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1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben a biohatóanyagok óriási térnyerésének lehettünk szemtanúi a 

gyógyszeriparban. A biohatóanyagok piaci elterjedésének és elfogadottságának növekedése 

feltételezhetően annak tudható be, hogy ezek a hatóanyagok sok, eddig gyógyíthatatlan 

betegség kezelésére alkalmasak.1 A biogyógyszerek fejlesztése nagyon sok kihívással jár, 

mivel e hatóanyagok vizes közegben kis stabilitásúak. Köztitermék vagy a végtermék 

stabilizálására megoldást jelenthet a biohatóanyagok szárítása, ami általában a stabilitás 

javítása mellett könnyebb és olcsóbb kezelést, szállítást és tárolást tesz lehetővé.2 

Jelenleg biohatóanyagok szárítására az iparban leggyakrabban fagyasztva szárítást és 

porlasztva szárítást alkalmaznak a technológiák hátrányai ellenére. A fagyasztva szárítás 

nagyon költség- és időigényes és csak szakaszosan üzemeltethető technológia, ahol a fagyás 

során a hatóanyag degradálódhat. A porlasztva szárítás folyamatosan is üzemeltethető, 

költséghatékonyabb technológia, de a szárításhoz alkalmazott magas hőmérsékletű gáz a 

hőérzékeny molekulák denaturációját okozhatja. Növekvő érdeklődés övezi az 

elektrosztatikus szálképzést (ES), ami egy új, hatékony, és kíméletes folyamatos technológia 

biohatóanyagok szárítására. A módszer előnye, hogy szobahőmérsékleten történő szárítással 

teszi lehetővé nano- vagy mikroszálas szilárd formulációk gyártását. Mivel a biohatóanyagok 

az előállításuk végén legtöbbször vizes oldatban vannak, illetve érzékenyek a legtöbb szerves 

oldószerre, ezért az elektrosztatikus szálképzésük általában vizes oldatból történik. A vizes 

oldat alapú technológia esetén kihívást jelent a víz magasabb forráspontja, ami miatt kisebb 

adagolási sebességeket lehet alkalmazni, és ezáltal a termelékenység is rosszabb lesz. Emiatt 

az elektrosztatikus szálképzés ipari alkalmazásához elengedhetetlen a technológia 

méretnövelési lehetőségeinek vizsgálata. 

Szálak tömeggyártására alkalmas készülékek már elérhetőek a piacon. A legismertebb 

ezek közül a Nanospider™ néven forgalomba hozott berendezés. Ezzel azonban úgynevezett 

„szabad felületű” szálképzés valósítható meg, ami a túlzott nem kívánt párolgás miatt 

nehezen alkalmazható gyógyszeripari környezetben, és így leggyakrabban szűrők gyártására 

 

1 Walsh, G. Biopharmaceutical benchmarks 2018. Nature Biotechnology, 2018, 36:12, 1136-1145, 

doi:10.1038/nbt.4305 
2 Langford, A.; Bhatnagar, B.; Walters, R.; Tchessalov, S.; Ohtake, S. Drying technologies for 

biopharmaceutical applications: Recent developments and future direction. Drying Technology, 2017, 36:6, 1-8, 

doi:10.1080/07373937.2017.1355318 
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alkalmazzák. Hatóanyag-tartalmú szálak gyógyszeripari léptékű gyártása vizes oldatokból 

még nem megoldott. 

Az elektrosztatikus szálképzést leíró publikációk döntő hányada azzal foglalkozik, hogy 

hogyan lehet megfelelő tulajdonságú szálakat előállítani, és csupán néhány cikkben található 

információ a szálak végső gyógyszerformává történő átalakítási lehetőségeiről.3 Nagyon 

fontos lenne vizsgálni, hogy lehetséges-e biohatóanyag-tartalmú őrölhető szálak előállítása, 

illetve az őrölt szálak tablettázása. A feldolgozási lépések hatásának vizsgálata az érzékeny 

biohatóanyagokra ugyancsak alapvető fontosságú lenne. 

