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Rövidítések jegyzéke
100kPEO – 100 kDa molekulatömegű polietilén-oxid
1MPEO – 1 MDa molekulatömegű polietilén-oxid
4MPEO – 4 MDa molekulatömegű polietilén-oxid
ACES – váltóáramú elektrosztatikus szálképzés (alternating current electrospinning)
ACN – acetonitril
ACT – aceton
AUC – görbe alatti terület (area under curve)
BCS – Biofarmáciai Osztályozási Rendszer (Biopharmaceutics Classification System)
C-ACES – korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzés (corona alternating current
electrospinning)
C-DCES – korona szórófejes egyenáramú elektrosztatikus szálképzés (corona direct current
electrospinning)
DCES – egyenáramú elektrosztatikus szálképzés (direct current electrospinning)
DCM – diklórmetán
DMF – dimetilformamid
DMSO – dimetil-szulfoxid
DSC – differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry)
EMA – Európai Gyógyszerügyi Hatóság (European Medicines Agency)
EudFS – Eudragit® FS 100
EtOH – etanol
F – biohasznosulás (Fraction)
FDA – Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság (Food and Drug Administration)
HTS – nagy áteresztőképességű szűrés (High Throughput Screening)
HPC – hidroxipropil-cellulóz
HPMC – hidroxipropil-metilcellulóz
HPMCAS – hidroxipropil-metilcellulóz-acetát-szukcinát
IPA – izopropanol
IPC – gyártásközi ellenőrző vizsgálat (in process control)
MeOH – metanol
MIT – Massachusetts Institute of Technology
PAT – Process Analytical Technology (folyamatanalitikai eljárások)
PEG – polietilén-glikol
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PEO – polietilén-oxid
PO – szájon át történő adagolás (per os, perorális)
PVP – polivinil-pirrolidon
PVPVA64 – polivinil-pirrolidon-vinil-acetát kopolimer (vinil-pirrolidon:vinil-acetát = 6:4)
PVPK90 – polivinil-pirrolidon (K érték = 90)
QbD – Folyamatba tervezett minőség (Quality by Design)
RMS – négyzetes középérték (root mean square)
SDS – nátrium-dodecil-szulfát (sodium dodecyl sulfate)
Tg – üvegesedési hőmérséklet (glass transition temperature)
Tm – olvadási hőmérséklet (melting temperature)
SDS – nátrium-dodecil-szulfát (sodium dodecyl sulfate)
SEM – pásztázó elektronmikroszkópia (scanning electron microscopy)
USD – amerikai dollár (United States dollar)
XRPD – röntgen diffrakció (X-ray powder diffraction)
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Bevezetés
A gyógyszeripar az új évszázadunk elejére paradigmaváltáshoz érkezett köszönhetően
a fokozódó igényeknek a jól szabályozható, gazdaságos, folyamatos gyártórendszerek iránt a
hagyományosan szakaszos technológiák utódjaként. Ennek megvalósításához azonban új,
egymással kapcsolható eljárások kifejlesztése szükséges, és ezt a kihívást tetézi az újonnan
felfedezett gyógyszerjelölt molekulák számának csökkenése, amelyek jelentős hányada
ráadásul rossz biohasznosulású, vízben rosszul oldódó hatóanyag. Az elektrosztatikus
szálképzés alkalmazása mindkét problémakör kezelésére lehetőséget nyújt. Egyrészt
használatával nagy fajlagos felületű polimer szálak állíthatók elő, melyek gyártása során olyan
gyors a száradás, hogy az egyes komponensek rendezetlen, amorf formában szilárdulnak meg.
Az így létrejövő amorf szilárd diszperziókkal jelentősen javítható a vízben rosszul oldódó
hatóanyagok biohasznosulása. Másrészt az elektrosztatikus szálképzés folyamatos eljárás, ezért
felhasználható új típusú gyártósorok egységeként.
Az elektrosztatikus szálképzés az alkalmazott áramforrás szerint egyen- és váltóáramú
módszerekre osztható. Az elterjedt egyenáramú változat hátránya, hogy kis termelékenységű és
nehezen méretnövelhető. Ezzel szemben a nemrégiben újra felfedezett, gyógyszertechnológiai
szempontból korábban gyakorlatilag ismeretlen váltóáramú elektrosztatikus szálképzés már
laboratóriumi szinten többszörös termelékenységre képes a jó termékminőség megtartásával.
A váltóáramú nagyfeszültség alkalmazásakor a hullámjelalak és a frekvencia is módosíthatóvá
válik, melyeknek fontos hatása lehet a módszer termelékenységére és a termék morfológiájára.
A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés ígéretes jellemzőit tekintve a doktori
kutatások kezdetén felmerült a kérdés, hogy lehetséges-e a módszerrel feldolgozni a kiemelt
gyógyszerészeti jelentőségű polimereket akár ipari igényeket kielégítő termelékenységgel.
Mindemellett célkitűzés volt a kifejleszteni kívánt szálképzési megoldások hasznosítása is
amorf szilárd diszperziók előállítására rossz vízoldhatóságú hatóanyagok gyorsított, illetve
szabályozott hatóanyag-leadásának megvalósításához.
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1.

Szakirodalmi áttekintés

1.1. Folyamatos eljárások jelentősége a gyógyszeriparban
A legnagyobb termelést megvalósító iparágak, mint az autóipar, az olajipar vagy az
élelmiszeripar napjainkra döntően folyamatos gyártásra rendezkedtek be [1]–[3]. A folyamatos
technológiák elterjedése ellenére a gyógyszeriparban a mai napig a szakaszos gyártást helyezik
előtérbe a hatóságok szigorú előírásai, valamint a drága és hosszadalmas engedélyezési
folyamatok miatt [4]. A generikus gyártók közötti növekvő verseny és az új hatóanyagok
fejlesztési költségének növekedése egyre jobban ösztönzik a termelés költségeinek és a
termékek minőségének optimalizálását [5]. A „Quality by Design” megközelítés (QbD,
folyamatba tervezett minőség) és a „Process Analytical Technology” (PAT, folyamatanalitikai
eljárások) fejlődésével lehetővé vált a folyamatok valós idejű követése és szabályozása, mely
által biztonságosabb gyártás valósítható meg, és egyenletesebb termékminőség érhető el a
szakaszos technológiákhoz képest [6]. Látva ennek kézzelfogható előnyeit 2004-ben az
Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság (FDA, Food and Drug Administration) elsőként nyilatkozott
a folyamatos gyártás előtérbe helyezéséről a szakaszos megvalósítással szemben [7]. Az ehhez
szükséges minőségbiztosítási szempontokat az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság 2019-ben egy
útmutatóban foglalta össze [8]. A gyűjteményben hangsúlyozták a kockázatelemzés
fontosságát, az alkalmazott alapanyagok tartózkodásiidő-eloszlásának (RTD, residence time
distribution) ismeretét az egyes gyártási lépésekben, a fokozott folyamatközi ellenőrző
vizsgálatokat (IPC, in process control) és a folyamatanalitikai rendszerek (PAT) alkalmazását.

