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1. BEVEZETÉS
A makromolekulák nagy méretű szerves molekulák, amelyek több kisebb egység
(monomer) összekapcsolódásával jönnek létre. A természetes szerves makromolekulák
birodalma több százezer vegyületet számlál, amelyek közül sok fontos szerepet játszik a
biológiai organizmusok szerkezetének felépítésében. Ezeket a biológiai makromolekulákat
négy fő csoportba sorolhatjuk: szénhidrátok (oligo- és poliszacharidok, keményítő, cellulóz,
kitin), fehérjék (receptor fehérjék, albumin, keratin, hormonok, enzimek, antitestek),
nukleinsavak (DNS és RNS), valamint lipidek (trigliceridek, foszfolipidek és szfingolipidek).1
A gyógyszermolekulák számos módon léphetnek kölcsönhatásba ezen makromolekulákkal:
(i) a legtöbb gyógyszer receptor fehérjékhez kötődve, és azok biokémiai vagy biofizikai
aktivitását megváltoztatva hat,2 (ii) kölcsönhatásba lépnek a biológiai membránokban található
foszfolipidekkel és transzportfehérjékkel,3 (iii) a vérben található fehérjék a terápiás hatás
helyére szállíthatják a gyógyszermolekulákat,4 (iv) a gyógyszerkészítményekben különféle
makromolekulákat (ciklodextrinek, albuminok, felületaktív anyagok) alkalmazhatunk
segédanyagként, vagy liposzómás készítmények is alkalmazhatók a hatóanyagok (API)
alacsony oldhatóságának kezelésére, a stabilitás növelésére és a biohasznosulás javítására.5
Mivel a gyógyszerek és a makromolekulák közötti kölcsönhatások jelentősen befolyásolják a
gyógyszerek farmakokinetikai (PK) és farmakodinámiás (PD) viselkedését, ezen
kölcsönhatások vizsgálata létfontosságú a gyógyszeripar számára. Ezért a gyógyszeriparban az
egyik folyamatosan fejlődő terület az olyan új módszerek kidolgozása, amelyek segítséget
nyújthatnak a gyógyszer–makromolekula kölcsönhatások pontosabb feltérképezésében. A
disszertációban bemutatott munka ezen kölcsönhatások tanulmányozására fókuszált, konkrét
céljaink a következők voltak:
• Új módszer kidolgozása az API – HPBCD komplexek komplex stabilitási állandóinak
meghatározására pH-metriás titrálással, a megoszlási hányadosok megváltozásán alapuló
módszerrel.
• Az UV-pH titrálási módszer kiterjesztése az alacsony és magas HSA-kötési affinitású APIk osztályozására.
• Intranazális adagolás céllal előállított meloxikám tartalmú nanorészecskék (MEL-HSA)
kioldódásának és permeabilitásának vizsgálata.
• Egy in vitro, nem sejtes permeabilitási modell kidolgozása hatóanyagok szaruhártya
permeabilitásának előrejelzésére ex vivo nyúl szaruhártya permeabilitási adatok alapján.

2. IRODALMI HÁTTÉR
2.1. Ciklodextrin komplex képzés
A ciklodextrinek (CD) csonkakúp alakú ciklikus oligoszacharidok, melyek α-Dglükopiranóz egységek (α-1→4) összekapcsolódásával jönnek létre.6 Előállításuk ciklodextringlükozil-transzferáz (CGT) alkalmazásával, keményítő enzimatikus hidrolízisével történik,
mely során termékként túlnyomórészt a három természetes CD-t, α-, β- és γ-ciklodextrint
(ACD, BCD és GCD) kapunk, amelyek 6, 7 és 8 glükózegységből állnak (1. ábra).
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1. ábra Az α -, β- and γ-ciklodextrinek kémiai szerkezete

