertechnológiai alkalmazhatóságának vizsgálata volt, amelyekkel a rossz 

vízoldhatóságú hatóanyagok kioldódási jellemzői hatékonyan javíthatók lehetnek. 
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2 Szakirodalmi áttekintés 

2.1 Gyógyszerhatóanyagok új generációinak jellemzői  

Christopher Lipinski és munkatársai a Pfizer gyógyszeripari vállalat kutatóiként 1996-

ban foglalták össze az új gyógyszerhatóanyagok jelentős hányadát sújtó abszorpciós 

problémák hátterében álló okokat, amelyek végül gyenge biohasznosuláshoz vezetnek [1]. 

Lipinskiék szerint bár a nagy áteresztőképességű szűrés (high throughput screening, HTS) 

elterjedésével az 1990-es évek elején lehetővé vált a kombinatorikus kémia segítségével 

elérhető nagyszámú vegyület hatékonyságának in vitro tesztelése, a vegyületek feloldásához 

használt szerves oldószer (dimetil-szulfoxid) viszont hamis képet szolgáltat azok fizikai-

kémiai tulajdonságairól. Ugyanis amennyiben az adott vegyület vízben csak gyengén oldódik, 

csak alacsony koncentráció alakul ki a biológiai membrán külső oldalán, így várhatóan in vivo 

felszívódása gyenge lesz. Az in vitro vizsgálatok során viszont pozitív teszt esetén („hit”) a 

dimetil-szulfoxid jelentős oldhatóság növelő hatása miatt mégis a fejlesztés további fázisaiba 

jut. Ezt a jelenséget erősíti a rosszul oldódó vegyületek nagyobb affinitása a teszthez használt 

lipofilebb fehérjékhez, azaz akár a cél receptorhoz is. Magyar kutatók statisztikai elemzések 

segítségével rámutattak, hogy a „hit” molekulák továbboptimalizálása vezérmolekulákká 

(„lead”, a klinikai tesztelésre kerülő molekula alapja) a vízoldhatóság további csökkenését 

vonja maga után, amelynek oka, hogy a lipofilebb vegyületek (megfelelő pozícióban 

elhelyezkedő poláris csoportokkal) jellemzően érzékenyebb receptor kölcsönhatást tudnak 

kialakítani [2]. Megjegyzendő, hogy Lipinskiék az említett cikkükben írták le az azóta 

Lipinski-féle 5-ös szabályként elterjedt kritériumsort (molekulatömeg, H-kötések száma és 

minősége és lipofilitás szerinti osztályozás), amelyek a szájon át adagolva hatékony 

gyógyszerjelölt molekulákat a tapasztalatok alapján jellemzik.  

Bár Lipinski és munkatársai szerint csupán a 90-es évektől számítva jelentek meg a 

megnövekedett számú rosszul hasznosuló hatóanyagok, Prentis és szerzőtársai 1988-ban 

megjelent jelentése a nagy-britanniai gyógyszergyártó cégek által kifejlesztett különböző 

indikációban hatásosnak vélt 319 vegyület sorsáról 1964 és 1985 között hasonló tendenciát 

mutat [3]. Eszerint az említett 319 vegyület 40%-a a nem megfelelő farmakokinetikai 

tulajdonságok miatt bukott el a fejlesztések során, értve ez alatt a humán vizsgálatok során 

tapasztalt gyenge felszívódást (abszorpció). Ahogy azt Lipinski a témát tárgyaló második 

közleményében bővebben kifejti, a nem kielégítő abszorpció elsősorban a hatóanyag rossz 

vízoldhatóságának és/vagy alacsony membrán permeabilitásának tudható be [4]. 
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Amidon és munkatársai gyógyszerkészítmények in vitro kioldódásának és in vivo 

biohasznosulásának korrelációját vizsgálták a gasztrointesztinális rendszeren keresztüli 

felszívódás esetén [5]. Legfontosabb paraméterként a hatóanyag kioldódását (közvetve az 

oldhatóságát) és a felszívódási képességet (permeabilitás) jelölték meg. Az oldhatóság és 

permeabilitási jellemzőkre alapozva létrehozták a Biofarmáciai Osztályozási Rendszert 

(BCS), amely négy csoportba sorolja a hatóanyagokat az említett paraméterek alapján (1. 

ábra). A korlátozott biohasznosulású hatóanyagok többnyire a BCS II. osztályba (az oldódás a 

kis oldhatóság miatt lassú), vagy a BCS III. osztályba (a permeabilitás az emésztőrendszer 

membránjain keresztül korlátozott), vagy a BCS IV. osztályba (rossz oldhatóság és alacsony 

permeabilitás) tartoznak. Megemlítendő, hogy bár kisebb jelentőséggel, de a biohasznosulást 

számos más tényező is befolyásolhatja, úgymint a metabolizmus a felszívódás előtt és után, a 

kiválasztás sebessége a szisztémás keringésből stb. [6].  

 

 

1. ábra Hatóanyagok Biofarmáciai Osztályozási Rendszere (BCS) és néhány példa hatóanyag a WHO 

esszenciális hatóanyagokat felsoroló listájáról [7] 

 

Pouton a BCS III. és IV. osztályú hatóanyagok esetén (még a gyógyszerfejlesztés 

periódusában) a farmakokinetikai tulajdonságok újraoptimalizálását ajánlja a vezérmolekula 

alapján, míg BCS II. osztályú rossz vízoldhatóságú hatóanyagokra a megfelelő formuláció 

alkalmazása jelenthet megoldást [8]. A hatékony formuláció alkalmazása már a 

gyógyszerfejlesztés korai szakaszában ajánlott, hogy az esetleges toxicitásra hamar fény 

derüljön.  

A hatóanyagok korlátozott abszorpciója elsősorban az orális úton adagolt szilárd 

készítmények esetén állítja kihívás elé a formulációs szakembereket, hiszen a hatóanyagot 
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szilárd formában hordozó szájon keresztül bevett tabletták és kapszulák
1
 a leginkább 

elfogadottak a páciensek körében. A népszerűség oka a bevétel egyszerű módja, szemben az 

invazív módon történő beadással (injekció) [9]. A szájon át adagolt tabletták és kapszulák 

elterjedtségét jelzi, hogy 2013-ban az Amerikai Egyesült Államokban értékesített 100 

legnagyobb forgalmat képviselő készítmény közül 53 darab volt kapható ebben a formában 

(is), amelyek összárbevétele a listán található készítmények összárbevételének (körülbelül 

150 milliárd USA$) ugyanekkora hányadát jelentette (saját gyűjtés a drugs.com adatbankja 

alapján). 

Nair és munkatársai a 2000 és 2011 között az Amerikai Egyesült Államokban 

forgalomba hozott 263 darab szájon át adagolandó adagolású gyógyszerkészítmény korábban 

már elfogadott generikus hatóanyagát osztályozták a BCS szerint. A tanulmányból kitűnik, 

hogy a 263 darab generikus készítmény egyik hatóanyaga sem tartozik a permeabilitás és 

oldhatóság szerint is kedvezőtlen BCS IV osztályba. A kedvező BCS I osztályú hatóanyagok 

viszont 41,8%-os arányt értek el, míg a BCS III osztályba 37,3% esett. A rossz 

vízoldhatóságú BCS II-es hatóanyagok csupán 20,9%-os részarányt képviseltek az említett 

nagyobb általános előfordulási valószínűségük ellenére (Lipinski és szerzőtársai [1,4], Keserű 

és Makara [2], Prentis és szerzőtársai [3]), azaz a limitált oldhatóságból eredő nehézségek 

tűnnek a legkritikusabb formulálási kihívásnak a gyógyszertechnológia területén.  

A legfrissebb kimutatás szerint napjainkra 1,9 milliárd USA$-ra nőtt átlagosan egy új 

hatóanyag kifejlesztésének és piacra juttatásának költsége, ehhez képest a 70-es években 

ugyanez 120 millió USA$-ba (mindkettő 2011-es árszínvonalon) [10]. Az Amerikai 

Gyógyszerkutatók és Gyógyszergyártók Egyesülete (PhRMA, USA) 2014-es éves 

összefoglalójában rámutat, hogy bár az éves kutatási és fejlesztési költségek exponenciálisan 

növekedve már átlépték az 50 milliárd USA$-t, az évente piacra kerülő új hatóanyagok száma 

gyakorlatilag 40 éve stagnál [11]. Megállapítható, hogy a rossz vízoldhatóságú 

gyógyszerjelöltek nagy arányú jelenléte és kiesése a gyógyszerfejlesztési folyamatból a 

hatékony terápiás jelentőségű molekulák elvesztése mellett komoly pénzügyi 

következményekkel is jár. 

                                                 
1
 Ritkábban folyadékok (pl. illóolajok) is formulálhatók tablettává adszorbensek segítségével. Lágy 

kapszulák folyadékot zárnak magukba, a kemény kapszulába is zárható folyékony gyógyszerforma.  



11 

2.2 Rossz vízoldhatóságú hatóanyagok kioldódásának javítása 

2.2.1 Oldódás fizikai-kémiai háttere 

Az oldódás, mint a szilárd anyag fázisátmenete folyadék formába oldószer segítségével, 

energetikai leírását röviden Lipinski is megtette az említett első publikációjában [1]. 

Szemléletesebben foglalta össze a folyamatot Bellantone [12], aki szerint az oldódás - 

teoretikusan felosztva - négy lépésben történik (2. ábra): (1) szilárd anyag szerkezetének (pl. 

kristályrács) megbontása és (2) az oldandó molekulák homogén szeparálása, (3) az 

oldószerben egyenletes eloszlatott „lyukak” kialakítása az oldandó molekulák számára 

(„keverésre kész” állapot), (4) az oldószer „lyukak” betöltése a szeparált molekulákkal.  

 

 

2. ábra Oldódási folyamat szabadentalpia diagramja (az oldószer is beleértendő) [12] alapján, a jelölések 

magyarázatáért lásd a szöveget 

 

Amint a 2. ábra mutatja, a nagyobb energiájú amorf formának kisebb energiagátat kell 

leküzdenie, mint a kristályos formának, ami gyorsabb oldódást eredményez az Eyring-

Polányi-egyenlet értelmében (a sebességi állandót az Arrhenius-egyenlettel analóg módon az 

aktiválási szabadentalpiával kifejező összefüggés). Az oldódás a termodinamika második 

főtétele értelmében csak szabadentalpia csökkenés (entrópia növekedés, állandó nyomáson és 

hőmérsékleten) esetén játszódik le, ezért az oldat szabadentalpiája mindig alacsonyabb lesz a 

kiindulási anyagok összegzett szabadentalpiájánál. 

Tovább értelmezhetjük a kristályos és amorf forma oldódásra való hatásainak 

különbözőségét, ha egyensúlyt feltételezünk a szilárd fázis és az oldat között. Ekkor az 

oldandó anyag kémiai potenciálja (µi, a rendszer szabadentalpiájának adott komponens 

szerinti parciális moláris deriváltja) megegyezik a szilárd és az oldat fázisban. Azaz egyensúly 
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esetén a nagyobb kémiai potenciálú szilárd amorf forma mellett az oldatban is nagyobb 

kémiai potenciál alakul ki, ami nagyobb koncentrációt jelent. Hancock és Parks ezt 

felhasználva kalorimetriás mérésekkel határozták meg amorf és kristályos hatóanyagok 

szabadentalpiájának különbségét (Δµ), amelyből az (1) egyenlet alapján becsülni tudták azok 

oldhatóságainak hányadosát (ζ
a
/ζ

k
) adott hőmérsékleten (a=amorf, k=kristályos) [13].  













k

T

a

Tka

T RT



 ln,  (1) 

Részletes levezetést Murdande és kollégái adtak Hancock és Parks megközelítését 

továbbfejlesztve [14]. Az amorf forma oldódását a termodinamika mellett a kinetikai hatások 

(pl. újrakristályosodás sebessége) határozzák meg, ezért a „látszólagos vízoldhatóság” 

elnevezést alkalmazták az amorf forma esetére. Megemlítendő, hogy nem csupán az amorf és 

a kristályos forma különbözősége írható le ily módon, hanem az eltérő energiájú 

kristályformák (polimorfok) közötti oldhatóság különbség is.   

Az oldódás kinetikai leírására szolgáló Noyes-Whitney egyenlet (2) gyakorlatiasabb 

megközelítést nyújt a rossz vízoldhatóságú hatóanyagok felszívódását korlátozó oldódási 

jellemzők javításához [15]. 

))((
)(

tCC
AD

dt

tdn
S 


 (2) 

Ahol:  dn(t)/dt - adott anyag kioldódási sebessége t időpillanatban [mol∙s
-1

] 

 A - oldódó anyag felülete [m
2
] 

 D - diffúziós együttható [m
2
∙s

-1
] 

 δ - diffúziós határréteg vastagság [m] 

 CS - adott anyag telítési koncentrációja [mol∙m
-3

] 

 C(t) - adott anyag koncentrációja t időpillanatban [mol∙m
-3

] 

 

Látható, hogy a kioldódási sebesség (dn(t)/dt) fokozható a felület növelése, a telítési 

koncentráció növelése (oldhatóság) és a diffúziós határréteg vastagságának csökkentése 

révén. Galli kísérleti úton igazolta, hogy a határréteg vastagsága nem csak keverés hatására 

csökkenthető jelentősen, hasonló eredménnyel jár az oldandó részecskék jellemző méretének 

lecsökkentése is (a részecskeméret redukció 6 µm-ről 600 nm-re 9 µm-ről 0,35 µm-re 

csökkentette δ-t) [16].  

A részecskeméret csökkentésének a fajlagos felület növelése és a diffúziós határréteg 

vastagságának csökkentése mellett egy harmadik - a kioldódás sebességére nézve kedvező - 
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hatását is leírták. Ismert, hogy a levegőbe porlasztott folyadékcseppek esetén a görbületi sugár 

csökkenésével egyre nagyobb tenzió mérhető a sík folyadékfelület felett kialakuló 

gőznyomáshoz képest (Kelvin egyenlet). Az elporlasztott folyadékcseppek esetével analóg 

módon a jelenség jelentőssé válik akkor is, amikor szubmikronos átmérőjű részecskék 

oldódnak folyadékokban. Utóbbit a Kelvin egyenlettel analóg Ostwald-Freundlich 

összefüggés (3) írja le. 

rRT

M

rC

rC

S

S



2

)(

)(
ln 


  (3) 

Ahol:  CS(r) - az oldódó részecske felületén kialakuló telítési koncentráció [mol/m
3
] 

 CS(r=∞) - oldott anyag telítési koncentráció sík felület (r=∞) felett [mol/m
3
] 

 M - a részecskét alkotó anyag molekulatömege [kg/mol] 

 γ - folyadék-szilárd határfelületi feszültség [J/m
2
] 

 ρ - a részecske sűrűsége [kg/m
3
] 

 r - oldódó részecske görbületi sugara [m] 

 R - Regnault-állandó [8,314 J∙mol
-1

∙K
-1

] 

 T - hőmérséklet [K] 

 

A részecske sugarának csökkentése révén tehát a szilárd fázissal egyensúlyban lévő 

oldatkoncentráció is megnő, ez a jelenség azonban csak a szubmikronos mérettartományban 

válik jelentőssé. Galli diffúziós határréteg vastagságot tárgyaló közleményében ez az effektus 

is vizsgálat tárgyát képezte, 600 nm alatti részecskeméret esetén másfélszeres oldhatóság 

növekedést mértek a mikronos részecskék oldhatóságához képest [16]. A jelenség 

felhasználható részecskék méreteloszlásának módosítására is érlelés útján, a kisebb 

részecskék jobb oldódásának köszönhetően (izoterm átkristályosítás) [17].  

2.2.2 Formulálási stratégiák 

A rossz vízoldhatóságú hatóanyagok kérdéskörének fontosságát jelzi, hogy a Google 

Tudós és a Web of Science statisztikái alapján a témát valamilyen formában érintő 

közlemények éves száma az elmúlt két évtizedben majdnem két nagyságrenddel növekedett, 

követve a közismert exponenciális mintázatot (3. ábra). Emellett a rosszul oldódó 

gyógyszerhatóanyagok formulálási stratégiáiról szép számmal található összefoglaló 

közlemény, amelyeket összevetve a következő bekezdésekben leírtak szerint foglalhatók 

össze a lehetséges megoldások [6,8,18–20]. 
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3. ábra Az évente megjelenő, a rossz vízoldhatóságú hatóanyagokat érintő, közlemények száma 1990 és 

2013 között a Google Tudós és a Web of Science statisztikái alapján a „"poorly water soluble" AND drug 

OR "poor water solubility" AND drug OR "limited water solubility" AND drug” kifejezésre, jelölve C.A. 

Lipinski korábban említett közleményeinek megjelenési évét [1,4] 

 

Az oldódást javító módszerek tekintetében Mohanachandran és szerzőtársai három 

csoportot határoztak meg (fizikai-, kémiai- és egyéb módszerek), ám az osztályozás 

ugyanezen csoportok alapján eltérő módon is történhet [20]. Leegyszerűsítve, amennyiben az 

adott módszer elvében nem tartalmaz kémiai reakciót, akkor fizikai módszernek tekinthető, 

így két csoport is elegendő a beosztáshoz. A fizikai módszerek elsősorban a fajlagos felület 

növelésére törekednek, ezáltal csak gyorsul az oldódás, de van lehetőség az oldhatóság (CS - 

ld. (2) egyenlet) javítására is, amely egyszerre gyorsítja az oldódást és emeli meg a biológiai 

membránok külső oldalán elérhető hatóanyag koncentrációt.   

Az 1. Táblázatból látható, hogy a fizikai módszerek száma jelentősen meghaladja a 

kémiai módszerek számát.  

 

1. Táblázat Fizikai- és kémiai módszerek a rossz vízoldhatóságú hatóanyagok oldódásának javítására 
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2.2.2.1 Kémiai módszerek 

A molekulaszerkezet módosítása (poláris csoport beépítése) egy teljesen új 

hatóanyaghoz vezet, amely nem csupán az oldhatóságot, hanem minden egyéb 

farmakokinetikai és farmakodinámiás tulajdonságot megváltoztat, amely egyúttal jelentős 

hatósági engedélyeztetési következményeket vonhat maga után. Ezért Pouton javaslata 

nyomán [8] ezeket a kémiai szerkezet, azaz a vezérmolekula optimalizálását célzó 

beavatkozásokat a gyógyszerkutatás korái fázisában érdemes végrehajtani. A profarmakon 

képzés olyan bioreverzibilis átalakítást foglal magába, amely javítja a vízoldhatóságot, a 

szervezetben pedig metabolizmus útján a hatékony formába alakul a gyógyszerhatóanyag. 

Eredményesen alkalmazták a profarmakon stratégiát a vízoldhatóság javítására például 

albendazol (redox egyensúly), miproxifén (foszfatálás) és fentoin (hidroximetil-észter képzés) 

esetén [21]. Nem elhanyagolandó hátránya azonban a kémiai módosításokkal járó 

módszereknek, hogy a sikeresség megállapításához feltétlen in vivo tesztelés szükséges, egy 

profarmakon biotranszformációjának lejátszódását csak ily módon lehet megfelelően 

vizsgálni.  

Habár a tradicionálisnak mondható sóképzés során kapott anyag akár szintén egy új 

hatóanyagként is felfogható [22], a formulációs fejlesztés során mégis lehetőség adódik a 

megfelelő sóképző ionpár kiválasztására. A képződő só az ionok fokozott hidratációs 

képességének köszönhetően megnövekedett vízoldhatóságú lehet, ehhez azonban szükséges, 

hogy a molekula megfelelő savas vagy bázikus karakterű legyen, vizes közegben nem 

hidrolizáló semleges molekulák esetén ez nem járható út. Utóbbi jelentős korlátozó tényező, 

alapul véve, hogy az új hatóanyagok 70-80%-a rossz sóképző [23]. 

2.2.2.2 Fizikai módszerek  

 A legegyszerűbb fizikai módosítás a részecskeméret csökkentése, amely a fajlagos 

felület növelésén keresztül gyorsítja a kioldódást. Kisebb részecskéket tartalmazó halmaz 

előállítása kétféleképpen is megközelíthető. A dezintegráló eljárások nagyobb szemcsékből 

állítanak elő őrlés útján kisebb részecskéket, a felépítő eljárások viszont molekuláris szintről 

indulva jellemzően oldatokból például kicsapás útján adják a kisméretű szemcséket. 

A gyógyszeriparban is széles körben alkalmazott dezintegráló eljárás a mikronizálás, 

amely alatt a mikrométeres szemcsék (<10 μm) előállítását értjük. Eszközei a különböző törők 

és malmok, amelyek nyomás, ütés, vágás segítségével akár nedves állapotban szolgáltatják a 

kívánt szemcseméretű halmazt. Energetikailag az őrlés hatásfoka meglehetősen alacsony, 

valamint a részecskeméret csökkentésének igényével exponenciálisan nő a ráfordítandó idő és 
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munka [24]. A nagyobb fajlagos felületű kristályos részecskék gyorsabban oldódnak, 

közönséges mikronizálás azonban az hatóanyagok egyensúlyi oldhatóságát nem növeli. 

Az Ostwald-Freundlich egyenletnél leírtaknak megfelelően a megnövekedett egyensúlyi 

oldhatóságot is a kioldódás gyorsításának szolgálatába állíthatjuk, ha nanoméretű szemcséket 

(<1000 nm), ún. nanoszuszpenziót hozunk létre. A megnövelt felület miatt megnövekedett 

kohéziós erők ébrednek, ezért a részecskéket stabilizálni és homogenizálni szükséges 

valamilyen felületaktív anyaggal folyadék formában. Nanoszuszpenziók előállítására 

dezintegráló eljárások (pl. a nanoőrlés, a kavitációs elvű nagy nyomású homogenizálás) és 

felépítő eljárások (pl. az egyszerű kicsapás) egyaránt ismertek. A megközelítés népszerűségét 

jelzi a jelenleg forgalomban lévő nyolc nanoszuszpenzió alapú készítmény [25]. Azonban 

több nehézség is felmerül a technológiától függően. Az olcsó kicsapás esetén kihívást jelent a 

megfelelő polimorf módosulat előállítása a képződő nagy energiájú kristályokból kiindulva. A 

nanoőrlés és nagy nyomású homogenizálás költségét megemeli a speciális berendezés (pl. 

cirkónium-oxid golyók, több ezer bar nyomás), az energiaigényes működés (ami 

exponenciálisan fokozódik a nanotartomány elérésével), valamint a hosszú ciklusidők, 

(nanoőrlés esetén akár egy hétig is eltarthat a művelet) [26]. Mindemellett a szilárd termék 

előállításához szuszpenziókból további technológiai lépesek szükségesek, például porlasztva 

szárítás vagy liofilizálás [27]. 

A részecskeméret csökkentése az utólagos kezelés helyett már a hatóanyag 

előállításának befejező lépéseként alkalmazott kristályosítás során megtörténhet. A klasszikus 

kristályosítási módszerek helyett azonban a gócképződés elősegítésére, valamint a már kivált 

szilárd kristályok tördeléséhez ultrahangos rásegítés alkalmazható (szonokristályostás). A 20 

kHz-től a MHz-es tartományig terjedő frekvenciájú ultrahang készülékekkel akár olvadékból 

történő kristályosítással is elérhető a csökkentett részecskeméret a kioldódási jellemzők 

javítására [28].  

Az élelmiszeriparban extrakciós célra hasznosított szuperkritikus CO2 (SC-CO2) a 

gyógyszertechnológia területén is alkalmazható mikro- és nanorészecskék előállítására. A 

nyomás és hőmérséklet szabályozásával finoman beállíthatók a szuperkritikus állapotú CO2 

(pc=7,3 MPa, Tc=304 K) jellemzői. Fages és szerzőtársai három fő eljárást adnak meg finom 

porok előállítására SC-CO2 alkalmazásával [29]. (1) A hatóanyagot SC-CO2-ban feloldva 

majd expandálva az oldhatóság leromlik, apró szemcsék válnak ki. (2) A hatóanyag oldatát 

SC-CO2-ba vagy közösen SC-CO2-dal egy expanziós térbe porlasztva a SC-CO2 

antiszolvensként viselkedve kicsapja a hatóanyagot. (3) Egy folyadékot SC-CO2-dal telítve, 

majd expandáltatva apró szemcsék állíthatók elő, ahol a folyadék lehet valamilyen polimer 



17 

(legtöbbször olvadt polietilén-glikol) egy hatóanyaggal kombinálva. Az első módszer 

egyszerűsége mellett akadályozó tényező, hogy sok hatóanyag nem oldódik megfelelően SC-

CO2-ben, az egyéb hasonló szuperkritikus folyadékok (pl. N2O, freonok) pedig kevésbé 

tekinthetők zöld oldószernek. A második és harmadik módszerek az oldhatóság kérdését 

megkerülik egy szerves oldószer vagy egyéb segédanyag bevonásával, ezzel azonban 

megugrik a komplexitási szint, egyben a költségek is, és elvész a SC-CO2 technikák lényege, 

a hagyományos oldószerek kiváltása [30].  

A kristályosításban rejlő lehetőségek a hatóanyag oldódásának javítására nem érnek 

véget a szonokristályosításnál. A kristályhabituson (alak, méret) túl a kristály mérnökség 

magába foglalja a polimorf (hatóanyag kristályszerkezetei), pszeudopolimorf (hatóanyag és 

oldószer közös kristályszerkezetei) és kokristály (hatóanyag és egyéb szilárd anyag közös 

kristályszerkezetei) módosulatok kontrollált előállítását. A polimorf módosulatok 

fizikokémiai tulajdonságai (oldhatóság, olvadáspont, stabilitás) között jelentős különbségek 

lehetnek, befolyásolva a hatóanyag biohasznosulását [31]. Klasszikus példa a klóramfenikol-

palmitát észtere (mely egyben a profarmakon stratégiára is példa, csak itt a klóramfenikol 

kellemetlen íze ellen), amelynek stabil α-módosulata alacsony, míg a metastabil β-módosulat 

sokkal magasabb szérum szintet ért el azonos dózis mellett [32]. A pszeudopolimorfia esetén 

a kristályrácsban rendezetten megtalálható oldószer molekulák (víz esetén hidrátok, 

egyébként szolvátok) ugyancsak eredményezhetnek nagyobb oldhatóságot, bár általában a 

hidrát forma kevéssé oldékony, a szolvátok szerves oldószerei pedig toxikusak lehetnek. 

Vonzó lehetőség a kokristályok előállítása, karbamazepin és szacharin kokristályai 

hatékonyan növelték állatkísérletekben a hatóanyag biohasznosulását a forgalmazott 

készítményhez képest [33]. 

A felületaktív anyagok alkalmazása ugyancsak kézenfekvő megoldás a lipofil 

hatóanyagok szolubilizálására. A hidrofil fejrészt és hosszú hidrofób farok részt tartalmazó 

micellaképző felületaktív anyagok segíthetik szilárd formában a hatóanyag oldódását, vagy 

valamilyen folyékony emulziós készítmény részeként. A mikroemulzió alapú 

gyógyszerhordozók az emésztőrendszer vizes közege miatt leginkább olaj-a-vízben alapúak, a 

hatóanyagot tartalmazó olajcseppet burkoló felületaktív anyag hártyájába beépül egy segéd 

felületaktív anyag (ez utóbbi lehet alkohol, diol, alkil-amin, karbonsav) az időbeli stabilitás 

fokozására [34]. A rosszul oldódó tumor ellenes docetaxel biohasznosulását patkányokban 

megötszörözték mikroemulzióval a forgalmazott készítményhez képest [35]. A 

mikroemulziók továbbfejlesztett változata az önemulgeáló gyógyszerhordozó rendszerek 

(self-emulsifying drug delivery systems, SEDDS), amelyek olaj és felületaktív anyag 
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keverékében oldják a hatóanyagot, majd ezt vízzel keveredve in situ áll elő a mikroemulzió 

[36]. Balakrishnan és munkatársai híg etanolos oldatból porózus szilícium-dioxid hordó 

mellett porlasztva szárítással tudtak előállítani szilárd SEDDS készítményt [37]. Meg kell 

említenünk azonban, hogy az ilyen irányú fejlesztéseket a hatóságilag elfogadott felületaktív 

anyagok korlátozott száma hátráltatja, amit kiküszöbölhetnek az ún. liposzómák kettőslipid 

membránjának alkotói, amelyek széles körben elérhetők. A hatóanyag a hólyag alakú 

liposzóma membránjának lipofil rétegében hordozódik, de jó vízoldhatóságú hatóanyag 

esetén a liposzóma bezárt vizes része is hordozóként szolgálhat (pl. doxorubicin esetén [38]). 

több ilyen típusú készítmény van forgalomban, azonban ezek folyadék alapúak és többnyire 

parenterális úton adagolandók [39]. A nanoszuszpenziók és a felületaktív anyagok 

keresztezésének tekinthetők a szilárd lipid nanorészecskék, ahol a már említett nagy nyomású 

homogenizálással áll elő a termék. Fontos szempont a hatóanyagot hordózó lipid mátrix minél 

jobban tolerálható alapanyagainak kiválasztása a toxicitási veszély kizárására [40]. 

A felületaktív anyagokkal rokon vegyületek csoportja a hidrotóp anyagok, amelyekben 

a poláris rész mellett csak rövidebb lipofil rész található, a micellaképzés nem lehetséges. A 

rosszul oldódó hatóanyagok oldhatóságának növelésére használható hidrotóp anyagok közé 

sorolható a nátrium-benzoát, nátrium-acetát, nátrium-alginát és a karbamid is. Némileg 

hasonló módon segítik az oldódást a koszolvensek, azaz segédoldószerek, amelyek a vizes 

közeget kevésbé polárossá teszik, kedvezve ezzel a hidrofób hatóanyag oldódásának. A 2-

pirrolidon (LD50=5000 mg/ttkg) 20%-os oldatával legalább hatszoros, de akár 500-szoros 

oldhatóság növekedés volt mérhető kilenc rossz vízoldhatóságú hatóanyagot vizsgálva [41]. 

Megemlítendő azonban, hogy a hidrotóp és koszolvens segédanyagok alkalmazásának 

elterjedtsége szilárd gyógyszerformák esetén csekély. 

A szolubilizáló szerek között kiemelkedő képességű segédanyagok a ciklodextrinek. A 

ciklodextrinek (CD) olyan gyűrűs oligoszacharidok, amelyek hat (α-CD), hét (β-CD, 4. ábra) 

vagy nyolc (γ-CD) glükopiranóz egységből épülnek fel. Jó vízoldhatóságuk mellett a gyűrűs 

szerkezet belső felszínének apoláris sajátsága miatt képesek vendégmolekulákat részben vagy 

egészben komplexálni látszólagosan módosítva azok fizikai-kémiai sajátságait, amit az 

élelmiszeriparban, kozmetikai készítményekben és a gyógyszeriparban hasznosítanak. 

Gyógyszerészeti szempontból a vízoldhatóság és a kémiai stabilitás növelésének van a 

legnagyobb gyakorlati jelentősége [42].  
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4. ábra (a) a β-ciklodextrin szerkezeti képlete, (b) a csonka kúpon belüli elhelyezkedés [42] alapján 

 

Adott CD esetén meghatározó az üreg mérete, túl nagy vendégmolekula csak egy része 

férhet be az üregbe, így több CD is szükséges lehet. Higuchi és Connors két fő csoportot 

határozott meg aszerint, hogy a ciklodextrin milyen módon befolyásolja az oldatba vihető 

vendégmolekula koncentrációját [43]. Az A típusú komplexálás lineáris és ahhoz közeli 

oldhatóság javulást képvisel, korlátozott oldhatóság javulás esetén B típusról beszélünk. A 

legtöbb vegyülettel komplexet képző és ezért igen ígéretesnek bizonyuló β-CD esetén 

nehézséget jelent, hogy maga a ciklodextrin vízoldhatósága meglehetősen alacsony (1,85 

g/100 ml, szemben az 14,5 és 23,2 g/100 ml oldhatósággal az α-CD illetve γ-CD esetén [44]). 

A CD-ek oldhatóságát random kémiai módosítások révén bekövetkező amorfizálódással (a 

kristályszerkezet stabilitásának csökkentésével) lehetett elérni, így kaphatók a 2-

hidroxipropil-, szulfobutiléter- és metilált származékok 50 g/100 ml feletti oldhatóságokkal. A 

természetes és módosított CD-ek alkalmazását segíti a kedvező hatósági státusz, jelenleg 30-

40 darab CD tartalmú készítmény van forgalomban, amelyek fele szájon át, ötöde parenterális 

úton adagolandó, de előszeretettel alkalmazzák szemcseppekben is a CD-eket [45]. A CD 

komplexek előállíthatók oldatból vagy szuszpenzióból kicsapódás útján kevertetéssel vagy 

intenzív gyúrással, oldatból kifagyasztás után liofilizálással, folyadék halmazállapotú 

vendégmolekula esetén elegendő azt elkeverni a CD-nel [46]. Folyamatos komplexképzésre 

ad lehetőséget az extrúzió és az elektrosztatikus szálképzés [47]. A CD-ek szélesebb körben 

való alkalmazását akadályozza a viszonylag nagy molekulatömegük (>1000 g/mol), amely 

nagyobb hatóanyag dózis (100-500 mg) esetén túl nagy szilárd komplex tömeget eredményez. 