A szálhúzott termékek parenterális alkalmazhatóságát szintén szükséges lenne vizsgálni, 

mivel a biológiai eredetű hatóanyagot tartalmazó készítmények között sok parenterálisan 

alkalmazott van. A legtöbb szálképzés során használt polimer molekulatömege meghaladja a 

vese bazális membránjának áteresztési limitjét (>40 kDa), ezért ezek az anyagok nem 

alkalmazhatóak parenterális készítményekben. A ciklodextrinek ezzel szemben 

szálképezhető, alacsony molekulatömegű vízoldható oligoszaccharidok, amik ígéretes 

mátrixok lehetnek szálképzett parenterális formulációkban. Ennek ellenére az irodalomban 

még nem található olyan publikáció, ami vizes ciklodextrin oldatok méretnövelt 

szálképzésével foglalkozik. 

A szakirodalom biohatóanyagokkal és szálképzett anyagokkal kapcsolatos területének 

feltérképezése után a kísérleti munka fő céljai már megfogalmazhatóak voltak: 

- vizes oldatokból szobahőmérsékleten történő méretnövelt szálképzés lehetőségének 

vizsgálata nagysebességű elektrosztatikus szálképzéssel, polimeres és polimermentes 

rendszerek esetén  

- őrölhető biohatóanyag-tartalmú szálak kifejlesztése és orális szilárd formulációk 

előállítása az őrölt szálas porokból; ezen felül a feldolgozási lépések hatásainak 

vizsgálata a hatóanyagokra 

- szálképzett ciklodextrin-alapú parenterális formulációk fejlesztése és a méretnövelt 

gyártás megvalósítása vizes oldatokból 

 

3 Démuth, B.; Farkas, A.; Szabó, B.; Balogh, A.; Nagy, B.; Vágó, E.; Vigh, T.; Tinke, A.P.; Kazsu, Z.; 

Demeter, Á.; Bertels, J.; Mensch, J.; Van Dijck, A.; Verreck, G.; Van Assche, I.; Marosi, G.; Nagy, Z.K. 

Development and tableting of directly compressible powder from electrospun nanofibrous amorphous solid 

dispersion. Advanced Powder Technology, 2017, 28:6, 1554-1563, doi:10.1016/j.apt.2017.03.026 
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- méretnövelt szálképzési technológiával előállított biohatóanyag-tartalmú szálak 

hosszú távú stabilitásvizsgálata 

2. Módszerek 

2.1 Minta előállítás 

Clostridium butyricum tenyésztés 

A C. butyricum tenyésztése 37 °C-on történt anaerob körülmények között. Az 

elektrosztatikus szálképzés előtt a sejtkultúrákat centrifugálás és mosás után 

újraszuszpendáltuk. 

Cseppszálképzés (DES) 

A szálak kis léptékű előállítása cseppszálképzéssel történt, ami egy nagyfeszültségre 

kapcsolt, 0,5 mm belső átmérőjű fém tűből és a fölé elhelyezett földelt gyűjtőlemezből állt.  

Nagysebességű elektrosztatikus szálképzés (HSES) 

A szálak nagy léptékű gyártása a kutatócsoportunkban kifejlesztett HSES technológiával 

történt. A fő különbség a cseppszálképző berendezéshez képest a szórófejben volt, ami ebben 

az esetben egy forgó, rozsdamentes acél fej volt. 

Szálak őrlése 

Az előállított szálak segédanyagokkal való keveréséhez szükség volt a szálak őrlésére, 

amit három különböző módszerrel végeztünk: egy szita felhasználásával, egy kalapácsos 

malommal és egy oszcilláló őrlővel.  

Tablettakészítés 

A tablettázandó porokat egy Dott Bonapace CPR-6 excenteres tablettázógép segítségével 

préseltük tablettákká. 

Minták tárolása 

A stabilitásvizsgálatok során a vizsgált formulációkat zárt üveg mintatartókban tároltuk.  

2.2 Jellemzési módszerek 

Viszkozitásmérés 

Az oldatok viszkozitását egy TA Instruments AR 2000 típusú rotációs reométerrel 

vizsgáltuk. 

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és energiadiszperzív spektroszkópia (EDS) 

A SEM és EDS méréseket egy JEOL 6380LVa típusú SEM berendezéssel végeztük.  

Maradék nedvességtartalom mérés 

A minták maradék nedvességtartalmát két módszerrel mértük: egy Sartorius MA40 

tömegveszteség mérővel és egy TA Instruments Q5000 TGA készülékkel. 
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Modulált differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A minták DSC termogramjait egy Mettler Teledo DSC3+ DSC berendezéssel, TOPEM® 

módban vettük fel. 