A CD-ek belső ürege lipofil mikrokörnyezetet biztosít, mely által gyógyszermolekulák
apoláris részeivel zárványkomplexeket képezhetnek. Az egyes CD-ek üregeinek különböző
méretei miatt a különböző méretű vendégmolekulák különböző átmérőjű CD-ekkel lesznek
képesek gazda–vendég komplexek kialakítására. A hidroxilcsoportok jelenléte miatt a
CD-ek külső felülete hidrofil jellegű, mely biztosítja a CD-ek és komplexeik vizes közegben
való jó oldathatóságát. Noha a természetes CD-ek és komplexeik oldhatósága korlátozott, a
hidroxilcsoportok különféle szubsztituensekkel történő módosításával az oldhatóságuk akár
100-szorosára is növelhető.7 Az oldhatóságnövelő hatás mellett a CD-komplexek kialakítása
számos további előnnyel járhat: csökkentheti az egyes API-k által okozott irritációt, megvédheti
a hatóanyagot az oxidációtól, elfedheti az összetevők, például a fokhagyma kellemetlen szagát,
vagy az API-k (például cetirizin, ibuprofén) keserű ízét.8 A komplexképzés oldhatóságot növelő
hatását gyakran használják ki gyógyászati készítményekben a nagyobb biohasznosulás elérése
érdekében. Ez a CD-ek alkalmazását a Biofarmáciai Osztályozási Rendszer (BCS:
Biopharmaceutics Classification System) II. És IV. osztályába tartozó rosszul oldódó
gyógyszerek esetében teszi kedvezővé, ahol a gyógyszermolekulák oldhatósága az abszorpció
sebességkorlátozó lépése.6 Az alkalmazott CD-ek típusa és mennyisége, valamint a kialakult
komplex stabilitása jelentős hatással van a gyógyszerek PK tulajdonságaira, befolyásolja
oldódásuk és felszívódásuk sebességet, mely növelheti az API-k vérszintjét, ezáltal javítva
biohasznosulásukat. Léteznek azonban olyan esetek is, amikor a biohasznosulás javulása nem
volt tapasztalható, vagy akár annak csökkenéséről számoltak be.9 Ezért a stabilitási állandó
meghatározása elengedhetetlen a megfelelő CD-származék, illetve CD–API arány
kiválasztásában a különböző gyógyszerformák kialakítása során. Az API-k CDszármazékokkal való komplexálódási folyamatainak tanulmányozására számos módszer
létezik, amelyeket két fő csoportba sorolhatunk.10 Az első csoportba a komplexált és szabad
gyógyszerforma elválasztásán alapuló módszerek tartoznak, mint például a kromatográfiás
módszerek, kapilláris elektroforézis (CE), egyensúlyi dialízis (ED), elektrospray
tömegspektrometria, stb. A második csoportba azok a módszerek tartoznak, melyek a CD-ekkel
való zárványkomplex képződése során az API-k valamely fizikai-kémiai tulajdonságában
bekövetkező változás nyomon követésével adnak információt a komplexképzésről, pl. fázisoldhatóság mérések, optikai spektroszkópiai módszerek, mágneses magrezonancia (NMR)
spektroszkópia, potenciometriás módszerek, fázismegoszlási módszerek, konduktometria,
hidrolízis kinetika, stb..
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2.2.Humán szérum albumin kötődés
A humán szérum albumin (HSA) az emberi szervezet plazmafehérjéi közül a legnagyobb
mennyiségben jelenlevő fehérje (ezek körülbelül 54-60%-a), a vérben különösen magas
koncentrációban (35-50 g/l) van jelen.11 Számos funkciója között a HSA felelős a vér ozmotikus
nyomásának fenntartásában, transzportfehérjeként az endogén anyagok (például zsírsavak és
szteroid hormonok) szállításában, célbajutattásában, emellett az exogén gyógyszermolekulák
megkötésében játszik fontos szerepet.12 Az 585 nagy
részt negatív töltésű aminosavból álló fehérje
molekulatömege 66 kDa, szív alakú szerkezete három
fő egységre osztható (I-III), amelyek mindegyike két
alegységet tartalmaz (A és B) (2. ábra). Az API-k
plazmafehérje-kötődésére vonatkozóan két specifikus
gyógyszerkötő helyet (I. kötőhely: warfarin kötőhely az
IIA alegységben és II. kötőhely: indol-benzodiazepin
kötőhely a IIIA alegységben) tekintünk jelentősnek. 13
A gyógyszermolekulák elektrosztatikus és hidrofób
kölcsönhatások
révén
általában
reverzibilis
komplexeket képeznek a HSA-val. Az erős HSAkötődés jelentős hatással lehet az API-k PK és PD
viselkedésére, mivel a HSA–API komplexek nem
2. ábra A HSA molekula szerkezete
képesek átjutni a biológiai membránokon, így az API-k
(PyMOL v.2.3.4)
azon része, amely nem képes elérni a hatás helyét,
terápiásan inaktívvá válik. Mivel a HSA kötési affinitása nagy változatosságot mutat a
gyógyszerszerű vegyületekkel szemben, az API-k PK viselkedésének becsléséhez
elengedhetetlen azok nem kötött hányadának vizsgálata, meghatározása már a
gyógyszerkutatás korai szakaszában.
Az API-k HSA kötésének becslésére számos in silico QSAR modellt dolgoztak ki kísérleti
adatok alapján, azonban ezek többsége csak meghatározott vegyületcsaládok esetén ad
megbízható eredményt. A különböző QSAR modellek mellett a molekuláris modellezés is
felhasználható a HSA és az API-k közötti lehetséges kötési módok feltérképezésére, amely
további szerkezeti információt szolgáltathat a komplexek képződéséről, gyakran a kísérletileg
mért adatokat kiegészítve. 14 Az API-k HSA-hoz kötött hányadának meghatározására számos
in vitro módszer létezik, beleértve a kromatográfiás módszereket, az egyensúlyi dialízist (ED),
az ultraszűrést (UF), az NMR spektroszkópiát, a röntgendiffrakciós (XRD) méréseket stb. 15 A
legtöbb technikával csak az API–HSA közötti kötődési affinitásáról tudunk információt
szolgáltatni, míg szerkezeti információk csak néhány drága és időigényes módszer (pl. XRD,
NMR) nyerhetők. Az API–HSA komplexekben kialakuló kölcsönhatások részletes leírása
érdekében az ortogonális mérési módszerek adatait egyszerre kell kiértékelni és
összehasonlítani, kiegészítve azokat az in silico modellezés eredményeivel.
2.3. Foszfolipidek
A foszfolipideknek kulcsszerepe van az emberi test sejt, szövet szintű felépítésében, mivel
ezek a molekulák a sejtmembránok egyik fő alkotóelemei. A glicerofoszfolipidek szerkezete
hasonló a trigliceridekhez, de esetükben a glicerinnek csak két hidroxilcsoportja kapcsolódik
zsírsavakhoz, míg a harmadik egy (pH = 7,4-en) negatív töltésű foszfátcsoporthoz kötődik,
11