Loftsson és Brewster erre a kérdésre a hatóanyag oldhatóságának növelését ajánlották 

(például az oldat melegítésével), ez ugyanis a komplexképzés irányába tolja az egyensúlyt 

[48]. 
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A szilárd diszperziók - a gyógyszeriparban elterjedt értelemben - olyan 

többkomponensű szilárd termékek, ahol a hatóanyag általában egy inert mátrixba (rossz 

vízoldhatóságú hatóanyagok esetén legtöbbször hidrofil polimer) van ágyazva. Az előállítási 

eljárás során, amely lehet szakaszos, de akár folyamatos is, a hatóanyag legtöbbször 

amorfizálódik, amely magas energiája folytán jelentősen megnövelt oldhatóságot biztosít a 

stabilabb kristályos módosulatokhoz viszonyítva. További előny, hogy a szilárd diszperziók 

gyártási eljárásától függően változatos formában és akár igen nagy fajlagos felülettel 

kaphatók, többnyire egyszerű módon. A hidrofil mátrix, az amorf forma nagyobb 

oldhatósága és a nagy fajlagos felület kombinációja ígéretes megközelítéssé teszi a 

szilárd diszperziókat rossz vízoldhatóságú hatóanyagok formulálására [49], ezért ezek 

az előállítási technikák e dolgozat fontos részét képezik. 
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2.3 Folyamatos eljárások szilárd diszperzió előállítására 

 

A gyógyszeripar technológiáit megvizsgálva megállapítható, hogy alapvetően szakaszos 

üzemű gyártás jellemző az iparágra. A szakaszos eljárások azonban nehezen 

méretnövelhetőek, ingadozóbb termékminőséget szolgáltatnak, amit fokoz a szakaszos 

eljárások korlátozott mikroszintű részfolyamatainak ismerete, folyamatos eljárások kiterjedt 

alkalmazásával ezek a hátrányok részben, vagy egészben kiküszöbölhetők volnának [50]. A 

gyógyszerformulálási lépések első üzemi szintű megvalósítása az 1800-as évek második 

felére tehető, ekkor fejlesztették ki a napjainkban is alkalmazott berendezések őseit, a 

tablettázás [51], a kapszulázás [52], a granulálás [53] és a bevonás [54] eszközeit. 

Értelemszerűen ekkor még nem törekedtek a szabályozott folyamatos működés 

megvalósítására, a szakaszos részlépésekből álló technológiákban való gondolkodás 

mindmáig fennmaradt. A folyamatos technológiák lassú elterjedése a gyógyszeriparban 

magyarázható a fejlesztéseket befagyasztó szigorú hatósági szabályozással is [55]. 

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 2004-ben adta ki a PAT 

(folyamatfelügyelő és analizáló technológiák) kezdeményezését, amely a névnek megfelelően 

a gyógyszeripari folyamatok valós idejű követésére, irányítására és analizálására tett ajánlás, 

legfontosabb mozgatórugója a folyamatok megértésének elősegítése [56,57]. A PAT elvek 

alkalmazása jól összeegyeztethető a folyamatos üzemelésű eljárásokkal, az időben állandó 

termékjellemzők követése és a visszacsatolás a folyamat paramétereire sokkal egyszerűbben 

megvalósítható, mint az időben változó szakaszos műveleteknél. A PAT-szemlélet 

térnyerésével a gyógyszeripari vállalatok is meglátták a folyamatos üzemű gyártásban rejlő 

lehetőségeket [58]. Figyelemre méltó az akár 75%-kal alacsonyabb befektetési költség, a 

hatékonyság, a termékminőség és a gyártási idők jelentős javulása a szakaszos 

berendezéseken alapuló technológiai sorokhoz viszonyítva, amelyet a PAT alkalmazása 

segíthet [55].  

A következőkben először a rossz vízoldhatóságú hatóanyagok kioldódásának javítására 

hatékonyan alkalmazható technológiák rövid ismertetése olvasható, majd ezek alapján az 

említett új irányelveknek megfelelő ígéretes folyamatos formulációs eljárások lehetőségeinek 

tárgyalása következik.  
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2.3.1 Szilárd diszperzióknak nevezett gyógyszerkészítmények 

 

A szilárd diszperzió kifejezés Chiou és Riegelman klasszikus 1971-es összefoglaló 

műve alapján egy olyan szilárd állapotú keverékre utal, amelyben egy vagy több hatóanyag 

van eloszlatva egy inert hordozóban vagy mátrixban olvasztásos, oldószeres, vagy 

olvasztásos-oldószeres módszerrel előállítva [59]. Azóta ez a szűkített értelmezés terjedt el a 

gyógyszertechnológiai szakirodalomban, amelyet ez a munka is követ. Sekiguchi és Obi 

1961-ben állított elő rossz vízoldhatóságú szulfatiazol és karbamid olvadékából lehűtés útján 

nagy fajlagos felületű eutektikus keveréket, azaz az első szilárd diszperziót [60]. A szilárd 

diszperziós technika fejlődésével számos további publikáció született fókuszálva elsősorban a 

rossz vízoldhatóságú hatóanyagot tartalmazó szájon át adagolandó készítményekre [23,61,62]. 

A legelterjedtebb szilárd diszperziós alkalmazási forma, a gyorsított kioldódású rendszerek 

mellett azonban a megfelelő polimer mátrix kiválasztásával tetszőleges kinetikájú módosított 

hatóanyag-leadás (pl. nyújtott [63], nulladrendű [64]) is megvalósítható. 

A szilárd diszperziós módszerek előnyei megmutatkoznak a technológia és a 

segédanyagok alkalmazása terén egyaránt: a beágyazott hatóanyag az előállítási eljárás alatt 

többnyire nagy energiájú amorf formába kerül, amelynek oldhatósága Hancock és Parks 

szerint - kalorimetriás mérésekből számolva - akár ezerszeres növekedést is mutathat a stabil 

kristályos formához viszonyítva, oldhatósági mérésekkel többnyire 5-20-szoros emelkedést 

határoztak meg [13]. Brough és Williams az oldott polimer segédanyagok túltelítést segítő és 

stabilizáló hatását figyelembe véve akár négy nagyságrendbeli különbséget említ az amorf 

forma javára, azonban az alátámasztásra hivatkozott közlemények nem erősítik meg ezt az 

állítást [23]. Az előállítási eljárás típusa az amorfizáció tényét meghaladó módon is 

befolyásolhatja a késztermék viselkedését, mivel egyes esetekben jelentősen megnövelt 

fajlagos felületű szilárd diszperzió az eredmény, ezzel is fokozva az oldódás sebességét. 

Továbbá nem szabad elhanyagolni a mátrix szerepét sem, amelynek oldódási jellemzői, 

kölcsönhatása a hatóanyaggal még a hatóanyag morfológiájánál és a fajlagos felületnél is 

meghatározóbb lehet [65].  

A szilárd diszperziók csoportosítása többféleképpen történhet. Több szerző a hordozó és 

a diszpergált hatóanyag fizikai állapota szerint végezte a rendszerezést (2. Táblázat) [61,66]. 

Minthogy a legtöbb e célokra használt polimer amorf és a szilárd diszperzió előállítása során a 

hatóanyag is amorfizálódik, ezért a leggyakoribb típus az amorf szilárd diszperzió/oldat. 

Vasconcelos és szerzőtársai fejlettségi szint szerinti generációkat határoztak meg, az első 
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generációba tartoznak a kis molekulájú kristályos hordozót tartalmazó szilárd diszperziók (pl. 

karbamid, cukrok), a második generációba a polimer alapú rendszerek kerültek, végül a 

harmadik generációt a polimerek és/vagy felületaktív anyagok keverékén alapuló mátrixok 

képviselik [62]. 

 

2. Táblázat Szilárd diszperziók csoportosítása az összetevők fizikai állapota szerint 

Hordozó 

fázis 

Diszpergált fázis 

kristályos amorf molekulárisan diszpergált 

kristályos 

eutektikum,  

szilárd kristály 

szuszpenzió 

amorf csapadék a 

kristályban (ritka) 

helyettesítő vagy 

intersticiális 

szilárd oldat 

amorf 
kristályos szilárd 

diszperzió 

amorf szilárd 

diszperzió 
amorf szilárd oldat 

 

Technológiai szempontból lényeges a szilárd diszperziók előállítási módszerek szerinti 

beosztása, amelyre Vasconcelos és szerzőtársai szintén kísérletet tettek, azonban ez a 

csoportosítás nem fed le minden módszert, az olvasztásos és az oldószeres eljárások mellett 

ugyanis léteznek mechanikus módszerek is (5. ábra) [62]. A Chiou és Riegelman által említett 

olvasztásos-oldószeres hibrid módszer, amikor is a hordozó olvadékához öntjük a hatóanyag 

oldatát, korlátozott gyakorlati jelentőséggel bír.  

 

 

5. ábra Szilárd diszperziók fontosabb előállítási módszerei 

 

Az olvasztásos módszerek a hatóanyag egy hordozó olvadékában történő diszpergálását 

jelentik. Legígéretesebb módjuk az olvadék extrúzió, ahol a technológia alapját képező 

extrúder nagy termelékenységgel folyamatos üzemben képes előállítani a hatóanyag-polimer 
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szilárd diszperziót. Az olvasztással járó módszerek legfőbb hátránya, hogy a hőstressz a 

hatóanyag degradációjához vezethet [67]. További nehézséget okozhat az olvadék 

lehűtésének kérdése, túl lassú megszilárdulás esetén a nagy energiájú amorfizálódott 

hatóanyag ismét kikristályosodhat. A természetes hűlés helyett egyes esetekben jégfürdővel 

[68], esetleg folyékony nitrogénnel gyorsított módszerekre is található példa [69].  

Bár az oldószeres módszereknél a hatóanyag kristályossága az oldással azonnal 

megszűnik, mégis a kulcsmomentum az oldószer teljes körű eltávolítása a termékből, 

amelynek módja meghatározza magát a módszert. 

A fagyasztva szárítás a fagyasztott oldatból vákuumban kíméletesen állít elő rendkívül 

porózus szilárd terméket, azonban rosszul oldódó hatóanyagoknak csak híg oldata állítható 

elő, amit tovább korlátoz a fagyasztás során bekövetkező további oldhatóság csökkenés. 

Emellett a fagyasztva szárítás időigényes, nagy beruházási és fenntartási költséggel [70,71]. 

Az oldatból történő kicsapás módszere során a hatóanyag és a hordozó oldatához 

kicsapó oldószer csepegtetésével, majd a kapott szilárd diszperzió szűrésével és szárításával 

jutunk a végtermékhez. Nem hanyagolható el viszont az anyalúgban maradt értékes oldott 

hányad kezelésének kérdése, és a hosszú befejező vákuumszárítási lépés [72]. 

A szuperkritikus CO2 használata (ld. fizikai módszerek) ugyancsak kíméletes a 

hatóanyagra nézve, de a polimer hordozó és a hatóanyag feloldásához mindenképpen 

valamilyen segédoldószer szükséges [73], a „zöld” és maradéktalanul távozó CO2 előnye 

ilyen esetekben csökken.  

Sokkal elterjedtebben alkalmazott módszer - nem csak szilárd diszperziók előállítására - 

a porlasztva szárítás, ahol a hatóanyag és a hordozó oldatát vagy szuszpenzióját meleg 

levegőbe porlasztják, az apró cseppek fokozott sebességű száradása szférikus részecskéket 

eredményez [74].  

Kiemelkedik az oldószeres eljárások közül az oldószeres elektrosztatikus szálképzés, 

amely a megfelelő mennyiségű polimer mellett feloldott hatóanyag oldatából nagyfeszültségű 

elektrosztatikus erőtér hatására lejátszódó szálképzést takar. Az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzés alkalmas arra, hogy a hatóanyagot a másodperc törtrésze alatt megszáradó szálban 

nagy megbízhatósággal és kíméletes módon lehessen amorfizálni minimális energia 

befektetés mellett. Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés az elérhető szubmikronos 

szálátmérő miatt már nanotechnológiái eljárásnak tekinthető [75], ezáltal a nanomedicinák 

előállítására is kitűnő eszköz [76]. 

Az olvasztás- és oldószermentesen végzett mechanikai érintkeztetésen alapuló 

eljárásokra alig találni példát a szakirodalomban. Hengermalom segítségével például 
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ciklodextrin és a beadagolt hatóanyag egy része komplex formába hozható szilárd formában 

[77]. 

A szilárd diszperziókra nem csupán a szakirodalomban találunk példát, hanem már 

forgalomban is van viszonylag nagyszámú olyan gyógyszerkészítmény, amelyek rossz 

vízoldhatóságú hatóanyagok szilárd diszperzióját tartalmazzák szájon át történő adagolásra (3. 

Táblázat) [78,79]. A technológusok szívesen nyúlnak az iparban ismert porlasztva szárításhoz, 

de az extrúzió is kedvelt módszernek tekinthető. A tabletták és kapszulák mellett további 

forgalomban lévő szilárd diszperziós készítményeket találunk az implantátumok között 

(Zoladex®, Depot-profact®), amelyek vízoldhatatlan biodegradálható polimer mátrixából 

fokozatosan szabadul fel a hatóanyag [80].  

 

3. Táblázat Forgalomban lévő szilárd diszperzión alapuló szájon át adagolandó készítmények hatóanyaga, 

előállítási eljárása, polimer mátrixa és formája (NA - nincs adat, HPC - hidroxipropil-cellulóz, HPMC - 

hidroxipropilmetil-cellulóz, PVP - polivinilpirrolidon, PVPVA64 - polivinilpirrolidon-vinilacetát, 

HPMCAS - hidroxipropilmetil-cellulóz-acetát-szukcinát, PEG - polietilén-glikol) 

Márkanév Hatóanyag Technológia Polimer 
Gyógyszer-

forma 

Isoptin® ER-

E 
verapamil olvadék extrúzió HPC/HPMC tabletta 

Cesamet® nabilon filmöntés PVP tabletta 

Sporanox® itrakonazol fluidágyas bevonás HPMC kapszula 

Nivadil® nivaldipin NA HPMC tabletta 

Prograf® tacrolimus filmöntés HPMC kapszula 

Kaletra® ritonavir/lopinavir olvadék extrúzió PVPVA64 tabletta 

Intelence® etravirin porlasztva szárítás HPMC tabletta 

Zortress® everolimus porlasztva szárítás HPMC tabletta 

Norvir® ritonavir olvadék extrúzió PVPVA64 tabletta 

Onmel® itrakonazol olvadék extrúzió HPMC tabletta 

Zelboraf® vemurafenib kicsapás oldatból HPMCAS tabletta 

Incivek® telaprevir porlasztva szárítás HPMCAS tabletta 

Kalydeco® ivacaftor porlasztva szárítás HPMCAS tabletta 

Gris-PEG® griseofulvin összeolvasztás PEG 8000 tabletta 

Fenoglide® fenofibrát 
fluidágyas olvadék 

granulálás 

PEG 6000 

+Poloxamer 

188 

tabletta 

 

A szilárd diszperziók olvasztásos előállítási módszerei közül az olvadék extrúzió 

emelendő ki, mint hatékony és nagy termelékenységű folyamatos eljárás. Az oldószeres 

módszerek változatai közül a fagyasztva szárítás, a porlasztva szárítás és az elektrosztatikus 
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szálképzés jöhet szóba hatékony technológiaként. Azonban a fagyasztva szárítás vitathatatlan 

előnyei mellett sem alkalmas a folyamatos feldolgozásra a hosszú üzemidők miatt. A 

porlasztva szárítás valódi folyamatos módszernek tekinthető, de igazán kis (többnyire 

mikronos) szemcseátmérők csak nagyon híg oldatokból kaphatók, Orienti és szerzőtársai 

például 100 mg hatóanyagot 400 ml oldószerben feloldva kapott 0,5-3 µm-es szemcséket 

[81]. Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés töményebb polimer oldatokból is képes 

nanoszálakat előállítani, azaz folyamatos üzemeléssel kíméletes módon kapható nagy fajlagos 

felületű amorf szilárd diszperzió.  

Mindezek tükrében az olvadék extrúzió és az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzés tekinthető a két legígéretesebb eljárásnak szilárd diszperzió alapú 

készítmények fejlesztéséhez. A két eljárásban közös a folyamatos üzemelés 

megvalósításának lehetősége, ugyanakkor működési elvükben különböznek, emiatt 

előnyeik és hátrányaik is csak részben fednek át, ami rámutat további fejlesztések 

szükségességére. 

2.3.2 Olvadék extrúzió 

Az extrúzió során az egyik definíció szerint egy új anyag formálódik (extrudátum) 

azáltal, hogy az anyag egy nyíláson vagy egy ún. szerszámon préselődik keresztül. 

Amennyiben a formálás előtt valamelyik komponens megolvad, olvadék extrúzióról 

beszélünk. Az extrúzió fejlődését és az extrúderek típusainak különbözőségét Mollan foglalta 

össze [82]. Felépítés szerint az extrúderek két fő családba sorolhatók, az elterjedt csigás 

extrúderek (egy- vagy kétcsigás) és a régebben használatos ram (dugattyús) extrúderek 

családjába, utóbbi azonban csak kis gyakorlati jelentőséggel bír. Az extrúderek teljesítményét 

legegyszerűbben a csiga átmérőjével lehet jellemezni, nagyobb csigaátmérő hatványozott 

termelékenységet jelenthet. A csigás extrúderek alapvető felépítését a 6. ábra mutatja. Az 

egycsigás extrúderek elődjét már a 19. században szabadalmaztatták (Sturges, 1877 [83]), a 

műanyagiparban az 1930-as években terjedt el, ugyanezen évtized közepétől az élelmiszeripar 

is alkalmazni kezdte tésztagyártásra. A kétcsigás változatok a komplikáltabb mechanikai 

felépítés miatt csak egy évtizeddel később törtek be az iparba.  
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6. ábra Egycsigás extrúder vázlatos rajza 

 

A jobb keverési hatásfok és a rövidebb tartózkodási idő miatt mára a kétcsigás extrúder 

alkalmazása preferált [84]. A kétcsigás extrúderek csigái foroghatnak azonos vagy ellentétes 

irányban. Speciális kialakítással az egycsigás extrúderrel is elérhetők a kétcsigás rendszer 

előnyei, a ko-knéter extrúder csigája összehangolt forgó és tengelyirányú oszcilláló mozgást 

végez oly módon, hogy a henger felszínén kialakított bütykökkel a csiga profilja nem 

érintkezik, de intenzív keverés valósul meg (7. ábra) [85]. 

 

 
7. ábra Ko-knéter rendszerű extrúder hengere és csigája, a csiga forgó mozgás mellett axiális irányú 

oszcillációt végez 

 

Minthogy az elmúlt évtizedben több olvadék extrúzióval formulált készítmény is 

forgalomba került (ld. 3. Táblázat, 25. o), az extrúzió gyógyszeripari jelentősége 

megkérdőjelezhetetlenné vált, jelentős számú összefoglaló közlemény jelent meg a témában 

[66,80,86–89]. Az olvadék extrúzió során a hatóanyag az intenzív keverés következtében 

fellépő nyíróerők és a megfelelő mértékben megemelt hőmérsékletnek köszönhetően elveszti 

kristályos formáját, a mátrixszal elelegyedve amorfizálódik oldószermentes körülmények 

között.  

Az első olvadék extrúzióval készült hatóanyag-tartalmú szilárd diszperziót Doelkernek 

és munkatársainak tulajdonítják 1971-ből [90]. A következő publikációra majdnem 20 évet 

kellett várni, Mank és szerzőtársai állítottak elő nyújtott hatóanyag-leadású pelleteket 

termoplasztikus polimerekkel [91,92]. Prapaitrakul és szerzőtársai szabályozni tudták a 

hatóanyag-leadás sebességét különböző összetételű alacsony olvadáspontú zsírsavészterek 

keverékének olvadék extrúziójával 1991-ben [93]. Az első kiemelkedő olvadék extrúziós 

közlemény Follenier és munkatársai nevéhez fűződik 1994-ből, akik jól oldódó hatóanyagok 
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nyújtott kioldódását valósították meg különböző rosszul oldódó polimer mátrixokkal és 

lágyítószerekkel [94]. Aitken-Nichol és kutatócsoportja 1996-ban transzdermális film 

készítményt fejlesztett olvadék extrúzióval előállítva [95], a Texasi Egyetemen folytatott 

magas szintű olvadék extrúziót vizsgáló munka további transzdermális és mukoadhezív 

filmek kifejlesztését eredményezte az elmúlt két évtizedben [96–98]. A 90-es években további 

olvadék extrúzióval készült nyújtott hatóanyag-leadású szájon át adagolandó szilárd 

diszperziókról jelent meg tanulmány [99–101]. Az első kísérletek célzottan a kioldódás 

gyorsítására az ezredforduló körül történtek rosszul oldódó hatóanyagokkal hidrofil polietilén-

glikolt alkalmazva mátrixként [102,103]. Az extrúzión alapuló fröccsöntéssel folyamatos 

módon kapott mátrixtabletták inkább módosított (nyújtott) hatóanyag-leadásra alkalmasak a 

kis fajlagos felület és a lassan erodálódó mátrix miatt [104,105]. Napjainkig jelentős számú 

publikáció látott napvilágot különböző terápiás célra fejlesztett olvadék extrúziót alkalmazó 

készítményekről, amelyek között magyar kutatócsoportok munkái is olvashatók [106–108].  

Az extrúzió gyógyászati felhasználásának több típusa ismert, amelyek kialakítását az 

extrúderhez kapcsolt szerszám vagy követő berendezés határozza meg. Az extrúder után 

kapcsolható eszközök, amelyek gyógyszeripari jelentőséggel bírhatnak, a következők:  

 Hűtés: a kilépő extrudátum hűtésére szolgáló berendezések, gyógyszerkészítmények 

esetén csak inert hűtőközeg jöhet szóba (levegőventilláció, esetleg folyékony 

nitrogén).  

 Darabolás: az angol nyelvű szakirodalom pelletezésnek nevezi az extrudátumcsík 

darabolását pár milliméteres méretre szállítás vagy újrafeldolgozás céljára, azonban a 

gyógyszerészeti pelletek valójában szabályos gömbszerű granulátumok.  

 Szferonizálás: a gyógyászati gömbszerű pelletek is előállíthatók extrúzióval, a 

gyógyszeriparban alkalmazott szferonizálásnak nevezett folyamat során keletkező apró 

szférikus részecskék tablettává préselve vagy kapszulába töltve hozhatók forgalomba. 

A szferonizálás négy fő lépésből áll: (1) a nedves hatóanyag-tartalmú massza 

előállítása, (2) nedves massza leextrudálása csíkdarabokká, (3) a csíkok gömbökké 

formálása egy forgó aljú edényben a súrlódás hatására, (4) a pelletek szárítása. Young 

és munkatársai megmutatták, hogy a nedves massza helyett oldószermentesen is 

megvalósítható a szferonizálás olvadék extrúziót alkalmazva [109]. 

 Koaxiális olvadék extrúzió: az arra alkalmas szerszámmal előállított koaxiális 

szerkezetű extrudátumból nyújtott hatóanyag-leadás valósítható meg vízben nem 

oldódó polimerekkel. Az extrudátum magja hordozza a hatóanyagot, az azt körülölelő 
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héj pedig szabályozza a hatóanyag felszabadulását (pl. Nuvaring® hüvelygyűrű) 

[110].  

 Filmek gyártása: az extrúziós termékek jelentős hányadát teszik ki a különböző fóliák 

és lemezek, amelyek előállítása történhet filmfúvással, vagy megfelelően széles 

nyílású vékony extrúziós nyílással, és azt követő nyújtással görgők segítségével stb. 

[111]. 

 Fröccsöntés: a gyógyszerészeti olvadék extrúziót tárgyaló publikációk nem vagy csak 

érintőlegesen tárgyalják a fröccsöntést, holott ez esetben is az extrúderhez hasonlóan 

egy csigadugattyú állítja elő a polimer olvadékot, amelyet a csiga gyors előre irányuló 

mozgása préseli be az alakadó fröccsszerszámba. 

 Őrlés: a lehűlt extrudátum valamilyen őrlő berendezésben (kalapácsos malom, golyós 

malom) aprításra kerül a fajlagos felület növelése és az adagolhatóság javítása 

érdekében. 

  

Az olvadék extrúzió végzése egyszerű esetben nem követel meg speciális követő 

berendezéseket, az extrúder nyílásán kilépő és lehűlő szilárd diszperzió a végfelhasználás 

igényei szerint utólagosan kezelhető. Az extrúzió az amorf polimer üvegesedési hőmérséklete 

vagy a kristályos polimer olvadáspontja felett 30-60°C-kal végezhető [112]. A 

termoplasztikus polimerek közül a polivinil-pirrolidon (PVP [113]), polivinil-pirrolidon-ko-

vinilacetát (PVPVA64 [114]), a kisebb molekulatömegű polietilén-glikolok (PEG [102,103]), 

a jól oldódó cellulóz éterek (pl. hidroxipropilmetil-cellulóz (HPMC) [115]), különböző pH-n 

oldódó akrilát polimerek (pl. Eudragit® E [116]) alkalmasak rossz vízoldhatóságú 

hatóanyagok kioldódási jellemzőinek javítására. A biodegradálható termoplasztikus 

polimereknél említendő a politejsav (PLA [117]), politejsav-glikolsav kopolimer (PLGA 

[118]) és a lágyított keményítő [119], mint implantátumok vagy nyújtott hatóanyag-leadású 

készítmények alapanyaga.  

Az olvadékos módszereknél gondot jelentő esetleges hatóanyagbomlás miatt a 

bomlástermékek koncentrációinak határértékét és annak meghatározásának módját tartalmazó 

gyógyszerkönyvi leírások figyelembe vétele különösen fontos [67,120]. Lágyítószerek 

alkalmazásával a polimer üvegesedési hőmérsékletével együtt lecsökken az olvadék 

viszkozitása is, s az így lehetővé váló alacsonyabb hőmérsékleten üzemeltetve az extrúdert a 

hatóanyag degradációja visszafogható [121]. Az elfogadott formulálási segédanyagok között 

könnyen találunk összeférhető lágyítószert az adott polimerhez [122]: előszeretettel 

alkalmazzák a különböző észtereket (triacetin [94], trietil-citrát [95]), vagy az alacsony 
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olvadáspontú és kis olvadék viszkozitású polietilén-glikolokat [123], de antioxidánsként 

alkalmazott anyagok (pl. az olajszerű E vitamin [124]) és maga az amorf hatóanyag is 

lágyíthatja a polimer rendszert [125]. A lágyító hatású segédanyagok egy részének hátránya, 

hogy a végtermékben maradva növeli a dózis bruttó tömegét, s emellett nem kívánt hatással 

lehet a készítmény tolerálhatóságára és az amorf hatóanyag fizikai stabilitására is (utóbbi a 

lecsökkent üvegesedési hőmérséklet miatt). Verreck és kollégiái 2006-ban megjelent 

publikációja a szuperkritikus szén-dioxid (SC-CO2) lágyító hatását mutatja be polimer-

hatóanyag olvadék extrúziója során itrakonazol hatóanyag kioldódásának javítására jó 

eredményekkel [126]. A polimer típusától függően 15-65°C-os üzemi hőmérséklet csökkenést 

értek el. Az extúrder hengerébe injektált SC-CO2 távozása a légköri nyomásra kerülő 

extrudátumot felhabosítja. Francia-magyar kutatások is igazolták azonban, hogy a 

megszilárdult nagyobb fajlagos felületű habszerkezettel mérsékelt kioldódási sebesség javulás 

volt csak elérhető a SC-CO2 nélkül készült őrölt extrudátumhoz képest [127].  

 Az olvadék extrúzió tehát kitűnően alkalmas lehet a rossz vízoldhatóságú hatóanyagok 

oldódásának javítására az amorf formának és a hidrofil mátrixnak köszönhetően, azonban 

közvetlenül a gyártás után kapott viszonylag vastag extrudátum önmagában csak 

korlátozottan gyorsítja a kioldódást, ezért őrlés szükséges a fajlagos felület növelésére. Az 

őrlés rossz hatásfokú energiaigényes folyamat, amely részben a képződő hő miatt változást 

okozhat a kristályformában [128,129], vagy a hatóanyag nem kívánt fázisátalakulásához 

vezethet amorf szilárd diszperzióban is [116]. Hűtéssel elvezethető a termelődött hő és az 

egyébként nehezen őrölhető alacsonyabb üvegesedési hőmérsékletű extrudátum is törékennyé 

válik alacsony hőmérsékleten, azonban a hatásos folyékony nitrogénes érintkeztetés aligha 

tekinthető iparilag elfogadható megoldásnak [130].  

A szilárd diszperziók előállítására alkalmas olvadék extrúziónál a fajlagos felületet 

növelő őrlési eljárás nem kívánt hatásaiból eredő nehézségek miatt felmerül a kérdés, 

hogy volna-e olyan lehetőség, amely más egyszerű módon vezet a kioldódást valóban 

gyorsító nagy fajlagos felületű végtermékhez. Megfontolandó továbbá az üzemi 

hőmérséklet csökkentése a hatóanyag degradációjának elkerülésére.  

2.3.3 Oldószeres elektrosztatikus szálképzés 

Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés egy egyszerűen kivitelezhető eljárás, 

amelynek első lépése valamilyen szálképző anyag (legtöbbször polimer) feloldása egy 

alkalmas oldószerben megfelelő koncentrációt elérve, majd az oldatot nagyfeszültségű 

elektromos erőtérbe vezetve a szórófejen megjelenő folyadékcsepp kicsúcsosodik, egy 
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kritikus nagyfeszültség felett a felületi töltések taszítóereje a folyadék felületét csökkenteni 

igyekvő felületi feszültségből eredő erő nagyságát meghaladja, a csúcsból egy folyadéksugár 

indul meg a gyűjtő felé. A repülése közben ez a folyadéksugár a töltöttségéből eredő 

instabilitás miatt ostorozó mozgást végezve elvékonyodik, közben szárad, a gyűjtőről szilárd 

szálas rétegként távolítható el (8. ábra).  

 

8. ábra Oldószeres elektrosztatikus szálképzés laboratóriumi megvalósítása hatóanyag-tartalmú szálak 

előállítására 

 

Az elektrosztatikus szálképzés történelmi hátterét Tucker és szerzőtársai foglalták össze 

[131]. Az első iparilag érdemleges esemény a témában J. F. Cooley oldószeres 

elektrosztatikus szálképző berendezést leíró szabadalma volt 1900-ból [132]. Ezt követően 

még a század első felében A. Formhals 22 szabadalma járult hozzá az elektrosztatikus 

szálképzés fejlődéséhez. A második világháború körül I. V. Petryanov-Solokov és 

kutatócsoportja fejlesztett ki cellulóz-acetát oldatból elektrosztatikus módszerrel szálképzett 

gázmaszk szűrőket (Petryanov-filter) [133]. G. I. Taylor a 60-as években matematikai 

modellezés segítségével értelmezte az elektrosztatikusan töltött folyadékcsepp kicsúcsosodó 

alakját, amely az elektrosztatikus szálképzés során is kialakul, a jellegzetes cseppforma ezért 

a Taylor-kúp nevet viseli [134]. A 90-es évek elején Reneker és munkatársai demonstrálták az 

oldószeres elektrosztatikus szálképzés széleskörű alkalmazhatóságát [135], a témával 

foglalkozó közlemények száma évről-évre jelentősen gyarapszik. 

Az első tudományos publikációt hatóanyag-tartalmú oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel készült nanoszálakról politejsav és polietilén-vinilacetát alapon az antibiotikum 

tetraciklin-hidroklorid kioldódásának lassítására Kenawy és szerzőtársai mutatták be 2002-

ben [136]. Egy évvel később az oldószeres elektrosztatikus szálképzés legfontosabb előnyeit, 

a nagy fajlagos felületet és az amorf hatóanyag jobb oldhatóságát Verreck és kollégái 
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aknázták ki, hidroxipropil-metilcellulóz nanoszálakba ágyazták a rossz vízoldhatóságú 

gombaellenes itrakonazolt [137]. Az elektrosztatikus szálképzést alkalmazva a hatóanyagok 

kioldódásának javítására való törekvés további példái a rosszul oldódó acetaminofen tartalmú 

polivinil-pirrolidon nanoszálak [138] vagy kutatócsoportunk az egyébként jól oldódó 

donepezil-hidroklorid ultragyors hatóanyag-leadású polivinil-alkohol alapú nanoszálaival 

kapcsolatos eredményei [139]. Yu és munkatársai sikérből kinyert fehérje alapú polimer 

koaxiális elektrosztatikus szálképzésével (hasonlóan a koextrúzióhoz) a szálak magjába 

ágyazott ketoprofén nulladrendű nyújtott kioldódását valósította meg [140]. Nem 

elhanyagolandó, hogy a szálképzés során a szálak a másodperc törtrésze alatt megszilárdulva 

jutnak a gyűjtőre [141], amely egyrészt a hatóanyagok hatékony amorfizálódását biztosítja, 

másrészről a szobahőmérsékleten folytatható eljárással kíméletesen formulálhatók olyan 

biológiai minták, amelyek egyébként érzékenyek az emelt hőmérsékletű szárításra. Fertala és 

Ko szabadalmában marha szérum albumint (BSA) ágyazott politejsav-glikolsav szálakba 

lassítva annak kioldódását [142]. Károsodás nélkül tudtak DNS tartalmú politejsav alapú 

kopolimerekkel szálakat előállítani [143], polivinil-alkohol szálak hónapokig életképesen 

hordoztak megfelelő tárolással különböző vírusokat és baktériumokat [144], utóbbit terápiás 

célra kutatócsoportunk is sikerrel megvalósította [145]. Az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzés gyógyászati alkalmazását összefoglaló közleményben a szájon át bevehető 

készítmények mellett további példákat találunk [146], úgymint sebfedő szövetek [147], 

transzdermális [148] és szövetépítési alkalmazások [149], implantátumok [150]. 

Minthogy a legtöbb polimernek van megfelelő oldószere, az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéshez felhasználható polimerek köre szélesebb az olvadék extrúzióval feldolgozható 

polimerekénél. Jó példa erre a polivinil-pirrolidon (PVP) különböző molekulatömegű 

változatai, amelyeket csak tízezer g/mol-ig lehetséges olvadék extrúzióval a magas 

üvegesedési hőmérsékletek miatt feldolgozni, míg oldószeres módszerrel akár az egymillió 

g/mol feletti (PVP K90) típus is szálképezhető. Könnyen feldolgozhatók oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel természetes polimerek is (zein [140], kitozán [151] stb.). 