1. ábra Egy szakaszos és egy folyamatos gyógyszergyártó sor sematizált összehasonlítása
[9] (szerkesztve).
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Folyamatos gyártósorok használatával kisebb készülékben valósíthatók meg a gyártási
lépések az állandó működés miatt fajlagosan nagyobb termelékenységet érve el [9]. További
előny, hogy az anyagok a gyártósor elejétől kezdve a köztitermékek izolálása és raktározása
nélkül haladnak át, tehát jelentős költségek takaríthatók meg a tárolás és szállítás mellőzésével
(1. ábra). Nem elhanyagolható szempontként említhető a kisebb készülékekből fakadó kisebb
helyigény, az automatizálás révén pedig a munkaerőigény is mérséklődik, ezek által alacsonyan
tartva az üzemeltetési költségeket.
A szakaszos és a folyamatos gyártás gazdasági alapokon történő összehasonlítására
szemléletes példa az MIT kutatói, Schaber és munkatársainak közleménye, melyben egy
hipotetikus hatóanyag kulcsintermedierjének utolsó három szintetikus lépését, majd
tablettázásának költségeit tanulmányozták [10]. Az elemzésben kitértek a folyamatok
beruházási és működtetési költségeinek vizsgálatára egy szakaszos és négyféle folyamatos
gyártósor esetében. A cél évi 2000 t tabletta előállítása volt, melyhez kétféle hatóanyagtartalommal (10 m/m% és 50 m/m%) és háromféle sarzsmérettel (100 kg, 500 kg és 3000 kg)
végeztek becsléseket, ez összesen 6 féle szakaszos és 24 féle folyamatos előállítási lehetőséget
jelentett. A beruházási költségek minden esetben a folyamatos gyártósorok alkalmazása esetén
bizonyultak alacsonyabbnak, legalább 20%-os, de akár 76%-os különbség is tapasztalható volt
a szakaszos gyártósorok alkalmazásához képest. Az éves üzemeltetési költségek 20 esetben
akár 40%-kal kisebbnek adódtak a szakaszos gyártósor éves üzemeltetési költségeihez képest.
A 3000 kg-os sarzsmérethez tartozó 4 esetben találták egyedül kismértékben drágábbnak a
folyamatos rendszer üzemeltetését.
Az első olyan folyamatos gyártósort, amely a teljes hatóanyagszintézis és
készítménygyártás lépéseit magába foglalta (ún. „end-to-end” megvalósítás), az MIT
fejlesztette ki, eredményeiket 2013-ban publikálták [11]. Munkájuk során a renin inhibitor
vérnyomáscsökkentő aliszkiren utolsó két szintézislépését valósították meg, majd a hatóanyag
hemifumarát sójának előállítása után olvadék extrúzióval képeztek szájon át bevehető
tablettákat. A folyamatos gyártás előnyeként felsorolt kis helyigényt jól mutatja, hogy az egész
gyártósor mindössze egy konténernyi területet foglalt el (~18 m2), mégis évente 2,7 millió
tabletta (146 mg össztömegű tabletták 112 mg hatóanyagdózissal) előállítására volt vele
lehetőség. Ennél nagyobb mennyiség gyártása is megoldható egy megnövelt termelékenységű
folyamatos rendszer kiépítésével, de a termelési kapacitás több konténer alkalmazásával
arányosan növelhető. Az MIT rendszerének további előnye volt, hogy a szakaszos
megvalósításhoz képest hét művelettel kevesebbre volt szükség a végső gyógyszerforma
kialakításához, mivel a hagyományos gyártási fázisok egy részét (keverés, granulálás, szárítás,
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préselés) olvadék extrúzióval készült tablettákkal váltották ki. A tabletták alapjául polietilénglikolt (PEG) alkalmaztak, melyben a hatóanyag kristályos formában volt jelen az extrúziót
követően szilárd diszperziós gyógyszerkészítményt eredményezve. A szilárd diszperzión
alapuló gyógyszerkészítményekről és az extrúzióról az 1.2.3 és 1.2.4 alfejezetekben lesz
bővebben szó.
Az aliszkiren tabletták folyamatos gyártásához kifejlesztett olvadék extrúziós módszer
alkalmazása a beváltnak nevezhető hagyományos tablettázás helyett arra utal, hogy a
szintetikus lépések összekapcsolása a gyógyszerkészítmény-gyártás folyamataival komoly
kihívást jelent. Ezt alátámasztja az MIT kutatócsoportjának későbbi munkája is, amely során
többcélú berendezést fejlesztettek négyféle hatóanyag (difenhidramin, lidokain, diazepám,
fluoxetin) szintézisét megvalósítva, azonban a tisztított hatóanyagból tabletták helyett csak
jóval egyszerűbben előállítható nem steril vizes oldatokat készítettek jövőbeli parenterális
alkalmazásra [12]. A vizes oldatok előállítása ugyan egyszerűbb a szilárd gyógyszeformákénál,
azonban az FDA az utóbbit részesíti előnyben annak kedvezőbb tulajdonságainak
köszönhetően [13]. A szilárd gyógyszerformák ugyanis nagyobb fizikai és kémiai stabilitást
biztosítanak a hatóanyagnak, továbbá a szilárd forma előállítása költséghatékonyabb a
folyékony gyógyszerformánál [14]. A szilárd gyógyszerforma alkalmazása fehérjék esetében is
előnyösebb lehet, hiszen növelhető a termék stabilitása, valamint a mikrobiológiai degradálódás
és a fehérje kicsapódása is elkerülhető [15].
Innovatív megoldást jelent a szilárd gyógyszerformák folyamatos gyártására
kutatócsoportunk 2018-ban bemutatott miniatürizált berendezése, amellyel szájban oldódó
acetil-szalicilsav nanoszálakon alapuló készítmény folyamatos előállítását valósították
meg [16]. A reakciókat követő feldolgozásra elektrosztatikus szálképzést használtak, ezáltal
egy lépésben megvalósítható volt a szárítás és a végső gyógyszerforma (amorf szilárd
diszperzió) kialakítása. Az elektrosztatikus szálképzést és alkalmazásait az 1.3 fejezet tárgyalja
részletesen.
A gyógyszeripari szemléletváltásra való törekvést jelzi, hogy 2020-ig az Amerikai
Gyógyszerügyi Hatóság 6 folyamatos úton előállított gyógyszer forgalomba hozatalát
engedélyezte (1. táblázat), továbbá ~20 cég már adott be vagy tervez folyamatos eljárással
készült készítményt engedélyeztetni [17]. A Janssen gyógyszergyártó vállalat elsőként
fejlesztett tovább folyamatos gyártásba egy már piacon levő, eredetileg szakaszos
technológiákkal előállított készítményt, a HIV-ellenes Prezista®-t, melyet 2016-ban
engedélyezett újra az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság [18]. Az új módszernek köszönhetően
30%-kal csökkenteni tudták a keletkező kémiai hulladék mennyiségét, kisebb gyártósorral
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voltak képesek megvalósítani a termelést, és még nagyobb eredmény, hogy az előállítás ideje a
szakaszos gyártás 13 napja helyett 1 napra csökkent.
1. táblázat Az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság által 2020-ig engedélyezett folyamatos
eljárással készülő gyógyszerek ([19]–[24] alapján).
Készítmény