Fanali, G.; di Masi, A.; Trezza, V.; Marino, M.; Fasano, M.; Ascenzi, P., Mol. Asp. Med., 2012, 33, 209–290.
Quinlan, G. J.; Martin, G. S.; Evans, T. W. Hepatology, 2005, 41, 1211–1219
13 Sudlow, G.; Birkett, D. J.; Wade, D. N. Mol. Pharmacol., 1976, 12, 1052–1061.
12

14
15

Lambrinidis, G.; Vallianatou, T.; Tsantili-Kakoulidou, A., Adv Drug Deliv Rev., 2015, 86, 27–45.
Sebille, B., Fundam. Clin. Pharmacol., 1990, 4, 151s–161s

3

melyhez különböző molekulák, általában egy nitrogénatomot vagy cukoregységet tartalmazó
rész kötődik (3. ábra).16 Ezen szerkezeti elrendezés miatt a zsírsavláncok egy hidrofób apoláris
régiót ("oldallánc") biztosítanak, míg a töltött, hidrofil foszfátcsoport poláris régióként ("fej")
funkcionál, mely eredményeként a foszfolipidek amfipatikus molekulák lesznek.16

„oldallánc”
3. ábra A foszfolipidek általános szerkezete a foszfatidilkolin példáján bemutatva16

Ennek az egyedülálló szerkezetnek köszönhetően a foszfolipidek lipid kettős rétegek
kialakítására képesek az emberi test vizes környezetében, ezek alkotják a sejtmembránok
alapvető szerkezeti vázát.17 A gyógyszerek beadása után az API-nak általában számos ilyen
biológiai membránokon kell átjutnia, amíg el nem éri terápiás hatás helyét. Ezt a transzfert
nagymértékben befolyásolja a lipid kettős rétegek összetétele, melyekkel útjuk során
kölcsönhatásba lépnek. A különböző biológiai membránok lipidösszetétele igen változatos, ami
biztosítja az API-k faj- és szövetspecifikus transzportját.
2.4. Szaruhártyán keresztül történő felszívódás
Fiziológiai és terápiás szempontból az emberi szemgolyó két szegmensre osztható: egy
elülső szegmensre, amely a szaruhártyából, a kötőhártyából, az ínhártya elülső részéből, a
sugártestből, az íriszből, a csarnokvízből, a szemlencséből és a könnyrendszerből áll, valamint
egy hátsó szegmensre, amely üvegtestből, a retinából, az érhártyából és az ínhártya hátsó
részéből áll.18 Összetettsége és különleges felépítése miatt számos betegség érintheti ezt a
szervet, ami látásromlást okozhat. Az elülső szegmens betegségeinek kezelésében elsősorban a
topikális, nem invazív gyógyszeradagolási módokat részesítik előnyben, folyékony, félszilárd
és szilárd szemészeti gyógyszerformák, például szemcseppek, krémek és gélek,
mikroemulziók, szemészeti inzertek, gyógyszerekkel bevont kontaktlencsék, stb.
alkalmazásával. 19 Az API-k felszívódása ezekből a gyógyszerformákból szaruhártyán
keresztül és/vagy a szaruhártyát elkerülő útvonalakon történhet. Azonban mindkét esetben, a
szemfelületen való alkalmazás után néhány percen belül a könny lemossa az alkalmazott
gyógyszerek nagy részét. Ezenkívül a helyi hatás elsősorban a szaruhártyán keresztül felszívódó
API-nak tulajdonítható, mivel az egyéb utakon felszívódó gyógyszerhányad nagy része a
szisztémás keringésbe kerül a helyi kapilláris erek által. Ez jelentősen lecsökkenti a szem
kezelésében alkalmazott API-k biohasznosulását (általában <5-10%).20 Ebből adódóan a
szaruhártya permeabilitás előrejelzése kiemelten fontos a szemészeti készítmények
hatóanyagának racionális kiválasztása szempontjából, már a gyógyszerkutatás korai
szakaszában.
16
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Az API-k szaruhártyán keresztüli felszívódásának előrejelzésére számos modellt
ismerünk, például ex vivo, valamint in vitro sejtes módszereket.21 Az ex vivo módszerek során
a feláldozott állatok (leggyakrabban nyúl-, sertés- vagy szarvasmarha) teljes szemét vagy
kivágott szaruhártyáját alkalmazzák, különféle perfúziós kamrákba vagy diffúziós cellákba
helyezve ezeket (pl. Franz cella, Ussing kamra, Valia-Chien kamra).21 Az feláldozott kísérleti
állatok számának minimalizálása és az ex vivo vizsgálatok költségeinek csökkentése érdekében
széles körben alkalmaznak in vitro sejtes módszereket is, melyekben primer sejttenyészeteket,
immortalizált sejtvonalakat vagy rekonstruált nyúl- vagy emberi szöveteket alkalmaznak.21
Azonban mesterséges membránokat alkalmazó, in vitro, nem sejtes permeabilitási modellekről
korábban még nem számoltak be.