Viszont a hatóanyag alacsony oldhatósága a szálképzendő oldatban korlátozhatja a szálakban 

a hatóanyag relatív mennyiségét jelentősen megnövelve a készítmény tömegét, a polimer 

optimális szálképzési koncentrációja az oldatban nem módosítható a szálminőség leromlása 

nélkül. Ezzel szemben olvadék extrúziónál ez a nehézség nem áll fent, könnyen beállítható a 

kívánt hatóanyag-polimer arány [116].  

Az előző fejezetben tárgyalt olvadék extrúzió egy nagy termelékenységű ipari 

eljárásként volt bemutatható, ezzel szemben az oldószeres elektrosztatikus szálképzés 
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laboratóriumi szinten - egy szórófejjel - csupán néhány gramm anyagot termel óránként és a 

méretnövelésre tett eddigi kísérletek mérsékelt eredménnyel jártak [152]. A szórófejek 

beszáradása okozta nehézségek miatt inkább a polimer oldatba merülő forgó testeket 

alkalmaznak a termelékenység növelésére azok felszínén kialakuló oldatrétegből kiinduló 

nagyszámú Taylor-kúpot kihasználva (ún. free-surface kialakítás), azonban egy ilyen elven 

működő tekintélyesebb méretű berendezés is csak pár száz gramm szálat képes előállítani 

óránként (Nanospider® technológia, [153]). Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés 

termelékenységének növelése ezért kiemelt fontosságú az ipari (gyógyszeripari) alkalmazások 

elterjedése érdekében.   

A méretnövelés mellett fontos tárgyalni az elektrosztatikus szálképzés során felhasznált 

oldószer jelenlétének és távozásának kérdését. Az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel 

készült hatóanyag-tartalmú szövedékek előállítása során leggyakrabban használt oldószerek 

fontosabb jellemzőit a 4. Táblázat mutatja.  

 

4. Táblázat Az oldószeres elektrosztatikus szálképzéshez gyakran használt oldószerek forrpontja, 

20 mgC/Nm
3
-nek megfelelő koncentrációhoz tartozó telítési hőmérséklete, határértéke a készítményben és 

a levegővel alkotott elegyének robbanási tartománya 

Oldószer 
Forráspont 

(°C) 

20 mgC/Nm
3
 

kondenzációs 

hőmérséklet (°C) 

Maradék 

oldószer 

határérték (ppm) 

Robbanási 

tartomány 

(térfogat%) 

Diklórmetán 40 -104 600 - 

Dimetil-formamid 153 -39 880 2,2-15,2 

Etanol 78 -67 5000 3,3-19,0 

Tetrahidrofurán 64 -95 720 2,0-11,8 

 

A hatályos 26/2014 (III. 25.) VM Rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves 

vegyület (VOC) kibocsátásának korlátozásáról a gyógyszeripari véggázok VOC határértékét 

20 mgC/Nm
3
-nek határozza meg (azaz a széntartalomra kell átszámítani). A VOC szennyezett 

levegőáramok tisztításának lehetőségeit a költségszinteket is beleértve Khan és Ghoshal 

foglalta össze [154], az oldószer eltávolítása a kilépő levegőáramokból annak módjától 

függetlenül jelentős költségvetési teherrel jár. Felmerül a robbanás biztos berendezések 

szükségessége a jelen lévő oldószer-levegő elegy és a gyújtóforrás (nagyfeszültségű szikra) 

miatt, inertizáció lehet szükséges. A gyógyszerkészítmények előállítása során történő 

oldószerek felhasználásánál a környezetvédelmi szempontokon túl nem szabad megfeledkezni 

a páciensek közvetlen érintkezésének lehetőségéről a termékben maradt oldószerekkel. Az 

oldószermaradványok koncentrációjának határértékét az oldószer típusától függően a 

nemzetközi konszenzuson alapuló irányelvek írják le [155]. Az irányelvek alapján a 3. típusú 
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biztonságosnak tekinthető oldószerek (pl. etanol) határértéke a végtermékben egységesen 

5000 ppm, a 2. típusú limitálandó oldószerek határértéke külön-külön megszabva ennél 

alacsonyabb (ld. 4. Táblázat). 

Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés a szubmikronos mérettartománynak 

köszönhetően egy lépésben képes nagy fajlagos felületű amorf szilárd diszperziót 

előállítani hatékonyan javítva a rossz vízoldhatóságú hatóanyagok kioldódását. Az 

oldószer használatának következményei, valamint a korlátozott termelékenység további 

fejlesztések fontosságára mutatnak rá. 
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2.3.4 Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés alapelvében azonos az előző fejezetben 

tárgyalt oldószeres változattal, azzal a különbséggel, hogy olvadékból történik a szálhúzás az 

elektrosztatikus erő hatására teljesen oldószermentesen. Az elektrosztatikus szálképzés 

történelmi hátterének részleteiből kitűnik, hogy a kutatók előszeretettel próbálkoztak 

olvadékokból is szálat formálni ily módon, C. V. Boys különböző viaszokkal járt sikerrel a 

19. század végén [131]. Ennek ellenére az első olvadék alapú elektrosztatikus szálképzést 

leíró szabadalom C. L. Nortontól több évtizeddel az oldószeres változat szabadalmaztatása 

után (1900) került csak bejegyzésre 1936-ban [156]. Az olvadék alapú technológiáról az első 

tudományos publikáció csak mintegy fél évszázaddal később jelent meg, Larrondo és Manley 

1981-es cikkében polipropilén és polietilén olvadék volt a vizsgált polimer [157]. A 

szakirodalomban fellelhető publikációkat az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzésről 

Hutmacher és Dalton valamint Góra és szerzőtársai foglalták össze, egyben részletes leírást 

adtak a módszerről [158,159]. Az elmúlt pár évtizedben számos termoplasztikus polimerből 

sikerült szálat képezni olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel, amelyek közül a 

fontosabb polimereket az 5. Táblázat mutatja.  

 

5. Táblázat Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel feldolgozott fontosabb polimerek alkalmassága 

gyógyszerhordozóként és szálképzési hőmérsékletük (NA - lézeres fűtés miatt nincs mért hőmérséklet) 

Gyógyszerhordozóként alkalmazható 

polimerek 
Egyéb polimerek 

Politejsav 185-255°C [160] Polietilén 200-220°C [161] 

Poli(tejsav-

glikolsav) 
210°C [162] Polipropilén 200-220°C [163] 

Polikaprolakton 90°C [164] 
Poli(etilén-

tereftalát) 
NA [165] 

Polietilén-glikol-

polikaprolakton 

kopolimer 

60-90°C [166] 
Poli(metil-

metakrilát) 
210°C [167] 

 

Az oldószermentességen túl az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés és az 

oldószeres módozat közötti különbözőség leginkább az elérhető szálátmérőkben jelenik meg. 

Olvadékból is lehetséges szubmikronos szálakat előállítani [161,168], de jellemzően az ily 

módon kapott szálak pár tíz mikrométeres átmérőjűek, amelynek okai: (1) az olvadék 

viszkozitása jelentősen nagyobb az oldatokénál (40-200 Pa∙s szemben a max. 5 Pa∙s-mal), (2) 

a repülő olvadt szálak ritkán végeznek a szálvékonyítást segítő intenzív ostorozó mozgást 

részben a gyors hűlés miatt, (3) nincs távozó oldószer, amely tovább csökkentené a térfogatot 
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[158,160]. Részben a szálátmérő csökkentésére való törekvésnek tudható be az alacsonyabb 

olvadék térfogatáramok alkalmazása, viszont az olvadék esetén a betáplált mennyiség teljes 

hányada szálként marad vissza, kiegyenlítve a termelékenységbeli különbséget a két módszer 

között egy szórófejre vonatkoztatva.  

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés laboratóriumi megvalósításához 

legfontosabb eszköz - a nagyfeszültségű tápegység mellett - az olvadékot előállító és a 

szórófejen keresztül adagoló berendezés. A fűtést és az adagolást legtöbb esetben elektromos 

fűtőtesttel melegített fém vagy műanyag dugattyús hengerrel oldották meg, alacsonyabb 

feldolgozási hőmérsékletű polimereknél (pl. a polikaprolakton már 60°C körül olvad) 

vízkeringetés is megfelel. Találunk példát lézerrel a polimert közvetlenül megolvasztó 

kísérletekre is [168–170], magas hőmérséklet érhető még el olajfűtéssel [171,172]. A 

nagyfeszültség könnyen károkat okozhat az adagoló és a fűtőegység kisfeszültségű 

áramköreiben, ezért legfeljebb a lézeres melegítésnél, ahol az olvadék hőmérsékletének 

pontos mérése nem megoldható, kapcsolják a nagyfeszültséget a szórófejre és a földpotenciált 

a gyűjtőre, egyébként szinte mindig a szórófej földelt.  

A toxikus oldószermaradványtól mentes olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel 

készült biokompatibilis szálakat használhatják szövetépítésre (pl. polikaprolakton [173], 

polietilén-glikol-polikaprolakton kopolimer [174], politejsav [175] szálak) ahol a szálak a 

sejttenyészet vázaként szolgálnak. Az olvadékból készült mikroszálak segítik a sejtek 

vándorlását a viszonylag nagy szálak közötti távolság (porozitás) miatt, az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel kapott sűrű nanoszálas szövedékek nem tekinthetők ideálisnak 

[176]. További érv az olvadékos módszer szövetépítési alkalmazása mellett, hogy a 

szálformálás során az említett ostorozó mozgás hiánya miatt a fókuszáltan a gyűjtőre érkező 

szálakból a tárgyasztal mozgatásával tetszőleges mintázat alakítható ki (9. ábra) [174,177]. 

Jelentős lehet, hogy Wang az oldószeres és az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel 

készült szálak összehasonlítása során nagyobb modulusú poli(metil-metakrilát) szálakat 

kapott olvadékból [167]. Szintén a biokompatibilitást (nincs maradék oldószer, nagy 

porozitásnak köszönhető fokozott sejtmigráció) és a szálak gyűjtésének jól fókuszálhatóságát 

használják ki azok a háromdimenziós belül üreges henger alakú „spulnik” olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel előállítva, amelyeket például az érhálózatba beültetve 

gyógyítható a beteg érszakasz [178–181].  
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  Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés oldószermentessége és a kivitelezésének 

viszonylagos egyszerűsége következtében (az olvadék előállítása mellett csak egy 

nagyfeszültségű tápforrás szükséges) a méretnövelésre is történtek kísérletek [163,182]. 

Legígéretesebbnek a Yang kutatócsoportja által kifejlesztett esernyő alakú szórófej tűnik, 

amelyből többet párhuzamosan kapcsolva már félüzemi szinten elérhető az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés ipari méretnövelésével kapható termelékenység [183].  

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálak nagy fajlagos felülete 

alkalmassá teszi a módszert gyorsított (vagy akár nyújtott) hatóanyag-leadású rendszerek 

létrehozására, hasonlóan az oldószeres elektrosztatikus szálképzésnél bemutatott módokon. 

Az oldószermentes üzemelés nem csupán a szövetépítésnél előnyös, a 

gyógyszerkészítmények szigorú maradék oldószer határértékei (ld. 4. Táblázat) az olvadékos 

módszereknél nem okoznak bonyodalmat. Technológiailag lényeges, hogy az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés kapcsolható csigás extrúderrel az anyagáram biztosítására. 

Laboratóriumi szinten praktikusabb lehet az alapanyag előállítása olvadék extrúzióval, majd 

kisebb mennyiségek újraolvasztásával külön berendezésben elvégezni a szálképzést [184], de 

több példát találni az olvadékkal közvetlenül csigás extrúderen keresztül táplált egy vagy több 

nyílású szórófejre [179,180,185,186]. Annak ellenére, hogy az olvadék extrúzió 

gyógyszertechnológiai alkalmazása szilárd diszperziók előállítására széles körben ismert, az 

olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel más kutatók még nem állítottak elő hatóanyagot 

tartalmazó nagy fajlagos felületű szálas készítményt. Ennek egyik fontos oka, hogy kevés 

kivételtől eltekintve (pl. polikaprolakton) az eddig szálképzésre használt polimerek 

szálképzési hőmérséklete meglehetősen magas hatóanyagok feldolgozására, ugyanakkor 

nagyon kevés gyógyszerészeti szempontból ténylegesen jelentős polimert teszteltek eddig (5. 

Táblázat), olyan publikált polimerre pedig nem találtunk példát, ami gyors hatóanyag-leadású 

készítmény mátrixául szolgálhatott volna. 

9. ábra Olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzéssel és mozgatható tárgyasztallal 

előállított nagy rendezettségű 

polikaprolakton mintázat (~50 µm-es szálak 

~1 mm-es osztásközű négyzethálója) [158]-

ból átvéve 
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Az olvadék extrúzióval kapcsolt olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés 

megfelelő polimer mátrixszal alkalmas lehet hatóanyag-tartalmú gyorsan oldódó nagy 

fajlagos felületű polimer szálak előállítására egy lépésben. Ezzel az új módszerrel 

elkerülhetők az oldószer alkalmazásával járó nehézségek (oldószermaradék a 

termékben, robbanásveszély, oldószergőzök kezelése). Az olvadék extrúziónál már 

említett hatóanyag hődegradáció elkerülése érdekében a szálképzés esetében is érdemes 

a lágyítószerek használatát vizsgálni.  

2.3.5 Szálképzés gázfúvással 

Az elektrosztatikus szálképzés mellett számos más módon is előállíthatók nagy fajlagos 

felületű mikro- és nanoszálak, amely módszereket Luo és szerzőtársai foglalták össze 2012-

ben [187]. A természetes módon képződő növényi és állati eredetű szálak feldolgozását nem 

tárgyalva az elektrosztatikus szálképzés mellett említésre érdemes, akár ipari szintű eljárások 

a következők: 

 a görgők segítségével húzott szálak (pl. melt spinning) 

 két komponens sziget-a-tengerben típusú extrúzióját követően a „tenger” komponens 

kioldásával finom szálak maradnak vissza (conjugate spinning) 

 centripetális erőt kihasználó szálképző módszerek (roto spinning) 

 nagysebességű gázáram (levegő) húzóerejének kihasználása (pl. melt blowing) 

 

Gyógyszertechnológiai szempontok szerint elemezve ezeket az eljárásokat elsősorban a 

gázfúvással végzett szálképzés emelhető ki egyszerűségének köszönhetően. A 

gyógyszerhordozóként alkalmazott polimerekkel a görgős nyújtás nehezen megvalósítható a 

gyenge mechanikai tulajdonságuk miatt (szakadó szálak miatt gyakori újrafűzés stb.), a 

sziget-a-tengerben elv az oldási lépés miatt lehet kétséges. A nagy fordulatszámú centrifugális 

szálképzők, bár léteznek, mégis bonyolultabb berendezések a betáplálás kivitelezése és a nagy 

kinetikus energiájú forgórész biztonságos üzemeltetése miatt. 

A nagysebességű gázáram szálhúzó képessége már régóta ismert, vulkanikus 

tevékenységeknél szeles időben az alacsony viszkozitású olvadt bazalt fröccsenése során 

finom szálak keletkezhetnek nagyobb telepet alkotva, amely a hawaii mitológia tűzistennője 

után „Pelé haja”, illetve cseppek esetén „Pelé könnyei” néven ismert jelenség [188]. Nem 

meglepő tehát, hogy a szálas hőszigetelő üveg- és kőzetgyapot termékek ipari előállítása is a 

szálfúvás elvén történik [189]. Ritkán említik, hogy az oldószeres és az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés úttörő kutatói (J. F. Cooley (1900, [132]), K. Hagiwara (1929, 



39 

[190]), C. L. Norton (1936, [156]), A. Formhals (1944, [191])) mindannyian alkalmaztak a 

szálképzést valamilyen formában segítő levegőáramot. Petryanov az elektrosztatikus erő 

hatására a folyadékból formálódó Taylor kúpot tekintette szűk keresztmetszetnek a 

termelékenység növelésénél [131]. Burger és munkatársai rámutattak, hogy nagysebességű 

levegővel segített oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (electroblowing) jelentősen 

növelhető a termelékenység [192], mégis az első ilyen próbálkozás a hialuronsav igen 

viszkózus oldatának szálképezhetőségét oldotta meg [193] és csak néhány közvetlen 

gyógyszerészeti jelentőséggel nem bíró további publikáció jelent meg a témában. Az 

ugyancsak létező eljárás, az oldat alapú szálfúvás (solution blowing) viszont nélkülözi az 

elektrosztatikus erő jelenlétében fellépő ostorozó mozgás szálvékonyító hatását, valamint a 

szálképződés másik lehetséges módját elektrosztatikusan töltött porlasztott cseppekből [133].  

Zhmayev és munkatársai az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel kapcsoltak 

nagysebességű fűtött gázáramot (gas-assisted melt electrospinning), annak hatékony 

szálvékonyító hatását kihasználva 3,5 μm-ről 180 nm-re csökkent a politejsav szálak átlagos 

átmérője. Ehhez a jelentős átmérő csökkenéshez az elméleti számítások szerint csak 10%-ban 

járult hozzá a levegő húzóereje, és a fő ok a forró levegő lehűlést és megszilárdulást gátló 

hatása volt a repülő szálakra [194]. Azonban a kísérleti alátámasztás megkövetelte volna 

annak kiértékelését, hogy elektrosztatikus erő hiányában csak nagysebességű levegővel 

milyen szálak lettek volna kaphatók, emiatt a gázrásegítéses olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzés előnye nem egyértelmű. 

A polimerek és egyéb termoplasztikus anyagok szálképzése olvadékból csak 

nagysebességű gázáram hatására az olvadék szálfúvás (melt blowing). Az olvadék szálfúvás 

első kísérleteit az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete kezdeményezte az 50-es 

években finom szűrők előállítására a nukleáris kísérletek sugárázásának mérésére 

kémrepülőkön [195]. Később az Exxon Co. fejlesztette ki az ezen az elven alapuló ipari szintű 

eljárást [196]. Ahogyan Dutton a témában íródott összefoglaló közleményében kifejti, az 

olvadék szálfúvási ipar meglehetősen kompetitív, részben ennek tudható be, hogy az ipari 

berendezések jellemzőiről alig találni leírást [197], emiatt a módszer ipari szintű 

termelékenységét szinte sehol nem közlik, de következtethető.  

Szerkezetileg a szálképzés során az olvadékot előállító extrúderhez kapcsolt szerszám 

furatsorán lép ki az olvadék, a nagysebességű gáz a furatsort körbevevő két hosszanti résen 

vagy további furatokon keresztül áramlik (10. ábra). Gahan és Zguris a többnyire 300 μm-es 

olvadék furatok jellemző távolságát 0,6-5 mm-nek adja meg [198]. Ezt és a kutatók által 

alkalmazott 0,2-1 g/perc/furat tartományú olvadékáramot véve egy 10 cm-es szélességű 
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szerszámra 4-160 g/perc termelékenység adódik. Minthogy az olvadék szálfúvás szerszámai 

akár 1 m szélesek is lehetnek, már rövidebb idő alatt is tekintélyes mennyiségű szálas termék 

kapható.  

 

10. ábra Olvadék szálfúvás szerszámának keresztmetszeti ábrája. Az olvadék előállítása extrúderrel, a 

szálak gyűjtése a levegő elszívására alkalmas perforált futószalagon történik. 

 

Az olvadék szálfúvással több tucat különböző vízben nem oldódó - formulációs 

szempontból korlátozott jelentőségű - termoplasztikus polimert feldolgoztak már, a 

legnagyobb gyakorlati jelentősége a polipropilén szálfúvásával készült termékeknek van 

[197]. Az elérhető tipikus szálátmérő 2-10 μm körüli, de többen előállítottak már 

szubmikronos szálakat is [199,200]. Az olvadék szálfúvás technológiájával gyártott szálak 

alkalmazhatók szűrőközegként, szigetelőrétegnek, abszorpciós anyagnak (higiéniás és ipari 

törlőkendők) [201]. Gyógyszerhordozóként leírt olvadék szálfúvott szálakra nem találni 

példát, holott ez a szálképzési módszer az olvadék extrúzióval könnyen kapcsolható 

volna nagy fajlagos felületű hatóanyag-tartalmú szilárd diszperziók előállítására. 
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2.4 További kutatási lehetőségek a szakirodalmi áttekintés alapján 

Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés és az olvadék extrúzió egyaránt kitűnően 

alkalmas rossz vízoldhatóságú hatóanyagok polimer alapú szilárd diszperzióinak előállítására. 

Az olvadék extrúzióban rejlő lehetőségeket már elkezdte kiaknázni a gyógyszeripar, azonban 

az oldószeres elektrosztatikus szálképzés gyógyszertechnológiai alkalmazásáról a 

kutatómunka megkezdése előtt csak kisszámú publikáció jelent meg, e két fontos eljárást 

összehasonlító vizsgálatokat nem publikáltak korábban.   

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés szakirodalmából kitűnt, hogy e módszer 

ötvözni képes az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel kapható nagy fajlagos felületet, és 

az olvadék extrúzió oldószermentes üzemelését, elkerülve az oldószerrel járó technológiai 

nehézségeket, mégsem alkalmazták ezt az eljárást korábban hatóanyag-tartalmú polimer 

szálak előállítására. Ilyen célú kísérleteknél szükség lehet a hatóanyag kémiai stabilitására 

veszélyt jelentő hőstresszt minimalizálni, ami többek között az adott polimer diszperzió 

feldolgozási hőmérsékletét csökkentő lágyítószeres olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzéssel lehetséges.   

Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés az ipari igényeket csak korlátozottan képes 

kielégíteni, ezért egyedülálló képességei ellenére hátrányba kerülhet más formulálási 

eljárásokkal szemben. Az új méretnövelési megoldások vizsgálata megköveteli annak 

igazolását, hogy a szálas termék jellemzői továbbra is a laboratóriumi előállítási módhoz 

hasonló minőségűek maradtak. 

Az elektrosztatikus erőtér szálképző ereje egyszerűen lecserélhető intenzívebb 

nyújtóhatást biztosító nagysebességű gázáramra, de a két módszer ötvözése is előnyös lehet. 

Az iparilag elérhető nagy termelékenységű olvadék szálfúvással jelentősen csökkenthető a 

szálátmérő, amely olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel kevésbé megoldható. Az 

oldószeres elektrosztatikus szálfúvással az elektrosztatikus erőtér szálképző erejét 

megtartva az ideálisnál nagyobb viszkozitású oldatokból is szálas termék állítható elő. 

Azonban sem az olvadék szálfúvás, sem az oldószeres elektrosztatikus szálfúvás nem 

szerepelt korábban gyógyszerhordozó szálakat leíró publikációban azok előállításának 

eszközeként.   
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3 Kísérleti anyagok és módszerek 

3.1 Felhasznált hatóanyagok 

 

1. Carvedilol (Carvedilolum - Ph.Hg.VIII.) 

Összegképlete: C24H26N2O4 

Molekulatömege: 406,5 g/mol 

Megjelenés: fehér vagy csaknem fehér, kristályos por 

Oldhatósága vízben (25°C): 10 μg/ml [202] 

Terápiás hatása: vérnyomáscsökkentő (nem szelektív β-blokkoló) 

Átlagos szemcseméret: ~20 μm 

Alkalmazott dózis: 12,5 mg 

Biohasznosulás: 22% [203] 

 

 

 

2. Spironolakton (Spironolactonum - Ph.Hg.VIII.) 

Összegképlete: C24H32O4S 

Molekulatömege: 416,6 g/mol 

Megjelenése: fehér vagy sárgásfehér por 

Oldhatósága vízben (25°C): 28 μg/ml [204] 

Terápiás hatása: vérnyomáscsökkentő (vizelethajtó) 

Átlagos szemcseméret: ~15 μm 

Alkalmazott dózis: 25 mg 

Biohasznosulás: 60-70% [205] 

 

11. ábra Carvedilol szerkezeti képlete 

12. ábra Spironolakton szerkezeti képlete 
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3. Diklofenák-nátrium (Diclofenacum natricum - Ph.Hg.VIII.) 

Összegképlete: C14H10Cl2NNaO2 

Molekulatömege: 318,1 g/mol 

Megjelenése: fehér vagy enyhén sárgás, kristályos por 

Oldhatósága vízben (25°C): 1110 μg/ml [206] 

Terápiás hatása: nemszteroid gyulladáscsökkentő,  

fájdalomcsillapító 

Átlagos szemcseméret: ~20 μm 

Alkalmazott dózis: 75 mg/2 ml injekciós oldat 

Biohasznosulás: 54% [207] 

 

 

 

4. Itrakonazol (Itraconazolum - Ph.Hg.VIII.) 

Összegképlete: C35H38Cl2N8O4 

Molekulatömege: 706,0 g/mol 

Megjelenése: fehér vagy csaknem fehér por 

Oldhatósága vízben (25°C): 1 μg/ml [208] 

Terápiás hatása: széles spektrumú gombaellenes szer 

Átlagos szemcseméret: ~20 μm 

Alkalmazott dózis: 50 mg 

Biohasznosulás: - (a kristályos formából nem kielégítő a felszívódás) 

 

 

14. ábra Itrakonazol szerkezeti képlete 

 

13. ábra Diklofenák-nátrium szerkezeti képlete 
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3.2 Felhasznált segédanyagok 

 

Polimer mátrixok 

 

1. Eudragit® E (EPO) 

Kationos amorf terpolimer dimetilaminoetil-metakrilát (50%), butil-metakrilát (25%) és 

metil-metakrilát (25%) egységekből, pH=5 alatt vízoldható, ennél lúgosabb kémhatás esetén 

duzzad, átlagos molekulatömege 47000 g/mol, (Evonik Industries AG, Németország) 

 

 

15. ábra Eudragit® E (EPO) szerkezeti képlete 

 

 

2. Kollidon® VA 64 (PVPVA64) 

N-vinilpirrolidon-vinil-acetát amorf kopolimer (1,2:1 mólarány, 6:4 tömegarány), vízoldható 

a pH-tól függetlenül, átlagos molekulatömege 45000-70000 g/mol, (BASF, Németország) 

 

 

16. ábra Kollidon® VA 64 (PVPVA64) szerkezeti képlete 

 

3. Soluplus® (SOL) 

Polivinil-kaprolaktám (57 m/m%), polivinil-acetát (30 m/m%) és polietilén-glikol (13 m/m%, 

M=6000 g/mol) ojtott amorf terpolimer, vízoldható a pH-tól függetlenül, vizes oldatban 

micellákat képez (kritikus micellaképzési koncentráció: 8 mg/dm
3
), átlagos molekulatömege 

90000-140000 g/mol, (BASF, Németország) 
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17. ábra Soluplus® szerkezeti képlete 

 

Egyéb segédanyagok 

 

1. Oldószerek 

Acetonitril, etanol, diklórmetán, dimetil-formamid, diklórmetán, etanol, metanol (GC ill. LC 

minőség, ≥99,8%) oldószerek és 85%-os foszforsav (reagens minőség) került felhasználásra, 

(Merck, Magyarország) 

 

2. Lágyítószerek 

A kísérletek során felhasznált jó vízoldhatóságú lágyítószerek (Merck, Magyarország): 

Triacetin (TA) - M=218 g/mol 

Tween® 80 (TW) - M=1310 g/mol 

Polietilén-glikol (PEG) - Mátl=1500 és 3000 g/mol típusok 

 

 

18. ábra Lágyítószerek: (a) Triacetin, (b) Tween® 80, (c) polietilén-glikol 

 

3. 2-hidroxipropil-β-ciklodextrin (HPβCD) 

Módosított β-ciklodextrin, szolubilizálószer, vízoldhatósága >60g/100 ml, átlagos 

szubsztituáltsági fok: 0,65 hidroxipropil-csoport/glükózegység, M=1400 g/mol, (Roquette, 

Franciaország) 
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19. ábra 2-hidroxipropil-β-ciklodextrin szerkezeti képlete 

 

3.3 Kísérleti módszerek 

3.3.1 Olvadék extrúzió 

A munka során elvégzett extrúziós kísérletek egy MiniLab HAAKE Rheomex CTW5 

típusú laboratóriumi mini-extrúderen történtek (20. ábra (a)). A készülékben már 5-8 

grammnyi polimer-hatóanyag fizikai keverék feldolgozható a garatba kézzel betáplálva. A 20. 

ábra (b) részén látható a felnyitott extrúderház és a fontosabb részek benyilazva. A fontosabb 

paraméterek: 

- Hőmérséklet: a betáplált keverék összetételének megfelelően alakult (100-130°C) 

- Fordulatszám: a betáplált keverék összetételének megfelelően alakult (20-100 

fordulat/perc) 

- Végtermék feldolgozás: az extrudátumokat kioldódás vizsgálat végzése előtt kézi 

mozsárban őröltük és 400 μm-es szitával szitáltuk 

 
20. ábra (a) MiniLab HAAKE Rheomex CTW5 típusú laboratóriumi mini-extrúder, (b) a felnyitott 

extrúderház alkotórészei 
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3.3.2 Oldószeres elektrosztatikus szálképzés 

Az oldószeres elektrosztatikus szálképzési eljárás első lépéseként a polimert és a 

hatóanyagot tartalmazó oldatot kell előállítani. Amennyiben egy új polimert használunk 

szálképzésre, akkor először a polimer koncentrációjának fokozatos növelése mellett 

szálhúzási kísérletekkel kell megtalálni a megfelelő polimer koncentrációt. Az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzési kísérletek során az oldószer vagy oldószerelegy a polimer típusa 

és a feloldott hatóanyag szerint alakult. Az oldódási folyamat meggyorsítása keverőmaggal és 

mágneses keverővel történhet, valamint enyhe melegítéssel. Az elrendezés megfelelt az 

irodalmi összefoglalóban bemutatott konfigurációnak (8. ábra, 31. o). A fontosabb 

paraméterek: 

- Hőmérséklet: szobahőmérséklet (ill. az oldás során melegítés) 

- Adagolási sebesség (oldat): alapanyagtól függően 4-8 ml/h (SEP 10S Plus pumpa, 

Litvánia) 

- Nagyfeszültség: 30 kV (NT-35 készülék, MA2000, Nagykanizsa), nagyfeszültség a 

szórófejen, földpotenciál a gyűjtőlemezen 

- Szórófej-gyűjtő távolság: 15 cm 

- Végtermék feldolgozás: a szálakat a kioldódási vizsgálatokhoz a gyűjtőről eltávolított 

(őröletlen) formában használtuk fel 

3.3.3 Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés kivitelezéséhez saját fejlesztésű 

berendezést használtunk, amelynek részletes bemutatása a 7. fejezetben (Melléklet A.) 

tekinthető meg. A megtervezett és megépített szálképző berendezés egymaga képes a 

hőmérsékletet szabályozni és az állandó térfogatáramú adagolást biztosítani. Az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés első lépése a készülék lelkének, a fém dugattyús adagoló 

hengerének a feltöltése a pár milliméteresre felaprított extrudált termékkel (>0,5 g 

mennyiség). A készülék összeszerelése után fűtéssel és az extrudátum folyamatos 

kompressziójával a dugattyú segítségével előállítható a homogén olvadék a henger 

hőmérsékletén (ún. adagolási hőmérséklet, TB). A szórófej hőmérsékletét (TA) beállítva a 

nyomás hatására kipréselődő olvadék nagyfeszültségű erőtérbe adagolható (a pontos 

elrendezést lásd a 4.2. fejezetben). A gyűjtésre alkalmazható sík lemez, vagy kis frekvencián 

forgó fém dob (ld. Melléklet B., 8. fejezet). A fontosabb paraméterek: 

- Hőmérséklet: az alapanyagtól függően alakult (120-155°C), az adagolási hőmérséklet 

(TB) mindig az extrúziós előállítási hőmérsékletnek felelt meg 
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- Adagolási sebesség (olvadék): 0,5-1 ml/h 

- Nagyfeszültség: 30 kV (NT-35 készülék, MA2000, Nagykanizsa), nagyfeszültség a 

gyűjtőlemezen, földpotenciál a szórófejen 

- Szórófej-gyűjtő távolság: 10 cm 

- Végtermék feldolgozás: a szálakat a kioldódási vizsgálatokhoz a gyűjtőről eltávolított 

(őröletlen) formában használtuk fel 

3.3.4 Olvadék szálfúvás 

Az olvadék szálfúváshoz szintén az előző pontban említett saját fejlesztésű készüléket 

használtuk a szórófej módosításával és egy külső levegőt fűtő egység alkalmazásával. A 

továbbfejlesztés részleteit a 10. fejezet (Melléklet D.) mutatja be. Az olvadék előállítása 

ennek megfelelően mindenben megegyezik az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzésnél 

leírtaknál. A szálak képzése az olvadék és a fűtött levegő (TGAS) egyidejű áramoltatására 

alkalmas koaxiális szórófejjel történt. A fűtött levegő hőmérséklete (TGAS) az előzetes 

vizsgálatoknak megfelelő értékre lett beállítva. A fontosabb paraméterek: 

- Hőmérséklet: az alapanyagtól függően alakult (145°C), az adagolási hőmérséklet (TB) 

mindig az extrúziós előállítási hőmérsékletnek felelt meg 

- Adagolási sebesség (olvadék): 1 ml/h 

- Gáz térfogatáram: 12 liter/perc, 1,6 bar absz. nyomás a szórófejben tűszeleppel 

beállítva (SF 1 FF (Atlas Copco, Svédország) olajmentes membránkompresszor) 

- Szórófej-gyűjtő távolság: 30 cm, a gyűjtő egy lyukas oldalú kosár volt 

- Végtermék feldolgozás: a szálakat a kioldódási vizsgálatokhoz a gyűjtőről eltávolított 

(őröletlen) formában használtuk fel 

3.3.5 Oldószeres elektrosztatikus szálfúvás 

Az oldószeres elektrosztatikus szálfúvás az oldószeres elektrosztatikus szálképzéstől 

annyiban különbözik, hogy a szórófej a viszkózus oldat beadagolása mellett nagysebességű 

levegőáramot (ebben az esetben fűtetlen) biztosítunk. Az oldat összetétele az előzetes 

optimalizálási kísérleteknek megfelelően alakult. Az alkalmazott szórófej az olvadék 

szálfúvásnál használttal egyezett meg. A fontosabb paraméterek: 

- Hőmérséklet: szobahőmérséklet (a gázáram sem fűtött) 

- Adagolási sebesség (oldat): 4-40 ml/h között (SEP 10S Plus pumpa, Litvánia) 

- Gáz térfogatáram: 20 liter/perc tűszeleppel beállítva (SF 1 FF (Atlas Copco, 

Svédország) olajmentes membránkompresszor) 
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- Nagyfeszültség: 30 kV (NT-35 készülék, MA2000, Nagykanizsa), nagyfeszültség a 

szórófejen, földpotenciál a gyűjtőlemezen 

- Szórófej-gyűjtő távolság: 30 cm 

- Végtermék feldolgozás: a szálakat a kioldódási vizsgálatokhoz a gyűjtőről eltávolított 

(őröletlen) formában használtuk fel 

3.3.6 Nagysebességű oldószeres elektrosztatikus szálképzés 

Az nagysebességű oldószeres elektrosztatikus szálképzéshez az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés méretnövelésére kifejlesztett berendezést használtuk, amely 

eszköz fejlesztésének menete és műszaki részletei nem képezik ezen értekezés tárgyát. 