Hatóanyag

Gyógyszerforma

Engedélyezés éve

Gyártó

Orkambi®

lumakaftor, ivakaftor

tabletta

2015

Vertex

Prezista®

darunavir

tabletta

2016

Janssen

Verzenio®

abemaciklib

tabletta

2017

Eli Lilly

Symdeko®

tezakaftor, ivakaftor

tabletta

2018

Vertex

Daurismo®

gaszdegib

tabletta

2018

Pfizer

Trikafta®

elexakaftor,
tezakaftor, ivakaftor

tabletta

2019

Vertex

Bemutatott előnyei mellett a folyamatos gyártásra való átállás nagy feladat a
gyógyszeripari vállalatok számára, erre utal a folyamatosan gyártott készítmények kis száma,
de mindez belátható a gyártásukra használt technológiák górcső alá vételével is. A Vertex
gyógyszergyártó cég cisztás fibrózis kezelésére használt Orkambi® kombinált készítményének
gyártása két részre osztható. Az első lépésben az ivakaftort tartalmazó, porlasztva szárított, jól
tablettázható amorf szilárd diszperziót készítik el szakaszos üzemben [25], [26]. A végső,
tabletta gyógyszerforma préseléséhez háromféle, más-más felépítésű gyártósort is fejlesztettek.
Az egyiknél ikercsigás granulálót használnak szakaszos üzemű keverővel, melyet egy szintén
szakaszos üzemű fluidágyas szárító követ. A másik esetben a tabletták előállítása a
granulálástól a préselésig folyamatos üzemben történik, azonban a keverés és a filmbevonás
szakaszos üzemű. A harmadik gyártósor esetében a folyamatos üzemet különálló lépések
összekapcsolásával valósították meg. Ezek alapján megállapítható, hogy a technológiák
többségében jobb híján a jól megszokott, szakaszos üzemű eljárások néhány lépés (granulálás,
szárítás, tablettázás) folyamatos működtetésével. A szintén Vertex termék Symdeko®
(Európában Symkevi®) formulálása a hatóanyagok adagolásától a bevont filmtablettáig
folyamatos lépéseken keresztül megy végbe, azonban itt is megfigyelhető a szakaszos
technológiák kényszerű összekapcsolása a folyamatos üzem érdekében (csigás szállítóval,
vödöremelővel, pneumatikus úton vagy a gravitáció segítségével) [27].
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A jelenleg folyamatosan üzemelő rendszerek tehát leginkább a hagyományos, eredetileg
szakaszosan működtetett technológiákra épülnek, melyek különféle megoldásokkal kerülnek
összekapcsolásra a folyamatos működés végett. A forgalmazott folyamatos gyártással
előállított készítmények száma csekély az összes forgalomba hozott készítményhez képest
(2019-ben az FDA 25 originális, orális adagolásra szánt készítmény forgalomba hozatalát
engedélyezte, azonban ezek közül egyedül a Trikafta® készült folyamatos eljárással [28]).
Mindez arra enged következtetni, hogy a szakaszos gyártósorok folyamatossá tétele kihívás elé
állítja a fejlesztőket. Ennek kiküszöbölésére új, folyamatos technológiák kifejlesztésére van
szükség a hatóanyag és a készítménygyártás területén egyaránt, amelyek alkalmasak lehetnek
a meglevő, szakaszos technológiák lecserélésére.

1.2. Vízben rosszul oldódó hatóanyagok biohasznosulásának javítása
A gyógyszeripart jelenleg foglalkoztató folyamatos gyártási szemléletmód elsajátítása
mellett a készítményfejlesztés örök kihívása a hatóanyagok megfelelő biohasznosulásának
biztosítása. Ehhez elsősorban a hatóanyag kioldódását kell garantálni, amelynek hátterét jelen
fejezet tárgyalja részletesen.
1.2.1. Biohasznosulás fogalma és jelentősége
A vízben rosszul oldódó hatóanyagok kihívásának kezeléséhez a biohasznosulás
fogalmának ismerete elengedhetetlen. A biohasznosulás megmutatja, hogy az adott
gyógyszerkészítményből felszabaduló hatóanyag dózisának hányad része jut el változatlan
formában az aktív helyig (innen származik az „F” jelölés az angol „fraction” szóból), ahol
kifejti hatását [29]. Az adagolási formák közül a szájon át történő gyógyszerbevitel a
legnépszerűbb [30], az orális adagolásra szánt készítmények esetén a következő képlettel írható
fel a biohasznosulás:
F=

AUCPO,0-∞ ·DIV
·100
AUCIV,0-∞ ·DPO

Ahol: F – Felszívódott hányad [%]
AUCPO,0-∞ – a szájon át adagolt hatóanyag idő-vérplazma koncentráció görbe alatti
területe végtelen időre vonatkoztatva [mg·h·L-1]
DIV – a hatóanyag dózisa intravénás adagolás során [mg]
AUCIV,0-∞ – az idő-vérplazma-koncentráció intravénás adagolás során végtelen időre
vonatkoztatva [mg·h·L-1]
DPO – a szájon át adagolt hatóanyag dózisa [mg]
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A gyógyszerjelölt molekulák nagy aránya esetén megfigyelt rossz oldhatóság és
biohasznosulás az utóbbi három évtizedben vált különösen jelentőssé [31]. Az 1990-es évek
előtt a gyógyszerfejlesztés kezdeti fázisában a vezérmolekulák kereséséhez a vizsgálandó
anyagok vizes oldataival dolgoztak a biológiai aktivitás felderítéséhez [32]. Ebben a
rendszerben a rossz vízoldhatóságú vegyületek a hatástól függetlenül kiestek a vizsgálatok
korai szakaszában, és a végső gyógyszerforma kialakításához csak a vízben jobban oldódó
vegyületek jutottak el. A napjainkban is használt robotizált nagy áteresztőképességű szűrő
módszerek (HTS, High Throughput Screening) során a vizsgálandó vegyületekből készült kis
mennyiségű (~5 µl), dimetil-szulfoxid (DMSO) alapú oldatokkal automatizált rendszerek
segítségével végeznek in vitro hatásvizsgálatokat a célmolekulához (receptor) való
kötődésre [33], [34]. A módszerek finomodásával napjainkra lehetővé vált akár napi százezer
vegyület tesztelése [35]. Mivel a DMSO sokkal jobb oldószere a víznél a vizsgált
molekuláknak, használatával egyszerűsödött a mintaelőkészítés, de ezáltal vízben rosszul
oldódó vegyületek is eljuthattak egészen a forgalmazásig, amely növelni kezdte a formuláló
eljárások jelentőségét a gyógyszerfejlesztés során [36].

2. ábra A Biofarmáciai Osztályozási Rendszer [37] (szerkesztve).
A hatóanyagok jellemzőinek könnyebb átláthatóságának érdekében Amidon és
munkatársai megalkották a Biofarmáciai Osztályozási Rendszert (BCS, Biopharmaceutical
Classification System), amely az oldhatóságuk és a felszívóképességük (permeabilitásuk)
alapján osztja négy csoportba a gyógyszervegyületeket (2. ábra [38]). A kategorizáláshoz az
Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság kritériumait vették figyelembe [39]. Ezek alapján jól
oldódónak nevezhető egy hatóanyag, ha a forgalomban is alkalmazott legnagyobb dózisa
feloldódik 250 mL vagy annál kevesebb 1,2-6,8 pH-jú vizes alapú közegben 37°C-on. Ha ennek
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nem felel meg, akkor rosszul oldódó. Nagy permeabilitás esetén a hatóanyag dózisának
emberekben mért felszívódása 85% vagy annál nagyobb, ha pedig ennél kisebb, akkor a
hatóanyag rosszul felszívódónak minősül. Ha tehát egy hatóanyagnak rossz az oldhatósága,
kismértékű a felszívódóképessége vagy mindkét hiányosság fennáll, akkor nem lesz megfelelő
a biohasznosulása, mivel nem kerül a véráramba kellő mennyiségben ahhoz, hogy a
célreceptorokhoz eljutva a kívánt terápiás hatást kifejtse.
A Biofarmáciai Osztályozási Rendszer I. osztályába tartoznak a jól oldódó és nagy
permeabilitású hatóanyagok (2. ábra), melyekkel általában módosítás nélkül is megfelelő
biohasznosulás

érhető

el.