Por-röntgendiffrakció (XRPD) 

A diffraktogramokat egy PANalytical X’pert Pro MDP típusú készülék segítségével 

mértük meg.  

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) 

Az FTIR spektrumokat egy Bruker Tensor 37 típusú spektrométerrel vettük fel. 

Raman térképezés 

A Horiba Jobin-Yvon külső, 532 nm-es dióda lézerforrással összekötött Labram típusú 

Raman berendezését és egy Olympus BX-40 optikai mikroszkópot használtuk fel a térképek 

felvételéhez. 

Rekonstitúciós teszt és koncentrációmérés 

A minták rekonstitúciós tesztjét tisztított víz hozzáadásával végeztük. Az oldatok 

hatóanyag-koncentrációját egy Agilent 8453 UV-VIS spektrofotométer segítségével 

állapítottuk meg. 

Porok és tabletták karakterizálása 

A tablettázási porkeverékek tömörítetlen és tömörített halmazsűrűségét mértük. A 

tabletták esetén a tabletták törési szilárdságát vizsgáltuk. 

Enzimaktivitás mérés 

A β-galaktozidáz enzim aktivitását az enzim által katalizált reakció során keletkezett 

termék mennyiségének mérésével állapítottuk meg. Erre a célra egy Pharmacia Ultraspec III 

UV/Vis spektrofotométert használtunk. Minden vizsgált minta aktivitását egy stabil szilárd 

referencia enzimkészítmény aktivitásához viszonyítottuk. 

Mikroszkópos vizsgálat 

A baktériumsejtek és spórák vizsgálatára egy Olympus BH-2 fénymikroszkópot 

használtunk.  

Clostridium butyricum életképesség mérés 

A C. butyricum életképességét a telepképző egységek (CFU) mérésével állapítottuk meg.  

Vajsav mérés 

A baktériumok vajsav termelését egy Agilent 1200 típusú nagyteljesítményű 

folyadékkromatográfiás rendszerrel mértük. 
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3. Eredmények 

3.1 Fehérjetartalmú őrölhető szálak méretnövelt gyártása vizes polimeres oldatokból 

A kutatócsoportunk vizes placebo rendszerek szálképzésével kapcsolatos eredményei4 

alapján a PVA, PEO és mannit vizes oldatából kiindulva állítottunk elő egy modell fehérjét, a 

β-galaktozidázt tartalmazó őrölhető szálakat. HSES-t használtunk, amivel 30 mL/órás 

adagolási sebességet értünk el. Ez a hagyományos egytűs elektrosztatikus szálképzéssel 

elérhető adagolási sebesség 30x-osa. 

Szilárd gyógyszerformulációk fejlesztése esetén az előállított szálak feldolgozhatósága 

(pl. őrölhetőség, őrölt szálak folyási tulajdonságai, stb.) kiemelt fontossággal bír. A 

szálképzés eredményeként keletkező szálas enzimtartalmú szövedék közvetlenül nem volt 

tablettázható, ezért egy szitán átnyomva őröltük a szálakat. Az enzimtartalmú szálak 

törékenysége másodlagos szárítás nélkül is megfelelő volt, és az őrlés eredményeképp egy 

szálas port kaptunk (1. ábra). A kapott porhoz MCC-t, mannitot és kroszpovidont kevertünk, 

és ezt a porkeveréket tablettáztuk. 

 
1. ábra Elektrosztatikus szálképzéssel előállított termék eltávolítása a gyűjtőlemezről és a szálak 

őrlése 

A szálak összetevőinek fizikai állapotát DSC, XRPD, FTIR és Raman módszerekkel 

vizsgáltuk. A mérések eredményei alapján megállapítottuk, hogy a mannit kivételével 

összetevők mind amorf formában voltak. A kristályos mannit a szálakban a δ polimorf 

formában volt jelen. FTIR mérésekkel kimutattuk, hogy szálas mintákban a β-galaktozidáz, a 

PVA és a PEO karakterisztikus csúcsai eltűntek vagy eltolódtak, ami az összetevők közötti 

molekuláris kölcsönhatások (részben hidrogénkötések) jelenlétére utal. A Raman térkép 

alapján megállapítható volt, hogy az enzim egyenletesen oszlott el az őrölt szálakban. 