Röviden, a szálképzendő oldat egy nagy fordulatszámmal forgó félgömb alakú fém szórófejre 

jut, a forgással egyidejűleg elektrosztatikus erőtér hatására szálképzés játszódik le. A 

fontosabb paraméterek: 

- Hőmérséklet: szobahőmérséklet 

- Adagolási sebesség (oldat): 1500 ml/h (SEP 10S Plus pumpa, Litvánia) 

- Nagyfeszültség: 50 kV (NT-65 készülék, MA2000, Nagykanizsa), nagyfeszültség a 

szórófejen, földpotenciál a gyűjtőlemezen 

- Forgórész fordulatszáma: 40000 fordulat/perc 

- Szórófej-gyűjtő távolság: 35 cm 

- Végtermék feldolgozás: a szálakat a kioldódási vizsgálatokhoz a gyűjtőről eltávolított 

(őröletlen) formában használtuk fel 

3.3.7 Porlasztva szárítás 

A porlasztva szárítást szilárd diszperziók előállítására ProCept 4M8-TriX (Belgium) 

berendezéssel végeztük. A porlasztva szárítás fontosabb paraméterei: 

- Szórófej: 0,4 mm-es kétfázisú típus 

- Porlasztó levegő nyomás: 0,4 bar 

- Porlasztó levegő hőmérséklet: 70°C 

- Porlasztó levegő térfogatáram: 300 l/perc 

- Adagolási sebesség (polimer+hatóanyag oldat): 150 ml/h  

3.3.8 Fagyasztva szárítás 

A fagyasztva szárítás első lépése a hatóanyag és az adott segédanyag vizes oldatainak 

10 perces fagyasztása volt acetonos szárazjégben (-78°C), amit a fagyott oldatot tartalmazó 
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üvegedény azonnali behelyezése az előre lehűtött Christ Alpha 1-4 (Martin Christ 

Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Németország) fagyasztva szárítóba (legalsó hűtött rész) és 

a készülék lezárása utáni vákuumozás követett. A fagyasztva szárítás a vákuumterében -52°C-

on 24 óráig tartott. 

3.3.9 Filmöntés 

A filmöntés során a polimer és a hatóanyag oldatát négyzetes szilikon formába 

(4x100x100 mm) öntöttük. Az oldószer elpárolgását szárítószekrénybe helyezéssel 

gyorsítottuk 50°C-on. A kész film vastagságát tolómérővel határoztuk meg. A kioldódási 

kísérletek előtt a filmeket apróra daraboltuk, de nem őröltük.  

3.4 Vizsgálati módszerek 

3.4.1 Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és szálátmérő analízis 

A SEM vizsgálatokat JEOL JSM-6380LA típusú pásztázó elektronmikroszkóppal 

végeztük 15 ill. 30kV gyorsító feszültség és 8-16 mm-es mintatávolság mellett nagy 

vákuumban. A vizsgált mintákat kétoldalú szén-ragasztóval réz tuskókhoz rögzítettük, majd 

az aranyozás (JEOL 1200 típusú berendezés, a töltődés elkerülése érdekében) után több 

nagyításban készítettünk felvételeket. 

A szálak átmérő eloszlását a készült SEM képek alapján saját fejlesztésű képanalizáló 

algoritmussal értékeltük ki. Az algoritmus lényege, hogy a SEM képekre véletlenszerűen 

elhelyezett pontok mentén történik az átmérő mérése, és nem az operátor határozza meg 

önkényesen a mérés helyét. A szálas mintákról készült 10 darab SEM felvétel mindegyikén 

10 darab átmérő mérődött ily módon (100 átmérő mintánként). A véletlen pontok elhelyezése 

a SEM felvételeken és a kézzel (vektorgrafikus rajzprogram (Inkscape, GNU) segítségével) 

berajzolt átmérők kinyerése számok formájába két különálló szoftverrel történt 

(programnyelv: C++, Visual Studio, Microsoft). 

3.4.2 Olvadék reológia 

A reológiai vizsgálatokat AR 2000 típusú reométeren végeztük (TA Instruments, USA). 

Az olvasztott minták viszkozitás mérései 40 mm átmérőjű rozsdamentes forgó tányér (felső) 

és teflon bevonatú Peltier modul (alsó) között (21. ábra) történtek hűtés közben 5°C/perc 

sebességgel, 500 μm-es réssel, oszcillációs módban 1 Hz frekvenciával, állandó 1000 μNm 

nyomaték fenntartása mellett. A hőmérsékletek a polimertől függően a 180°C-100°C hűtési 
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tartományt ölelték fel. Mintánként háromszor ismételtünk. Az oszcillációs mérések a lineáris 

viszkoelasztikus régióban (LVR) történtek, amelynek igazolására dinamikus oszcillációs 

stressz méréseknek vetettük alá a mintákat a nyírást 1,25 és 12500 μNm között fokozatosan 

növelve a hűtési tartományt lefedő három különböző hőmérsékleten, 500 μm-es réssel. 

Amennyiben a kísérleti terv megkövetelte, az olvadék viszkozitásának frekvenciafüggését is 

vizsgáltuk adott hőmérsékleten 0,01 és 100 Hz között növelve a frekvenciát, 500 μm-es 

réssel.  

 

21. ábra AR2000 reométer olvadékok vizsgálatára oszcillációs módban 

 

3.4.3 Fázisoldhatósági izoterma meghatározás (Phase-solubility) 

A ciklodextrinek és a hatóanyagok komplexálódásának kiértékelésére alkalmazott 

módszer, - az ún. melegítéses eljárás - a következők szerint történik [209]. A hatóanyagot 

feleslegben adagolva 0-50 w/v%-os (w/v% - 1 g anyag 1 ml kész oldatban 100%-nak felel 

meg) koncentrációjú ciklodextrin tisztított vizes oldataihoz a keletkező szuszpenziót 60 percig 

60°C-on ultrahangos fürdőbe helyeztük (Cole-Parmer, USA). A keveréket ezután hagytuk 

lehűlni szobahőmérsékletre és 7 napon keresztül rázattuk 250 fordulat/perc fordulatszámon 

(KS 15 A rázató, EB Edmund Bühler GmbH, Németország). A rázatás után szűrést (0,45 μm) 

követően az oldott formában maradt hatóanyag koncentráció UV-VIS detektálású fordított 

fázisú folyadékkromatográfiával (HPLC) lett meghatározva. Az Agilent 1100 HPLC 

berendezés (Agilent, USA) egy Phenomenex Luna C18 150x4,6 mm-es oszloppal (5 μm-es 

szemcsék, Phenomenex, Nagy-Brittannia) volt felszerelve. Diklofenák nátriumsó esetén az 

izokratikus elúciós program 80% metanol és 20% 2,5-es pH-jú foszforsavoldat elegyének 1,5 

ml/perc térfogatáramú adagolását jelentette. Az injektálási térfogat 20 μl, a detektálási 

hullámhossz 315 nm volt. A koncentrációk az előzetes kalibráció alapján számíthatók voltak. 
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3.4.4 Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A DSC vizsgálatokat TA Instruments Q2000 típusú berendezéssel végeztük (TA 

Instruments, USA). A bemért minták tömege 2-3 mg között változott, a mérés zárt Perkin 

Elmer alumínium tégelyekben, a mintától függő hőmérséklet-tartományban, nitrogén 

atmoszférában (50 ml/perc öblítés), 10°C/perc fűtési sebességgel történt. 

3.4.5 Röntgen pordiffrakció (XRPD) 

A röntgendiffrakciós mérések egy X’PERT PRO MPD (PANalytcal, Hollandia) 

készülékkel történtek. A mérések során a mintákat egy fémtokkal ellátott szilícium lapkára 

egyenletesen elrendezve vittük fel, a fémtok szerepe a Si lapka pozícionálása a detektor és a 

sugárforrás között, tisztítás céljára szétszedhető. A készülék jellemzői és a mérés paraméterei: 

128 csatornás rögzítés (2°-ot mér egyszerre), 15 mm széles röntgennyaláb. Sugárforrás: Cu-

Kα, λ= 1,5406 Å, szűrő: Kβ (Ni), Ucső= 40 kV, Icső= 30 mA. Mérési tartomány: 2θ = 4°-

42°, lépésköz: 0,0167 mm, mérési idő lépésenként: 15 sec. 

3.4.6 Raman mikrospektrometria 

A Raman térképezésekhez Horiba Jobin-Yvon LabRAM rendszert használtunk egy 

külső dióda lézerrel (785 nm, 80 mW) és egy Olympos BX-40 optikai mikroszkóppal 

kapcsolva. Az extrudált mintákat óvatosan keresztbe vágva egy lapos felületet alakítottunk ki, 

majd 100x-os nagyítású objektívvel térképeztünk a homogenitás és a hatóanyag kristályossági 

fokának megállapítása céljából. A vizsgált terület 25x25 μm volt minden esetben. A 

komponensek koncentrációit a legkisebb négyzetek módszerével becsültük a megfelelő 

referenciaspektrumok felhasználásával. A térképek vizuális ábrázolásához LabSpec 5.41-es 

szoftvert használtunk (Horiba Jobin-Yvon).   

3.4.7 Fourier-transzformációs infravörös spektrometria (FTIR)  

A méréseket Bruker Tensor 37 típusú (Bruker, Németország) DTGS detektorral felszerelt 

Fourier-transzformációs infravörös spektrométeren végeztük. A vizsgálandó anyagok porát 

KBr-dal 200 bar nyomással pasztilláztuk (Camilla OL95, Manfredi, 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.  
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3.4.8 Tisztaság vizsgálat - fordított fázisú HPLC mérés 

A hatóanyag kémiai stabilitását az előállítási eljárások és a tárolási tesztek során fordított 

fázisú folyadékkromatográfiás mérésekkel vizsgáltuk (Agilent 1200 HPLC rendszer, Agilent, 

USA).  

 Carvedilol esetén a következő gyógyszerkönyvi módszeren alapuló mérést 

alkalmaztuk:  

Gradiens elúció - A eluens: 0.1 M-os foszforsav; B eluens: acetonitril 

0. perc - 25% B; 40. perc - 60% B; 45. perc - 60% B; 55. perc - 25% B 

Térfogatáram: 1 ml/perc; Hőmérséklet: 25°C; Injektált térfogat: 20 μl; Detektálási 

hullámhossz: 285 nm; Hatóanyag névleges koncentrációja az oldatban: 1 mg/ml 

Alkalmazott oszlopok: Thermo ScientificTM BDS Hypersil C18, 5 μm, 250x4,6 mm; 

vagy Phenomenex Luna C18, 150x4,6 mm, 5 μm; A bomlástermékek mennyisége a 

főcsúcs területe alapján került meghatározásra. 

 Diklofenák esetén a következő gyógyszerkönyvi módszeren alapuló mérést 

alkalmaztuk: 

Izokratikus elúció - Eluens: 34% 0,8 g/liter NaH2PO4 foszforsavval pH=2,5-re állítva 

és 66% metanol keveréke 

Térfogatáram: 1 ml/perc; Hőmérséklet: 25°C; Injektált térfogat: 20 μl; Detektálási 

hullámhossz: 254 nm; Hatóanyag névleges koncentrációja az oldatban: 1 mg/ml 

Alkalmazott oszlop: Phenomenex Luna C18, 150x4,6 mm, 5 μm; A bomlástermékek 

mennyisége a főcsúcs területe alapján került meghatározásra. 

3.4.9 In vitro kioldódás vizsgálat 

A kioldódási vizsgálatok egy Erweka DT6 típusú kioldó készülékkel történtek (USP II 

berendezés (lapát), Németország). A keverő fordulatszáma az adott mintától függően 50 és 

100 fordulat/perc volt, a kioldóközeget szintúgy a kioldandó minta határozta meg (900 ml 0,1 

mol/dm
3
 koncentrációjú sósavoldat (pH=1,2), vagy 900 ml 6,8-as pH-jú 100 mM-os foszfát 

puffer). A kioldóközeg hőmérséklete 37±0,5°C volt. A mintavétel időpontjai a minták jósolt 

kioldódási sebességének megfelelően alakultak. A kioldódás követése Hewlett Packard 

8452A típusú UV-VIS spektrofotométerrel történt. A carvedilolnak 242 nm-es, a 

spironolaktonnak 244 nm-es, az itrakonazolnak 254 nm-es hullámhosszon határoztuk meg a 

koncentrációját az előzetesen elvégzett kalibráció alapján, ezeken a hullámhosszokon a 

segédanyagok nem vagy csak elhanyagolható mértékben nyelnek el. 
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4 Kísérleti eredmények és értékelésük 

A szakirodalmi áttekintés során megbizonyosodhattunk arról, hogy a rossz 

vízoldhatóságú hatóanyagok formulálására alkalmazható módszerek közül az egyik 

legígéretesebb stratégia a szilárd diszperziók előállítása lehet, különösen, ha nagy fajlagos 

felület is kialakítható. Mindezek alapján e doktori munka fő céljaként a nagy számban 

előforduló rossz vízoldhatóságú hatóanyagok kioldódásának javítására alkalmas hatékony 

szilárd diszperziós eljárások fejlesztését tűztük ki. A kiválasztott technikák esetén fontos 

szempont volt a folyamatos üzemű működés, amely gazdaságossága és a kialakult kedvező 

szabályozási környezet miatt új igényeket teremtett a gyógyszeripari gyártásszemléletben. 

 

A kapcsolódó kutatási témák megvalósítása során kapott eredményeket a következő 

témájú fejezetek mutatják be.  

 A Soluplus® nevű új polimerrel a rossz vízoldhatóságú spironolakton 

vérnyomáscsökkentő hatóanyag kioldódási jellemzőit kíséreltük meg javítani olvadék 

extrúzióval és oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel. Az előállított szilárd 

diszperziók jellemzése alapján levont következtetések szerint jelöltük ki a további 

fejlesztések irányvonalait. 

 Olvadék extrúzió és az oldószeres elektrosztatikus szálképzés mellett az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel próbáltuk az ugyancsak rossz vízoldhatóságú és 

vérnyomáscsökkentő hatású carvedilol kioldódását gyorsítani. Ehhez egy savas 

közegben oldódó polimert választottunk (Eudragit® E), az olvadék alapú szálképzés 

kivitelezéséhez pedig egy erre alkalmas készülék fejlesztése történt meg. 

 Az olvadék alapú módszerek, köztük az olvadék extrúzió és az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés üzemi hőmérsékleteinek csökkentése (azaz a degradáció 

minimalizálása) érdekében különböző lágyítószerek hatását vizsgáltuk a korábban 

használt Eudragit® E - carvedilol rendszerben.    

 Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés méretnövelésére használható nagysebességű 

oldószeres elektrosztatikus szálképzés teljesítőképességét vizsgáltuk a rossz 

vízoldhatóságú gombaellenes itrakonazol kioldódásának javítására a laboratóriumi 

szintű oldószeres elektrosztatikus szálképzés, a porlasztva szárítás és filmöntés 

módszerekkel összehasonlítva. 
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 Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéshez kifejlesztett berendezést módosítva 

az iparilag hozzáférhető nagy termelékenységű olvadék szálfúvást és az 

elektrosztatikus szálképzést (olvadékból és oldatból) vizsgáltuk a carvedilol ezúttal 

pH-független gyors hatóanyag-leadású szálas gyógyszerhordozó rendszereinek 

előállítására. 

 Az olvadék szálfúvás során gyűjtött tapasztalatokat is kihasználva a diklofenák 

nátriumsóját tartalmazó ciklodextrin alapú rekonstitúciós bolus injekciós készítményt 

kívántunk fejleszteni polimer-mentes oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel és 

szálfúvással, amely a forgalmazott hasonló összetételű készítmény esetén tapasztalt 

oldat instabilitást küszöböli ki. Az alkalmazott ciklodextrin (HPβCD) nem csak 

oldhatóság növelő, hanem a szálképző segédanyag szerepét is betölti. 
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4.1 Olvadék extrúzió és oldószeres elektrosztatikus szálképzés 

alkalmazása spironolakton kioldódásának javítására 

A spironolakton (SPIR) a Biofarmáciai Osztályozási Rendszer II. osztályába tartozó jól 

felszívódó, de rosszul oldódó vízhajtó vérnyomáscsökkentő hatóanyag. Tekintve, hogy a 

SPIR oldhatósága vizes közegben 28 mg/l [204], az emésztőrendszer modellezésére használt 

900 ml-es kioldóközegben az általunk választott dózis (25 mg) még éppen feloldódik, 

azonban nem kielégítő sebességgel a kis hajtóerő és a kristályos forma stabilitása miatt.   

A SPIR kioldódásának javítására újfajta amfifil polimer mátrix alkalmazását kíséreltük 

meg. Ilyen amorf terpolimer a BASF (Németország) által rossz vízoldhatóságú hatóanyagok 

formulálására a közelmúltban kifejlesztett Soluplus® márkanevű anyag [210]. A Soluplus® 

amfifil szerkezete (17. ábra, 45. o) vizes közegben micellaképzővé teszi a polimert, amely 

szilárd fázisban is képes a hatóanyag egyfajta szolubilizációjára. A hidrofil rész a polietilén-

glikol (PEG 6000-es) frakcióhoz rendelhető, az apoláris részeket a vinil-kaprolaktám és a 

vinil-acetát részek adják. Alacsony üvegesedési hőmérséklete (~70°C) miatt e polimer 

segédanyag már viszonylag alacsonyabb hőmérsékleteken is jól feldolgozható olvadék 

extrúzióval. Emellett tapasztalataink szerint a Soluplus® oldószeres elektrosztatikus 

szálképzésre is alkalmazható. 

A Soluplus®-ról a kísérleti munka megkezdése előtt független (értsd: nem a gyártó által 

publikált) vizsgálat nem jelent meg. A spironolaktont kétféle folyamatos eljárással - olvadék 

extrúzióval és oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel - diszpergáltuk Soluplus® mátrixban. 

Az elkészült szilárd diszperziókat szilárdanalitikai jellemzésnek és kioldódási kísérleteknek 

vetettük alá.   

4.1.1 Spironolakton tartalmú szilárd diszperziók előállítása és alaktani 

vizsgálata 

A Soluplus® - SPIR szilárd diszperziókat tehát kétféle eljárással (olvadék extrúzió és 

oldószeres elektrosztatikus szálképzés), és kétféle SPIR koncentrációban (10 és 20%) 

állítottuk elő. Az előállítási eljárások részleteit a 6. Táblázat mutatja. A SPIR és a polimer jó 

etanolos oldhatóságát kihasználva az elektrosztatikus szálképzés ezzel az oldószerrel történt 

az előzetesen optimált polimer koncentrációt beállítva. Az olvadék extrúziót a polimer 

üvegesedési hőmérséklete felett ~50°C-al végeztük 120°C-on, az extrúderből kilépő olvadék 

hamar megszilárdult, ami a kezelhetőséget segíti a gyártás során.   
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6. Táblázat Soluplus® és spironolakton (SPIR) olvadék extrúzióval és oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel készült szilárd diszperzióinak fontosabb előállítási paraméterei  

Minta Eljárás SPIR  
Polimer-EtOH 

arány 
Hőm. 

Feldolgozási 

sebesség 
Termelékenység 

Soluplus+10%SPIR EX 
Olvadék 

extrúzió 
10% - 120°C 10 rpm ~20 g/h 

Soluplus+20%SPIR EX 
Olvadék 

extrúzió 
20% - 120°C 10 rpm ~20 g/h 

Soluplus+10%SPIR SES 

Oldószeres 

elektrosztatikus 

szálképzés 

10% 
2,5 g Soluplus 

+ 10 ml EtOH 
25°C 8 ml/h ~2 g/h 

Soluplus+20%SPIR SES 

Oldószeres 

elektrosztatikus 

szálképzés 

20% 
2,5 g Soluplus 

+ 10 ml EtOH 
25°C 8 ml/h ~2 g/h 

 

A Soluplus+20%SPIR extrudátum és az ugyanolyan összetételű oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel készült termékek elektronmikroszkópos felvételeit a 22. ábra 

mutatja. A sárgásfehér átlátszatlan extrudátumok könnyen törhetők voltak, ezáltal az őrölt 

extrudátum is könnyen előállítható volt. A hatóanyag jelenlététől függetlenül homogén 

hibamentes termékeket kaptunk elektrosztatikus szálképzéssel, s a szálak átmérője 

(szubmikronos vastagságú szálak jelenléte mellett) átlagosan 1-2 μm körül ingadozott (22. 

ábra (c)). A szálak esetén a jelentősen megnövelt fajlagos felülettől a SPIR kioldódásának 

gyorsulását vártuk.  

 

 

22. ábra Soluplus+20%SPIR összetételű szilárd diszperziók (a) olvadék extrúzióval és (b, c) oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel előállított mintáinak elektronmikroszkópos felvételei 
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4.1.2 Differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatok eredményei 

Az extrudátum és az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel készült mintákat DSC 

vizsgálatoknak vetettük alá a hatóanyag kristályossági fokának meghatározására (23. ábra).  

 

 

23. ábra Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) termogramok: tiszta kristályos spironolakton, tiszta 

Soluplus® polimer, ezek 10%-os fizikai keveréke, valamint a Soluplus® - spironolakton olvadék 

extrúzióval (EX) és oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) készült szilárd diszperziói 

 

A kristályos SPIR olvadáspontjához tartozó éles endoterm olvadáscsúcs 213°C körül 

volt mérhető. A tiszta Soluplus® esetében a méréstartományon belül csak az üvegesedési 

hőmérséklethez tartozó jelet lehetett észlelni 70-80°C körül. A polimer és a hatóanyag fizikai 

keverékében a kristályos hatóanyag olvadása ugyancsak könnyen detektálható volt. Azonban 

az elkészített Soluplus®-SPIR szilárd diszperziókban a termogramok alapján nem volt 

detektálható mennyiségű kristályos hatóanyag, azaz a DSC vizsgálatok a SPIR amorfizációját 

igazolták.  

A legalacsonyabb üvegesedési hőmérséklete az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel előállított mintáknak volt, az extrudátumok esetén a hatóanyag mennyiségétől 

függetlenül magasabb hőmérsékleten volt mérhető ez a fázisátmenet. A tiszta polimerhez 

képest a mintáknak kivétel nélkül alacsonyabb üvegesedési hőmérséklete volt, azaz az amorf 

SPIR lágyítószerként viselkedett a mátrixban. Ennek a lágyító hatásnak az eltérő mértéke 

utalhat arra, hogy oldószeres elektrosztatikus szálképzésnél homogénebb hatóanyag eloszlás 
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tudott kialakulni, míg extrúziónál kevésbé volt teljes az elegyedés, ami által a hatóanyag 

lágyító hatása korlátozottabban jelent meg. 

 

4.1.3 Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei 

A Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok segítségével szintén a spironolakton 

kristályossági fokára következtethetünk a szilárd diszperziókban (24. ábra).  

 

24. ábra Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok (XRPD) eredményei: a tiszta kristályos spironolakton, a 

tiszta Soluplus® polimer, valamint a Soluplus® - spironolakton olvadék extrúzióval (EX) és oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel (SES) készült szilárd diszperzióinak diffraktogramjai 

 

A kristályos SPIR diffraktogramján a kristályrácsra jellemző éles csúcsok mérhetők, 

amelyek közül a legintenzívebbek a 2θ=14,5°, 16,9° és 17,6° félkúpszögeknél jelentkeztek. 

Az amorf Soluplus® nem mutat diffrakciós jelenséget, csak a széles amorf háttér mérhető. 

Hasonlóan amorf jelleget mutattak az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel előállított 

minták, a hatóanyagot tartalmazó szálak egyik koncentráció esetén sem mutattak 

kristályosságra utaló csúcsot. Az extrudátumok esetén 10% hatóanyag-koncentrációnál nem, 

20%-nál viszont megjelentek a SPIR legintenzívebb diffrakciós csúcsai, amelyek kristályos 

SPIR jelenlétére, azaz részleges amorfizációra utalnak. Ez az eredmény összhangban van az 

extrudátumoknál a DSC mérések során tapasztalt mérsékeltebb lágyító hatással, a szeparált 

kristályos fázisnak nincs a polimer láncok mozgását könnyítő hatása. 

Az értekezéshez nem tartozó további vizsgálatok (Raman mikrospektrometria) 

igazolták, hogy az extrudátumokban még 10% hatóanyag-koncentrációnál is jelen volt 

detektálható kristályos hányad, az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel készült szálakról 

ugyanez nem volt kimutatható [211].    
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4.1.4 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 

A rossz vízoldhatóságú hatóanyagok szilárd diszperziós készítményeinek legfontosabb 

vizsgálati módszere (a kitűzött célnak megfelelően) a hatóanyag-leadás profiljának 

meghatározása. A Soluplus®-SPIR rendszerek kialakításával jelentős javulás volt mérhető a 

kioldódási sebességben (25. ábra). Minthogy a SPIR a Soluplus®-hoz hasonlóan nem 

ionizálódó molekula (ld. SPIR képlet 12. ábra, 42. o), a pH nem befolyásolja az oldhatóságot, 

ezért kioldóközegnek desztillált vizet választottunk. A kristályos SPIR csak lassan oldódott, 

egy óra után is csak 50% körüli volt a hatóanyag-leadás, a dózis teljes hányadának 

beoldódásához pedig a csökkenő hajtóérő miatt 8 órára volt szükség. A kristályos SPIR 

Soluplus®-szal alkotott fizikai keverékét (10% SPIR) vizsgálva mérhető volt némi javulás a 

polimer szolubilizáló képességének köszönhetően, de még így is több órára volt szükség a 

teljes oldódáshoz. A leggyorsabb kioldódást a 10% SPIR-t tartalmazó szálak mutatták (a teljes 

dózis 10 perc alatt majdnem teljesen feloldódott a nagy fajlagos felületnek köszönhetően), 

míg az azonos összetételű őrölt extrudátum oldódása némileg lassabb volt. A Soluplus+20% 

SPIR szálak esetében a hatóanyag hidrofóbizáló hatása intenzíven megjelent, 15 perc alatt 

legfeljebb 65% SPIR oldódott ki. Az őrölt 20%-os extrudátumból alig 50% oldódott fel 

ugyanennyi idő alatt, amely a kisebb felület mellett magyarázható a bizonyítottan jelen lévő 

kristályos fázis további lassító hatásával.   

 

25. ábra Kioldódási eredmények: a kristályos spironolakton, a Soluplus® és 10% spironolakton fizikai 

keverékének, valamint a Soluplus® - spironolakton olvadék extrúzióval (EX) és oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel (SES) készült szilárd diszperzióinak kioldódási görbéi [25 mg dózis, kosár, 

100 rpm, 37°C, 900 ml desztillált víz, n=3] 
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4.1.5 Konklúzió - Spironolakton kioldódásának javítása 

A rossz vízoldhatóságú spironolakton vérnyomáscsökkentő kioldódási jellemzőinek 

javítására a gyógyszerformulálás területén újonnan megjelent Soluplus® amfifil terpolimert 

alkalmaztuk olvadék extrúzióval és oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel feldolgozva. Az 

extrudált és a szálas mintákat elemezve a differenciális pásztázó kalorimetria vizsgálatok nem 

mutattak hatóanyag kristályosságra utaló olvadáscsúcsot. A tiszta polimerhez viszonyított 

üvegesedési hőmérséklet csökkenések révén a hatóanyag-polimer elegyedésének szintjére 

következtethettünk, amely az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel készült termékeknél 

teljesebb volt. A Röntgen pordiffrakciós mérések is alátámasztották, hogy a szálas Soluplus®-

SPIR anyagokban nem volt nyoma kristályos fázisnak, míg a 20% SPIR-t tartalmazó 

extrudátumban egyértelműen a kristályos hatóanyag polimorf jelenlétét igazoltuk. Az extrúzió 

behatárolt amorfizáló képessége ebben az esetben a viszonylag alacsony feldolgozási 

hőmérséklettel magyarázható a hatóanyag olvadáspontjához viszonyítva (120°C ill. 213°C). 

Ezen a hőmérsékleten a hatóanyag kristályainak nincs esélye megolvadni, egyetlen mód az 

amorfizációra a szilárd hatóanyag beoldódása lehet az olvadt polimer mátrixba az intenzív 

keverés segítségével. Más a helyzet azonban, ha az olvadék extrúzió hőmérséklete a 

hatóanyag olvadáspontjához közel esik, ekkor a két olvadék (hatóanyag és polimer) keverése 

homogén amorf szilárd diszperziót eredményezhet. A spironolakton kioldódási jellemzői a 

különböző termékek esetén úgy alakultak, ahogy a szilárdanalitikai vizsgálatok alapján várni 

lehetett. Gyors oldódás adódott kisebb hatóanyag-koncentráció esetén, különösen akkor, 

amikor a jelentősen nagyobb felületet eredményező oldószeres elektrosztatikus szálképzést 

alkalmaztuk.  
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4.2 Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés gyógyszertechnológiai 

alkalmazása 

Az előző fejezetben az oldószeres elektrosztatikus szálképzés és az olvadék extrúzió 

összehasonlítása során megmutatkozott a fajlagos felület növelésének gyorsító hatása a 

hatóanyag kioldódására. Az oldószermentes üzemelés és a nagy termelékenység azonban 

olyan érvek az olvadék extrúzió mellett, hogy felmerült, lehetséges volna-e nagy fajlagos 

felületű szálakat oldószermentesen előállítani.  

A szakirodalomból ismert volt, hogy az elektrosztatikus szálképzés megvalósítható 

olvadékból is (2.3.4. fejezet), ezért elviekben a hatóanyag-tartalmú szálképzés megoldható 

oldószermentes módszerrel. Azonban a kísérleteink megkezdése előtt nem írtak le olyan 

olvadék alapú elektrosztatikus szálképzésre alkalmas polimert, amellyel a kioldódás gyorsítás 

megvalósíthatónak látszott volna, s hasonlóképpen olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzéssel előállított hatóanyag-tartalmú szálakat sem írtak le korábban. Technikai 

nehézségnek minősül, de nem elhanyagolható, hogy az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéshez képest az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés sokkal komplexebb 

berendezést igényelt, amely kereskedelmi úton nem volt beszerezhető. 

A következő alfejezetekben az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés 

megvalósításához végzett fejlesztések rövid összefoglalása következik, beleértve a 

vizsgálandó polimer-hatóanyag rendszer kiválasztását, amely után az olvadékból előállított 

szálak és az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel készült nanoszálak összehasonlítására 

került sor. További referenciamódszer volt az olvadék extrúzió, minthogy ez szolgáltatta az 

olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés alapanyagát. A különböző módon előállított szilárd 

diszperziók alaktani vizsgálatán túlmenően differenciális pásztázó kalorimetria, Röntgen 

pordiffrakciós, infravörös spektrometria és kioldódási méréseket végeztünk.    

4.2.1 Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés megvalósítása 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés - korlátozott módon - viszonylag egyszerű 

berendezéssel is kivitelezhető. Az eljárás kipróbálásához először a 26. ábra szerinti kísérleti 

elrendezést állítottuk össze. A tesztelendő polimert alumínium lemezből hajtogatott tölcsérbe 

beadagolva, majd egy hőlégfúvóval melegítve a gravitáció hatására a tölcsér lyukas hegyén 

kifolyó olvadék a nagyfeszültségű elektrosztatikus erőtérben szálat húz. A földelt pólus az 

oldószeres változattal ellentétben nem a gyűjtőre, hanem az adagoló hegyre, azaz a tölcsérre 

van kapcsolva. 
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26. ábra Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés megvalósítása hőlégfúvóval melegített földelt tölcsérrel 

(HV - nagyfeszültségű tápegység) 

 

A tölcséres módszer lehetővé tette gyógyszerhordozóként alkalmazható termoplasztikus 

polimerek tesztelését olvadék alapú elektrosztatikus szálképzésre, amelyek közül több is 

alkalmasnak látszott erre a feladatra. A tölcsérből kifolyó olvadék anyagárama azonban ilyen 

elrendezés esetén nem meghatározható, ahogyan a hőmérséklet sem kontrollálható, amelynek 

következménye nem kívánt hődegradáció lehet. Az alkalmazott hőlégfúvó által keltett 

levegőáram befolyásolhatja az olvadék szálak képzését: segítheti, de el is fújhatja a gyűjtőre 

tartó anyagáramot. Ezért az egyszerű kivitelezés hátrányai ösztönzőleg hatottak a kísérleti 

elrendezés továbbfejlesztésére. 

Az előző bekezdésekben felsorolt nehézségek kiküszöbölésére történt meg az olvadék 

alapú elektrosztatikus szálképző következő változatának kifejlesztése. Az új berendezés 

központi része a 27. ábra alapján összeállított dugattyús adagoló egység.  