BCS

I.

besorolású

hatóanyag

a

kalcium

antagonista

vérnyomáscsökkentő verapamil, a Parkinson-kór kezelésére használt levodopa vagy az
antikoaguláns véralvadásgátló warfarin.
Jól oldódónak tekinthetők a III. osztály vegyületei, ebben az esetben azonban a
korlátozott felszívódóképesség miatt nem megfelelő a biohasznosulás [40]. A rossz felszívódás
kezelésére legtöbbször a molekula áttervezése jelenthet megoldást a vezérmolekula felszívódást
befolyásoló csoportjainak módosításával a preklinikai/klinikai fázisban (ún. vezérmolekula
vagy „lead” optimalizálás), de a prodrug koncepciót (lásd 1.2.2 alfejezet) is használják a rosszul
felszívódó vegyületek biohasznosulásának javítására [41].
A IV. osztály vegyületeinél a rossz felszívódás mellett a rossz oldhatóság is gátat szab
a megfelelő biohasznosulás elérésének, ezért ilyen esetben sokszor a molekula áttervezése
javasolt, azonban speciális formuláló stratégiák, mint a lipidek előállítása, nanohordozók
alkalmazása vagy a kristályformulálás is eredményre vezethetnek [42].
A II. osztály elemei jól felszívódók, esetükben a kismértékű vízoldhatóság jelenti a szűk
keresztmetszetet a szükséges mennyiségű hatóanyag véráramba jutásához [43]. Becslések
szerint a forgalomban levő vegyületek 40%-a oldódik rosszul vízben, míg ez a szám a fejlesztés
alatt levő vegyületek esetében 90% is lehet [44]. Megvizsgálva az Amerikai Gyógyszerügyi
Hatóság által 2015 és 2019 között engedélyezett originális gyógyszerek („novel drug
approval”) hatóanyagait látható, hogy a vízben rosszul oldódók aránya 55,6% és 70,3% között
mozog (3. ábra), ami kevesebb a fejlesztés során tapasztalható 90%-os értéknél. Ezek az
oldhatóság tekintetében eltérő arányok a fejlesztésben lévő és a forgalmazott hatóanyagok
között arra engednek következtetni, hogy a vízben rosszul oldódó hatóanyagok formulálása
nagy kihívást jelent az originátoroknak.
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3. ábra A 2015 és 2019 között engedélyezett szájon át bevehető originális („novel drug”)
készítmények hatóanyagainak osztályozása a vízoldhatóság szerint (saját elemzés).
Egy 2011-es tanulmány szerint a 2000 és 2011 között engedélyezett generikus
hatóanyagok mindössze 21%-a tartozik a rossz vízoldhatóságú kategóriába, ami további
csökkenés az említett arányokhoz képest [45]. Amíg az originális gyártók a nagyobb árbevétel
reményében még csak befektetnek a vízben rosszul oldódó hatóanyagok formulálásába, addig
a generikus termékeket előállító vállalatoknak már kevésbé éri meg a rosszul oldódó
hatóanyagokat tartalmazó készítmények fejlesztése. A gyógyszertechnológusok számára tehát
egyre nagyobb igény mutatkozik a vízben rosszul oldódó vegyületek számának növekedésével
az eredményes formuláló módszerekre, máskülönben kisebb eséllyel kerülhetnek piacra az
amúgy fontos terápiás jelentőségű készítmények.
A világ 200 legnagyobb árbevételt realizáló készítményéről készült 2018-as összesítést
elemezve további érdekes adatokat kaphatunk [46]. Ha kigyűjtjük az 50 legnagyobb árbevételű,
szájon át történő adagolásra szánt készítmény forgalmát, akkor több mint 100 milliárd USD-t
kapunk. Ennek az óriási árbevételnek közel felét kizárólag a II. osztály hatóanyagait tartalmazó
készítmények tették ki. Ehhez hozzávéve a II. osztály elemeit kombinált formában és a
IV. osztály hatóanyagait tartalmazó készítményeket az érték meghaladja a 75 milliárd USD-t.
Ezek a megállapítások is alátámasztják, hogy szükség van az új, eredményes, de nem utolsó
sorban egyszerű, a modern igényeknek megfelelően környezetbarát, és preferáltan olcsó
készítménytechnológiai eljárások fejlesztésére, hiszen a jövőben is komoly árbevételtől esnek
el a gyártók, ha a rossz vízoldhatóságú hatóanyagokat nem tudják forgalomba hozni.
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1.2.2. Vízben rosszul oldódó hatóanyagok formulálási stratégiái
Az oldódás sebességét matematikailag a Noyes-Whitney egyenlet írja le:
dC(t) D·A·(CS -C(t))
=
dt
h·V
Ahol: dC(t)/dt hányados – oldódás sebessége [mol·dm-3·s-1]
D – diffúziós koefficiens [m2·s-1]
A – anyagátadási felület [m2]
CS – oldott anyag telítési koncentrációja (oldhatósága) [mol·dm-3]
C(t) – oldott anyag telítési koncentrációja t időben [mol·dm-3]
h – diffúziós határréteg vastagsága [m]
V – közeg térfogata [m3]
A diffúziós koefficiens egy anyagi minőségtől és a hőmérséklettől függő állandó, ennek
megfelelően adott hatóanyag esetén csak a hőmérséklet változtatásával befolyásolható
valamelyest az értéke. A diffúziós hatérréteg vastagságának csökkentése ugyancsak növelheti
a kioldódás sebességét (keverés növelése például pezsgőtabletta alkalmazásával), hiszen ezáltal
a tömbfázisból kilépő részecskéknek kisebb utat kell megtenniük az oldatfázis eléréséig.
Az emberi szervezetben azonban a hőmérséklet módosítására nincs érdemi lehetőség, ahogyan
a keverés sebességének növelése is csak korlátozottan kivitelezhető. Mindezek alapján sokkal
inkább az anyagátadási felület és a telítési koncentráció módosításában érdemes keresni a
kioldódási jellemzők javításának kulcsát, az erre alkalmas legelterjedtebb módszerek
összefoglalása a 2. táblázatban látható.
2. táblázat A biohasznosulás javítására alkalmas fontosabb kémiai és fizikai módszerek
[47] (szerkesztve).
Kémiai módszerek
Jól oldódó prodrug forma létrehozása