 

4 Hirsch, E.; Vass, P.; Demuth, B.; Petho, Z.; Bitay, E.; Andersen, S.K.; Vigh, T.; Verreck, G.; Molnar, K.; 

Nagy, Z.K.; Marosi, G. Electrospinning scale-up and formulation development of PVA nanofibers aiming oral 

delivery of biopharmaceuticals. Express Polymer Letters, 2019, 13:7, 590-603, 

doi:10.3144/expresspolymlett.2019.50 
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Enzimaktivitás méréssel vizsgáltuk a gyártási és feldolgozási lépések (HSES, őrlés, 

tablettázás) és a tárolás hatását az enzimre (2. ábra). Nem figyeltünk meg szignifikáns 

aktivitáscsökkenést egyik feldolgozási lépés után sem. Emellett az enzim stabil maradt a 

tablettákban 1 év tárolás után is mind 4 °C-on, mind szobahőmérsékleten. Ezek az 

eredmények azt mutatják, hogy a PVA, PEO és mannit tartalmú feldolgozható mátrix 

alkalmas a β-galaktozidáz hosszú távú stabilitásának megőrzésére. Összefoglalva, a HSES-el 

megvalósítható kíméletes szárítás és az alkalmazott feldolgozható mátrix lehetővé tette, hogy 

a vizsgált modell fehérjéből egy könnyen adagolható orális végső gyógyszerformát állítsunk 

elő a hatóanyag aktivitásának csökkenése nélkül. 

 
2. ábra A β-galaktozidáz aktivitása a HSES, az őrlés, a tablettázás és a tabletták 1 éves tárolása után 

(tárolás 4 °C-on és szobahőmérsékleten) 

3.2 Direkt préselhető fehérjetartalmú polimermentes szálak méretnövelt gyártása 

vizes oldatokból 

Az előző fejezetben bemutatásra került, hogy lehetséges egy modell fehérje típusú 

hatóanyagot tartalmazó őrölhető szálas anyag előállítása vizes polimer-alapú oldatokból. 

Ennek folytatásaként célunk volt vizsgálni azt is, hogy a vizes elektrosztatikus szálképzés 

alkalmazható-e fehérje-tartalmú polimermentes szálak előállítására, és az így kapott szálak 

tablettázhatóak-e direkt préseléssel. 

Első lépésként a vizes hidroxipropil-β-ciklodextrin (HP-β-CD) oldatokból HSES-el 

történő szálképzés optimálását végeztük el, majd ezt követően β-galaktozidáz-tartalmú 

ciklodextrin szálakat gyártottunk. A gyártás során 400 mL/órás adagolási sebességet értünk 

el, ami a jelenlegi HSES berendezéssel elméletileg ~6 kg/órás termelékenységnek felel meg. 

A szálak gyűjtése során a szálak töredezését figyeltük meg, de a kapott termék 

gördülékenysége nem volt megfelelő a direkt préseléses tablettázáshoz, ezért kalapácsos 

malommal őröltük a szálakat. A szálak jól őrölhetőek voltak másodlagos szárítás nélkül is. A 
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SEM-el készített képek megmutatták, hogy a szálak rövid fragmensekké törtek össze, de a 

szálas struktúrájukat megőrizték (3. ábra). 

 

3. ábra Fotó és SEM kép a β-galaktozidázt tartalmazó őrölt HP-β-CD szálakról 

Az őrölt szálas port tablettázási segédanyagokkal kevertük, ami javított a szálas por kis 

halmazsűrűségén és rossz folyási tulajdonságain.  A keverék halmazsűrűsége már alkalmas 

volt a direkt préseléses tablettázásra. A gyártási és feldolgozási lépések (elektrosztatikus 

szálképzés, őrlés, tablettázás) során nem figyeltünk meg enzimaktivitás csökkenést. 

A biohatóanyag-tartalmú gyógyszerkészítmények hosszú távú stabilitásának biztosítása 

elengedhetetlen a gyógyszeripari alkalmazásukhoz, ezért fontos vizsgálni, hogy a kifejlesztett 

új formulációk alkalmasak-e a biohatóanyagok tárolási stabilitásának fenntartására. A szálas 

β-galaktozidázt tartalmazó tablettákat 4 °C-on és szobahőmérsékleten tároltuk, és mértük az 

aktivitásukat 1, 3 és 6 hónap után (4. ábra). A periodikus aktivitásmérések azt mutatták, hogy 

az enzim mind a 4 °C-on, mind a szobahőmérsékleten tárolt tablettákban stabil maradt a 

vizsgált időtávon. 