 

 

27. ábra Olvadék alapú elektrosztatikus szálképző dugattyús adagolójának sémája 
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Az olvadékban lévő hatóanyag hőterhelésének minimalizálása érdekében a dugattyús 

adagolót kétzónás elektromos fűtéssel kellett ellátni. Az adagolási hőmérséklet (TB) célja a 

szilárd diszperzió olvadt formában tartása, míg a szálképzési hőmérsékleten (TA) további 

fűtéssel lehet a szálképzéshez alkalmas értékre csökkenteni az olvadék viszkozitását. A 

magasabb szálképzési hőmérsékleten azonban csak pár másodpercig tartózkodik az olvadék (a 

szórófej kis átmérőjű kapillárisában a tartózkodási idő rövid), minimalizálva a hő-stresszt. A 

dugattyú meghajtása úgy lett kialakítva, hogy igen kis térfogategységek adagolása (1,4∙10
-4

 

ml egység) is megoldható legyen, ezáltal az olvadék áramlása lüktetés nélkül és pontos 

térfogatárammal biztosítható. Az elkészült berendezést és a kísérleti elrendezést a 28. ábra 

mutatja. A szálképző fejlesztésének menete és technikai részleteinek ismertetése a 7. 

fejezetben (Melléklet A.) található.  

 

28. ábra Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés kísérleti elrendezésének fotója, balszélen a 

fejlesztett szálképző, középen a gyűjtő, jobbszélen a nagyfeszültségű tápegység  

 

Mivel az említett előkísérletekben több gyógyszerészeti szempontból lényeges polimer 

tesztelése során bíztató eredményeket kaptunk azok olvadékból történő szálképezhetőségére 

vonatkozóan, az új berendezéssel hatóanyag-tartalmú száltermékek fejlesztésébe kezdtünk. E 

kísérletekre a kis molekulatömegű polietilén-glikolok és egyéb poloxamerek (Lutrol F 

típusok) mellett az Eudragit® E savas vízoldhatóságú akrilát kopolimer és a carvedilol 

hatóanyag szilárd diszperziója tűnt alkalmasnak. A carvedilol - mint rossz vízoldhatóságú 

vérnyomáscsökkentő hatóanyag - olvadék extrúziós feldolgozását Eudragit® E mátrixban 

kutatócsoportunk korábban már bíztató eredményekkel alkalmazta a kioldódás javítására 

[127]. Továbbá az Eudragit® E alkalmasságát gyógyszerhordozóként más kutatók is igazolták 
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[116,212,213]. Ezért a további kísérletekhez az Eudragit® E-ből és carvedilolból álló szilárd 

diszperziót használtuk.   

4.2.2 Eudragit® E - carvedilol szálas minták előállítása és alaktani 

vizsgálata 

Az Eudragit® E (EPO) alacsony üvegesedési hőmérsékletének (~60°C) és termikus 

stabilitásának köszönhetően kitűnően feldolgozható olvadék extrúzióval, emellett etanolos 

oldatból is jól szálképezhető elektrosztatikusan. Az EPO carvedilollal (CAR) alkotott szilárd 

diszperzióját 20% hatóanyag-koncentráció mellett kíséreltük meg előállítani olvadék 

extrúzióval (EX), oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) és olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel (MES). Az előállítási eljárások részleteit a 7. Táblázat mutatja. 

 

7. Táblázat Eudragit® E és carvedilol (CAR) olvadék extrúzióval, oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel és olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült szilárd diszperzióinak fontosabb 

előállítási paraméterei 

Minta Eljárás CAR  
Polimer-EtOH 

arány 

Csúcs 

hőm. 

Feldolgozási 

sebesség 
Termelékenység 

EPO+20%CAR EX 
Olvadék 

extrúzió 
20% - 130°C 20 rpm ~60 g/h 

EPO+20%CAR SES 

Oldószeres 

elektrosztatikus 

szálképzés 

20% 
2,5 g EPO + 

10 ml EtOH 
50°C 6 ml/h ~1,7 g/h 

EPO+20%CAR MES 

Olvadék alapú 

elektrosztatikus 

szálképzés 

20% - 155°C 0,5 ml/h ~0,65 g/h 

 

Az olvadék extrúzió a kijelölt 20%-os hatóanyag-koncentráció mellett 130°C 

hőmérsékleten könnyen elvégezhető volt, a lehűlő és megszilárduló termék őrölhetőnek 

bizonyult. A nyers extrudátum sárgás áttetsző megjelenése homogén szilárd diszperzióra 

engedett következtetni (29. ábra). 

 

  

29. ábra Az EPO+20%CAR EX nyers extrudátum fotója (~4 mm-es extrudátum csíkok) és őrleményének 

pásztázó elektronmikroszkópos felvétele  
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Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés az EPO jó szálképző tulajdonságának 

köszönhetően ugyancsak könnyen elvégezhető volt, bár meg kell említeni, hogy a CAR 

korlátozott etanolos oldhatósága miatt a polimer oldatot az oldás során melegíteni kellett, 

hogy a 20%-os hatóanyag arány elérhető legyen (50°C, de a szálképzés szobahőmérsékleten 

történt). A kapott szálak átmérője 700 nm körüli volt (30. ábra), amely az őrölt extrudátum 

200-300 μm átlagos méretű szemcséihez képest sokkal nagyobb fajlagos felületet jelentett.  

 

 

30. ábra Az EPO+20%CAR oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) készült minta 

elektronmikroszkópos felvétele 

 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéshez a szabályozható új berendezést 

használva (28. ábra) sikeresen megvalósítható volt a szálképzés az EPO+20%CAR 

extrudátumból kiindulva, jellemzően 20 μm körüli átmérőjű szálakat kaptunk (31. ábra). Az 

olvadék adagolásának hőmérséklete az extrúziós hőmérséklet volt (130°C). A szórófej 

hőmérséklete könnyen és gyorsan meghatározható volt a szálképzés során: túl alacsony 

hőmérsékleten a kapillárisból kilépő olvadék nem vékonyodik el a gyűjtő felé irányuló 

vonzóerő hatására, tovább növelve a hőmérsékletet az elvékonyodó olvadéksugár lassú 

mozgása figyelhető meg, majd a megfelelőnek tekinthető szálképzési hőmérsékleten intenzív 

mozgásba kezd a polimer olvadék és a gyűjtőn változatos átmérőjű körkörös szállerakódás 

figyelhető meg. Ezek alapján az olvadék szálképzési hőmérséklete 155°C-nak adódott. 

 Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel azonos összetétel esetén csak egy 

nagyságrenddel nagyobb átmérőjű szálakat kaptunk az oldószeres változathoz viszonyítva. 

Ennek oka az szakirodalmi áttekintésben már említett nagyobb viszkozitás, gyorsabb 

megszilárdulás, az oldószer távozásának átmérőcsökkentő hatásának hiánya, valamint az 

ostorozó mozgás hiánya olvadék alapból kiindulva.  
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31. ábra Az EPO+20%CAR olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel (MES) készült minta 

elektronmikroszkópos felvétele 

 

4.2.3 Differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatok eredményei 

Az elkészített szálképzett és extrudált mintákat DSC vizsgálatoknak vetettük alá 

összehasonlítás és a hatóanyag kristályossági fokának megállapítása érdekében (32. ábra). A 

tiszta polimer amorf jellege miatt csak az üvegesedési átmenethez tartozó csúcs volt mérhető 

60°C körül, a polimer és a hatóanyag 5%-os fizikai keverékének termogramján a polimer 

üvegesedési átmenete mellett a kristályos hatóanyag olvadása 120°C-nál jól detektálható volt. 

 

 

32. ábra Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) termogramok: tiszta Eudragit® E polimer, Eudragit® 

E polimer és carvedilol 5%-os fizikai keveréke, valamint az Eudragit® E - carvedilol olvadék extrúzióval 

(EX), oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) és olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel 

(MES) készült szilárd diszperziói 
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Az oldószeres és olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel és az olvadék extrúzióval 

készült minták görbéin nem mutatkozott a hatóanyag endoterm olvadás csúcsa, amely a CAR 

teljes amorfizációjára engedett következtetni. Az olvadék extrúzió szolgáltatta az alapanyagot 

az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéshez, azonban érdemi különbség nem volt 

felfedezhető a két minta termikus viselkedése között, ahogyan az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel készült szálak vizsgálata is hasonló eredményt adott. A EPO+20%CAR szilárd 

diszperziók üvegesedési hőmérséklete azonosan 40°C körüli volt az előállítási eljárástól 

függetlenül, ami a tiszta polimerhez hasonlítva a hatóanyag számottevő lágyító hatását 

mutatja, azaz a molekuláris szintű kölcsönhatást támasztja alá a CAR molekulák és a polimer 

láncok között. A körülmények helyes megválasztásával tehát az olvadékos módszerekkel is 

elérhető az oldószeres technológiákra jellemző amorfitási szint. Az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés során az olvadék viszkozitást meghatározó tényezők nagy 

befolyással vannak a feldolgozási hőmérsékletre: a CAR lágyító hatása olvadék formában is 

megmutatkozott mérsékelve a szálképzési hőmérsékletet.     

4.2.4 Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei 

A hatóanyag amorf állapotának további megerősítéséhez Röntgen pordiffrakciós 

vizsgálatot végeztünk (33. ábra).  

 

33. ábra Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei: tiszta Eudragit® E polimer, Eudragit® 

E polimer és carvedilol 5%-os fizikai keveréke, valamint az Eudragit® E - carvedilol olvadék extrúzióval 

(EX), oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) és olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel 

(MES) készült szilárd diszperziói 
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Az EPO+5%CAR fizikai keverék esetén látszanak a carvedilol kristályok éles 

diffrakciós csúcsai (legintenzívebbek 2θ=5,9°, 17,6° és 18,5°-nál), az EPO+20%CAR szilárd 

diszperzióknál (EX, SES, MES) nincs nyoma ezeknek. A diffraktogramok ez esetben tehát 

alátámasztják a hatóanyag - DSC mérések alapján megállapított - amorfizált állapotát 

(szemben a 4.1.3. fejezetben említett eltéréssel). Az olvadék extrúziónál helyesen 

megválasztott üzemi körülmények a CAR teljes hányadának amorfizálódását eredményezték: 

a magasabb fordulatszám intenzív keverő hatása és a hatóanyag megolvadását lehetővé tévő 

üzemi hőmérséklet egyaránt a kristályos állapot megszűnését segítették. Az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés során a polimer-hatóanyag oldat elkészítésével már megszűnik a 

kristályos állapot, az amorfizáló hatásoknak a szálképződés (száradás) során az 

újrakristályosodás gátlásában van aktív szerepük.   

4.2.5 Fourier-transzformációs infravörös spektrometria (FTIR) vizsgálatok 

eredményei 

Az elkészített szilárd diszperziókban a komponensek fizikai- és kémiai állapotát FTIR 

spektrometriával vizsgáltuk (34. ábra).  

 

 

34. ábra FTIR spektrumok: tiszta Eudragit® E polimer, kristályos carvedilol és az Eudragit® 

E+20%carvedilol összetételű szilárd diszperziók olvadék extrúzióval (EX), oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel (SES) és olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel (MES) előállítva  

 

Ismételten a carvedilol amorf állapotát támasztja alá, hogy a hatóanyagra jellemző 3340 

cm
-1

-nél jelentkező éles csúcs az előállított szilárd diszperzióknál csak egy széles sávként 
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jelentkezett (a 3600-3200 cm
-1

-es tartomány az O-H és az N-H vegyértékrezgésekhez 

tartozik). A csúcsszélesedés oka, hogy a polimerben rendezetlenül elhelyezkedő carvedilol 

molekulák a mátrixszal sokféle kölcsönhatást képesek kialakítani, ezért a kristályos fázissal 

ellentétben, ahol a molekulák rendezetten helyezkednek el, a rezgések energiája szélesebb 

eloszlást mutat [68]. 

Az extrudált és az elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálak spektrumában az 

összetevők csúcsai jelennek meg, nem figyelhetők meg olyan csúcsok, amelyek egyik 

komponens spektrumában sem találhatók meg. Az emelt hőmérsékletű feldolgozás az olvadék 

extrúziónál sem és az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzésnél sem vezetett FTIR-rel 

detektálható bomlástermék keletkezéséhez (erről bővebben HPLC tisztaságvizsgálatok a 

következő fejezetben kerülnek bemutatásra). 

4.2.6 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 

A különböző minták hatóanyag-leadását és a tiszta kristályos hatóanyag kioldódási 

görbéjét a 35. ábra mutatja. Az Eudragit® E polimer hordozójú szilárd diszperziókkal 

lényegesen nagyobb kioldódási sebességet lehetett elérni, mint a tiszta kristályos hatóanyag 

esetén. Az elért jelentős kioldódás-gyorsítás a következőknek tudható be. 1) Az Eudragit E 

kationos kopolimer (képlet: 15. ábra, 44. o) csak pH 5 alatt vihető oldatba, ekkor viszont a 

dimetil-amino oldalláncok protonálódása következtében a láncon belüli és láncok között 

kialakuló taszító Coulomb-erők hatására gyors oldódás játszódik le. 2) Az amorf állapotban 

lévő hatóanyag a polimerrel együtt gyorsan az oldatba kerül, mert az amorf formának 

köszönhetően nincs szükség a kristályrács idő- és energiaigényes megbontására, amely lassú 

oldódást jelentene. 3) Megnövelt fajlagos felület. 

Az őrölt extrudátumból a teljes hatóanyag mennyisége 5 perc alatt kioldódott, ebben az 

időpontban a kristályos hatóanyag mindössze nyolcada oldódott csak fel. Ennél is gyorsabb 

kioldódást mutatott az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel készült szálas minta 

(EPO+20%CAR SES), az óriási fajlagos felületnek köszönhetően az első 30 másodpercben 

oldatba került a hatóanyag fele, egy percen belül pedig több mint 85%-a. Az olvadékból 

készült szálak további kioldódási sebesség növekedést mutattak. Az olvadékból készült szálak 

leggyorsabbnak számító kioldódási sebessége arra utal, hogy az oldószeres szálképzéssel 

készült szálak sűrű nem szőtt szövedékébe a kioldóközeg nem tudott elég gyorsan bejutni, s e 

nedvesítési gátat a carvedilol hidrofóbizáló hatása tovább fokozta. A lazán elhelyezkedő 

olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült szálaknál a kioldóközeg 

hozzáférhetősége jobb, mint a szubmikronos szövedék esetében.  
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A fajlagos felülettel összevetve a kezdeti kioldódási sebességet azt kaptuk, hogy az 

olvadékból feldolgozott őrlemény és szálak esetén arányos a két mennyiség, az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel készült szálakra viszont - a korábbi magyarázat miatt - nem 

érvényes a Noyes-Whitney egyenlettel magyarázható összefüggés. A számított fajlagos 

felületek alapján: MES szálak - 1000-1500 cm
2
/g és ~2,75%/s sebesség; EX őrlemény - 180 

cm
2
/g és ~0,33%/s; a két mennyiség hányadosa mindkettő esetben ~500 körüli érték. A nagy 

fajlagos felületű SES szálak nem követik ezt a tendenciát, a 44000 cm
2
/g (4,4 m

2
/g) fajlagos 

felület mellett a ~2%/s-hoz képest sokkal nagyobb kioldódási sebesség lett volna várható.  

 

35. ábra Kioldódási eredmények: a kristályos carvedilol (CAR), valamint az Eudragit® E+20%carvedilol 

összetételű szilárd diszperziók olvadék extrúzióval (EX), oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) és 

olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel (MES) előállított szilárd diszperzióinak  

kioldódási görbéi [12,5 mg dózis, USP II (lapát), 50 rpm, 37°C, 900 ml 0,1M-os sósav, n=3] 

 

4.2.7 Konklúzió - Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés a 

gyógyszertechnológiában 

A munkánk során az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés alkalmazhatónak 

bizonyult rossz vízoldhatóságú gyógyszerhatóanyag kioldódásának gyorsítására. Az 

előkísérletek tapasztalatai alapján megtervezett és kifejlesztett szabályozható olvadékadagoló 

berendezéssel Eudragit® E polimeren alapuló carvedilol tartalmú szálakat állítottunk elő. 

Összehasonlító elemzést végeztünk az Eudragit® E - carvedilol összetételű szilárd 

diszperziókkal, amelyeket extrúzióval, oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel és olvadék 

alapú elektrosztatikus szálképzéssel készítettünk. A szilárd diszperziókkal a hatóanyag-leadás 

sebességének jelentős növekedését értük el, aminek magyarázata az Eudragit® E jó savas 

közegű oldhatósága, és a hatóanyag több analitikai módszerrel (DSC, XRPD, FTIR) igazolt 
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amorfizálódása. A leggyorsabb kioldódást az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel 

készült szálak esetében mértük, ez az eredmény a lazán elhelyezkedő szálak jó oldószer 

hozzáférhetőségének köszönhető. 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés ígéretes megoldás hatóanyag-tartalmú 

finom szálak oldószermentes előállítására. A folyamatossá tehető olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés méretnöveléséhez jól alkalmazható a szintén folyamatos extrúzió, 

ami megfelel a modern gyógyszertechnológia folyamatos üzemű gyártást szorgalmazó 

irányelveinek. 
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4.3 Olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés hőmérsékletének 

csökkentése lágyítószerekkel szálas gyógyszerforma előállítására 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés 

hatékony oldószermentes módszernek bizonyult rossz vízoldhatóságú hatóanyagok 

kioldódásának gyorsítására. Az eljárás azonban viszonylag nagy szálképzési hőmérsékletet 

igényel, amely arra érzékeny hatóanyagok termikus degradációja révén keletkező 

szennyezőanyagok megjelenésével leronthatja a készítmény tisztaságát. Amint az olvadékos 

módszerek szakirodalmi áttekintése során arról többször is szó esett, lágyítószerek 

alkalmazásával lehetőség adódik a feldolgozási hőmérsékletek mérséklésére. Az olvadék 

alapú elektrosztatikus szálképzés szakirodalmában csak ritkán használnak lágyítószert az 

olvadékba elegyítve [214,215], amelynek fő oka, hogy ahol valóban szükséges volna az 

alacsonyabb hőmérsékletű gyártás (pl. polipropilén szálképzése), ott a termék műszaki 

(mechanikai) jellemzőinek várható leromlása miatt nem alkalmaznak lágyítást. Hatóanyagot 

tartalmazó szálas készítmény esetén azonban a szálak szakító szilárdsága általában nem 

kritikus tényező. 

A korábban vizsgált polimer-hatóanyag rendszert (Eudragit® E - carvedilol) megtartva 

fontosnak találtuk vizsgálni a lágyítószerek típusának és mennyiségének hatását a polimer 

olvadék viszkozitására. Egyúttal célszerű volt meghatározni a polimer mátrix viszkozitásának 

hőmérsékletfüggését, s annak kapcsolatát az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés során 

tapasztalható feldolgozhatósággal. A korábbi vizsgálataink során az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés degradáló hatását a hatóanyagra nézve nem határoztuk meg 

számszerűsítve, ezért a módosított szálképzési hőmérsékleteken előállított összetételek 

szilárdanalitikai és in vitro kioldódási jellemzőinek vizsgálatán túlmenően HPLC-vel mértük 

a szálak tisztasági fokát.   

4.3.1 Lágyítószerek kiválasztása és a szálképzési hőmérsékletek 

meghatározása 

Az olvasztásos eljárások üzemi hőmérsékletének csökkentésére használható 

lágyítószerek kiválasztásának elsődleges szempontja a komponensek kompatibilitásának 

biztosítása a polimer típusának figyelembevételével. Snejderova és Dittrich az 

aminometaktrilát-észter kopolimerekhez (pl. Eudragit® E) elsősorban a kis molekulatömegű 

észtereket ajánlják (glicerin- és citrát észterek) [122]. Minthogy célunk továbbra is a 
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hatóanyag kioldódási sebességének javítása volt, ezért további kritérium volt az adott 

segédanyag jó vízoldhatósága.  

A felsorolt szempontoknak megfelelő lágyítószer a triacetin (TA, glicerin triacetát 

észter, M=218 Da, folyadék). A triacetin mellett vizsgálni kívántuk nagyobb molekulatömegű 

lágyító hatású adalékanyagok viselkedését is. Jó vízoldhatóságuk és várhatóan hatékony 

lágyító hatásuk miatt az amfifil szerkezetű Tween® 80-at (TW, M=1310 Da, folyadék), 

valamint a kis molekulatömegű kristályos jellegű polietilén-glikolt (PEG, Mátl=1500 g/mol, 

szilárd) találtuk alkalmasnak e feladatra. A PEG 1500 lágyító hatása az alacsony olvadási 

hőmérséklet (40°C) felett előálló kis viszkozitású olvadéknak tudható be. A kiválasztott 

három segédanyag mindegyike szerepel az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) által 

elfogadott inaktív gyógyszerészeti segédanyagok listáján. 

A kísérleti terv mintáinak összetételét és előállítási paramétereit a 8. Táblázat mutatja.  

 

8. Táblázat Az elkészített lágyítószeres Eudragit® E (EPO)-carvedilol (CAR) minták összetétele és 

feldolgozási hőmérsékletei (MES=Melt electrospinning, olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés) 

Minta CAR (%) 
EPO 
(%) 

Lágyítószer 
Extrúzió 

hőm. 
(°C) 

Extrúder 

ford.szám 
(ford./perc) 

MES 

hőm. 
(°C) 

MES adag. 

sebesség 
(ml/h) 

EPO+20%CAR 20 80 0% 130 50 155 1 

EPO+20%CAR+5%TA 20 75 5% Triacetin 100 50 135 1 

EPO+20%CAR+10%TA 20 70 10% Triacetin 100 50 120 1 

EPO+20%CAR+5%TW 20 75 5% Tween 80 100 50 135 1 

EPO+20%CAR+10%TW 20 70 10% Tween 80 100 50 125 1 

EPO+20%CAR+5%PEG 20 75 5% PEG 1500 100 50 135 1 

EPO+20%CAR+10%PEG 20 70 10% PEG 1500 100 50 130 1 

 

Az extrúziós eljárás hőmérsékletét a kiindulási összetételnek megfelelően határoztuk 

meg. Az extrudátumok mindig 20% hatóanyagot tartalmaztak. Lágyítószer nélkül 130°C, 

lágyítószer jelenlétében - függetlenül annak típusától és mennyiségétől - egységesen 100°C-ra 

csökkentettük az üzemi hőmérséklet. Az azonos extrúziós hőmérséklet alkalmazása 

megkönnyítette a tisztaságvizsgálatok kiértékelése során a különböző lágyított minták 

összehasonlítását. Az extrúzió 50 fordulat/perces csigafordulatszámon 5% és 10% 

lágyítószer-koncentráció mellett a kijelölt hőmérsékleten könnyen elvégezhető volt, a triacetin 

és a Tween® 80 esetén a termék sárgás áttetsző megjelenésű volt, PEG 1500 adalékolása 

viszont fehér, átlátszatlan extrúziós terméket eredményezett.  
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A kapott extrudátumokat az előző fejezetben is alkalmazott saját fejlesztésű olvadék 

alapú elektrosztatikus szálképző berendezéssel dolgoztuk fel. Az olvadék adagolásához az 

extrúziós előállítás hőmérsékletét állítottuk be, azonban szükség volt a szálképzési 

hőmérséklet meghatározására (adagolási (TA) és szálképzési (TB) hőm., ld. 27. ábra, 63. o). A 

különböző összetételek olvadékai termomechanikailag eltérően viselkedhetnek, mindig a 

szórófej hőmérsékletének fokozatos növelésével a 4.2.2. alfejezetben már leírt módon és 

szempontok szerint állapítottuk meg azt a legkisebb hőmérsékletet, amelyen még a szálképzés 

elfogadható minőségben folytatható. Az eredmények azt mutatták, hogy a szórófej 

hőmérséklete lágyítószer-tartalom jelenlétében hatékonyan csökkenthető volt. 

4.3.2 Lágyítószeres Eudragit® E - carvedilol szálas minták alaktani 

vizsgálata 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés paramétereinek meghatározása után az ily 

módon kapott lágyítószert tartalmazó polimer-hatóanyag szálak alaki jellemzőit 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk, s a felvételek tanúsága szerint jó minőségű szálas terméket 

sikerült előállítani (36. ábra). A szálképzés során mindig azonos volt az olvadék térfogatáram, 

azonban a szálképzési hőmérsékletek a lágyítószerek jelenléte miatt eltértek. Általánosan 30-

40 μm átlagátmérőjű szálakat kaptunk, ami jelentősen megnövelt fajlagos felületet jelentett.  

 

 

36. ábra Eudragit® E+20%carvedilol, Eudragit® E+20%carvedilol+5/10% lágyítószer tartalmú olvadék 

alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült szálak elektronmikroszkópos felvételei (TA - triacetin, TW - 

Tween® 80, PEG - polietilénglikol 1500) 
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4.3.3 Olvadékok reológiai viselkedésének vizsgálata 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés legmeghatározóbb közvetlen faktora az 

olvadék viszkozitása, amely a viszkozitás és a hőmérséklet fordított kapcsolata miatt a fűtés 

mértékével befolyásolható. Az olvadék összetétele és a meghatározott szálképzési 

hőmérsékletek közötti összefüggés értelmezéséhez reológiai vizsgálatokat végeztünk.  

Az oszcillációs módú viszkozimetriás mérésekkel a viszkozitás (pontosabban a komplex 

viszkozitás) hőmérsékletfüggését határoztuk meg. Az oszcillációs mérés tapasztalataink 

szerint megbízható eredményeket szolgáltatott kis anyagfelhasználás mellett (a folyamatos 

forgatás módszerét sík-sík konfiguráció mellett a résből kifolyó olvadék, a folyási index 

mérések lehetőségét pedig a nagy anyagszükségletek miatt vetettük el).  

A viszkozitás hőmérsékletfüggését logaritmikus ordináta tengellyel ábrázolva közel 

egyenes és párhuzamos vonalakat kapunk (37. ábra).  

 

 

37. ábra Reológia eredmények: (a) tiszta Eudragit® E, (b) Eudragit® E+20%carvedilol, (c-h) Eudragit® 

E+20%carvedilol+5/10% lágyítószer extrudátumok komplex viszkozitása a hőmérséklet függvényében. A 

meghatározott optimális szálképzési hőmérsékletet pont jelöli az adott görbén. 1000 µNm nyomaték 

tartása mellett 1 Hz frekvencián mérve. 

 

A tiszta polimer viszkozitása még magas hőmérsékleten is meglehetősen nagy volt. Az 

olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéshez még alkalmazható legnagyobb 100-200 Pa∙s-os 

viszkozitás ([158]) eléréséhez a tiszta Eudragit® E-t legalább 180°C-ra kellene melegíteni, 

ahol azonban már megindul a polimer bomlása [216]. A 20% hatóanyag elegyítése a polimer 
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mátrixba jelentősen lecsökkentette az olvadék viszkozitását, az optimálási kísérletek során 

155°C-os szálképzési hőmérséklet adódott. Amennyiben 5% lágyítószert tartalmazott a 

rendszer, akkor 20°C-os jelentős szálképzési hőmérsékletcsökkenés volt megfigyelhető, 

egységesen 135°C-os szálképzési hőmérsékletet határoztunk meg. Tovább növelve a 

lágyítószerek részarányát 10%-ra már sokkal élesebben elkülönült az egyes lágyító 

segédanyagok hatékonysága. A PEG 1500 mennyiségének növelése csak további 5°C-kal 

csökkentette a szálképzési hőmérsékletet, viszont a Tween® 80 esetén 10°C, a triacetin esetén 

pedig 15°C volt a csökkenés, azaz akár 120°C-os hőmérsékleten is megvalósítható volt a 

szálképzés, ami a hatóanyag stabilitása szempontjából már sokkal előnyösebb tartomány. 

Összehasonlításképpen lágyítószer nélkül az Eudragit® E+20%carvedilol összetétel 130°C-os 

hőmérsékleten volt extrudálható. Amennyiben az egyes összetételeknél meghatározott 

szálképzési hőmérsékleteket a viszkozitás görbéken bejelöljük (a 37. ábrán pontokkal 

feltüntetve), azok közel egy vízszintes sávban helyezkednek el. Ebből következően a 

kiválasztott szálképzési hőmérsékleteket döntő mértékben az olvadék viszkozitása határozta 

meg.  

Az 5% PEG 1500 koncentráció esetén a viszkozitás görbe közel párhuzamosan futott a 

többi minta görbéjével, a 10%-os PEG koncentrációjú minta görbéje ettől eltérő viselkedést 

mutatott. Ez utóbbi minta esetén a hőmérséklet csökkenésével a viszkozitás fokozatosan 

közelített az 5% PEG minta adatpontjaihoz, azonban magas hőmérsékleten jelentősen 

csökkent a viszkozitás, a 10% Tween® 80 mintához hasonló értékeket mértünk. A jelenség a 

PEG 1500 és az Eudragit® E mátrix elegyedésének hőmérsékletfüggésével magyarázható. 

Alacsony hőmérsékleten kevéssé elegyedik a PEG az akrilát polimerrel, ezért a viszkozitás is 

nagyobb, majd melegítés hatására a komponensek elegyíthetősége feljavul, hatékonyabb 

lágyítást eredményezve. Ezt alátámasztja az a megfigyelés is, hogy melegítéssel az Eudragit® 

E+20%carvedilol+PEG 1500 extrudátumoknál a korábban említett fehér átlátszatlan jelleg 

fokozatosan eltűnik, az olvadék kitisztul.  

4.3.4 Differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatok eredményei 

A hatóanyag kristályossági fokának meghatározása mellett a lágyítószerek hatása - az 

üvegesedési hőmérsékletek változásának követésén keresztül - DSC mérésekkel is 

vizsgálható. A DSC görbék alapján a hatóanyag minden esetben amorfizálódott (38. ábra), a 

fizikai keverék esetén megfigyelt endoterm olvadási csúcs 120°C körül nem jelent meg egyik 

szálképzett minta esetén sem. A lágyítószerrel csökkentett extrúziós hőmérséklet elegendőnek 

bizonyult a kristályos állapot megszüntetéséhez, az olvadék alapú elektrosztatikus 
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szálképzésnél az amorfizáció szinte kizárólag az extrúderben fellépő intenzív nyíróerőknek, 

keverésnek és hőhatásnak tudható be, maga a szálképzési lépes nem járul hozzá a kristályos 

állapot megszűnéséhez. 

 

 
38. ábra Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) termogramok: Eudragit® E, Eudragit® 

E+5%carvedilol fizikai keverék, tiszta PEG 1500, olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült 

(MES) Eudragit® E+20%carvedilol, Eudragit® E+20%carvedilol+5/10% lágyítószer tartalmú szálak 

 

A tiszta Eudragit® E polimer üvegesedési átmenete 60°C-nál mutatkozik. A kristályos 

jellegű PEG 1500 tartalmú szálak esetében nem tapasztaltuk annak éles olvadási csúcsát 45°C 

körül, inkább az üvegesedési átmenetre jellemző szélesebb csúcsalak volt megfigyelhető ezen 

a hőmérsékleten. Az üvegesedési átmenet a hatékonyan lágyító triacetint és a Tween® 80-at 

tartalmazó minták esetén a szobahőmérséklet alá esett, ami azonban a készítmény stabilitását 

csökkentheti.   

4.3.5 Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei 

A DSC méréseken túlmenően Röntgen pordiffrakciós méréseket is végeztünk a 

kristályossági fok vizsgálatára (39. ábra). Az Eudragit® E+5% kristályos carvedilol fizikai 

keveréket alkalmaztuk ismét referenciaként. A szálképzett minták esetén nem volt 

detektálható kristályos csúcs sem a hatóanyaghoz, sem egyéb segédanyaghoz rendelhetően. A 

PEG tartalmú szálak esetén a diffraktogramok nem utalnak arra, hogy a polimer-PEG 1500 

elegyedése korlátozott lenne, ami a reológiai vizsgálatok (ld. 4.3.3. alfejezet) alapján 

feltételezhető volt, azonban a PEG-hez tartozó diffrakciós csúcsok hiánya azt is jelentheti, 

hogy a rendezettebb PEG fázis csak kis térfogategységekben van jelen (ami nehezebb 

kimutathatóságot jelent XRPD módszerrel).  
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39. ábra Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei: Eudragit® E, Eudragit® E+5% 

carvedilol fizikai keverék, tiszta PEG 1500, olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült (MES) 

Eudragit® E+20% carvedilol, Eudragit® E+20% carvedilol+5/10% lágyítószer tartalmú szálak 

 

4.3.6 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel előállított minták kioldódási 

jellemzőit in vitro körülmények között vizsgáltuk. A tiszta kristályos hatóanyaghoz képest 

jelentős javulás volt elérhető (40. ábra). Függetlenül a lágyítószer tartalomtól, a szálas 

termékekből a hatóanyag nagyon gyorsan felszabadult, egy perc alatt 90% feletti kioldódás 

volt mérhető, a jó vízoldhatóságú lágyítószerek valóban nem rontották le a kioldódási 

jellemzőket. A gyors kioldódás a 4.2.6. alfejezetben már összefoglalt okokra vezethető vissza 

(amorf forma, segédanyagok jól oldódnak savas közegben, nagy fajlagos felület). A fajlagos 

felület jelentőségének meghatározására az Eudragit® E+20%carvedilol (lágyítatlan) 

extrudátumból a hatóanyag dózisának megfelelő mennyiséget lepréseltünk (13 mm x 0,5 mm 

korong), a korong kezdeti kioldódási sebessége legalább egy nagyságrenddel kisebb volt a 

szálakéhoz viszonyítva. 
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40. ábra Kioldódási eredmények: a kristályos carvedilol (CAR), olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzéssel (MES) készült Eudragit® E+20%carvedilol szálak, Eudragit® E+20%carvedilol+5/10% 

lágyítószer tartalmú szálak, Eudragit® E+20%carvedilol préselt tabletta kioldódási görbéi [12,5 mg dózis, 

USP II (lapát), 50 rpm, 37°C, 900 ml 0,1M-os sósav, n=3] 

 

4.3.7 Eudragit® E - carvedilol szilárd diszperziók fizikai stabilitása 

A kristályossági fok meghatározására használható klasszikus analitikai módszerek 

(DSC, XRPD) mellett az érzékenyebb Raman mikrospektrometriával csatolt térképezéssel 

vizsgáltuk a lágyított szilárd diszperziók fizikai stabilitását. Az elkészített extrudált 

termékeket 1 hónapos tárolás után (25°C, 60% relatív páratartalom, nyitott edény) Raman 

térképezésnek alávetve a 41. ábra szerinti eredmények adódtak. A DSC és Röntgen 

pordiffrakciós mérések egy hónapos tárolási periódus után sem mutattak ki kristályosságot a 

mintákban. A Raman mérésekhez kristályos-amorf keverék referenciaként egy alacsony 

hőmérsékleten (80°C) extrudált, ezért kristályos carvedilolt tartalmazó Eudragit® 

E+20%carvedilol+10%PEG1500 minta szolgált. A kristályos és az amorf carvedilol Raman 

spektrumának egy bizonyos tartománya (1530 - 1680 cm
-1

) eltér, a csúcsok némileg 

eltolódnak és a Raman szórás intenzitása is változik, a kettő aránya (kristályossági fok) a 

legkisebb négyzetek módszerével számítható volt. 