Fizikai módszerek
Részecskeméret csökkentése:
 Mikronizálás
 Nanoszuszpenziók alkalmazása
Kristályhabitus módosítása
Polimorfok
Sóformák kialakítása
Pszeudopolimorfok
Komplexálás/szolubilizálás:
 Felületaktív anyagok használata
 Ciklodextrinek használata
Poláris csoportok beépítése a molekulába Szilárd diszperziós módszerek:
 Eutektikus keverékek, szilárd diszperziók
 Amorf szilárd diszperziók/szilárd oldatok
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Kémiai módszerek
Az oldhatóság kémiai úton történő növelésére alkalmas módszer a hatást hordozó
vegyületnél jobban oldódó „prodrug” forma bevitele, melyből a metabolizmus során képződik
az aktív hatóanyag [48]. A prodrugot alkalmazó gombaellenes Cresemba®-t 2015-ben
engedélyezte az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság [49]. Ebben a készítményben a vízben
rosszul oldódó aktív vegyület, az izavukonazol (vízben oldhatatlan) helyett a módosított, poláris
csoportokat tartalmazó izavukonazónium-szulfátot (Oldhatóság: >1 mg/mL [50]) alkalmazták,
melyből észteráz enzimes metabolizmust követően alakul ki az aktív vegyület a szervezetben.
Ennek köszönhetően szájon át történő adagolással 98%-os biohasznosulást sikerült elérni a
vízben egyébként gyakorlatilag oldhatatlan izavukonazollal. Előnyei mellett megjegyzendő,
hogy a prodrug forma alkalmazásához új készítmény engedélyezésére van szükség, amely
jelentős költség- és időigényt jelent.
A prodrugok fejlesztésénél jóval gyakoribb kémiai módszer a sóképzés. Stephenson és
társai munkájuk során az AIDS kezelésére használt nukleozid reverz transzkriptáz inhibitor
delveridin oldhatóság javítását vizsgálták [51]. A szabad bázis oldhatóságához képest a mezilát
só alkalmazásával kétezerszeres növekedést értek el pH=6 közegben. A sóképzés esetében
kihívást jelent a sóforma megfelelő stabilitásának biztosítása, mivel nem megfelelő stabilitás
esetén a só a tárolás vagy a kioldódás során visszaalakulhat a szabad formává ezzel jelentősen
csökkentve az oldhatóságot [52].
A vízben rosszul oldódó molekula oldhatósága poláris csoportok beépítésével
növelhető [53]. Ebben az esetben azonban a vegyület hatása is jelentősen megváltozhat a
szerkezeti módosítás révén, mivel ez a molekula fizikai-kémiai és farmakokinetikai
paramétereit egyaránt befolyásolja. Ez az út akkor lehet célravezető, ha semmilyen más módon
nem lehetséges a molekula oldhatóságának növelése, hiszen a molekula kémiai módosítása akár
a teljes hatóanyagfejlesztés folyamatának újrakezdését jelentheti.

Fizikai módszerek
A kémiai módszerek esetében látható volt, hogy célravezető lehet az alkalmazásuk,
ezzel együtt összetett folyamatokról van szó (például a molekula szerkezetének módosítása),
amelyet szerencsésebb elkerülni, főleg ha más út is járható a vízoldhatóság növeléséhez. Erre
nyújthatnak egyszerűbb megoldást a fizikai módszerek.
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A részecskeméret csökkentésére szolgáló fizikai módszerek dezintegráló és integráló
eljárásokra oszthatók. Dezintegráló eljárások alkalmazásakor a nagyobb szemcseméretű
anyagból állítják elő a kívánt kisebb szemcseméretű részecskéket. A vízben rosszul oldódó
hatóanyagok kioldódásának javítására elterjedten alkalmazott dezintegráló eljárás a
mikronizálás, mely során a nagyobb hatóanyag-szemcsék méretét őrléssel csökkentik
jellemzően 10 µm alá [54]. Az őrlést száraz vagy nedves úton valósítják meg általában
malmokban, melyek megválasztása az őrlendő anyag típusától és az elérni kívánt mérettől függ.
A száraz őrlés hátránya, hogy jelentős hő keletkezik a művelet során, ezért hőérzékeny
hatóanyagok sokszor nem dolgozhatók fel ilyen úton [55]. A hődegradáció nedves őrléssel
elkerülhető, azonban az őrlendő anyag egy része feloldódhat, majd kikristályosodhat az
alkalmazott fluidumban, amely eltérő morfológiájú kristályokhoz vezethet, ezzel akár
kedvezőtlenül befolyásolva a kioldódást. A mikronizáláshoz hasonlóan nanorészecskék is
nyerhetők dezintegráló eljárásokkal, mint a nedves őrlés vagy a nagynyomású
homogenizálás [56]. Integráló eljárásokat alkalmazva a kívánt szemcseméretű részecskéket
molekuláris szintről indulva építik fel. Ilyen integráló eljárás az oldatból történő kicsapás,
amely során a hatóanyagot egy megfelelő oldószerben feloldják, majd antiszolvens
hozzáadásával az oldhatóságot lecsökkentik, ezáltal a hatóanyagszemcsék kristályos vagy
amorf formában kiválnak [55], [57]. Ennél a módszernél kihívást jelent a részecskeméret és a
kristályforma szabályozása, valamint az oldószermaradék megfelelő kezelése, továbbá a
nanorészecskék stabilizálásához felületaktív anyagok alkalmazása szükséges [58]. Dong és
társai oldatból történő kicsapással állítottak elő fenofibrát nanorészecskéket, amelyekből
porlasztva szárítással alakították ki a végső gyógyszerformulációt [59]. Az így kapott
nanoformulációkkal fél óra alatt teljes hatóanyag-leadást értek el, míg a kezeletlen hatóanyagot
tartalmazó fizikai keverékből a dózis (20 mg) ~20%-a oldódott fel. A formulációt több lépésben
alakították ki, mely során különböző segédanyagokat használtak fel, egyrészt a nanorészecskék
stabilizálására polivinil-pirrolidont alkalmaztak, a porlasztva szárítás során pedig laktózmonohidrátot a részecskék összetapadásának megakadályozására. Egy megfelelőbb formuláló
módszer alkalmazásával nanorészecskék előállítása helyett egy lépésben is kialakítható lehetne
a végső gyógyszerforma a nagy fajlagos felületet megtartva, azaz a technológiai lépések, és a
felhasznált segédanyagok száma is csökkenthető lehetne.
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A szubmikronos tartományba eső részecskék alkalmazásának előnyei a fajlagos felület
növelése mellett a látszólagos oldhatóság növelésében figyelhetők meg [60], melynek
mértékéről az Ostwald-Freundlich egyenlet ad felvilágosítást:
ln