3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK
A hatóanyagok és (2-hidroxipropil)-β-CD (HPBCD) komplexeik megoszlási
hányadosának (logP és logPapp) meghatározására két fázisú potenciometriás titrálást
használtunk a SiriusT3™ automata titrátor alkalmazásával. A vizes fázisok oktanol tartalmának
meghatározása toluolos extrakciót követően láng ionizációs detektor segítségével
gázkromatográfiás (GC-FID) módszerrel történt. A fluoreszcensen jelölt CD származék (FITCNH-HPBCD) víz–oktanol rendszerben való megoszlási hányadosának meghatározására a
klasszikus rázótölcséres módszert alkalmaztuk.
A hatóanyagok és HSA komplexeik proton disszociációs állandóinak (pKa és pKa,app)
meghatározásához a SiriusT3™ titrátor beépített UV-pH mérési módszerét használtuk. Az
API-k HSA kötődésének meghatározását gyors egyensúlyi dialízissel (RED) és kromatográfiás
módszerekkel (immobilizált HSA-t tartalmazó oszlopon (Chiralpak-HSA)) végeztük. A
molekuláris dokkolást a Schrödinger programcsalád segítségével végeztük.
A meloxikám tartalmú nanorészecskék kioldódásának vizsgálatát a RED plate
féligáteresztő membrános rendszerében végeztük. A hatóanyag permeabilitásának (Pe) és
fluxusának meghatározása a Parallel Artificial Membrane Permeability Assay (PAMPA)
segítségével történt.
A PAMPA rendszert alkalmaztuk a nem sejtes, in vitro szaruhártya-specifikus
permeabilitási modell kialakítása során, illetve a hígítatlan és 5-, 10-, 20-szorosan hígított
szemcseppek permeabilitás vizsgálata során is.
A RED, PAMPA és kioldódás mérések során a hatóanyagok koncentrációjának
meghatározását kromatográfiásan (HPLC-DAD, HPLC-DAD/MS) végeztük.
A hatóanyagok fizikai-kémiai paramétereinek (MW, clogP, clogDpH7.4, TPSA)
meghatározása és becslése a Chemaxon/Marvin Sketch 17.27.0 programmal történt. További
becsült logP értékek meghatározása a Molinspiration Cheminformatics cég (milogP), illetve a
VCCLAB ALOGPS 2.1 (ALOGP) online prediktorával történt. A statisztikai analíziseket a
GraphPad Prism v. 7.03 szoftverrel végeztük.
21
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4. EREDMÉNYEK
4.1. pH-metriás titrálási technika kidolgozása CD–gyógyszer komplexek stabilitási
állandóinak meghatározására
A CD–API komplexek stabilitási állandóinak potenciometrikus titrálásokkal történő
meghatározásához figyelembe kellett vennünk a HPBCD-t tartalmazó oktanol-víz rendszerben
kialakuló lehetséges egyensúlyokat (4. ábra). Egy pontosabb modell létrehozásához fázisaránykorrekciót is kellett végeznünk az oktanol–HPBCD komplexek jelenléte miatt.

Figure 4. A hatóanyag (D), ciklodextrin (CD) és oktanol (O) között kialakuló egyensúlyok az
oktanol–víz kétfázisú rendszerben és SiriusT3™ titráló cellája

A potenciometrikus titrálás esetén az összegyűjtött adatpontokat Bjerrum függvényekké
alakítva jól láthatók a vízben, és az oktanol–vízben HPBCD-t tartalmazó, illetve anélkül mért
proton disszociációs állandók (pKa, poKa, pKa,app, poKa,app) közötti különbségeket. A HendersonHasselbalch egyenlet segítségével ezen pKa értékek felhasználhatók a hatóanyagok megoszlási
együtthatóinak (logP) és HPBCD jelenlétében mért látszólagos megoszlási együtthatóinak
kiszámítására (logPapp) (5. ábra).