A lágyítatlan és lágyított minták kivétel nélkül amorfak voltak 1 hónap után, kristályos 

gócpont megjelenése nem volt megfigyelhető. A legkisebb négyzetek módszerével kapott 

kristályossági fokok számítási bizonytalanságait (hibáit) minden egyes pontban kiszámolva, 
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majd térképenként átlagolva és szórást számolva látható, hogy a mérés meglehetősen 

precíznek tekinthető. 

 

 

41. ábra Raman térképek az Eudragit® E - carvedilol alapú extrudált lágyítatlan és lágyított minták 

kristályossági fokának meghatározására 1 hónap tárolás után, referenciaként egy kristályos extrudátum. 

(ÁTL: Kristályossági fok átlaga (-) ± szórás (SD), ERR: a görbeillesztés átlagos hibája (%) ± szórás (SD), 

térképenként 625 mérési pont) 

 

4.3.8 Eudragit® E - carvedilol szilárd diszperziók kémiai stabilitása 

Az extrudált és olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel előállított szilárd 

diszperziókban a hatóanyag tisztaságát nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás 

módszerrel vizsgáltuk közvetlenül a gyártás után, valamint 1 hónap tárolást követően (a 

fizikai stabilitás vizsgálatánál alkalmazott körülményekkel azonos módon). A 

tisztaságmérések eredményei a 9. Táblázatban találhatók. 
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9. Táblázat Szennyező tartalom HPLC-vel mérve az extrudált (EX) és olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzett (MES) Eudragit® E - carvedilol lágyítatlan és lágyított mintákban közvetlenül az előállítás 

után és 1 hónapos stabilitásvizsgálatot követően 

Összetétel 
Előállítási 

eljárás 
Teljes szennyező (0. 

nap) (%) 
Teljes szennyező 1 

hónap után (%) 

Tiszta kristályos carvedilol - 0.08±0.00 0.09±0.00 

EPO+20%CAR  
EX 0.19±0.01 0.21±0.00 

MES 0.34±0.02 0.35±0.01 

EPO+20%CAR+5%TA 
 

EX 0.12±0.00 0.35±0.01 

MES 0.16±0.01 0.41±0.00 

EPO+20%CAR+10%TA 
EX 0.13±0.01 1.76±0.11 

MES 0.19±0.02 2.08±0.10 

EPO+20%CAR+5%TW 
EX 0.10±0.01 0.17±0.01 

MES 0.14±0.00 0.24±0.01 

EPO+20%CAR+10%TW 
EX 0.12±0.01 0.26±0.01 

MES 0.16±0.01 0.32±0.01 

EPO+20%CAR+5%PEG 
EX 0.09±0.01 0.15±0.01 

MES 0.13±0.02 0.17±0.01 

EPO+20%CAR+10%PEG 
EX 0.08±0.01 0.17±0.00 

MES 0.12±0.00 0.18±0.01 

 

Az extrúzió és a szálképzés degradációs hatásának szétválasztása céljából mindkettő 

feldolgozási lépés után megmértük a szennyezők mennyiségét. A gyógyszerkönyvi előírás 

carvedilol tartalmú készítményekben 0,5%-ban határozza meg a megengedhető teljes 

szennyező mennyiséget a dózisra vonatkoztatva [217]. 

A tiszta kristályos hatóanyag már eleve tartalmazott kis mennyiségű szennyezést 

(0,08%), ez azonban jóval a határértékek alatt van. A legmagasabb hőmérsékleten extrudált 

(130°C), majd olvadékból szálképzett lágyítatlan mintában bomlott a leginkább a hatóanyag 

(0,34% szálképzés után), ez azonban még a gyógyszerkönyvi elvárásnak megfelelő tisztaság. 

Amennyiben lágyítószert is tartalmazott a minta, az extrúziós eljárás csökkentett üzemi 

hőmérséklete miatt az extrudátumok tisztasága jelentősen javult, PEG lágyító esetén majdnem 

a kiindulási hatóanyag tisztaságával egyenértékű termék volt előállítható. A lágyítószeres 

olvadékból szálképzett minták a legalább 20°C-os szálképzési hőmérséklet csökkenés miatt 

ugyancsak minimális szennyező mennyiség növekedést mutattak. A szálképzésnek tehát alig 

volt további degradáló hatása a mérsékeltebb szálképzési hőmérséklet és a szórófejben 

megvalósított kis tartózkodási idő eredményeként. 

Az időbeli kémiai stabilitásvizsgálatok azt mutatták, hogy a kristályos hatóanyag 

tárolása nyílt edényben szobahőmérsékleten nem okozott bomlást köszönhetően a kristályos 

forma rendezettségéből adódó stabilitásának. Szintén minimális növekedés volt mérhető a 

lágyítatlan minta esetén, amikor a polimer megvédte a mátrixba ágyazott amorf carvedilolt a 

nem kívánt kémiai folyamatoktól. A lágyított minták esetén a legalacsonyabb üvegesedési 

hőmérsékletű extrudátumok és szálak jelentős mértékű bomlást szenvedtek el tárolás során, a 
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szálak a nagyobb fajlagos felület miatt jobban ki voltak téve a degradáló hatásoknak. A 

triacetin tartalmú minták több százalékos szennyezettségével szemben a Tween® 80-nal 

adalékolt termékek szennyezőanyag koncentrációi már a 0,5%-os határérték alatt voltak. PEG 

1500 mellett viszont a szobahőmérséklet feletti üvegesedési hőmérsékletek miatt csak pár 

század százalékos carvedilol szennyező növekedés volt mérhető. 

4.3.9 Konklúzió - Lágyítószeres olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés a 

gyógyszertechnológiában 

A gyógyszertechnológia területén új formulációs eljárás, az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzés legfontosabb paraméterének - a szálképzési hőmérsékletnek - a 

csökkenthetőségét vizsgáltuk lágyítószerek alkalmazásával. A korábban már használt 

Eudragit® E - carvedilol modellrendszerben vízoldható lágyítószerekkel hatékonyan 

csökkenthető volt a viszkozitás, amelynek a reológiai mérések alapján szoros kapcsolata van a 

szálképzési hőmérséklettel. A reológiai eredmények lehetőséget nyújtanak a szálképzési 

hőmérséklet előrejelzésére. Az előállított lágyítószeres szálak DSC vizsgálatai a lágyító 

hatásnak megfelelően az üvegesedési hőmérsékletek csökkenését mutatták, az XRPD 

mérésekkel összhangban nem volt kimutatható hatóanyag kristályosság. A kioldódási 

vizsgálatok során a kristályos hatóanyaghoz képest a kioldódás jelentős gyorsulása volt 

mérhető a szálak esetében az összetételtől függetlenül, amely eredményben a nagy fajlagos 

felületnek meghatározó szerepe volt. A lágyítószerek hatását a hatóanyag fizikai stabilitására 

az idő függvényében Raman térképezéssel elemeztük. A vizsgált egy hónapos tárolási 

periódus alatt nem indult meg nem kívánt kristályosodás a mintákban. A hatóanyag kémiai 

stabilitását a gyártást és tárolást követően egyaránt HPLC mérésekkel követtük. A 

lágyítószerek alkalmazásával hatékonyan visszaszorítható volt a szennyezők gyártás utáni 

mennyisége az üzemi hőmérsékletek lecsökkentésén keresztül, a tárolási vizsgálat 

megfelelően magas üvegesedési hőmérsékletű mintáknál továbbra is elfogadható mértékű 

tisztaságot mutatott.    
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4.4 Itrakonazol kioldódásának javítása oldószeres szilárd diszperziós 

eljárásokkal 

Az itrakonazol (ITRA) a spironolaktonhoz és a carvedilolhoz hasonlóan jól felszívódó, 

de rossz oldhatóságú hatóanyag (Biofarmáciai Osztályozási Rendszer II. osztály). A 

gombaellenes hatású ITRA dózisa 50 mg, azonban kristályos formájának oldhatósága vizes 

közegben mindössze 1 μg/ml [208], a szervezetben ilyen formában csak kis hányada 

hasznosul. Az ITRA kioldódásának javítását nagy fajlagos felületű szilárd diszperziók 

előállítására alkalmas laboratóriumi szintű oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel, a 

gyógyszeriparban is használatos porlasztva szárítással és a megnövelt termelékenységű 

nagysebességű elektrosztatikus szálképzéssel kívántuk megoldani, referenciaként pedig öntött 

film minták szolgáltak. A polimer mátrixként kiválasztott vinilpirrolidon-vinil-acetát amorf 

kopolimer (PVPVA64) alkalmasságát szilárd diszperziók előállítására több kutató igazolta 

[102,126,218]. A PVPVA64 vinilpirrolidon része a jó vízoldhatóságot biztosítja, a hidrofób 

vinil-acetát szakaszok pedig a hatóanyag oldat és szilárd fázisú stabilitását segítik. 

4.4.1 PVPVA64 - itrakonazol szilárd diszperziók előállítása és alaktani 

vizsgálata 

A PVPVA64 - ITRA szilárd diszperziókat három folyamatos oldószeres eljárással 

állítottuk elő a termékben 40% ITRA koncentrációval. A laboratóriumi oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés (single needle solvent-based electrospinning, SES) és a szférikus 

szemcsék előállítására alkalmas porlasztva szárítás (spray drying, SD) mellett kiemelt 

fontosságú volt a nagysebességű oldószeres elektrosztatikus szálképzés (HSES) alkalmazása. 

Az oldószeres elektrosztatikus szálképzés forgó szórófejjel (kutatócsoportunk a BME 

Polimertechnika Tanszékkel közösen korábban fejlesztve [219]) megnövelt termelékenysége 

a tapasztalataink szerint tovább fokozható a forgórész fordulatszámának növelésével (innen a 

nagysebességű elektrosztatikus szálképzés elnevezés). Az előállítási eljárások részleteit a 10. 

Táblázat tartalmazza. 

A diklórmetán jó oldószere az ITRA-nak, illékonyságának köszönhetően még a 

laboratóriumi oldószeres elektrosztatikus szálképzés is átlagon felüli adagolási sebességgel 

működött. A porlasztva szárításnál az oldat térfogatárama majdnem tízszeresre volt növelhető, 

azonban a megfelelő termékminőség elérése érdekében hígabb oldat miatt a száraz anyag 

névleges kihozatala alig változott (6 g/h-ról 7,5 g/h-ra). A nagysebességű oldószeres 

elektrosztatikus szálképzésnél nem volt szükség a betáplált oldat hígítására, és így a 
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jelentősen megnövelhető térfogatárammal arányosan nagy termelékenység volt elérhető (450 

g/h).   

 

10. Táblázat PVPVA64 és itrakonazol (ITRA) szilárd diszperzióinak fontosabb előállítási paraméterei 

oldószeres elektrosztatikus szálképzést laboratóriumi (SES) és nagysebességű (HSES) módon, porlasztva 

szárítást (SD) és filmöntést (FC) alkalmazva 

Minta Eljárás 
Alkalmazott 

oldószer 

Feloldott 

PVPVA64 

és ITRA 

(6:4) 10 ml 

oldószerben 

Adagolási 

sebesség 

Termelékenység 

 

PVPVA64+40%ITRA 

SES 

Laboratóriumi 

oldószeres 

elektrosztatikus 

szálképzés 

CH2Cl2+EtOH 

(2:1) 
3,75 g 20 ml/h 6 g/h 

PVPVA64+40%ITRA 

HSES 

Nagysebességű 

oldószeres 

elektrosztatikus 

szálképzés 

CH2Cl2+EtOH 

(2:1) 
3,75 g 1500 ml/h 450 g/h 

PVPVA64+40%ITRA 

SD 

Porlasztva 

szárítás 

CH2Cl2+EtOH 

(2:1) 
0,5 g 150 ml/h 7,5 g/h 

PVPVA64+40%ITRA  

FC 
Filmöntés 

CH2Cl2+EtOH 

(2:1) 
3,75 g - - 

 

 

42. ábra PVPVA64+40%ITRA összetételű szilárd diszperziók (a) laboratóriumi oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel, (b) nagysebességű oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel és (c) porlasztva 

szárítással előállított mintáinak elektronmikroszkópos felvételei 
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Az eltérő szálképzési mechanizmusok (elektrosztatikus erőtér szemben a nagysebességű 

forgással kombinált elektrosztatikus erőtérrel) ellenére a kapott szálak hasonlóak voltak (42. 

ábra (a-b)). A 0,5-2 μm-es szálak mindkét esetben tartalmaztak pár mikrométeres gyöngyöket 

a szálra fűződve („gyöngy-a-szálon”). A porlasztva szárítással szabályos szférikus 2-20 μm-es 

szemcsék voltak előállíthatók (42. ábra (c)). A mikrométeres vagy az alatti mérettartománytól 

az ebből adódó nagy fajlagos felület miatt a szálak és a porlasztva szárított szemcsék esetén 

egyaránt az ITRA kioldódását gyorsító hatás volt várható. 

4.4.2 Differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatok eredményei 

Az elkészült PVPVA64+40%ITRA szilárd diszperziók összehasonlítására és a 

hatóanyag fizikai állapotának vizsgálatára DSC méréseket végeztünk, amelyek eredményeit a 

43. ábra mutatja. A kristályos ITRA olvadáspontja 166°C körülinek adódott. A filmöntéssel 

készült minta esetén jól kivehetően megjelenik az ITRA olvadásához köthető széles endoterm 

csúcs, amely a kiindulási ITRA olvadásánál alacsonyabb hőmérsékleten jelent meg. A 

filmöntés esetében a polimer-hatóanyag oldat viszonylag lassú szárítási lépése vezetett az 

ITRA kristályainak megjelenéséhez. A két oldószeres elektrosztatikus szálképzési módszerrel 

és a porlasztva szárítással készült mintákban az amorf polimer széles 100°C alatt húzódó 

vízvesztési csúcsán kívül nem volt jele a hatóanyag kristályok olvadásának (még a nagynak 

tekinthető 40%-os ITRA koncentráció ellenére sem). 

 

 

43. ábra Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) termogramok: tiszta kristályos itrakonazol, 

PVPVA64+40%ITRA szilárd diszperziók filmöntéssel (FC), porlasztva szárítással (SD), laboratóriumi 

oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) és nagysebességű elektrosztatikus szálképzéssel (HSES) 

előállítva 
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4.4.3 Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei 

A hatóanyag és a különböző oldószeres eljárásokkal előállított PVPVA64+40%ITRA 

minták Röntgen diffraktogramjait a 44. ábra foglalja össze. A kristályos ITRA intenzívebb 

diffrakciós csúcsai a filmöntött szilárd diszperzióban is megjelentek kis különbségekkel. A 

DSC vizsgálatok eredményét megerősítve a laboratóriumi és a nagysebességű oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés mintáinak diffraktogramján nem jelent meg csúcs hasonlóan a 

porlasztva szárított szemcsékhez, csak az amorf mátrix púposodó háttere. A filmöntés 

kivételével a vizsgált oldószeres módszerekkel sikeresen amorfizálható volt a hatóanyag még 

a nagyobb hatóanyag-koncentráció (40%) és megnövelt termelékenység esetén is.   

 

 

44. ábra Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok (XRPD) eredményei: tiszta kristályos itrakonazol, 

PVPVA64+40%ITRA filmöntéssel (FC), porlasztva szárítással (SD), laboratóriumi oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel (SES) és nagysebességű elektrosztatikus szálképzéssel (HSES) előállított 

szilárd diszperzióinak diffraktrogramjai 

 

4.4.4 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 

A PVPVA64+40%ITRA szilárd diszperziók kioldódási vizsgálatai során akadályok 

merültek fel a nehézkes kiértékelhetőség miatt. Amennyiben a klasszikus forgó kosaras (USP 

I) vagy lapátkeverős (USP II) gyógyszerkönyvi kioldómódszereket alkalmaztuk, az egyes 

mérési pontok szórása olyan nagy volt, hogy megkérdőjeleződött a kioldódási görbék 

összehasonlíthatósága. A nagy szórás hátterében megfigyeléseink szerint az állt, hogy a rossz 

vízoldhatóságú ITRA az egyébként jól oldódó PVPVA64 mátrixon alapuló szilárd 

diszperziókat hidrofobizálta, emiatt a kioldófolyadék a mérendő minták részecskéi között a 

nagy fajlagos felület miatt megrekedt jelentős levegőtartalom helyét csak lassan volt képes 

átvenni. Ez a gyakorlatban a lapátkeverő esetén azt jelentette, hogy a minta víz felszínén 

körözve úszott, a kosaras kioldónál - a saját tengelye körül forgó kioldóközegbe merített - 
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lezárt kosár felső részén pedig a levegő beszorult. A készítmény csak akkor érintkezett 

reprodukálhatóan a kioldóközeggel, ha szabályos rázó mozgással segítettük elő azt. Ennek 

kivitelezésére a kosaras módszert módosítottuk oly módon, hogy a kosár periodikus 

függőleges irányú mozgást végezzen a kioldóközegből nem kiemelkedve, ezen felül a 

folyadékot forgó lapát (USP II) keveri (az elrendezés vázlata a 45. ábra jobb oldalán látható). 

A megoldás a szabványos kioldó berendezés minimális kiegészítését igényli, s mivel a kosár 

mozgatását a lapát tengelyére szerelt elem szabja meg, a mozgás profilja (lassan fel, majd 

hirtelen le) alapján az ütögetős kioldó („tapped basket dissolution method”) elnevezést 

választottuk. A szerkezet felépítésének részletei a 9. fejezetben (Melléklet C.) találhatók. Ezen 

a módon megbízható mérési eredményhez juthatunk, emellett ez a módszer az 

emésztőrendszerben fellépő mechanikai hatásokat (a gyomor és a belek nem elhanyagolható 

nem tudatosan végzett mozgása) jobban modellezi, mint az USP I és II eljárások [220].  

 

45. ábra Kioldódási eredmények: a kristályos itrakonazol, PVPVA64+40%ITRA filmöntéssel (FC), 

porlasztva szárítással (SD), laboratóriumi oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES) és 

nagysebességű elektrosztatikus szálképzéssel (HSES) előállított szilárd diszperzióinak kioldódási görbéi 

[50 mg dózis, az ábra jobb oldalán látható USP I-II saját fejlesztésű ütögetős kioldóval, 50 rpm, 37°C, 900 

ml 0,1 M-os sósav, n=3] 

 

Az új kioldóeszközzel mért kioldódási eredmények a kristályos ITRA-hoz képest a 

hatóanyag-leadás sebességének jelentős növekedését mutatták a PVPVA64+40%ITRA szilárd 

diszperziókból (45. ábra). Kivételt ezek közül csak az ugyancsak kristályos hatóanyagot 

tartalmazó öntött film jelentett, amely csupán néhány százalékkal növelte meg a kioldott 

ITRA mennyiségét. A szálas mintákból az ITRA majdnem teljes hányada 10 percen belül 

oldatba került, de a nagyobb termelékenységű nagysebességű elektrosztatikus szálképzéssel 

készült szálakból lassabban. Bár a porlasztva szárított szemcsék kisebb fajlagos felületűek 

voltak, mint a mikro- és nanoszálak, vélhetően nem ennek, hanem az egyes módszerek 
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száradási mechanizmusaiban lévő különbségeknek a szilárd diszperziók minőségére gyakorolt 

hatásának tudhatók be az eltérő kioldódási sebességek.  

4.4.5 Konklúzió - Itrakonazol kioldódásának javítása       

A rossz vízoldhatóságú gombaellenes hatású itrakonazol kioldódását kíséreltük meg 

javítani, s ehhez több - ezúttal oldószeres - szilárd diszperziós módszert alkalmaztunk, 

polimer mátrixként PVPVA64 polimert választva. A módszerek közül a nagy 

termelékenysége révén kiemelkedett a nagysebességű oldószeres elektrosztatikus szálképzés. 

A laboratóriumi szintű és a méretnövelt oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel készült 

termékek alaki jellemzői alig különböztek egymástól, szálas jellegű termék volt előállítható a 

viszonylag nagy (40%-os) ITRA koncentráció ellenére, míg porlasztva szárítással a várható 

mikronos szférikus szemcséket kaptuk. A DSC és Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok a 

szálképzett és porlasztva szárított mintákban nem mutattak hatóanyag-kristályosságra utaló 

jeleket, az öntött film eljárás viszont nem tudta amorf formában tartani az ITRA-t. Egy új 

kioldó módszer kifejlesztése (ún. ütögetős kioldó) után az analitikai mérésekkel egybehangzó 

kioldódási eredményeket kaptunk. A kristályos ITRA korlátozott oldódása jelentősen 

javítható volt. A különböző szálak gyors feloldása a nagysebességű oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés kisebb sebességbeli hátrányát fedte fel, azonban a porlasztva 

szárított készítmény lényegesen lassabban oldódott. Az eredmények a nagysebességű 

oldószeres elektrosztatikus szálképzés alkalmasságát igazolják mikro- és nanoszálak ipari 

szintű gyógyszerészeti célú előállítására.       
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4.5 Olvadék szálfúvás gyógyszertechnológiai alkalmazása 

Az előző négy fejezetben különböző hatékony, legtöbbször szálképzésen alapuló 

oldószeres és olvadékos szilárd diszperziós technikák alkalmazásait tárgyaltuk rossz 

vízoldhatóságú hatóanyagok formulálására. Azonban a szakirodalmi áttekintés során kiemelt 

fontos tulajdonságok, úgymint a nagy fajlagos felület, az oldószermentesség, és az elérhető 

ipari szintű termelékenység lehetősége együtt egyik alkalmazott szálképzési eljárásnak sem 

sajátja.   

Feltételezhető volt, hogy a támasztott elvárásoknak az olvadék szálfúvás képes 

megfelelni, viszont ezzel az eljárással előállított hatóanyag-tartalmú szálakat nem írtak le 

korábban, sőt a kioldódás gyorsítására alkalmas polimer mátrixból sem képeztek még szálat 

ezen a módon. Annyi volt a hasonlóság - gyakorlati szempontból - az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel, hogy ismét szükség volt egy kísérleti berendezés fejlesztésére 

az olvadék szálfúvás kivitelezésére kisebb anyagmennyiségekből kiindulva. 

Az olvadék szálfúvás megvalósítása érdekében tett fejlesztési lépéseket követően a 

korábbi munkáink során már bizonyított polimert (PVPVA64) és a rossz vízoldhatóságú 

carvedilolt felhasználva összehasonlító elemzést kívántunk végezni. Az olvadék szálfúvás 

mellé ezért az oldószeres elektrosztatikus szálképzést és az olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzést választottuk ki, valamint referenciamódszerként szolgált az olvadék alapanyag 

előállítására használt extrúzió. A szálas szilárd diszperziók alaki jellemzőinek és szálátmérő 

eloszlásának meghatározásán túl differenciális pásztázó kalorimetriával, Röntgen 

pordiffrakcióval, kioldódási és HPLC tisztaságmérésekkel vizsgáltuk azokat.    

4.5.1 Olvadék szálfúvás megvalósítása 

Az olvadék szálfúvás során egy apró furaton kipréselődő polimer olvadékból meleg 

nagysebességű gázáram (célszerűen levegő) nyújtóhatása révén vékony szálas termék 

kapható. Az olvadék és a gázáram érintkeztetését lehetővé tévő szórófej egy darab 

olvadékfurat esetén legegyszerűbben koaxiális felépítéssel oldható meg. Az extrúder által 

előállított olvadék nyomása fogaskerék szivattyúval növelhető meg az olvadék szálfúvó 

szerszámba préseléséhez, azonban egyfuratú szórófejhez laboratóriumi szinten sem erre, sem 

a nagy volumenű folyamatos extrúziós betáplálásra nincs szükség. Ezek alapján úgy találtuk, 

hogy az olvadék szálfúvás kivitelezhető az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéshez 

fejlesztett laboratóriumi berendezéssel, csupán a szórófejet kellett lecserélni és a meleg levegő 

előállításához szükséges részegységekkel kiegészíteni azt. Az olvadék szálfúváshoz fejlesztett 
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koaxiális szórófej és az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéshez használt szórófej 

összehasonlítását a 46. ábra mutatja.         

 

46. ábra (a) olvadék alapú elektrosztatikus szálképzésre és (b) olvadék szálfúvásra alkalmas dugattyús 

adagoló sémái 

 

Az olvadék szálfúvásra gyártott szórófej és dugattyús egység kialakításának előnyei 

megegyeznek az olvadék alapú elektrosztatikus szálképző berendezésnél felsoroltakkal: a 

kétzónás fűtés (jelen esetben az adagolási hőmérséklet TB és a szórófej hőmérséklete TGÁZ) az 

olvadék hőterhelését csökkenti, a szórófejbe épített kapilláris kis tartózkodási időt biztosít a 

magasabb TGÁZ hőmérsékleten, az adagolás továbbra is lüktetésmentes és pontosan beállítható 

maradt. Az olvadék szálképzésre is alkalmassá tett laboratóriumi szálképző berendezést a 47. 

ábra mutatja, a továbbfejlesztés részletei a 10. fejezetben (Melléklet D.) tekinthetők meg.  

 

47. ábra Az olvadék szálfúvás kísérleti elrendezésének fotója, baloldalon a továbbfejlesztett szálképző, a 

nyomásálló fémcső a levegőt a képen látható fűtőegységen keresztül a szórófejbe továbbítja 
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4.5.2 Modellrendszer kiválasztása és összetételének optimálása 

Az összehasonlítandó szálképzési eljárások közös összetételének meghatározásakor a 

polimer-mátrixának kiválasztása során figyelembe vettük, hogy olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzéssel eddig csak az Eudragit® E amino-akrilát polimert dolgoztunk fel hatóanyag-

tartalmú szálak előállítására. Az Eudragit® E oldódását lehetővé tevő savas pH a gyomorban 

azonban több okból is a semleges tartomány felé tolódhat [221], vagy a szilárd 

gyógyszerforma tartózkodási ideje lehet nagyon rövid a gyomorban (<15 s) [222]. Ezek 

következménye az Eudragit® E alapú készítmények hatástalansága lehet. Az olvadék alapú és 

oldószeres elektrosztatikus szálképzésre az Eudragit® E mellett két, a korábbiakban más 

módszerekkel sikeresen kipróbált polimer is alkalmasnak tűnt (Soluplus® - 4.1. fejezet, 

PVPVA64 - 4.4. fejezet), amelyek oldódása a pH-tól függetlennek tekinthető. Végül a 

PVPVA64 mellett döntöttünk, mivel ez a polimer (a Soluplus®-szal ellentétben) már több 

forgalmazott szilárd diszperziós készítmény alapja (ld. 3. Táblázat, 25. o). 

Modellhatóanyagként az Eudragit® E-t feldolgozó kísérleteinknél is alkalmazott enyhén 

bázikus carvedilolt választottuk, amelynek oldhatósága a pH emelkedésével tovább romlik 

(pKa=7,8), ezért kioldódásának javítása semleges közegben még nagyobb kihívás [202].      

A szálképzések szűk keresztmetszetének a magas szálképzési hőmérsékletet találtuk a 

PVPVA64 - carvedilol szilárd diszperzió nagy olvadék viszkozitása miatt. A PVPVA64 

mátrix olvadék viszkozitása carvedilollal alkotott szilárd diszperziójában csökken, nagyobb 

mennyiségben azonban a rosszul oldódó hatóanyag hidrofóbizálhatja a készítményt [223]. 

Ezért a hatóanyag részarányát 10%-ban rögzítve lágyítószer adagolása mellett döntöttünk, 

amelynek hatását az olvadék viszkozitásának hőmérsékletfüggésére reológiai mérésekkel 

követtük az e téren szerzett kedvező tapasztalatainkra alapozva (ld. 4.3. fejezet). 

Lágyítószernek a bevált kis molekulatömegű PEG-et választottuk. Mivel az Eudragit® E 

lágyítására jól alkalmazható PEG 1500-zal a PVPVA64 esetén ragacsos terméket kaptunk, a 

kristályosabb PEG 3000-re cseréltük a lágyítót, amivel ez a jelenség megszűnt.  

A PVPVA64 carvedilollal és PEG 3000-rel alkotott extrúzióval előállított szilárd 

diszperzióinak viszkozitását a hőmérséklet függvényében a 48. ábra mutatja. Az olvadék 

alapú elektrosztatikus szálképzésnél saját eredményeink (ld. 4.3.3. fejezet) és az irodalmi 

értékek alapján szükséges viszkozitás legfeljebb 100-200 Pa∙s [158], s tapasztalataink a 

szálképzési hőmérséklet pontos előre jelezhetőségét mutatták viszkozimetriával Eudragit® E 

mátrixok esetén. Az egyes olvadékok viszkozitás görbéi logaritmikus ordináta tengellyel 

közel párhuzamos egyeneseket rajzoltak ki sejtetve a komponensek jó elegyedését, amit a 
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szilárd extrúziós termékek sárgás áttetsző megjelenése is alátámasztott. A tiszta PVPVA64 és 

annak 10% carvedilollal alkotott olvadéka a magas olvadék viszkozitás miatt nem alkalmas 

elektrosztatikus erővel történő szálképzésre. Az 5%, 10% és 15% PEG 3000 lágyító 

koncentrációk hatását vizsgálva a PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 összetétel már 

elfogadhatóan alacsony hőmérsékleten elérte a kívánt 100 Pa∙s körüli viszkozitást (~145°C-

nál), ezért ezt választottuk a további kísérleteink alapjaként. 

  

 

48. ábra Reológia eredmények: (a) tiszta PVPVA64, (b) PVPVA64+10%carvedilol, (c-e) 

PVPVA64+10%carvedilol+5/10/15%PEG3000 lágyítószer extrudátumok komplex viszkozitása a 

hőmérséklet függvényében. 1000 µNm nyomaték tartása mellett 1 Hz frekvencián mérve. 

 

4.5.3 PVPVA64 - carvedilol szálas minták előállítása és szálátmérő analízise 

A PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 összetétel valóban jól feldolgozható volt 

olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel a reológiai mérések alapján meghatározott 

145°C-os szálképzési hőmérsékleten, a kapott szálak 30-60 μm átmérő körüliek voltak (49. 

ábra (a)). 

A PVPVA64 oldószeres elektrosztatikus szálképzése lehetséges etanolos oldatból (2 g 

PVPVA64 + 4 ml etanol), de a PEG 3000 tartalom (a PEG rosszul oldódik tiszta etanolban) és 

annak szálvastagító hatása miatt etanol-diklórmetán-dimetil-formamid (5:1:4) oldószerelegyet 

alkalmaztunk (2,5 g PVPVA64 + 4 ml oldószerelegy). Az előállított szálak 2 μm körüli 
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átmérőt értek el (49. ábra (b)), gyöngy-a-szálon struktúra - amit a 4.4. fejezetben a PVPVA64 

- itrakonazol szálak esetében tapasztaltunk - nem volt megfigyelhető.  

Az olvadék szálfúvással hibamentes szálas terméket állítottunk elő a 

PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 közös összetétellel. A fűtött levegő hőmérséklete és az 

olvadék térfogatárama az összehasonlíthatóság érdekében az olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzésnél beállítottakkal egyezett meg (11. Táblázat). A meleg kiáramló szálképző levegő 

sebessége a csatlakoztatott manométerről leolvasott nyomásból és a szórófej belsejében mért 

hőmérsékletből volt számolható (ideális gáz adiabatikus expanzióját feltételezve). A 

szórófejből kilépő levegő számított sebessége 325 m/s volt, amely az adott hőmérséklethez 

tartozó hangsebesség 85%-a, s a hangsebesség 30%-a felett az áramlás már nem tekinthető 

összenyomhatatlannak, így a sebesség a rotaméter alapján mért térfogatáramból (a 

hőmérséklettel korrigálva) a Bernoulli-egyenlettel nem számítható [224]. A PVPVA64 

polimerrel folyamatos szálképzés volt megvalósítható ily módon, a szálátmérő 5-15 μm 

körülinek adódott (49. ábra (c)), amely jelentős csökkenés az olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzéssel kapott szálak átmérőjéhez viszonyítva. 

 

 

49. ábra A PVPV64+10%CAR+15%PEG3000 összetételű szilárd diszperziók (a) olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel, (b) oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel, (c) olvadék szálfúvással és (d) 

olvadék extrúzióval (őrlés után) előállított mintáinak elektronmikroszkópos felvételei 

  

A szálas minták alaposabb összehasonlítására szálátmérő analízist végeztünk a SEM 

felvételek alapján. Az elektrosztatikus szálképzés és az olvadék szálfúvás lognormális 

szálátmérő eloszlást követő terméket állít elő [200,225], ezért illesztéssel meghatároztuk a 
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szálátmérők lognormális eloszlásainak két jellemző paraméterét (μ és ζ), amelyeket 

felhasználva szemléltethetők az eloszlások közötti különbségek.  