 

4. ábra β-galaktozidázt tartalmazó szálakból gyártott tabletták 6 hónapos stabilitásvizsgálata 
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3.3 Ciklodextrin-alapú rekonstitúciós por előállítása vizes méretnövelt 

elektrosztatikus szálképzés alkalmazásával 

A munka ezen részében célunk a szulfobutiléter-β-ciklodextrin (SBE-β-CD) és a 

vorikonazol (VOR, rossz vízoldhatóságú gombaellenes szer) elektrosztatikus szálképzése és a 

szálakból egy parenterális gyógyszerforma kifejlesztése volt. A forgalomban lévő fagyasztva 

szárított rekonstitúciós porban (Vfend®) az SBE-β-CD-t a VOR vízoldhatóságának 

növelésére alkalmazzák. 

 

5. ábra SBE-β-CD szálképzés optimálása DES-el 

Elsőként az SBE-β-CD oldatokból történő szálképzés optimálását végeztük egy DES-el 

(5. ábra), majd ezt követően állítottunk elő VOR tartalmú SBE-β-CD szálakat nagy 

mennyiségben HSES-el. A legmagasabb alkalmazott adagolási sebesség 300 mL/óra volt. A 

szálakat egy újfajta módszerrel, egy ciklon segítségével gyűjtöttük a folyamat végén 88%-os 

kitermelési hatékonysággal. Az USA-ból származó invazív aspergiliosis adatokat 

felhasználva megállapítottuk, hogy az éves amerikai VOR igény kevesebb, mint 4 hónap alatt 

legyártható a jelenlegi HSES berendezéssel. Ez bizonyítja, hogy ez a méretnövelt, folyamatos 

és flexibilis gyártási technológia képes a gyógyszeripar mennyiségi igényeit kielégíteni. 

A VOR fizikai állapotát szálakban és a Vfend® készítményben DSC-vel és XRPD-vel 

vizsgáltuk. A VOR mindkét módszer alapján amorf formában volt mindkét formulációban. A 

hatóanyag homogenitása a szálakban a pontos adagolás miatt nagyon fontos, ezért a VOR 

eloszlását a mintákban EDS-el és Raman térképezéssel vizsgáltuk. A mérések eredményei 

alapján megállapítottuk, hogy a VOR molekulárisan diszpergált volt mind szálakban, mind a 

Vfend® porban.  
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Rekonstitúciós teszttel (6. ábra) bizonyítottuk, hogy a szálképzett minta teljesen 

feloldódott kevesebb, mint 30 másodperc alatt, hasonlóan a Vfend®-hez. Ezzel szemben a 

VOR és SBE-β-CD fizikai keverékében a kristályos hatóanyag hosszú ideig megfigyelhető 

volt a mintatartó alján. 

 
6. ábra Rekonstitúcíós teszt 

A minták kioldódási sebességei közötti különbséget UV mérésekkel is igazoltuk. Ez 

alapján megállapítottuk, hogy az amorfizált hatóanyagot tartalmazó szálak megnövelt 

fajlagos felülete pillanatszerű kioldódást tesz lehetővé, ami az elektrosztatikus szálképzést 

egy ígéretes technológiává teszi rekonstitúciós injekciós gyógyszerformák előállítására. A 

bemutatott eredmények alapján elmondható, hogy a HSES alkalmas lehet a fagyasztva 

szárítás kiváltására, mivel egy folyamatos, méretnövelt technológia, ami az alacsony 

energiafelhasználása révén egy gazdaságos alternatív gyártási módszer lehet. 

3.4 A bél mikrobiomjából származó anaerob baktériumot tartalmazó HP-β-CD 

szálak méretnövelt gyártása és tablettázása 

A munka ezen részében azt vizsgáltuk, hogy a méretnövelt elektrosztatikus szálképzés 

alkalmas-e a bél mikrobiomjából származó obligát anaerob baktériumok kíméletes 

szárítására. Spórás és vegetatív és kizárólag vegetatív állapotú Clostridium butyricum HP-β-

CD szálakba ágyazását valósítottuk meg 300 mL/órás adagolási sebességgel. A baktériumok 

életképessége kis mértékben csökkent a ciklodextrin oldatba keverés (maximum 0,16 log 

egység) és a szálképzés (maximum 0,33 log egység) után. Az életképesség csökkenés mögött 
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az állhat, hogy a vegetatív sejtek és spórák ozmotikus környezete hirtelen megváltozik a 

ciklodextrin oldatba keveréskor, illetve szálképzés során ki vannak téve a nagyfeszültség és a 

pillanatszerű oldószer elpárolgás hatásának. A baktériumok megőrizték a vajsav termelő 

képességüket a szálakban, ami azt mutatja, hogy ez az új szilárd forma valódi terápiás 

potenciállal rendelkezik. 