5. ábra A potenciometrikus titrálás Bjerrum függvényei HPBCD jelenlétében és anélkül a prometazin
HCl esetében
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A látszólagos megoszlási hányadosok növekvő CD koncentrációk mellett történő
meghatározása, majd az értékek reciprokának CD koncentráció függvényében való ábrázolása
után (6. ábra) az adatpontokra illeszthető egyenesek meredekségéből az API–HPBCD
komplexek stabilitási állandói (K1:1,CD) a következő egyenletek segítésével számolhatóak:

6. ábra A megoszlási állandók megváltozásából számolt komplex stabilitási állandók a 4 vizsgált
hatóanyag esetében

A potenciometriás módszerrel kapott K1:1,CD értékeket klasszikus módszerekkel kapott
értékekkel összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy módszerünkkel is nagyságrendileg azonos
értékeket kaptunk, ezért megállapíthatjuk, hogy módszerünk az API–HPBCD stabilitási
állandók meghatározására alkalmasnak bizonyult.
4.1. Az UV-pH HSA módszer kidolgozása nagy kötődési affinitással rendelkező
hatóanyagok azonosítására
A magas HSA kötődéssel rendelkező API-k esetén az UV-pH titrálással mért pKa
értékekben szignifikáns változásokat tapasztaltunk. Ellenben a közepes, illetve alacsony
affinitású API-k esetében nem volt mérhető szignifikáns eltolódás a pKa-értékekben
(1. táblázat). A multiprotikus vegyületek (pl. nitrazepám) esetében a különböző pKa-értékek
gyakran egyenlőtlen változásokat mutattak, amelyek alapján következtethetünk a HSA-val való
kölcsönhatás helyére. Az ionizációs centrumok kiemelt szerepének megmutatása érdekében
néhány olyan API-t (diklofenák (DIC), diflunizál (DIF), meloxikám (MEL) és fenilbutazon
(PHB)), ahol jelentős pKa eltolódásokat mértünk, észterképzéssel vagy alkilezéssel
módosítottunk a protonálható csoportjaik semlegesítésének érdekében, majd ezeket az
analogonokat is megvizsgáltuk (2. táblázat).
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1. táblázat Irodalmi adatok és a HSA kötődés kísérletileg meghatározott értékei kromatográfiás
(HPLC) módszerrel, gyors egyensúlyi dialízissel (RED), valamint UV-pH-titrálással

2. táblázat A kiválasztott hatóanyagok és az ionizációs centrumban védett analogonjaik HSA kötődési
eredményei