 

 

50. ábra Normalizált illesztett lognormális eloszlás sűrűségfüggvények (alul) és a mért szálátmérő 

hisztogramok (100 darab mérés) (felül): PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 összetételű szálas szilárd 

diszperziók oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES), olvadék szálfúvással (MB) és olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel (MES) előállítva 

 

A különböző szálképzési eljárásokkal előállított szálak átmérő eloszlásai élesen 

elkülönülnek egymástól (50. ábra), mivel az alapanyag viszkozitása (olvadék vagy oldat) vagy 

a szálképző erő (elektrosztatikus vagy nagysebességű gáz) különböztek az egyes módszerek 

között. Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel a viszkózusabb olvadékból a kisebb 

erejű elektrosztatikus erőtér vastagabb szálakat tud képezni (20 μm felett jellemzően). Az 

elektrosztatikus erőt lecserélve az intenzív húzóerejű nagysebességű gázáramra az 

átlagátmérő ötödére csökkent. Az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel készült mintának 

csak kis hányada volt a szubmikronos mérettartományban, ennek ellenére ez a módszer adta a 

leghatékonyabb szálvékonyítást. Az egyes előállítási eljárások fontosabb jellemzői és az 

átmérő eloszlások meghatározott paraméterei a 11. Táblázatban láthatók.  
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Gyógyszerészeti szemszögből a szálátmérő a fajlagos felület miatt az oldódási 

jellemzők tekintetében meghatározó tényező, vékonyabb szálakból gyorsabb hatóanyag 

felszabadulás várható.  

 
11. Táblázat PVPVA64 és carvedilol (CAR) szilárd diszperzióinak fontosabb előállítási jellemzői 

oldószeres elektrosztatikus szálképzést (SES), olvadék alapú elektrosztatikus szálképzést (MES), olvadék 

szálfúvást (MB) és olvadék extrúziót (őrölve) (EX) alkalmazva és szálátmérő eloszlásuk paraméterei   

Előállítási eljárás 

Oldószeres 

elektrosztatikus 

szálképzés 

Olvadék alapú 

elektrosztatikus 

szálképzés 

Olvadék 

szálfúvás 

Olvadék 

extrúzió 

Minta rövidített elnevezése SES MES MB EX 

CAR (m/m%) 10 10 10 10 

PVPVA64 (m/m%) 75 75 75 75 

PEG 3000 (m/m%) 15 15 15 15 

Legnagyobb hőm. (°C) 25 145 145 110 

Adagolási sebesség (ml/h) 4 1 1 80 

Termelékenység 

(laboratóriumi) (g/h) 
1,8 1,2 1,2 96 

Átlagos szálátmérő (µm, SD) 1,8±0,3 45,9±11,3 9,4±2,2 300
b
 

Lognormális 

szálátmérő 

eloszlás 

µ 0,593 3,797 2,219 - 

ζ 0,179 0,250 0,229 - 

R
2
 0,9665 0,9129 0,9488 - 

Fajlagos felület (m
2
/g)

 a
 1,81 0,07 0,35 0,017 

a - Átlagátmérőből számolva  

b - SEM felvételek alapján becsülve 

 

4.5.4 Differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatok eredményei 

Az elkészített szálképzett és extrudált mintákat DSC vizsgálatoknak vetettük alá 

összehasonlítás és a hatóanyag kristályossági fokának megállapítása érdekében (51. ábra). A 

hatóanyag PVPVA64-gyel és PEG 3000-rel alkotott külön-külön elkészített fizikai 

keverékében a CAR olvadási csúcsa 120°C körül jól látható volt. A PVPVA64 üvegesedési 

átmenete - amely 107°C-nál lett volna várható [226] - a 100°C alatt húzódó széles vízvesztési 

endoterm csúcs miatt nem volt kivehető. A PEG 3000 tisztán és a hatóanyaggal alkotott 

fizikai keverékében is ugyanúgy már 60°C-nál megolvad, a nagy olvadáshő (kétharmada a víz 

olvadáshőjének [227]) miatt akár kis mennyiségű rendezett PEG fázis is kimutatható.  

A különböző szálképzési eljárásokkal és az olvadék extrúzióval feldolgozott közös 

összetétel DSC termogramjain a hatóanyag olvadáscsúcsa nem jelentkezett, ami a CAR teljes 

amorfizációját igazolja. Azonban a hosszabb láncú PEG molekulák teljes amorfizációja nem 

következett be sem az oldószeres elektrosztatikus szálképzés gyors szárító hatása, sem az 

olvadék extrúzió intenzív keverőhatása és emelt hőmérséklete, sem az olvadékos szálképzések 

(MES és MB) során alkalmazott gyors hűlés következtében. 
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51. ábra Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) termogramok: tiszta PVPVA64, 

PVPVA64+5%carvedilol (CAR) fizikai keverék, PEG 3000 + CAR (5:1) fizikai keverék, 

PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 szilárd diszperziók olvadék extrúzióval (EX), olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel (MES), olvadék szálfúvással (MB) és oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel előállítva 

 

Az előállítási eljárástól függetlenül minden minta esetén megjelent a PEG olvadási 

csúcsa 60°C körül, rövid PEG szegmensek rendeződhettek a megszilárdulás során, amely 

azonban a rideg, törékeny szerkezet miatt jó feldolgozhatóságot (őrölhetőség) eredményezett. 

A PEG olvadásából további következtetéseket vonhatunk le. A legmagasabb PEG 

olvadáspont az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel előállított termék esetében volt 

mérhető (59°C), míg az őrölt extrudátumnál a legalacsonyabb (52°C). A SES szálak 

előállítása során a PEG-et oldó egyetlen oldószer, a diklórmetán hamarabb elpárologhatott 

(etanolban és dimetilformamidban a PEG rosszul oldódik), miáltal a gyorsabban 

megszilárduló PEG magasabb olvadáspontú szerkezetbe rendeződhetett. Az olvadék 

extrúziónál az intenzív keverés után a nagy viszkozitás korlátozta a lehűlés során az elegyített 

láncok rendeződő mozgását, amely viszont a szálképzésnél (MES és MB) újraolvasztva 

tovább folytatódhatott, utóbbi esetekben ismét magasabb olvadáspontokhoz vezetve (58°C). 

4.5.5 Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei 

A PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 minták Röntgen pordiffrakciós méréseinek 

eredményeit az 52. ábra foglalja össze. A referenciaként szolgáló PVPVA64+5%CAR fizikai 
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keverék esetén kivehetőek voltak a finomszemcsés polimer amorf hátteréből kinövő kristályos 

hatóanyag csúcsok.   

 

52. ábra Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok (XRPD) eredményei: tiszta kristályos carvedilol, 

PVPVA64+5% carvedilol fizikai keverék, tiszta PEG 3000, PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 olvadék 

extrúzióval (EX), olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel (MES), olvadék szálfúvással (MB) és 

oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel előállított szilárd diszperzióinak diffraktogramjai 

 

A szilárd diszperziók a fizikai keverékkel ellentétben nem mutatták jelét hatóanyag 

kristályosságnak, csak a PEG 3000 két fő csúcsa rajzolódott ki gyengén 2θ=19,3° és 23,5° 

félkúpszögeknél, sokkal kevésbé intenzíven, mint a DSC termogramoknál. Az eredmények 

összhangban vannak a DSC méréseknél tapasztaltakkal: a hatóanyag amorfizálódott minden 

feldolgozási eljárás esetén, s a PEG kismértékű rendeződése volt megfigyelhető.  

4.5.6 PVPVA64 - carvedilol szilárd diszperziók tisztasága 

Az extrudált és a szálképzett szilárd diszperziókban a hatóanyag tisztaságát nagy 

teljesítményű folyadékkromatográfiás módszerrel vizsgáltuk közvetlenül a gyártás után. A 

gyógyszerkönyvi előírás carvedilol tartalmú készítményekben 0,5%-ban határozza meg a 

megengedhető teljes szennyező mennyiséget a dózisra vonatkoztatva [217].  

A 4.3.8. fejezetben bemutatott vizsgálatok rámutattak, hogy az amorf carvedilol 

olvasztás során hajlamos a termikus bomlásra szilárd diszperzióba ágyazott formában. Ennek 

ellenére az oldószeres módszerhez (SES) hasonlóan az alkalmazott olvasztásos eljárások sem 

vezettek jelentős mértékű bomláshoz a PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 szilárd 

diszperziók előállítása során. A kromatográfiás mérések a kiindulási kristályos carvedilolban 

mindössze 0,07±0,01% teljes szennyezőt mutattak. A szobahőmérsékleten végezhető gyengéd 
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oldószeres elektrosztatikus szálképzés gyakorlatilag nem okozott változást a szennyezettség 

tekintetében (0,08±0,01%). Az olvadék extrúziós lépés a hatóanyag olvadáspontja körüli 

hőmérsékleten már 0,18±0,02% teljes szennyező hányadot eredményezett, majd a további 

feldolgozás újramelegítést követően olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel 0,24±0,02% 

és olvadék szálfúvással 0,27±0,02% teljes szennyező-koncentrációhoz vezetett. Azaz az 

értékek mindegyike jóval a gyógyszerkönyvi határérték alatti volt. Megjegyzendő továbbá, 

hogy az extrúzió és az olvadékból készült szálak szennyező-koncentrációbeli különbsége 

mérsékelhető lenne azzal, ha az extrúzió és az előállított olvadék közvetlen szálképzése egy 

lépésben valósulna meg.  

 

 
53. ábra Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC) kromatogramok: tiszta carvedilol (CAR), 

PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES), olvadék extrúzióval 

(EX), olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel (MES) és olvadék szálfúvással (MB) előállított szilárd 

diszperziói  

 

 A különböző előállítási eljárásokkal előállított minták kromatogramjait összevetve 

kitűnik, hogy az olvadékos módszerek (EX-MES-MB) szennyezőprofiljai közel azonosak, 

nem jelent meg új csúcs még az olvadék szálfúvással készült szálak esetében sem (53. ábra). 

Ez azért meglepő, mert a carvedilol enyhén érzékeny az oxidációra peroxidos közegben [228], 

s az olvadék szálfúvásnál az oxidatív meleg levegő és az olvadék intenzív érintkeztetése miatt 

további szennyezők képződésére lehetett számítani. Az eredmény arra utal, hogy a polimer 

mátrix hatékonyan védelmezte az amorf hatóanyagot az oxidatív hatástól. 
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4.5.7 In vitro kioldódás vizsgálat eredményei 

A PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 összetételű szilárd diszperziók kioldódási 

görbéit a kristályos CAR-hoz viszonyítva az 54. ábra mutatja. Mivel a pH növelésével a CAR 

oldhatósága lecsökken, ennek - a gyakran előforduló nem megfelelően savas 

emésztőrendszeri közeg esetében - fontos terápiás jelentősége van. A pH-tól függetlenül jól 

oldódó PVPVA64 és PEG 3000 segédanyagok mellett jelentősen felgyorsult a hatóanyag 

beoldódása semleges közegben, ami az amorfizálódott CAR nagyobb látszólagos 

oldhatóságának és a különböző mértékben megnövelt fajlagos felületnek is köszönhető. A 

kristályos CAR-ból 6,8-as pH-n 1 óra alatt csak 20% oldódott, azonos körülmények között az 

őrölt extrudátumból (az őrlemény képe a 49. ábra (d) részén tekinthető meg) már 15 perc után 

teljes hatóanyag-leadás volt mérhető. Az olvadék szálfúvással előállított és az olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel készült szálak biztosították a leggyorsabb hatóanyag-leadást, 

ezek a minták 2 perc alatt feloldódtak. A legnagyobb fajlagos felületű oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel készült szálak azonban - a 4.2. fejezetben tapasztaltakkal 

azonos módon - a feltételezettnél lassabban oldódtak. Ezt ez esetben is a sűrű nem szőtt 

szövedék kedvezőtlenebb kioldóközeg hozzáférhetőségével magyarázzuk. Továbbá a 

vattaszerű olvadék szálfúvással előállított szálak a kioldóközegben kevésbé tudtak 

szétoszlani, mint a laza olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült szálak, s az eltérő 

szálátmérők ellenére közel azonos, ultragyors oldódás volt mérhető.      

  

 

54. ábra Kioldódási eredmények:  kristályos carvedilol (CAR), PVPVA64+10%CAR+15%PEG3000 

összetételű olvadék extrúzióval (EX), oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES), olvadék alapú 

elektrosztatikus szálképzéssel (MES) és olvadék szálfúvással (MB) készült szilárd diszperziók kioldódási 

görbéi [12,5 mg dózis, USP II (lapát), 100 rpm, 37°C, 900 ml 6,8-as pH-jú foszfát puffer, n=3] 
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4.5.8 Konklúzió - Olvadék szálfúvás a gyógyszertechnológiában 

Az olvadék szálfúvás első sikeres gyógyszertechnológiai alkalmazását mutattuk be a 

rossz vízoldhatóságú CAR kioldódás-gyorsításának példáján. Az új módszert az olvadék 

alapú és az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel hasonlítottuk össze. A szálképzési 

hőmérséklet csökkentésére a PVPVA64 mátrixhoz PEG 3000 lágyítószert adagoltunk, s az 

összetétel optimálását reológiai mérésekkel segítettük elő. A SEM vizsgálatok szálátmérő 

analízissel kiegészítve SES<MB<MES irányba növekvő élesen elkülönülő átmérőjű 

szálpopulációkat mutattak. A DSC és XRPD mérések a hatóanyag amorfizációját és kis 

mértékű PEG kristályosságot mutattak. A HPLC mérésekkel a gyógyszerkönyvi 

kritériumoknak megfelelő tisztaság volt megállapítható, azaz nem jelentkezett új szennyező az 

olvadék szálfúvással készült mintában az oxidatív meleg levegős közeg ellenére sem. A 

kioldódási kísérletek a szálakból ultragyors hatóanyag-leadást mutattak, az enyhén bázikus 

CAR csökkent semleges közegű oldhatósága ellenére. Az olvadék szálfúvás a folyamatos 

üzemű extrúzióval kapcsolva a formulációs előnyök mellett a gyógyszeripari termelékenységi 

elvárásokat is kielégíti. A jövőben felmerülhet a szálképző levegő cseréje inert gázra, 

amennyiben az oxidatív hatás ellen a polimer mátrix védelme nem elégséges. 
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4.6 Diklofenák-nátrium tartalmú rekonstitúciós injekció fejlesztése 

Az előző fejezetek kivétel nélkül rossz vízoldhatóságú hatóanyagok szájon át 

adagolandó szilárd diszperzióinak fejlesztéseit ismertették, azonban az oldhatóság javításának 

szükségessége nem csak az enterális adagolású készítményeknél merül fel. Injekciós 

gyógyszerformáknál a vízbázisú folyadékban a hatóanyag koncentrációja az ugyancsak 

gyakran korlátozott oldhatóság miatt elmaradhat a kívánt értéktől. További nehézséget jelent a 

gyógyszermolekulák megnövekedett reaktivitása oldott formában [229], amelynek 

kikerülésére az injekció szárazanyagának beadás előtti feloldását (rekonstitúciós por) 

alkalmazzák [230]. A ciklodextrinek szolubilizáló hatása révén általában nagyobb látszólagos 

oldhatóság érhető el, a hatóanyag kémiai stabilitása azonban injekciós folyadékokban 

továbbra sem biztosított. 

Az e fejezetben összefoglalt munkánk mozgatórugója a Dyloject® nevű diklofenák-

nátrium (DCF) (75 mg/2 ml) hatóanyagot tartalmazó fájdalomcsillapító injekciós készítmény 

visszahívása volt a nagy-britanniai piacról. A folyadék alapú készítményben a DCF 

látszólagos oldhatóságát hidroxipropil-β-ciklodextrinnel (HPβCD) növelték meg. A 

Dyloject® az egyetlen bolus adagolható (egyszerre beinjektálható, hosszú infúziót nem 

igénylő) intravénás DCF tartalmú készítmény, amit a HPβCD jó tolerálhatósága tesz lehetővé 

[231], azonban 2010-ben a gyártás során észlelt fehér csapadék miatt a hatóság azonnali 

visszahívást rendelt el (www.dyloject.co.uk).  

 A felmerült stabilitási probléma megoldására a Dyloject®-tel egyenértékű 

rekonstitúciós készítmény kifejlesztését kívántuk megvalósítani oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel. Az alapkoncepció a polimer alapú szilárd diszperziókhoz nagyon hasonló volt 

abból kiindulva, hogy a hatóanyag oldhatóságát növelő HPβCD a ciklodextrin molekulákból 

képződő láncolatszerű szupramolekuláris komplexeknek köszönhetően alkalmas lehet 

szálképzésre [232]. A hatóanyaggal ez esetben is lejátszódhat az amorfizáció, csak egyúttal a 

ciklodextrin „mátrix” molekuláival jól definiált komplexek is kialakulhatnak. Az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés csak kis termelékenységgel és akadozva működött HPβCD-nel, 

ezért e nehézségek kiküszöbölésére az elektrosztatikus erőtér nagysebességű fűtetlen 

gázárammal kiegészített szálképző módszerét (oldószeres elektrosztatikus szálfúvás v. 

electroblowing (EB)) kívántuk alkalmazni, amit azonban hatóanyag-tartalmú készítmények 

előállítására még nem használtak. Referenciamódszerként szolgált a rekonstitúciós injekciós 

készítmények ipari előállítására használt lassabb és energiaigényesebb fagyasztva szárítás.   
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4.6.1 DCF - HPβCD fázisoldhatósági izoterma meghatározás 

A HPβCD és a korlátozott vízoldhatóságú DCF szilárd komplexeinek elkészítéséhez 

szükséges volt először megállapítani, hogy a hatóanyag milyen mértékben képes 

komplexálódni a ciklodextrinnel vizes oldatban. A HPβCD-t legfeljebb 50 w/v%-ban 

tartalmazó vizes oldatok koncentrációjának függvényében a feleslegben lévő DCF oldatban 

tartott mennyiségét ábrázolja az 55. ábra moláris koncentrációkra átszámolva.  

 

 

55. ábra Komplexálódási vizsgálatok eredményei: a 2-hidroxipropil-β-ciklodextrin (HPβCD) vizes 

oldataiban feloldódni képes diklofenák-nátrium (DCF) koncentrációk (szobahőmérsékleten, n=3) 

 

A DCF látszólagos oldhatósága lineárisan nőtt a HPβCD koncentrációjának 

függvényében, a pontok egységnyi meredekségű egyenest rajzoltak ki 20 w/v%-ig (~150 mM 

HPβCD), azaz a DCF és a HPβCD 1:1 arányú komplexeket képzett. Nagyobb ciklodextrin 

koncentrációnál a komplexálódási hatékonyság valamelyest leromlott, Higuchi és Connors 

osztályozási rendszere szerint a hatóanyag és gazdamolekula AN típusú izotermát követett 

[43]. A tiszta kristályos DCF oldhatósága ciklodextrin nélkül 18 mg/ml-nek (57 mM, 

szobahőmérsékleten) adódott, ez csak fele akkora a Dyloject® 37,5 mg/ml-es DCF 

koncentrációjának. Alapul véve az 1:1 komplexálódási arányt, a fizikai stabilitás javítása 

érdekében a DCF-ot és a HPβCD-t az 1:2 moláris arányban tartalmazó szilárd komplexek 

előállítása mellett döntöttünk, amely megegyezik a HPβCD+10%DCF összetétellel. 

Amennyiben a 10% DCF-ot tartalmazó HPβCD komplex 375 mg-jából 1 ml oldatot készítünk 

(a kívánt 37,5 mg/ml DCF koncentrációt kapva), az oldatban lévő ciklodextrin ~80 mg/ml 

teljes DCF koncentrációt lett volna képes biztosítani az 55. ábra izotermájának alapján.     
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4.6.2 DCF - HPβCD szálas és fagyasztva szárított szilárd komplexek 

előállítása és alaktani vizsgálata 

A HPβCD alapú, oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálak 

kialakításához először az optimális szálképzési koncentrációt határoztuk meg. A HPβCD-t és 

a DCF-ot is jól oldó etanolban a ciklodextrin koncentrációját fokozatosan növelve a 4,5 g + 

10 ml tiszta etanol oldatösszetételt találtuk megfelelőnek. A hatóanyagot is feloldva ebben az 

oldatban az 56. ábra (a) részén látható szalagszerű szálak voltak előállíthatóak 300 nm és 1-2 

μm közötti jellemző mérettel. A homogén termékminőség ellenére az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzés csak 1-2 másodpercig megindulva, hosszú szünetek 

közbevetésével jelentett valóban szálképzést. A gyorsan párolgó etanol miatt az adagolt csepp 

felületén az oldat viszkozitása megnőtt, megakadályozva a Taylor-kúp kialakulását és 

lerontva a termelékenységet. Az oldószer illékonyságát dimetil-formamid (DMF) és etanol 

1:9 és 2:8 arányú elegyének alkalmazásával csökkentve továbbra is akadozott a szálképzés, 

nagyobb DMF arányok pedig nem megfelelő minőségű terméket adtak (pl. folyadékcseppek a 

gyűjtőn). A DMF-et tisztán oldószerként alkalmazva HPβCD-nel csak igen nagy 

koncentrációnál (12 g HPβCD + 10 ml tiszta DMF) és kis térfogatáram mellett (0,5 ml/h) 

lehetett nanoszálakat előállítani [233], ami a DCF korlátozott DMF-os oldhatósága miatt az 

oldatba vihető DCF/HPβCD tömegarányt is előnytelenül behatárolta volna.    

 Um és szerzőtársai az oldószeres elektrosztatikus szálfúvással a nagy viszkozitású 

hialuronsav oldat szálképezhetőségét oldották meg [193]. Ezért a HPβCD oldat összetételének 

iterálása helyett az elektrosztatikus erőtér mellett intenzív levegő befúvatással - a 

porlasztáshoz hasonlatos módon - kíséreltünk meg HPβCD szálakat előállítani. A fűtetlen 

levegő és az oldat egyidejű adagolásához az olvadék szálfúvás során használt koaxiális 

felépítésű szórófejet használtuk (ld. 75. ábra, 141. o), ez esetben az olvadék kapillárisában az 

oldatot áramoltattuk. Az oldószeres elektrosztatikus szálképzéshez optimált oldatot a folyadék 

beszáradásának elkerülése érdekében nagyobb, az oldószeres elektrosztatikus szálképzéshez 

képest mintegy ötszörös térfogatárammal adagoltuk oldószeres elektrosztatikus szálfúvás 

esetén. A képződött szálak rövidebbek voltak a levegőáram nélkül képzett szálakhoz képest, 

továbbá gyöngy-a-szálon szerkezetek és nagyobb mikronos szemcsék is megfigyelhetőek 

voltak (56. ábra (b)). Az oldószeres elektrosztatikus szálfúvás során a gázáram húzóereje 

mellett Taylor-kúpok is képződhettek, valamint a porlasztott cseppek is képesek az 

elektrosztatikus erőtérben elnyúlva szálakká formálódni [133]. A levegő térfogatáramának 

növelésére a folyadék porlasztásának minősége láthatóan javult, míg az etanolos oldat 
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HPβCD koncentrációjának kisebb változtatása (±10%) nem eredményezett jelentős eltérést a 

szálstruktúrában. 

A referenciaként előállított fagyasztva szárított komplex elektronmikroszkópos felvétele 

az 56. ábra (c) részén látható. A vizes oldat lefagyasztása után a vákuum hatására távozó víz 

1-5 μm-es pórusméretű szivacsszerű szerkezetet hagyott maga után. A szálképzési és a 

fagyasztva szárítási módszerekkel gyártott komplexek (előállításuk fontosabb részletei a 12. 

Táblázatban tekinthetők meg) egyaránt nagy fajlagos felületűek voltak, amelytől az oldódás 

jelentős gyorsulását vártuk. 

   

 

56. ábra HPβCD+10%DCF összetételű szilárd komplexek (a) oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel, (b) 

oldószeres elektrosztatikus szálfúvással és (c) fagyasztva szárítással előállított mintáinak 

elektronmikroszkópos felvételei 

  

12. Táblázat HPβCD és diklofenák-nátrium (DCF) szilárd komplexeinek fontosabb előállítási paraméterei 

oldószeres elektrosztatikus szálképzést (SES), oldószeres elektrosztatikus szálfúvást (EB) és fagyasztva 

szárítást (FD) alkalmazva 

Minta Eljárás 

Kiindulási HPβCD-DCF 

(90:10 m/m%) 

oldat összetétele 

Adagolási 

sebesség 

(ml/h) 

SES 
oldószeres elektrosztatikus 

szálképzés 
5,0 g + 10 ml tiszta etanol 4 

EB 
oldószeres elektrosztatikus 

szálfúvás 
5,0 g + 10 ml tiszta etanol 20 

FD fagyasztva szárítás 3,75 g 10 ml vizes oldatban - 
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4.6.3 Differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatok eredményei 

DSC méréseket végeztünk a DCF kristályossági fokának megállapítására, azaz a 

komplexálódás eredményességének ellenőrzésére a szilárd HPβCD+10%DCF termékekben 

(57. ábra). A kristályos DCF olvadási csúcsa 290°C körül jelent meg, az amorfnak tekinthető 

HPβCD termogramján csak a vízvesztés hőigénye rajzolt ki széles csúcsot. Az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel és oldószeres elektrosztatikus szálfúvással készült mintákban 

nem volt nyoma gyártás után a DCF esetleges olvadásának, a ciklodextrinnel komplexált 

hatóanyag molekulák nem tudtak újra kristályba rendeződni a gyors száradási lépés alatt. A 

fagyasztva szárított minta termogramján viszont 275°C körül megjelent egy DCF-hez köthető 

olvadáscsúcs (57. ábra (e)), amely a kiindulási vizes oldat acetonos szárazjeges fagyasztása 

során képződhetett. Kísérletek történtek a fagyasztva szárított vizes oldat koncentrációjának 

módosítására (125 mg, 250 mg, 375 mg és 500 mg HPβCD+10%DCF 1 ml vizes oldatban), 

de kristályos DCF minden esetben változatlanul képződött. 

A szilárd komplexek fizikai stabilitását szem előtt tartva 6 hónap tárolást követően (zárt 

edényben, szobahőmérsékleten, fénytől védve) ismét lemértük a minták termogramjait 

változatlan végeredménnyel, azaz a nagy fajlagos felületű szálas készítményekben nem 

alakult ki továbbra sem az oldódást esetleg lassító kristályos fázis.    

  

 

57. ábra Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) termogramok: (a) tiszta kristályos diklofenák-

nátrium (DCF), (b) tiszta HPβCD, HPβCD+10%DCF szilárd komplexek (c) oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel, (d) oldószeres elektrosztatikus szálfúvással és (e) fagyasztva szárítással előállítva 

közvetlenül gyártás után, valamint ugyanilyen összetételű (f) oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel, (g) 

oldószeres elektrosztatikus szálfúvással és (h) fagyasztva szárítással készült minták 6 hónap tárolást 

követően (zárt edény, szobahőmérséklet, fénytől védve) 
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4.6.4 Röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatok eredményei 

A DCF kristályossági fokának további vizsgálatára az előállított komplexekben XRPD 

mérési módszert alkalmaztunk (58. ábra). A kristályos DCF diffraktogramján elsősorban 

alacsonyabb félkúpszögeknél volt igen magas beütésszám mérhető (2θ = 6,7°, 8,6°, 15,2°), 

azonban ezek a diffrakciós csúcsok sem mutatkoztak a szálas és fagyasztva szárított 

HPβCD+10%DCF komplexek diffraktogramjain a gyártás után és 6 hónapot követően mérve. 

A fagyasztva szárított minta esetén a DSC-vel kimutatott kristályosság XRPD-vel tehát nem 

volt alátámasztható. Az amorf ciklodextrin alapú mátrixban csak kisméretű és jól eloszlatott 

DCF kristályszemcsék lehettek jelen, amire az XRPD módszere kevésbé érzékeny. 

    

 

58. ábra Röntgen pordiffrakciós vizsgálatok (XRPD) eredményei: (a) tiszta kristályos diklofenák-nátrium 

(DCF), (b) tiszta HPβCD, HPβCD+10%DCF szilárd komplexek diffraktogramjai (c) oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel, (d) oldószeres elektrosztatikus szálfúvással és (e) fagyasztva szárítással 

előállítva közvetlenül gyártás után, valamint ugyanilyen összetételű (f) oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel, (g) oldószeres elektrosztatikus szálfúvással és (h) fagyasztva szárítással készült minták 

diffraktogramjai 6 hónap tárolást követően (zárt edény, szobahőmérséklet, fénytől védve) 

 

4.6.5 DCF - HPβCD szilárd komplexek kémiai stabilitása 

A fizikai stabilitás követése mellett a kémiai stabilitás meghatározása is indokolt volt. 

Ismert ugyanis, hogy a DCF folyadék formában hajlamos a degradációra, a termikus bomlás 

elkerülésére a folyadék formájú injekciós készítményeit hősterilizálás helyett sterilre szűréssel 

állítják elő [234]. A gyógyszerkönyvi előírások diklofenák-nátrium tartalmú készítményekben 

0,4%-ban határozza meg a teljes szennyező mennyiséget a dózisra vonatkoztatva [235]. Az 

előállított szálas és szilárd komplexek tisztaságát gyártás után és 6 hónap tárolást követően 
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HPLC-vel meghatározva a határérték alatti 0,1%-ot nem meghaladó szennyező volt csak 

kimutatható a tárolástól és előállítási eljárástól függetlenül. Oldószeres elektrosztatikus 

szálfúvás esetén a (nem fűtött) levegőáram sem okozott degradációt, ez a kíméletes, 

szobahőmérsékleten végezhető oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel vagy a fagyasztva 

szárítással egyenértékűen elhanyagolható mértékű degradációs hatást jelent. 

4.6.6 Rekonstitúciós vizsgálatok eredményei 

A rekonstitúciós injekciós készítmények oldódásának kiértékelése a száraz termék 

tervezetten rendkívül gyors vízfelvétele és oldatba kerülése miatt szabványos keverős kioldó 

berendezéssel nem végezgető el. Ezért a rekonstitúciós oldásokat a későbbi alkalmazásai 

körülményekhez hasonlóan végeztük el, azaz az anyagot üvegfiolába bemérve az elkészítendő 

oldat sűrűsége alapján számított mennyiségű víz gyors befecskendezésével állítottunk elő 37,5 

mg/ml DCF koncentrációjú oldatot (ez a Dyloject® koncentrációja). Eközben meghatározott 

időközönként lefényképeztük az oldódás aktuális állását (59. ábra).   

 

 

59. ábra Rekonstitúciós kísérletek eredményei: oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel (SES), oldószeres 

elektrosztatikus szálfúvással (EB), fagyasztva szárítással (FD) készült HPβCD+10%DCF komplexek és az 

azonos összetételű fizikai keverék (FK) feloldása 37,5 mg/ml DCF koncentrációjú oldattá 

 

A rekonstitúciós kísérletek során az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel és az 

oldószeres elektrosztatikus szálfúvással előállított minták a nagy fajlagos felületüknek 

köszönhetően a víz hozzáadására azonnal elfolyósodtak, előbbinél a keletkező oldat már az 

első másodpercekben viszonylag tiszta volt, utóbbinál először zavarosabb szuszpenzió 

képződött. Ennek megfelelően az oldószeres elektrosztatikus szálképzett minta 2 perc alatt 

tiszta oldatot adott, míg az oldószeres elektrosztatikus szálfúvással készült termék 

oldódásához 3 perc körüli idő kellett. A különbség a levegőáram hatására a szálak mellett 

keletkező nagyobb mikronos szemcsék („gyöngyök”) jelenlétének tudható be. (Meg kell 
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említeni, hogy a szálas anyagok kis halmazsűrűsége miatt az oldás hatására a végső oldat 

kisebb térfogatú lett, mint a kiindulási szárazanyag, ezért az üveg falára ragadt anyag 

feloldásához némi rázogatás volt szükséges.) A fagyasztva szárított komplex lassabban és más 

módon oldódott, a víz hozzáadására a porózus korong felemelkedett az üveg aljáról és 

legalább három percre volt szükség a tiszta oldat előállításához (ugyanúgy rázogatva). A 

fizikai keverék feloldásakor a tiszta HPβCD hányad nagyon gyorsan beoldódott, azonban a 

kristályos hatóanyagszemcsék még hosszabb ideig megfigyelhetők voltak az üveg alján (59. 

ábra, sárga nyilakkal jelölve). 

A Dyloject® injekciós oldat fagyasztva szárításával utólagosan meghatároztuk a gyártó 

által az oldatban alkalmazott HPβCD mennyiségét. A mérések alátámasztották, hogy a 

Dyloject® oldat az általunk rekonstitúcióval előállított oldatokkal egyenértékű volt, azaz a 

37,5 mg/ml DCF koncentrációt ugyanúgy 1:2 moláris arányú DCF-HPβCD összetétellel érték 

el.  