A baktériumok túlélése a szilárd formulációkban hosszú távon elengedhetetlen az ipari 

alkalmazhatósághoz. A hőmérséklet és a tárolási atmoszféra összetételének a baktériumok 

túlélésére gyakorolt hatását is vizsgáltuk egy 1 éves stabilitásteszt során (7. ábra). 

 
7. ábra A HP-β-CD szálakba ágyazott spórás és vegetatív és csak vegetatív Clostridium butyricum 1 

éves stabilitás eredményei (aerob és anaerob, illetve -20 °C, 4 °C és szobahőmérsékletű tárolás) 

Általánosságban elmondható, hogy az anaerob környezetben tárolt minták jobb túléléssel 

bírtak, mint az oxigén jelenlétében tárolt minták ugyanazon a tárolási hőmérsékleten. A 

legrosszabb túlélés a szobahőmérsékleten és aerob módon tárolt mintákhoz tartozott – az 

életképes sejtek száma a vegetatív mintában 1 év után 0-ra csökkent. Ezzel szemben az 

oxigén jelenlétében és szobahőmérsékleten tárolt, spórákat és vegetatív anaerob 

baktériumokat tartalmazó szálakban az életképes sejtek száma 1 év tárolás után is kevesebb, 

mint 1 log egységgel csökkent. 

A baktériumtartalmú szálas anyag őrlése oszcilláló őrlővel történt. A szálak könnyen 

őrölhetőek voltak, és az őrlés végén egy szálas port kaptunk. Folyási tulajdonságokat segítő 

segédanyagokkal való bekeverést követően a porkeveréket direkt préseléssel tablettáztuk. 

CFU mérésekkel bizonyítottuk, hogy a feldolgozási lépések (őrlés, tablettázás) nem 

csökkentik szignifikánsan az életképes baktériumok számát. Összefoglalva, a HSES lehetővé 

tette a vizsgált mikrobiomból származó anaerob C. butyricum kíméletes szárítását, és az 

alkalmazott ciklodextrin mátrix könnyű feldolgozhatósága miatt lehetőség nyílt egy könnyen 

adagolható orális gyógyszerforma előállítására. 
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4. Tézisek 

1. Elsőként fejlesztettük ki és állítottuk elő egy modell biohatóanyag (β-galaktozidáz) 

szilárd formulációját nagysebességű elektrosztatikus szálképzéssel. Sikeresen 

szálképeztük a hatóanyag polimeres vizes oldatát 30 mL/h-ás adagolási sebességgel, 

ami nagyságrendileg 30x nagyobb, mint ami az egytűs elektrosztatikus szálképzéssel 

általában elérhető. Röntgendiffrakciós mérések alapján megállapítottuk, hogy a 

polivinil alkohol, a polietilén oxid mátrixalkotók és a β-galaktozidáz amorf, míg a 

mannit kristályos formában (δ-polimorf) volt jelen a szálakban. A kristályos mannit 

jelenléte és a szálak alacsony víztartalma lehetővé tette a szálak őrlését másodlagos 

szárítás nélkül. Az őrölt port tablettázási segédanyagokkal keverve sikeresen 

tablettáztuk. A β-galaktozidáz stabil maradt a feldolgozási lépések során és a tabletták 

stabilitása legalább 1 éves szobahőmérsékletű tárolása után is megfelelő. [I, II, IV, V, 

VIII, XVI] 

2. Elsőként használtunk egy vízoldható ciklodextrint (2-hidroxipropil-β-ciklodextrin (HP-

β-CD)), mint polimermentes mátrixot egy biohatóanyag esetén méretnövelt 

elektrosztatikus szálképzésére. Az alkalmazott adagolási sebesség 400 mL/h volt, ami 

hozzávetőlegesen 270 g szilárd terméknek felel meg óránként. Az új szilárd forma 

őrölhető és direkt préseléssel tablettázható volt. A modell fehérje-típusú hatóanyag (β-

galaktozidáz) stabil maradt a feldolgozási lépések során (elektrosztatikus szálképzés, 