A Chiralpak-HSA oszlopon végzett kromatográfiás mérések szignifikáns csökkenést
mutattak az egyes módosított API-k retenciós idejében, ami alacsonyabb HSA kötési affinitást
jelzett (2. táblázat). A DIC-etil-észter és a DIF-etil-észter kötődésének mérsékelt csökkenését,
az O-Metil MEL és a C-Metil PHB esetében pedig jelentős mértékű csökkenést figyeltünk meg.
Ezek az eredmények a védett API-k esetében egyértelműen megmutatják az ionizációs
centrumok kiemelt szerepét a komplexképződés során. A RED mérések eredményei szintén
megerősítették a MEL és PHB analógok kötődésének jelentős csökkenését (2. táblázat), míg a
DIC és a DIF észterei esetében a HSA kötődést a RED mérési körülményei között az
analogonok instabilitása miatt nem sikerült meghatározni. A RED és a kromatográfiás mérések
eredményeinek további alátámasztására molekuláris dokkolást is végeztünk a módosított
analógok kötési módjainak összehasonlítására. A HSA-val való erős kölcsönhatást jelző nagy
negatív Coulomb kölcsönhatás pontszámok értéke pozitív irányba jelentősen megnőtt a
módosítással, ami azt jelzi, hogy semlegesített API-k esetén csak igen gyenge kölcsönhatások
lehetnek jelen.
Ezen eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy az UV-pH titrálás szűrővizsgálat jelleggel
alkalmazva sikeresen hozzájárulhat az erős kötődésű komplexek kialakulásához hozzájáruló
szerkezeti egységek azonosításához. Az API-k módosításával a HSA-val való erős
kölcsönhatásokért felelős ionizációs központok semlegesíthetők, ami alacsonyabb HSA
kötődést eredményez. Jobb biohasznosulást remélhetünk azokban az esetekben is, ahol a HSA
kötődésnek csak kisebb mértékű csökkenése érhető el, mivel magas kötődési affinitású API-k
esetében már a kis mértékű, 99%-ról 95%-ra történő csökkenés is ötszörös változást
eredményezhet a nem kötött gyógyszerhányad mennyiségében, ami nagyban befolyásolja
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eloszlásukat. 22 Ezért a HSA kötődések esetében megfigyelt (2-3%-os, de akár 10-35%-ot is
elérő) csökkenések alátámasztják a technika alkalmazhatóságát a kedvező PK viselkedésű
molekulák racionális tervezésében.
4.2. MEL–HSA nanorészecskék fizikai-kémiai jellemzése
Az intranazális adagolási céllal alkalmazott gyógyszerformák fejlesztése, mint alternatív
út a központi idegrendszer (CNS) eléréséhez a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak egyik fő
kutatási területe,. A Gyógyszerésztudományi Kar aktívan részt vesz a nanorészecskék
kutatásában és az API-k nanokapszulálásában a termék stabilitásának növelése és a gyógyszer
biohasznosulásának javítása érdekében. Az egyik legutóbbi projektjükben a meloxikám
tartalmú humán szérum albumin nanorészecskék (MEL–HSA) fejlesztését végezték el,
kifejezetten CNS célpontú terápiában való alkalmazás céljából. A QbD (Quality by Design
megközelítéssel és a Box-Behnken kísérleti terv segítségével intranazális adagolási céllal,
optimalizált MEL, HSA és Tween tartalommal rendelkező HSA nanorészecskéket állítottak elő
(2 mg/ml MEL, 10 mg/ml HSA és 3 mg/ml Tween 80). A fizikai stabilitás vizsgálatok és az in
vivo állatkísérletek ígéretes eredményei után felkértek minket arra, hogy csatlakozzunk a
kutatásukhoz, hogy in vitro adatokkal támogassuk a HSA nanorészecskék fizikai-kémiai
jellemzését. Velük együttműködve megvizsgáltuk az optimalizált HSA nanorészecskék
(MEL–HSA–Tween) kioldódását és permeabilitását, valamint azokat összehasonlítottuk a
Tween 80 nélküli nanorészecskék (MEL–HSA), illetve a kristályos por (MEL) minták
esetében kapott adatokkal.
4.2.1. In vitro kioldódási vizsgálatok
A MEL kioldódási vizsgálatához a RED plate féligáteresztő membrános rendszerét
használtuk a hatóanyag HSA nanorészecskékből való felszabadulásának monitorozásával. A
RED plate-ben használt membrán molekulatömeg vágási értéke (MWCO) 8 kDa volt, ami csak
a HSA-ból felszabadult szabad API-t engedte át a fogadó oldali közegbe. A nanorészecskék és
a szilárd MEL in vitro oldódási profilját intranazális körülmények között (pH = 5,6) vizsgáltuk.
Az időfüggő in vitro kioldódási profilokat 7. ábra mutatja.

7. ábra Por meloxikám és meloxikám tartalmú HSA nanorészecskék kioldódási profiljai

A MEL–HSA–Tween és MEL–HSA kioldódási profiljai egyértelműen mutatják, hogy a
HSA nanorészecskéket tartalmazó készítmények esetében a megnövekedett fajlagos felület
lényegesen nagyobb kioldódási sebességet eredményezett a por MEL mintával szemben
(p <0,0001 mindkét készítmény esetében). A MEL–HSA–Tween és MEL–HSA minták
22

Gleeson, M. P., J. Med. Chem., 2007, 50, 101–112.
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esetében egy gyors kezdeti fázis figyelhető meg 60 percig, amelyet egy lassabb, de emelkedő
profil követ. A nanorészecskék ily mértékben fokozott oldódási sebessége az oldódás első
fázisában különösen kedvező intranazális terápia esetén, mivel a beadott API-k tartózkodási
ideje az orr nyálkahártyán közvetlenül befolyásolja az orrban történő felszívódás sikerét, melyet
korlátoz az orrváladék folyamatos megújulása és a mukociliáris tisztulás (kb. 10-15 perc).
Vizsgálatain alapján a MEL kb. 60%-a feloldódott 4 órán belül. Ezen a ponton (240 perc) a
kioldódott MEL mennyisége szignifikánsan magasabb volt a Tween-t tartalmazó nanorészecske
esetén (p = 0,0077), ami a Tween további szolubilizáló hatásával magyarázható.
4.2.2 In vitro permeabilitás vizsgálatok
A MEL–HSA–Tween és MEL–HSA PAMPA permeabilitási eredményeit a por MELhoz viszonyítva láthatjuk, hogy a MEL oldhatósága a HSA nanorészecskékkel való
komplexképzéssel körülbelül 40-szeresére növelhető (3. táblázat). A várakozásoknak
megfelelően a HSA, mint komplexképző jelenléte a donor oldalon szignifikánsan csökkentette
a MEL effektív permeabilitást a készítmények esetében. Azonban, ha a fluxusokat vizsgáljuk
látható, hogy mindkét nanorészecske készítmény nagyobb fluxus elérésére képes a por MELhez képest (p <0,001 mindkét készítmény esetében). A MEL–HSA–Tween és MEL–HSA
fluxusai között is szignifikáns volt a különbség (p <0,001), ami azt mutatja, hogy a HSA mellett
a Tween is jelentősen befolyásolta a fluxust. Az albumin nanorészecskékből származó
megnövekedett MEL fluxus azzal magyarázható, hogy a HSA (és Tween) szolubilizáló hatása
miatt fokozta a MEL oldhatóságát, és elnyomta a komplex permeabilitást csökkentő hatását,
ami kedvező oldhatósági és permeabilitási kölcsönhatást eredményezett.23
Table 2. Permeabilitás és fluxus értékek por meloxikám és meloxikám tartalmú HSA nanorészecskék
esetében