CS (r)
2Mγ
=
CS (r=∞) ρrRT

Ahol: CS(r) – a részecske felületén kialakuló telítési koncentráció (oldhatóság) [mol·m-3]
CS(r=∞) – az oldott anyag telítési koncentráció sík felület felett [mol·m-3]
M – a részecskét alkotó anyag molekulatömeg [kg·mol-1]
γ – folyadék-szilárd határfelületi feszültség [J·m-2]
ρ – a részecske sűrűsége [kg·m-3]
r – a részecske görbületi sugara [m]
R – Regnault-állandó: 8,314 [J·mol-1·K-1]
T – hőmérséklet [K]
Az egyenlet értelmében az oldódó részecske görbületi sugarának csökkenésével az
oldhatósági hányados (CS(r)/CS(r=∞)) növekszik. Az oldhatóság a szubmikronos tartományban
~100 nm alatt exponenciális növekedést mutat, tehát nanorészecskék alkalmazásával
nagymértékben növelhető a hatóanyagok látszólagos oldhatósága [61]. Ebből a szemszögből
vizsgálva a rosszul oldódó hatóanyagokat ugyancsak joggal támadhat hiányérzetünk egy
egyszerű készítménytechnológiai módszer után, amellyel könnyedén kialakíthatók a
nanogyógyszerek előnyös tulajdonságai.
A kristályhabitus a kristályos anyag külső megjelenési formája, amely meghatározza a
kioldóközeg által hozzáférhető felületet, tehát változtatásával nagymértékben befolyásolható az
oldódás [62]. Adhiyaman és Basu munkájuk során különféle oldószerekből kristályosított
vérrögképződést gátló dipiridamol habitusát és kioldódását vizsgálták [63]. A megfelelő
körülmények között átkristályosított, szabályos tűs és oszlopos habitusú kristályokkal húsz perc
alatt 100%-os kioldódást valósítottak meg, míg a szabálytalan tűs forma ennyi idő alatt
mindössze 40%-ot ért el. A kristályhabitus módosítása során kihívást jelent a hőmérséklet
pontos szabályozása, ennek hiányában könnyedén a nemkívánt módosulat válhat ki eltérő, akár
kisebb oldhatóságú formaként. Ezen kívül számos műveleti lépésre is szükség lehet a megfelelő
habitus kialakításához, példának okáért az említett cikkben többszöri szűrésre, illetve háromféle
segédanyag (Tween 80, polivinil-pirrolidon K30, polietilén-glikol 4000) alkalmazására.
A polimorfia azon anyagokra jellemző, mely molekulái többféleképpen képesek
rendeződni eltérő kristályszerkezetet hozva létre. A különféle kristályok farmakokinetikai
jellemzői eltérnek, ezzel befolyásolva a kioldódást, ahogy azt a HIV-1 fertőzés kezelésére
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használt ritonavir (Norvir®) jól ismert esete is mutatja [64]. A ritonavirnak eredetileg egy
kristályformáját írták le (Form I), mely vízben rosszul oldódott, ezért ennek vizes-etanolos
oldatát hozták forgalomba 1996-ban lágy zselatin kapszulaként. Két év és számos sikeres
kioldódás-vizsgálaton átesett sarzs gyártását követően egy új, stabilabb forma (Form II) jelent
meg a kapszulákban. Az új módosulat az eredetinél sokkal rosszabbul oldódva
kikristályosodott, ezért a készítményt vissza kellett vonni és újratervezni jelentős anyagi
károkat okozva az anyacégnek. Az eltérő oldhatóság oka az I-es és II-es forma között a
habituson kívül (az I-es forma réteges szerkezetű, a II-es formát tűs kristályok alkotják) a
kristályrácsban a molekulák közötti hidrogénkötések erőssége, melyekből a II-es formában
nagyobb számú és erősebb volt jelen [65]. A kristályos hatóanyagok alkalmazásából eredő
kihívásokat a gyártó 2010-ben egy új Norvir® készítménnyel küszöbölte ki, amely olvadék
extrúzióval készült amorf szilárd diszperzió formájában tartalmazta a hatóanyagot [66].
Az amorf szilárd diszperziók alkalmazásának előnyeiről bővebben a következő fejezet nyújt
felvilágosítást. A kioldódás befolyásolására pszeudopolimorfok is használhatók, melyeknél víz
(hidrát) vagy más oldószer (szolvát) is beépül a kristályrácsba [67], azonban a hidrát forma
oldhatósága gyakran elmarad az anhidrát formáétól, míg a szolvátok az oldószer illékonysága
miatt instabilak.
Vízben rosszul oldódó hatóanyagok oldhatósága növelhető szolubilizálással, melynek
fő eszközei a felületaktív anyagok, amelyekkel micellák és liposzómák képezhetők.
A liposzómák kettős foszfolipid membránt tartalmazó rendszerek. Belső és külső oldalukon
vizes közeg található, ezáltal képesek apoláros vegyületekkel vízoldható formákat alkotni [68].
A liposzómák előállítása költséges, továbbá a foszfolipid membrán oxidálódhat vagy
hidrolizálhat a hatóanyag nem kívánt kiszabadulásához vezetve [69]. A szolubilizálás mellett
jó lehetőség a komplexálás, amelyre ciklodextrineket alkalmaznak [70], [71]. Desai és társai az
epilepszia kezelésére használt eszlikarbazepin-acetát kioldódását javították hidroxipropil-βciklodextrin felhasználásával készült inklúziós komplexek előállításával [72]. A komplexekkel
egy óra alatt teljes hatóanyag-leadást sikerült elérniük a módosítatlan forma 22%-os
kioldódásához képest. A ciklodextrinek két legnagyobb hátránya az alapanyag magas előállítási
költsége, és hogy nagy koncentrációban kell alkalmazni a megfelelő hatóanyag-mennyiség
komplexálásához.
Az eddig tárgyalt módszerek alapján látható, hogy a vízben rosszul oldódó hatóanyagok
kioldódásának javítására sokféle lehetőség nyílik, azonban valamennyi módszernél adódnak az
alkalmazhatóságot korlátozó hátrányok. Amorf szilárd diszperziók képzésével egyszerű úton
érhető el jelentős kioldódásjavulás, amely a következő fejezetben olvasható.
22

1.2.3. Amorf szilárd diszperziók általános leírása és forgalmazott készítményei
A kioldódás javítására speciális szilárd diszperziók is alkalmazhatók, amelyek egyik
változatát gyógyszertechnológiai célra elsőként Sekiguchi és Obi állította elő vízben rosszul
oldódó antibakteriális hatású szulfatiazol és jól oldódó karbamid eutektikus keverékeként [73].
Az eutektikus összetételű olvadék hűtésével kikristályosodó hatóanyag kis szemcseméretének
és a jó nedvesíthetőségnek köszönhetően gyorsított kioldódást sikerült elérniük. Elképzelésüket
tovább gondolva Kanig mannitolt alkalmazott hordozóként, és eutektikus keverékek készítése
helyett az olvadékot levegőbe porlasztva hűtötte le, ezáltal a hatóanyagot molekulárisan oszlatta
el a kristályos hordozóban, és kisebb szemcseméretet ért el tovább gyorsítva a hatóanyagleadást [74]. A kristályos hordozók termodinamikailag stabilabbak az amorfnál, tehát lassabban
oldódnak, amely korlátozza az ilyen típusú szilárd diszperziók kioldódását, ráadásul a
hatóanyag kristályosodását is elősegítik, ezzel tovább lassítva az oldódás sebességét.
A kristályos hordozókat amorf hordozókra cserélve amorf szilárd diszperziók állíthatók
elő. Az amorf szilárd diszperziók legalább két komponensből álló szilárd rendszerek,
melyekben egy hatóanyagot oszlatnak el egy amorf, legtöbbször polimer hordozóban. Az amorf
hatóanyagforma alkalmazásával akár több nagyságrenddel nagyobb oldott hatóanyagkoncentráció érhető el a kristályos formákhoz képest.