4.6.7 Konklúzió - Oldószeres elektrosztatikus szálfúvás a 

gyógyszertechnológiában  

Az oldószeres elektrosztatikus szálképzést és annak levegőfúvással kiegészített 

változatát, valamint a fagyasztva szárítást alkalmaztuk gyorsan oldódó DCF tartalmú HPβCD 

alapú rekonstitúciós injekciós készítmény fejlesztésére a forgalmazott injekciós oldat 

(Dyloject®) instabilitásának kiküszöbölésére. Az oldószeres elektrosztatikus szálfúvást 

először alkalmaztuk hatóanyag-tartalmú szálak előállításához, s egyben az etanolos HPβCD 

oldat elektrosztatikus feldolgozhatóságának javítására elektrosztatikus szálképzéssel. A 

komplexálódási vizsgálatok alapján a szükséges DCF koncentráció eléréséhez 1:2 hatóanyag-

ciklodextrin moláris arányt határoztunk meg. A HPLC alapján nagy tisztaságú mintákat 

XRPD vizsgálatoknak alávetve nem volt kristályos hatóanyagra utaló jel még fél év tárolás 

után sem, azonban a DSC egyértelműen kristályos hatóanyagot érzékelt a fagyasztva szárított 

mintában a fagyasztási lépés során lecsökkenő oldhatóság okozta kikristályosodás miatt. A 

rekonstitúciós kísérletek során a szálképzéssel előállított minták oldódtak a leggyorsabban, 

ezeket követte sebességben a fagyasztva szárított termék. A fejezetben bemutatott szálképzési 

módszerek a ciklodextrinek szolubilizáló és szálképző tulajdonságát kihasználva ígéretes 

lehetőséget nyújtanak gyorsan oldódó gyógyszerformák előállítására. A megnövelt 

termelékenységű oldószeres elektrosztatikus szálfúvással várhatóan polimer alapú 

készítmények is sikeresen előállíthatók.  
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5 Tézispontok és kapcsolódó publikációk listája 

A kísérleti munka új tudományos eredményei: 

 

1. Elsőként hasonlítottuk össze az olvadék extrúziós és az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéses technológiákat egy új terpolimert felhasználva. A folyamatos eljárásokkal 

előállított szilárd diszperziókkal a rossz vízoldhatóságú spironolakton teljes kioldódását több 

óráról 15 perc alattira sikerült javítani, egyrészt a micellaképző polimer szolubilizáló 

hatásának, másrészt a hatóanyag amorf formájának köszönhetően. Az oldószeres 

elektrosztatikus szálképzéssel készült szálak - a mikro- és nanoszálak nagyobb fajlagos 

felülete miatt - gyorsabb hatóanyag-leadást biztosítottak, mint az olvadék extrúzióval készült 

őrlemények. [I] 

 

2. Elsőként állítottunk elő olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel hatóanyag-tartalmú 

szálakat oldószermentesen, és hasonlítottuk össze azokat az oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel előállított nanoszálakkal, valamint az olvadék extrúzióval kapott őrleménnyel. 

A pH 5 alatt oldódó, kationos akrilát polimer (Eudragit® E) mátrixába ágyazott rossz 

vízoldhatóságú carvedilol minden esetben amorfizálódott a DSC és XRPD alapján. A 

hatóanyag oldódását az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült mikroszálak 

gyorsították a legjobban, mindössze 1 perc kellett a teljes hatóanyag-leadáshoz. Az új eljárás 

könnyen kapcsolható az olvadék extrúzióval, így beilleszthető a folyamatos technológiai 

láncba. [II,VIII] 

 

3. Javítottuk az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült, hatóanyag-tartalmú 

szálkészítmények termikus stabilitását lágyítószerekkel akrilát polimer (Eudragit® E) és 

carvedilol szilárd diszperzióiban. Igazoltuk, hogy a jó vízoldhatóságú lágyító segédanyagok 

mellett - a feldolgozási hőmérséklet csökkenése ellenére - változatlan szálstruktúra, 

amorfizálódás és kioldódás érhetők el. A szálas készítményekben a hatóanyag kémiai és 

fizikai állapota tárolási periódus után - különösen kis molekulatömegű polietilén-glikol 

lágyító alkalmazása esetén - megfelelően stabilnak bizonyult. [III] 

 

4. Elsőként hasonlítottuk össze egy új, megnövelt termelékenységű nagysebességű 

elektrosztatikus szálképzés lehetőségeit a laboratóriumi oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel és a porlasztva szárítással a rossz vízoldhatóságú itrakonazol formulálására. A 
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hatóanyagot sikeresen amorfizáló (DSC és XRPD alapján) nagysebességű és laboratóriumi 

elektrosztatikus szálképzésekkel kapható PVPVA64 alapú mikro- és nanoszálak megjelenése 

a két nagyságrendbeli termelékenység különbség mellett is minden tekintetben hasonló volt, 

amely gyors és gyakorlatilag azonos kioldódást eredményezett. A porlasztva szárított 

mikronos szemcsékkel csak lényegesen lassabb oldódás volt elérhető. Ezzel bebizonyosodott, 

hogy a méretnövelt folyamatos nagysebességű elektrosztatikus szálképzés képes lehet 

kielégíteni a gyógyszerkészítmény-gyártás termelékenységi és minőségi igényeit. [IV] 

  

5. Elsőként állítottunk elő olvadék szálfúvással hatóanyag-tartalmú szálakat 

oldószermentesen. Az összehasonlított - oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel, olvadék 

szálfúvással és olvadék alapú elektrosztatikus szálképzéssel készült - szálak átlagos átmérője 

ebben a sorrendben növekedett. A PVPVA64 mátrixú carvedilol szilárd diszperziók oldódása 

az amorf forma (DSC és XRPD alapján) és a szálak nagy fajlagos felülete miatt semleges 

közegben is nagyon gyors és teljes volt. A feldolgozás egyik eljárás esetén sem vezetett 

határérték feletti degradációhoz. Az olvadék szálfúvás extrúderrel kapcsolt folyamatos üzemű 

ipari változata messze meghaladja az oldószeres és olvadék alapú elektrosztatikus 

szálképzéssel elérhető termelékenységet. [V] 

 

6. Új, polimer-mentes, diklofenák-nátrium tartalmú rekonstitúciós injekciós készítményt 

állítottunk elő 2-hidroxipropil-β-ciklodextrin komplex alapon oldószeres elektrosztatikus 

szálképzéssel és a gyógyszertechnológiában új, oldószeres elektrosztatikus szálfúvással. A 

szálas komplexekhez számított mennyiségű vizet adva 2-3 perc alatt beinjektálható oldat volt 

kapható. A referenciakészítmény - a fagyasztva szárítással kapott komplex - ennél lassabban 

oldódott, amelyet a DSC méréssel kimutatott kristályosság következményének 

tulajdonítottunk. Ez utóbbi keletkezését a fagyasztási lépés oldhatóság-csökkentő hatásával 

magyaráztuk. A szilárd komplexekben (6 hónapos periódusban) a diklofenák-nátrium 

kémiailag stabil volt, azaz a forgalmazott diklofenák-nátrium oldat formájú injekciónál 

tapasztalt (visszahívást kiváltó) instabilitás megoldható volt. [VI, VII] 
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7 Melléklet A. - Olvadék alapú elektrosztatikus szálképző 

berendezés fejlesztése 

A 4.2.1. alfejezetben említett, az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzést kontrollált 

körülmények között való megvalósítására épített berendezés (28. ábra, 64. o) szerkezetileg 

négy fő egységből áll: 

 az elektronikai alkatrészeket tartalmazó ház fém burkolattal 

 adagoló szerkezet mechanikája 

 fűtőelemek és hőmérők 

 az előző három egységet hordozó átlátszó poli(metil-metakrilát) műanyagból és 

szálerősített hőálló polimer gyanta lapokból (sárgára festett rész) felépített állványzat 

 

A következő alfejezetek a készülék fejlesztését a felsorolt egységein keresztül mutatják 

be. A készülék legfontosabb része a központi vezérlő panel („központi egység”), amely az 

összes többi rész működését felügyeli és irányítja, ezért ez külön kerül bemutatásra. 

 

Adagolóberendezés kialakítása 

 

A megolvasztott polimer adagolása térfogat kiszorításos elven működik, egy dugattyú 

tolja ki a hengerből maga előtt az olvadékot (anyaguk rozsdamentes acél). A dugattyú 

tengelyirányú előtolását az alkalmazott léptetőmotor forgó mozgásából egy csavarorsós 

menesztőanya biztosítja. A dugattyú nem kívánatos elfordulása ellen egy a csavarorsóra 

kontraanyával rögzített bronzhasábot alkalmaztam (60. ábra (c)), amely U alakú vezetékben 

fut. A motor védelme érdekében a csavaranyát axiális siklócsapágy tartja (60. ábra (b)), 

nélküle a motor csapágyazásának kellene felvennie a dugattyú olvadékra kifejtett 

nyomóerejét. 

A motorként egy elektromos írógépből bontott léptetőmotort alkalmaztam (unipoláris 

típus), amely egy teljes fordulatot 200 lépesben képes megtenni. A motor léptetéséhez a négy 

külön vezérelhető tekercsén felváltva kell kapcsolni a feszültséget. Ez azt jelenti, hogy a 

fordulatszámot nem szükséges visszacsatolással mérni és szabályozni, elegendő csupán 

számított időközönként kapcsolni a motor soron következő tekercsét. 
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60. ábra Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképző berendezés a) teljes adagolómechanikája, b) a 

bronzgyűrűs siklócsapágyazás, c) a csavarorsóra rögzített bronzhasáb elfordulás ellen   

 

A dugattyút és a csavarorsót egy kengyel köti össze. A dugattyú átmérője 6 mm, a 

henger belső fala dörzsárazást kapott a jó tömítettség érdekében (27. ábra, 63. o). Tekintve, 

hogy a csavarorsó menetemelkedése 1 mm (M6), a motor egy lépésére 1 mm/200 = 0,005 

mm-t mozdulhat el a dugattyú, amely elméletben 1,4∙10
-4

 ml térfogatú olvadék kipréselését 

jelenti, ez a térfogatáram rendkívül finom állítását teszi lehetővé. 

Az alkalmazott szerkezeti megoldásokat a gyakori alapanyag változtatás és a tisztítási 

igény teszi indokolttá. A kis dugattyúátmérő és a szórófej kapillárisának (ld. következő 

alfejezet) kis térfogata miatt igen kevés anyagból (0,5 g-tól), nagyon kis veszteséggel lehet 

szálképzést végezni a készülékkel. 

 

Fűtési rendszer kialakítása 

  

Az adagolónak két fűtőzónája van (27. ábra, 63. o). A hengert egy alacsonyabb 

adagolási hőmérsékleten (TB) tartja egy kerámia fűtőtekercs, amelynek teljesítménye 

szoftveresen 50W-ban van maximálva (névleges maximum teljesítménye 75 W). A hőstressz 

minimalizálásában a szórófejnek (61. ábra) kettős szerepe van. Egyrészt egyedi fűtést kapott 

(közel 10 W maximált teljesítménnyel, névleges maximum teljesítménye 20 W), így nem a 

teljes polimer mennyiség van állandóan a szálképzés hőmérsékletén (TA). Másrészt a 
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szórófejben egy 0,6 mm átmérőjű és 45 mm hosszú rozsdamentes kapilláris lett kialakítva, 

amely 2 ml/h-s térfogatárammal számolva mindössze ~23 másodperces tartózkodási időt 

jelent, és ennek az időnek is csak egy kisebb részében van a legnagyobb hőmérsékleten az 

olvadék. A kisméretű kapilláris biztosítja, hogy a nem kipréselhető anyag mennyisége, azaz a 

veszteség elhanyagolható legyen. A K-típusú termoelemek a lehető legközelebb kerültek 

elhelyezésre az olvadékhoz, hogy a hőmérsékletmérés hibája kicsi legyen. 

 

 
61. ábra A kapillárist tartalmazó szórófej és a fűtőegység 

 

A fűtőelemek teljesítményének szabályozásához fázishasítás elvén működő elektronikus 

egység szolgál. A készüléket hálózati feszültség táplálja, a megfelelő érintésvédelmi 

intézkedések mellett. Ez a kapcsolástípus a triak (kapcsolóelem) azon tulajdonságát használja 

ki, hogy az a begyújtás után csak addig vezeti az áramot, ameddig az áramerősség nullára nem 

csökken a sorba kötött fogyasztón, ez az ún. nullátmenetkor következik be (62. ábra). Ezért az 

50 Hz-es hálózati feszültség minden 10 ms-os fél hulláma alkalmával a triakot be kell 

gyújtani.  

A központi egység mikrovezérlője érzékeli a nullátmenetet, majd elindít egy időzítőt, 

amely a δ időzítés (0 és 10 ms között) lejártakor a triakot egy pár ms-os impulzussal 

begyújtja, így a fűtőelemen áram folyik a következő nullátmenetig. Látható, hogy nagyobb 

fűtési teljesítményhez δ-t csökkenteni kell. A fűtés intenzitás arányos a görbe alatti területtel. 

A két fűtőelemhez két triakot (BT139) építettem be, amelyeket a mikrovezérlő 

MOC3021 optotriakokkal hajt meg. Az optotriakok teljes galvanikus leválasztást tesznek 

lehetővé a kisfeszültségű rész és a hálózati feszültségen működő rész között. 
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62. ábra Teljesítményszabályozás: a triakkal történő fázishasítás bemutatása és az alapkapcsolás 

  

A hőmérséklet mérése 

  

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés műveletének legfontosabb paramétere a 

szálképzés hőmérséklete. A hőmérséklet méréséhez K-típusú (kromel-alumel) termoelemeket 

alkalmaztam, amely egy kereskedelemben hozzáférhető, viszonylag egyszerű 

kapcsolástechnikával üzemeltethető szenzor, emellett az alkalmazási 

hőmérséklettartományban a termofeszültség-hőmérséklet függvény lineáris, azaz nincs 

szükség korrekciós számításokra. Szükség van viszont a termoelemek csatlakozójának 

hőmérsékletét mérni, hogy ne csak hőmérséklet különbségeket mérjen a hőmérő, hanem 

abszolút adatokat szolgáltasson. 

A hőmérő panel kapcsolásának sémáját a 63. ábra mutatja. A kialakított két 

hőmérsékleti zóna miatt két termoelem fogadására lett tervezve az áramkör. A műveleti 

erősítő a termoelem 40 μV/°C-os jelét 200-szorosára növeli, ezzel azonban a zaj is nagyobb 

lesz, így mindenképpen szükséges a jel szűrése. A több bemenetű analóg-digitális konverter 

(ADC) összehasonlítja a referencia feszültséggel (Uref = 2,5 V) a termoelem jelét, ezt egy 

digitális értékké alakítja 0 és 4095 között (az ADS7841 típusú ADC 12 bit felbontású, 

2
12

=4096). A központi vezérlő panel mikrokontrollerében is található egy 10 bites analóg-

digitális konverter periféria, azonban a jobb zavartűrés és a nagyobb felbontás érdekében 

szükség volt az ADS7841 alkalmazására. A csatlakozási pont hőmérsékletét mérő 10 mV/°C 

kimenetű hőmérő IC-ből származó adatot is felhasználva a központi kontroller kiszámolja a 

tényleges hőmérsékletet (TA vagy TB). 
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63. ábra A készülék hőmérő részének elektromos kapcsolási sémája 

  

A linearitás ellenőrzésére egy kalibrációt végeztem. Mágneses keverőn kevertetett és 

melegített olajfürdőbe merített hőmérő higanyzsákjához rögzítettem mindkettő termoelem 

hegyét és 4-5°C/min sebességgel 200°C-ig melegítettem, közben 2-4°C-onként leolvastam a 

hőmérsékleteket (egyenként 77 mérési pont). Az illesztett egyenesek tökéletesen megfelelnek 

a mérési igényeknek (R
2
=0,99992 ill. R

2
=0,99995). A mérési tartomány felső határának 

kijelölt 200°C gyógyszeripari célokra elegendő, az elektronika végkitérése ~340°C-nál 

következik be, szobahőmérséklet körüli csatlakozási pont hőmérséklet esetén. A felépítésből 

adódóan a csatlakozási pontnál kisebb hőmérséklet nem tud értelmezni az elektronika, erre 

nincs is szükség a felhasználás során.  

 

A központi vezérlő egység 

  

A készülék „agya” a központi vezérlő panel, amely a fém burkolatú házba van beépítve, 

közvetlenül a monokróm LCD kijelző alatt. Az áramkör egy Microchip gyártmányú 8 bites 

PIC
®
 mikrokontrolleren alapul, típusa PIC18F4520. Ez a 40 lábú vezérlő 32 kbyte 

programmemóriával (a program „itt fut”, és nem a RAM-ban, mint a számítógépeknél) és 

1536 byte adatmemóriával (RAM) van ellátva. 

A fejlesztés során komoly problémát okozott az elektrosztatikus szálképzést kísérő, a 

nagyfeszültségnek betudható rendkívül zajos környezet, amely akár a kontroller 

meghibásodását, jobb esetben csak leállását okozhatja. Emiatt a panel tervezésekor az összes 

kimenetet és bemenetet optocsatolókkal leválasztottam, így fémesen nem érintkezik a 

kontroller a zavarforrással, továbbá kétrétegű nyomtatott áramköri lapot készítettem, utóbbi 

fokozott zavarvédelmet biztosít (64. ábra). A tápellátást túlfeszültség elleni védelemmel 

láttam el szupresszor diódával.  
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64. ábra A központi vezérlő panel kétoldalas nyákterve a fontosabb részek jelölésével 

 

A mikrovezérlőbe új programok betöltését (65. ábra) az USB-n keresztül kommunikáló 

szintén Microchip fejlesztésű PICkit2
®
 programozó hardverrel végeztem. Mivel a gyártó 

közzétette a programozó dokumentációit, így saját kezűleg [236] alapján utánépített PICkit2
®
-

t használtam. 

 

65. ábra A központi vezérlő panel programozása PICkit2-n keresztül 

 

A teljes vezérlést lebonyolító program megírása a PIC mikrokontrollerekhez készített 

ingyenes MPLAB v8.70 fejlesztőkörnyezetben készült. A programozáshoz a felsőbb szintű C 

nyelvet választottam. A mikrovezérlőbe betölthető forráskódot C nyelvből generáló fordító az 

ingyenes Microchip C18
®

 v3.37 Student Edition volt. A 18F mikrovezérlő család és a C nyelv 

megismerésében nagy segítségemre volt a mikrovezérlő adatlapja és egyéb tananyagok. A 

működőképes program 14 kbyte memóriát foglal (44%-os foglaltság) és mintegy 400 byte 
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RAM-ot használ (26%-os foglaltság). A program folyamatábrája vázlatosan mutatja a fő 

programszál felépítését, és a megszakítási rutinok feladatait (66. ábra). 

 

 

66. ábra A központi vezérlő egység 18F4520 mikrokontrollerébe égetett program folyamatábrája 

  

A mikrovezérlő elvégzi a hőmérési feladatokat, adatokat küld a kijelző rész felé, 

hőmérséklet/teljesítményszabályozáshoz szükséges számításokat és időzítéseket végez, 

vezérli a motort, figyeli a vezérlőfelületet (gombok) (67. ábra). 

A hőmérséklet szabályzása PI szabályozókkal történik. A proporcionális tag a hibával 

arányos teljesítményt jelent, az integrál tag pedig fokozatosan növeli a teljesítményt, 

eltűntetve ezzel a P tagból eredő maradékeltérést. PID szabályozót is lehetett volna 

alkalmazni, azonban a differenciáló tag a zajt is felerősítené, emellett a számításigény is 

növekedne. A PI szabályozó behangolása tapasztalati úton történt. Először a P tagot növeltem 

annyira, hogy a maradékeltérés elég kicsi legyen, de ugrászavarás esetén ne lendüljön túl 

jelentősen a hőmérséklet. Az I tag beállításakor a maradó eltérés megszűntetése mellett 

figyelnem kellett a hőmérsékletjel lengésének gyors csillapítására, mivel a túl nagy I tag 
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instabillá teheti a szabályozókört. A szabályozókör pontos behangoláshoz (pl. Ziegler-Nichols 

szerint) szükség volna a hőmérsékletjel időfüggvényének tárolására és elemzésére.  

A fő mikrovezérlő mellett egy másik mikrovezérlő is helyett kapott a panelon 

(PIC18F2520, a 18F4520 28 lábú testvére). Erre azért volt szükség, mert a fő kontroller 

időzítési feladatai mellett az LCD kijelző nem működtethető. A második, köztes vezérlő az 

általam kifejlesztett, a fő mikrovezérlő időzítési feladatait nem zavaró kommunikációs 

protokollal kapja az adatokat az LCD-re történő kiíratáshoz. 

A mikroelektronika változatos világa folytán a rendszer fejlesztésére további 

lehetőségek adódnak (67. ábra). Színes és az időzítésekre kevésbé érzékeny LCD kijelzővel és 

érintőfelülettel kiválthatóak lennének a gombok és a köztes LCD vezérlő PIC alkalmazása. 

Olcsó Bluetooth panel beépítésével külső eszközzel (pl. okostelefon) lehetne irányítani a 

készüléket, mellyel távirányíthatóvá válna a rendszer és így a nagyfeszültség miatti 

elektrosztatikus feltöltődés is elkerülhetővé válna. Telefon helyett számítógép beiktatásával 

pedig az irányítás mellett az adatgyűjtés és elemzés is megoldható lenne. 

 

 

67. ábra A központi vezérlés legfontosabb feladatai és a megvalósításra váró lehetőségek 

 

A készüléket felépítő áramköri elemek műszerdobozban történő elhelyezését a 68. ábra 

mutatja be. Az egy vagy két oldalas nyomtatott áramköri lapokat ún. vasalásos technikával 

készítettem, ahol a lézernyomtatóval kinyomtatott áramkört festék formájában vasalóval 

olvasztottam a rézbevonatú lemezre, majd a festékkel nem fedett részeket vas-klorid oldatban 

lemarattam. A nyomtatott áramköröket a Sprint Layout nevű tervezőprogrammal terveztem. 
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1) 12V 2A-es hálózati transzformátor. 

2) Feszültség stabilizátor rész, 5V-os törpefeszültség előállítása. 

3) Léptetőmotor kapcsoló tranzisztorai a nagy hűtőbordára rögzítve. 

4) Hőmérsékletmérő modul külön tápforrással a zajok ellen. 

5) Triakok a kisebbik hűtőbordára rögzítve és egy kétkörös relé, amely a hálózati 

feszültséget kapcsolja rá a fűtőelemekre, és hiba bekövetkezésekor lekapcsolja azt. 

6) Központi vezérlő egység és az LCD kijelző, amely összeszerelt állapotban az előlapra 

van rögzítve, jobb oldalon a szabad tüskesor az előlapi gombokhoz kapcsolódik.  

 

 

68. ábra A központi vezérlés házának belső nézte 
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8 Melléklet B. - Horizontálisan mozgó és forgó dob szálgyűjtő 

fejlesztése 

Az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzésre jellemző, hogy a szálak fókuszáltan 

érkeznek a gyűjtőre, és az oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel ellentétben nem vonják be 

egyenletesen annak felületét. Emiatt a lerakódó szálak legtöbbször egy pár centiméteres 

átmérőjű enyhén kúpos vastag korongot alakítanak ki sík gyűjtő esetén. Ez a szál „tömb” jó 

esetben őrölhető, de kívánatosabb az egyenletesen eloszlatott sík szálas termék előállítása. Az 

erre a célra kifejlesztett, az olvadék alapú elektrosztatikus szálképzővel kompatibilis 

kéttengelyes mozgó gyűjtőt mutatja a 69. ábra.  

 

69. ábra Mozgó gyűjtő és részei. A fekete fém gyűjtődob egyszerre képes forogni, és tengelyirányú 

mozgást végezni egyenként beállítható frekvenciákkal. 

 

A mozgó gyűjtő nagyfeszültségre töltött fémdobját a mechanikai és elektronikai 

részektől egy műanyag közdarab szigeteli el. A golyós sínpáron rögzített kocsira szerelt 

fémdob 125 mm-t képes tengelyirányban oda-vissza elmozdulni (~a fém dob szélessége). Az 

M1 áttételes motor által forgatott csapágyazott tengelyű csavarorsós menesztőanya (M5) és a 

kocsi összeköttetése teszi lehetővé a kocsi mozgását. A kocsi tetején M1-gyel azonos M2 

áttételes motor végzi a dob forgatását maximális 24 fordulat/perc fordulatszámon.  
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A motorok a 70. ábra szerinti elektronika segítségével P1 és P2 potméterek értékének 

változtatásával vezérelhetők, figyelembe véve a K1 és K2 végállás kapcsolók jeleit, amelyek 

a kocsi mozgását fordítják ellenkező irányba. A motorok tápfeszültségét egy-egy alap 

feszültség stabilizátor kapcsolás biztosítja. A végállás kapcsolók zavarszűrés közbeiktatásával 

egy bistabil tranzisztoros áramkör részei. A két bistabil kimenet (mindig páronként ellentétes 

jelszint van rajtuk) egy kisjelű tranzisztorpáron keresztül egy H-hidat vezérelnek, amely így 

az M1 motor forgásirányát változtatja, ezáltal a kocsi haladási irányát. Habár az áramkör 

egészében elméletileg mikrokontrollerrel elegánsabban is megoldható lett volna, viszont a 

nagyfeszültség majdhogynem közvetlen zavaró közelsége a robusztusabb tranzisztoros 

megoldást követelte meg (71. ábra).   

 

70. ábra Mozgó gyűjtő vezérlőelektronikája 

 

 

71. ábra Mozgó gyűjtő vezérlőelektronikájának egyoldalas nyákterve 
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9 Melléklet C. - Ütögetős kioldóeszköz fejlesztése 

Ahogyan a 4.4. fejezet kioldódást tárgyaló alfejezetében arról szó volt, a 

gyógyszerkönyvi kosaras (USP I típus) és lapátos (USP II típus) kioldóeszközök hidrofób 

anyagok vizsgálatánál nem reprodukálható eredményeket adhatnak, ezért egy megbízhatóbb 

megoldás fejlesztése vált szükségessé. Az említett két szabványos kioldó elrendezését 

kombinálva és kiegészítve az ún. ütögetős kioldót alkalmaztuk (72. ábra).     

Az ütögetős kioldó lelke a lapátkeverőre (USP II) szorítócsavarral rögzíthető 

egyfordulatú csavarmenetes elem (72. ábra és 73. ábra), amelynek helikális vezetőpályája egy 

görgős végű sugárirányú rudazatot mozgat a profilnak megfelelően fokozatosan felfelé, majd 

gyorsan le. A rudazatra karabiner közbeiktatásával van rögzítve a rozsdamentes sodronyon 

lógó USP I kosár. Kialakítása révén a szerkezet egyszerűen felszerelhető a gyári kioldó 

berendezésre. 

 

 

72. ábra Az ütögetős kioldó és részei a gyári kioldó berendezésre rögzítve (bal oldal); az ütögetős kioldó 

sematikus ábrája mutatva a keverőlapát és a kosár elhelyezkedését, a diagram a kosár függőleges irányú 

periodikus mozgásának út-idő függvényét mutatja (jobb oldal)   
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Az egyfordulatú csavarmenetes elem menetemelkedése 29 mm (73. ábra). A billegő rúd 

hossza a forgáspont és a görgő szélességének közepe között 80 mm, a kosár felfüggesztési 

pontja pedig 70 mm-re van a forgásponttól, így a kosár ~25 mm amplitúdójú mozgást végez. 

A csavarmenetes elem az olcsó, kémiailag inert és jól megmunkálható polietilénből készült a 

kísérleteinkhez. Gyógyszeripari körülmények között természetesen mindenhol a kevésbé 

olcsó teflon, vagy rozsdamentes acél alkalmazása volna szükséges. Fontos részlet, hogy a 

kosár felfüggesztésének hossza, valamint a billegő rúd állványának magassága úgy lett 

megválasztva, hogy megfelelő csavarmenetes elem pozíció esetén a kosár a mozgása során 

nem emelkedik ki a kioldóközegből (a keverő pozíciója, a kioldóközeg mennyisége (900 ml) 

és a kioldóedény alakja szabványos). Erre azért van szükség, hogy a kosárba ne juthasson újra 

és újra levegő, amely a kioldandó anyag köré szorulva ugyancsak meghamísíthatja a mérést. 

Az említett kialakítási megfontolásoknak köszönhetően a kosár nem emelkedik ki a 

folyadékból, de a keverőlapátba sem ütközik bele az alsóholtponton, azaz nem szükséges 

szinkronizálni a kosarat a lapáttal.   

 

 

73. ábra Az ütögetős kioldó eszköz egyfordulatú csavarmenetes elemének méretábrája (10 mm-es 

keverőszár átmérőhöz tervezve)  
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10 Melléklet D. - Olvadék szálfúvásra alkalmas berendezés 

fejlesztése 

A 4.5. fejezetben leírt módon hasznosított olvadék szálfúvásra alkalmas berendezést a 7. 

fejezetben (Melléklet A.) már bemutatott olvadék alapú elektrosztatikus szálképző 

továbbfejlesztésével kaptuk (a kész berendezést mutatja a 47. ábra, 91. o). Az olvadék 

adagolását, a hőmérsékletek mérését és ezt felhasználva a fűtőteljesítmények szabályozását 

továbbra is képes volt a központi egység ellátni a szoftver módosítása nélkül. Azonban az 

elektrosztatikus erőteret nagysebességű gázáramra cserélve az alábbi kiegészítő eszközök 

fejlesztése és megépítése volt szükséges: 

 a gázáramot felmelegítő nyomásálló fűtőegység 

 az olvadékot (vagy akár oldatot) a nagysebességű gázzal érintkeztetni képes szórófej 

 

Gázfűtés kialakítása 

 

Az olvadék szálfúváshoz a gáz betáplálását célszerűen egy kompresszor biztosítja, 

azonban az szórófejbe vezetés előtt azt felmelegíteni szükséges. A kísérleteinkhez kivétel 

nélkül levegőt használtunk, ennek ellenére mindenhol a gáz elnevezést használtam. Az 

olvadék szálfúvás laboratóriumi szintű kivitelezéshez egy kisebb méretű és teljesítményű 

fűtőegység is megfelelhet. Az első próbálkozás egy cső a csőben megoldás volt, ahol a belső 

csőben egy fűtőszál lett beragasztva, a két cső közötti résben áramlott a levegő. Ennek a 

megoldásnak kétségtelen előnye volt, hogy a fűtőszál közvetlenül nem érintkezett a 

levegőárammal, elkerülve így a felgyorsult oxidációt, viszont a fűtött cső termikus 

tehetetlensége miatt a megfelelő fűtőteljesítmény ellenére nehezen volt precízen 

szabályozható a hőmérséklet. 

Annak érdekében, hogy a beavatkozó eszköz időállandója lecsökkenjen, egy gyáriasabb 

megoldást integráltam a fűtőegységbe. Egy kereskedelmi forgalomban kapható hőlégfúvó 

(Expert XHG1550R, 1500W) kerámiakeretes fűtőtekercsét a burkoló fémcsővel együtt 

eltávolítva (a fémcső a hőlégfúvó kilépőnyílását képezi eredetileg, hiteles illusztrációért lásd 

26. ábra, 63. o), azt fémlemezzel két végén lezárva (keményforrasztással vagy hőálló szilikon 

alapú ragasztóval és csavarokkal), majd nyomásálló csőcsatlakozókat keményforrasztva 

előállt az új fűtőeszköz (74. ábra). Ez esetben a fűtött tekercs közvetlenül érintkezik az áramló 

levegővel, azonban a megfelelő kivitel miatt (hiszen erre tervezték) nem várható 
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meghibásodás. Az elektromos kábeleket is nyomásálló módon kivezetve hőszigetelő burkot 

készítettem, amely a szálképző berendezés műszerdobozához hasonlóan tükrösített 

rozsdamentes acél borítású, hőálló kőzetgyapottal kitömött kis dobozt jelentett. Az új 

eszközzel a gáz hőmérsékletét gyors beállási időkkel, egyszerű hangolás után, minimális 

lengéssel lehetett szabályozni. A fűtőegység mérete folytán könnyen beilleszthető volt a 

szálképző részeként (ld. 47. ábra, 91. o), a triakos telesítményszabályozással könnyűszerrel 

üzemeltethető volt. 

 

 
74. ábra Gázfűtő egység olvadék alapú elektrosztatikus szálképzés megvalósításához, és annak belső 

felépítése (gázbemenet az elektromos kábelek melletti oldalcsonkon, gázkimenet a készülék tetején lévő 

csonkon) 

 

Szálfúvásra alkalmas szórófej kialakítása  

 

A olvadék szálfúváshoz gyártott szórófejet mutatja a 75. ábra. A kialakítás során fő 

szempont volt, hogy az előfűtött gáz lehetőleg az olvadékot szimmetrikusan és lehetőleg a 

szál nyúlását elősegítő módon vegye körbe annak kilépésekor.  

  

 

75. ábra Az olvadék szálfúvásra alkalmas szórófej fotója és sematikus ábrája (a fotón a nyomás kimenet 

nincs manométerhez illesztve) 
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Az említett megfontolások miatt a kilépőnyílást egy viszonylag hosszabb (~5 mm) 

állandó átmérőjű csőszakasz előzi meg, így az olvadék kapillárisa körül mozgó levegő 

áramlási viszonyai kiegyenlítődhetnek, és irányát tekintve még inkább axiális lesz. Az 

olvadékban lévő hatóanyag termikus degradációjának minimalizálása érdekében a szórófej 

kamrájába belépő gázáram és az olvadék kapillárisát tartalmazó központi csőszakasz közé egy 

gyűrű alakú koncentrikus hőpajzs került kialakításra, megakadályozva az olvadék lokális 

túlmelegedését. 

Minthogy a gázáram hőmérsékletét a szórófejben mért érték alapján szabályoztuk, ezért 

a hőveszteség csökkentése és ezen keresztül a szabályzás minőségének javítása érdekében 

kerámiaszövet alapú zsinórral lett szigetelve a fűtőegységet és a szórófejet összekötő 

csőszakasz, amely egyben biztonságtechnikai célokat is szolgált. A hőmérő szonda ismét egy 

K-típusú termoelem volt, amely a szálképző berendezés hőmérő elektronikájához módosítás 

nélkül illeszthető volt.  

A hőmérő mellett egy alkalmas csonkhoz illesztett manométerrel a szórófejben uralkodó 

gáznyomás (statikus) is követhető volt. A gáz térfogatáramának változtatása így a fűtőegység 

elé kötött rotaméterrel és a mért nyomással is számszerűsíthetővé vált.    
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