Az in vitro kioldódási és permeabilitási mérések eredményei alapján tehát elmondhatjuk,
hogy a kifejlesztett HSA nanorészecskék a jövőben ígéretes alternatívát jelenthetnek a MEL
abszorpciójának javítására a CNS irányú terápiában.
4.3. A corneal-PAMPA modell kidolgozása
A szaruhártya-specifikus permeabilitási modell kidolgozására irányuló kutatásunk során
először a PAMPA modell kísérleti körülményeinek optimalizálására törekedtünk, a
rendelkezésre álló ex vivo nyúl szaruhártya permeabilitási adatokkal való jó korreláció
elérésének céljából. Az optimális körülmények megtalálásához megvizsgáltuk a kísérleti
körülmények (a donor oldal koszolvens tartalma, puffer, membránösszetétel) szisztematikus
változtatásának hatását harminc API ex vivo nyúl szaruhártya permeabilitási adatai és a
modelljeinkben kísérletileg mért permeabilitási értékek közötti korrelációra (7. ábra, 3.
táblázat).
23

Dahan, A.; Miller, J. M., The AAPS Journal, 2012, 14, 244–251,
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7. ábra A szaruhártya permeabilitás meghatározásának folyamatábrája az in vitro PAMPA
rendszerben. (A szaruhártya szerkezetének képe a NEI Photos and Images Catalog-ból származik)
3. táblázat A corneal-PAMPA modell optimalizálásának lépései

A korrelációs együtthatók (R2) alapján az F1 modell esetében alkalmazott kísérleti
körülmények bizonyultak a legjobbnak a szaruhártya permeabilitásának meghatározásához. Az
A–F1 modelleket összehasonlítva a lineáris regresszióanalízis standard becslési hibája (SEE),
a modellek átlagos abszolút hibája (MAE) és egy nem parametrikus statisztikai teszt, a
rangszám különbségek összege (SRD) alapján (4. táblázat), láthatjuk, hogy az F1 modell
szolgáltatja a legjobb általános korrelációt az ex vivo adatokkal (a legjobb R2 és SEE), a
legkisebb (legjobb) SRD%-értékkel, valamint esetében a MAE-érték a második legjobbnak
bizonyult. Ezen eredmények alapján a következőkben kísérleteink során csak szilárd API-k
PBS-oldatait használtunk, ahol a szaruhártya lipid-összetételének megfelelően tovább szerettük
volna finomítani a módszeren, azonban a további lipid komponensek hozzáadásakor a modell
predikciós erejének jelentős romlását tapasztaltuk. Így összességében a szaruhártya
permeabilitás előrejelzésére a legjobbnak az F1 modell bizonyult, melyet corneal-PAMPA
modellnek neveztünk.
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4. táblázat A különböző modellekkel kapott eredmények statisztikai összehasonlítása

4.4. A corneal-PAMPA modell alkalmazhatósága szemcseppek esetében
Miután az F1 modellt választottuk a szaruhártya felszívódás előrejelzésére, megvizsgáltuk
annak alkalmazhatóságát a szemészeti készítményekre is. Ennek érdekében nyolc
kereskedelemben kapható szemcseppet választottunk, és megmértük azok permeabilitását
hígítatlanul, illetve a könnyfolyadék hígító hatásának modellezésére 5-, 10-, illetve 20-szoros
hígítások mellett. Amint az a 9. ábrán látható, a legtöbb esetben a hígítatlan szemcseppekből
csak a hatóanyag minimális permeabilitását lehetett mérni, ami lényegesen alacsonyabb volt,
mint a tiszta API-k egyedileg mért permeabilitása.