4. ábra Egy amorf és kristályos hatóanyag entalpiája a hőmérséklet
függvényében [75] (szerkesztve).
Az amorf formájú anyagok jobb oldódási sajátságaira a 4. ábra ad magyarázatot.
Egy olvadt hatóanyagot lassan lehűtve nagy rendezettségű kristályrács képes kialakulni [75].
Mivel a hőmérséklet csak lassan változik, ezért a részecskéknek elegendő idejük van a
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termodinamikailag kedvező helyükre vándorolni a formálódó kristályrácsban. Az olvadt
hatóanyagot gyorsan lehűtve az ömledék hőmérséklete anélkül csökken az olvadáspont
(Tm, melting temperature) alá, hogy kristályos rendezettség alakulna ki, ez az úgynevezett
túlhűtött folyadék állapot. Mivel nem alakulnak ki a kristályos rácsnál tapasztalható erős
másodrendű kölcsönhatások a molekulák között, a részecskék, illetve polimerek esetén a
szegmensek és oldalláncok mozgása megengedett. Ennek következtében az adott
hőmérséklethez tartozó, kinetikailag stabil egyensúly alakul ki egészen az üvegesedési
hőmérséklet (Tg, glass transition temperature) eléréséig [76]. Az üvegesedési hőmérséklet alá
csökkentve a hőmérsékletet a mikroszkopikus mozgások közel megszűnnek. A lassú szerkezeti
átalakulások következtében a kinetikai egyensúly felbomlik, és az ömledék rideggé,
üvegszerűvé válik molekulárisan rendezetlen, amorf anyagot képezve (üvegesedési átmenet).
Abban az esetben, ha nem létezne az üvegesedési átmenet, az amorf anyag entrópiája a
hőmérséklettel csökkenve egy ponton elérné a kristályos anyagét (Kauzman hőmérséklet, TK),
sőt, már 0 K felett elérné a 0 J/K értéket, majd kisebb lenne annál. Ez a folyamat a
termodinamika harmadik főtételének értelmében (miszerint a tökéletesen kristályos anyag 0 K
hőmérsékleten mért entrópiája 0 J/K) nem lehetséges [77]. Ezek alapján az amorf anyagok
entrópiája és entalpiája üvegszerű állapotban mindig nagyobb a megfelelő kristályos
anyagokénál, amelyből a kristályosnál előnyösebb oldódási jellemzők következnek [75].
A kristályos anyagok rácsának felszakítása energiabefektetést igénylő, endoterm folyamat, míg
amorf anyagoknál kristályrács hiányában nincs szükség ilyen lépésre, tehát az amorf anyagok
feloldásához kisebb energia szükséges [78]. Ebből következik, hogy amorf anyagokat
alkalmazva a kristályos anyagok oldhatóságánál nagyobb mennyiség vihető oldatba azonos
körülmények között, azaz az oldat túltelíthető, ezáltal megnövelhető a felszívódott anyag
koncentrációja, vagyis a biohasznosulás.
Az amorf szilárd diszperziók kioldódásakor lehetséges profilok a kristályos formák
általános oldódásához képest az 5. ábrán láthatók. A rosszul oldódó kristályos hatóanyagok
oldódása rendszerint igen lassú, egyenletes emelkedést mutat a telítési koncentráció felé tartva
(5. ábra a). Amorf szilárd diszperziókat alkalmazva a kioldódás sebessége és az oldott
hatóanyag mennyisége egyaránt nő. A (c) esetben gyorsított hatóanyag-leadás figyelhető meg,
egy ponton azonban a hatóanyag kicsapódik, mivel termodinamikailag kedvezőbbé válik a
nagyobb rendezettségű, kisebb oldhatóságú kristályos forma kialakulása. Az amorf szilárd
diszperziós módszer és a segédanyagok helyes megválasztásával elérhető, hogy a túltelített
oldatból a hatóanyag ne csapódjon ki, ezáltal megfelelő ideig oldatban lehet tartani a terápiás
hatás eléréséhez szükséges mennyiség felszívódásához, tehát nagyobb biohasznosulás érhető
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el. A hatóanyag-leadás gyorsítására szolgáló amorf szilárd diszperziókkal a cél legtöbbször a
(d)-hez hasonló lefutású görbe elérése vagy a (c)-hez hasonló görbe maximumának elnyújtása.

5. ábra (a) Egy kristályos hatóanyag és (b-d) az amorf szilárd diszperziók lehetséges
kioldódásgörbéi [79] (szerkesztve).
Az oldhatóság növelésén túl a szilárd diszperziós eljárás megfelelő megválasztásával a
fajlagos felület is megnövelhető további kioldódásgyorsulást eredményezve. Egyúttal az
alkalmazott polimer hordozóval szabályozható a hatóanyag-leadás sebessége, ezáltal nyújtott,
de akár pH függő hatóanyag-leadás is megvalósítható. Az első amorf szilárd diszperzión
alapuló készítményt 1985-ben hozták forgalomba, számuk 2013-ra elérte a 13-at, ám az azt
követő öt évben megduplázódott (3. táblázat). A táblázatban szereplő módszerek a legfontosabb
amorf szilárd diszperziók előállítására szolgáló eljárások, melyek áttekintésére a következő
fejezetben kerül sor.
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3. táblázat Az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság által 2018-ig engedélyezett szájon át
bevehető amorf szilárd diszperziós készítmények listája a készítménynév, hatóanyag,
hordozó polimer típus, az előállításhoz használt módszer, a gyógyszerforma és az
engedélyezés éve szerint [80]–[82] (szerkesztve).
Készítmény
Cesamet®

Hatóanyag
nabilon

Isoptin® SR

verapamil

Sporanox®

itrakonazol

HPMC

Prograf®

takrolimusz

HPMC

Kaletra®

lopinavir
ritonavir

PVPVA64

Intelence®

etravirin

HPMC

Modigraf®

takrolimusz

HPMC

Zortress®

everolimusz

HPMC

Norvir®

ritonavir

PVPVA64

Onmel®

itrakonazol

HPMC

Incivek™

telaprevir

HPMCAS

Zelboraf®

vemurafenib

HPMCAS

Kalydeco®

ivakaftor

HPMCAS

Noxafil®

pozakonazol

HPMCAS

Astagraf XL®

takrolimusz

HPMC

Belsomra®

suvorexant

PVPVA64

Harvoni®

ledipaszvir
szofoszbuvir
daszabuvir
ombitaszvir
paritaprevir
ritonavir
szofoszbuvir
velpataszvir
lumakaftor
ivakaftor

Viekira XR®
Epclusa®
Orkambi®
Venclexta™

venetoklax

Zepatier®

elbaszvir
grazoprevir
glecaprevir
pibrentaszvir
tezakaftor
ivakaftor
doravirin
lamivudin

Maviret™
Symdeko®
Delstrigo®

Polimer
PVP
HPC
HPMC

PVPVA64
PVPVA64
PVPVA64
HPMCAS
PVPVA
HPMC
PVPVA64
HPMC
HPMCAS
HPMCAS

Módszer
filmöntés
olvadék
extrúzió
fluidágyas
bevonás
porlasztva
szárítás
olvadék
extrúzió
porlasztva
szárítás
porlasztva
szárítás
porlasztva
szárítás
olvadék
extrúzió
olvadék
extrúzió
porlasztva
szárítás
kicsapás
oldatból
porlasztva
szárítás
olvadék
extrúzió
nedves
granulálás
olvadék
extrúzió
porlasztva
szárítás
olvadék
extrúzió
porlasztva
szárítás
porlasztva
szárítás
olvadék
extrúzió
porlasztva
szárítás
olvadék
extrúzió
porlasztva
szárítás
porlasztva
szárítás
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Gyógyszerforma
tabletta