őrlés, tablettázás) és a tabletták legalább 6 hónapos szobahőmérsékletű tárolása után is 

megőrizték stabilitásukat. [VI, VIII, XVI]  

3. Elsőként állítottuk elő elektrosztatikus szálképzéssel, a korábban publikált maximális 

termelést jelentősen (több mint 12x-esen) meghaladó termelékenységgel (~240 g/h), 

egy rossz vízoldhatóságú hatóanyag (vorikonazol (VOR)) és egy polimermentes mátrix 

(SBE-β-CD) amorf szilárd diszperzióját. Röntgendiffrakciós és differenciális pásztázó 

kaloriméteres mérések nem mutatták ki kristályos VOR jelenlétét a szálakban. 

Továbbá, Raman térképezéssel és energiadiszperzív spektroszkópiás méréssel 

bizonyítottuk, hogy az amorf VOR egyenletesen oszlik el a szálakban. [III, VII, VIII, 

XX, XXI, XXII] 

4. Elsőként állítottunk elő egy intravénásan beadható rekonstitúciós por alapú 

gyógyszerformát vizes oldatból elektrosztatikus szálképzéssel. A nagysebességű 

elektrosztatikus szálképzést újfajta folyamatos (ciklonos) gyűjtéssel együtt sikeresen 

alkalmaztuk a rossz vízoldhatóságú gombaellenes VOR szulfobutiléter-β-ciklodextrines 
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(SBE-β-CD) innovatív gyógyszerformájának gyártására. Ezt a gyógyszerformát 

összehasonlítottuk a forgalomban lévő, ugyanolyan összetételű, fagyasztva szárítással 

előállított termékkel (Vfend®). A rekonstitúciós tesztek során az őrölt szálas por 30 s 

alatt teljesen feloldódott, egy tiszta oldatot eredményezve, hasonlóan a Vfend®-hez. 

[III, VIII, XX, XXI, XXII] 

5. Elsőként valósítottuk meg elektrosztatikus szálképzéssel anaerob baktériumokat 

tartalmazó szálak nagy termelékenységű (~150 g/h) gyártását és direkt préselését, őrlést 

(oszcilláló őrlő) és homogenizálást követő tablettázással. A feldolgozási lépések (őrlés, 

tablettázás) nem csökkentették szignifikánsan a baktériumok életképességét. [VIII, IX, 

XVII, XVIII, XIX] 

6. Vízoldható ciklodextrin mátrix (HP-β-CD) alapú szálakba ágyazott modell - a bél 

mikrobiomjából származó - anaerob baktérium törzs (Clostridium butyricum) hosszú 

távú stabilitásvizsgálatát elsőként valósítottuk meg. Vizsgáltuk a baktériumszaporítási 

körülmények és a szálképzett minták tárolási körülményeinek (hőmérséklet, oxigén 

jelenléte) hatását a szálakba ágyazott baktériumok életképességére. Az oxigén 

jelenlétében és szobahőmérsékleten tárolt, spórákat és vegetatív anaerob baktériumokat 

tartalmazó szálakban a sejtek 1 év után is nagymértékben megőrizték az 

életképességüket. [IX, XVII, XVIII, XIX] 

5. Az eredmények alkalmazása 

A biohatóanyagok az előnyös terápiás tulajdonságaiknak köszönhetően napról napra 

egyre fontosabbá válnak a gyógyszeriparban. E munka során célunk volt bemutatni, hogy a 

nagysebességű elektrosztatikus szálképzés egy ígéretes technológia biohatóanyagok 

szárítására, mely képes lehet más technológiáknál tapasztalt hátrányok kiküszöbölésére. 

Bizonyítottuk, hogy vizes oldatok szálképzése kivitelezhető nagy termelékenységgel, és az 

előállított szálak feldolgozása is megvalósítható. A technológia ezen aspektusai ismeretlenek 

voltak a munka megkezdése előtt annak ellenére, hogy nagy érdeklődésre tehetnek szert, 

mind az akadémia mind az ipar részéről. 

E munka jelentős részét a Janssen kutatóival együttműködésben valósítottuk meg 

(Johnson & Johnson Gyógyszeripari vállalata). Így az elért eredmények jelentős ipari 

érdeklődésre tarthatnak számot, és a hasznosításuk a közeljövőben megtörténhet. 
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