9. ábra Tömény és hígított szemcseppek és a bennük alkalmazott hatóanyagok permeabilitás adatai a
corneal-PAMPA modellben mérve
/# : szignifikáns változás a tömény szemcsepphez/ az előző hígítási lépéshez képest (t-próba alapján)



Az 5-, 10- és 20-szoros hígítások eredményeként az API-k permeabilitása minden esetben
megnőtt: olyan szemcseppek esetében, ahol a tiszta API-k permeabilitását kicsinek mértük, a
Pe értékeknek kissé növekvő trendjét láttuk. Ezzel ellentétben, az egyedileg magas Pe értékű
API-k (timolol, nepafenac) esetében a hígítások jelentősen javították a szemcsepp
készítményekből mérhető permeabilitását, megközelítve a API-k oldatainak permeabilitását. Ez
a javulás a szemcsepp komponenseinek (API, háttérelektrolitok és más segédanyagok)
viszkozitásának és relatív koncentrációjának csökkenésével magyarázható, amelyek
nagymértékben befolyásolják a permeabilitás kinetikáját. Ezen eredmények alapján a
fiziológiai állapotok jobb modellezése érdekében szemcseppek esetében a hígított oldatok
használatát javasoljuk a corneal-PAMPA modellben.
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5. TÉZISEK
1. Kidolgoztunk egy a korábbiaktól független, gyors eljárást komplexstabilitási állandó
meghatározására, mellyel a víz-oktanol megoszlási rendszerben kétfázisú
potenciometriás titrálással mért logP értékek változása alapján lehet vizsgálni a CDgyógyszermolekula komplexek stabilitási viszonyait, a hatóanyag koncentrációk
tényleges meghatározása nélkül. A kidolgozott módszerrel a klasszikus módszerekhez
képest gyorsabban, kis minta és oldószermennyiség igény mellett van mód a stabilitási
állandók meghatározására [IV.]
2. Kidolgoztunk egy UV-pH titráláson alapuló gyors és költséghatékony szűrési módszert
gyógyszer-HSA
komplexek
kötődési
erősség
szerinti
osztályozására.
Molekulamodellezés segítségével megmutattuk az ionizációs centrumok HSA
kötődésben játszott meghatározó szerepét, így az új módszer akár szerkezeti információt
is szolgáltathat multiprotikus vegyületek HSA kötődésének vizsgálatakor. [I.]
3. Intranazális beviteli céllal előállított meloxikám tartalmú HSA nanorészecskék
permeabilitásának és kioldódásának jellemzése során megmutattuk, hogy a
formulálással a por meloxikámhoz viszonyítva kb. 40-szeres oldhatóság növekedés,
valamint a kioldódási ráta és a fluxus jelentős javulása érhető el. Az optimalizált
formulációhoz adott felületaktív anyag (Tween 80) további szolubilizáló hatását is
megmutattuk. [II.]
4. Kidolgoztunk egy nem sejtes, in vitro, PAMPA alapú robusztus modellt vegyületek
szaruhártya permeabilitásának vizsgálatára. Az optimalizált mérési körülmények
(mesterséges membrán: 10,7 m/V% foszfatidilkolin (PC) hexán:dodecán:kloroform
(70:25:5 (V/V)) elegyében oldva, izo-pH 7,4 körülmények koszolvens nélkül, inkubálás
4 órán át, 35 °C-on) mellett a corneal-PAMPA modell jó előrejelző képességgel
(R2=0,880), kis átlagos abszolút hibával (MAE) képes a szaruhártya permeabilitás
becslésére. [III.]
5. Megmutattuk, hogy a corneal–PAMPA modell alkalmas szemcsepp készítmények
vizsgálatára is. Vizsgáltuk a szemcseppek hígításának hatását a modellre és azt találtuk,
hogy a formulációk esetében ajánlott hígítást alkalmazni a könny hígítási effektusának
modellezésére. [III.]

6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK
Az eddigi eredményekből megjelent publikációkat, posztereket a hazai és nemzetközi
szakmai közösség is érdeklődéssel fogadta. A megoszlási hányados változásán alapuló,
komplexstabilitási állandó meghatározására használt módszer egy új, a hagyományos
módszerektől független eszközt adott a kutatóknak ezen vizsgálatok elvégzésére.
Kutatócsoportunkban a corneal-PAMPA modellt jelenleg is használjuk terápiás készítmények
formulációjának kidolgozására, a témában további nemzetközi publikációk is előkészületben
vannak. Az UV-pH titrálási technika új utat nyithat a vezérmolekula optimálási lépés
támogatására, magas HSA kötődésű gyógyszerjelöltek kiszűrésére, szerkezetük hatékony
módosítására az alacsonyabb albumin kötődés eléréséhez, valamint fajspecifikus kötődés
vizsgálatára. A meloxikám tartalmú HSA-nanorészecskék intranazális alkalmazása egy ígéretes
lehetőségnek tűnik a hatóanyag közvetlenül a központi idegrendszerbe való bejuttatására,
melyet a Szegedi Tudományegyetemen végzett in vivo állatkísérletek is alátámasztottak.
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