Engedély éve
1985

tabletta

1987

kapszula

1992

kapszula

1994

tabletta

2007

tabletta

2008

granulátum

2009

tabletta

2010

tabletta

2010

tabletta

2010

tabletta

2011

tabletta

2011

tabletta

2012

tabletta

2013

kapszula

2013

tabletta

2014

tabletta

2014

tabletta

2014

tabletta

2016

tabletta

2016

tabletta

2016

tabletta

2016
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1.2.4. Amorf szilárd diszperziók előállítása
Az amorf szilárd diszperziók képzésére sokféle módszer létezik az egyszerű
filmöntéstől az összetettebb gépi és technológiai megvalósítást igénylő eljárásokig.
A következőkben a 3. táblázatban felsorolt, forgalmazott készítményekben található amorf
szilárd diszperziók előállítására szolgáló eljárások kerülnek ismertetésre kiegészítve egy
jelentősebb módszerrel.
1.2.4.1. Filmöntés
A filmöntés során egy filmképző polimerrel oldatot, emulziót vagy szuszpenziót
képeznek vizes, szerves oldatként vagy a kettő keverékeként, majd egy megfelelő felületre
kiöntik a fluidumot [83]. A szerves oldatok használata segítheti a film száradását, azonban a
vizes oldatok alkalmazásával ellentétben jobban kell ügyelni a maradékoldószerek jelenlétének
ellenőrzésére. A filmöntés oldószerek felhasználása nélkül olvadékos úton is megvalósítható,
ebben az esetben azonban a magas hőterhelés következtében sérülhet a hatóanyag [84].
Az öntött film formulációk rugalmasak és könnyen kezelhetők, olcsó az előállításuk és
alkalmazásukkal pontos dózisadagolás valósítható meg [85]. Az öntött filmekkel szájban
oldódó és felszívódó (bukkális, szublingvális) készítmények is előállíthatók, utóbbival
kikerülhető a máj „first pass” effektusa, ezáltal nagyobb biohasznosulás érhető el [86].
Hátrányuk, hogy a filmek kis mérete miatt csak korlátozott dózisú készítmények állíthatók elő
ezzel a módszerrel, ezért a filmöntés alkalmazása kis terápiás dózisú hatóanyagok formulálása
esetén előnyösebb. Erre vonatkozóan szemléletes példa a kemoterápiás kezelésen átesett
betegeknél a hányinger és hányás (antiemetikus hatás) csökkentésére 1985-ben engedélyezett
Cesamet® [87]. A készítmény hatóanyaga a szintetikus kannabinoid származék nabilon, amely
dózisa mindössze 2 mg, amit polivinil-pirrolidon polimerbe ágyaztak. Az öntött filmek
előállítása a legtöbb esetben oldószeres módszerekkel történik, ezért szárítási lépés is szükséges
a filmben maradó oldószertartalom eltávolításához, és ennek ellenőrzése szigorú hatósági
szabályok betartását igényli. A csökkent fajlagos felület miatt lassú a száradás, ezért
előfordulhat a hatóanyag kikristályosodása stabilitási nehézségeket idézve elő. A filmek
általában érzékenyek a levegő páratartalmára, ezért a csomagolás során vízzáró réteg
alkalmazása lehet szükséges [88]. A hatóanyagok ízének elfedése komoly kihívás, és az erre
szolgáló segédanyagok tovább csökkentik a filmben alkalmazható egyébként is korlátozott
hatóanyagdózist.
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1.2.4.2. Fluidágyas bevonás
A fluidágyas bevonás során a hatóanyag és a bevonószer oldatát egy inert hordozóra
porlasztják, majd megszárítják egy fluidizáló berendezésben [89]. A szárítás során a hatóanyag
amorf formában marad a filmbevonatban, ezáltal nagymértékben javítható a vízben rosszul
oldódó hatóanyagok biohasznosulása [90]. A forgalmazott Sporanox® esetében ezzel a
módszerrel sikerült az igen gyengén vízoldható itrakonazol (oldhatóság gyomorsavban
(pH=1,2): ~1,8 mg/L [91]; oldhatóság vízben (pH=7) ~1 µg/L [92]) biohasznosulását
nagymértékben megnövelni. A készítmény gyártása során a hatóanyagot és a hidroxipropilmetilcellulózt (HPMC) tartalmazó diklórmetán-etanol bevonó oldatot vitték fel a fluidizált
cukormag felületére [93]. Bár a fluidágyas bevonás kétségkívül eredményes, ám egyszerűen
kivitelezhetőnek semmiképpen nem mondható. A hátulütők közé tartozik, hogy a hatóanyagot
a bevonó oldat tartalmazta, azaz annak egyenletes, precíz adagolására volt szükség nem
beszélve a hőmérséklet szabályozásáról a megfelelő rétegvastagság kialakításához, amely a
pontos dózisadagolás végett volt fontos. Mivel a bevonószer két illékony szerves oldószert
tartalmazott, ezek visszanyerésére is fokozott figyelmet kellett fordítani. Ezen túlmenően a
hatóanyagot tartalmazó HPMC-vel bevont részecskéket az összetapadás megakadályozására
még egy polietilén-glikol réteggel is el kellett látni, majd azt ismét megszárítani, és az így kapott
szemcséket töltötték kemény zselatin kapszulákba. Látható, hogy a kívánt amorf szilárd
diszperziós készítmény előállításához sok lépésre és többféle segédanyag felhasználására is
szükség volt.

1.2.4.3. Nedves granulálás
A nedves granulálás igen elterjedt módszer a porkeverékek tablettázhatóságának
(gördülékenység, préselhetőség, szemcseméret) javítására. A folyamat során egy kötőanyagot
tartalmazó oldatot kevernek a porkeverékhez, amely elősegíti a részecskék aggregálódását,
ezáltal nagyobb szemcseméretű halmaz jön létre [94]. A nedves keveréket szárítják (például
fluidágyas szárítóban), majd egy szitálási lépésben (regranulálás) beállítják a megfelelő
szemcseméreteloszlást. A szárítási lépést körültekintően megvalósítva a nedves granulálás
amorf szilárd diszperziók képzésére is alkalmas lehet, ahogy azt a májtranszplantációt követő
kilökődés megakadályozására engedélyezett immunszupresszív Astagraf XL® példája is
mutatja [95]. A nedves granulálás során a hatóanyag (takrolimusz) etanolos oldatát hozzáadták
az előre homogenizált segédanyagok keverékéhez, majd az így kapott nedves masszát egy
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rácson átpréselve a granulátumot megszárították, regranulálták, majd kapszulákba töltötték.
A hatóanyag amorfizálása a szárítás során történt meg, amely 18-24 órát vett igénybe 24-35°C
hőmérsékleten. Ennél jóval gyorsabb eljárások is léteznek amorf hatóanyag képzésére, az
elektrosztatikus szálképzéssel (ld. 1.3 fejezet) például pillanatszerű szárítás valósítható meg.
A nedves granulálás további hátránya, hogy összetett berendezéseket igényel, és a végső
formuláció kialakításához számos technológiai lépés szükséges (nedvesítés, homogenizálás,
szárítás, szitálás), melyek nagy idő és nyersanyag igényűek [96].

1.2.4.4. Kicsapás oldatból
A szemcseméret csökkentésére szolgáló módszerek között már bemutatásra került az
oldatból való kicsapás módszere (1.2.2 fejezet, 18. oldal), amely amorf szilárd diszperziók
előállítására is alkalmazható [97]. Előnyei közé tartozik az egyszerűség, a könnyű
méretnövelhetőség, azonban a folyamat végén az oldatban maradt hatóanyag problémaköre
gazdaságtalanná teszi az eljárást [98], [99].

1.2.4.5. Olvadék extrúzió

6. ábra Az egycsigás extruder sematikus felépítése [100] (szerkesztve).
Az olvadék extrúzió egy folyamatos, nagy termelékenységű eljárás, mely során
szabályozott körülmények között egységes megjelenésű termék (extrudátum) állítható elő a
megömlött alapanyagok szerszámon történő átnyomásával [100]. Olvadék extrúzió során
leggyakrabban egycsigás vagy kétcsigás extrudereket alkalmaznak (6. ábra). A berendezés
garatjába adagolt alapanyagokat (polimer és hatóanyag) a forgó csigák behúzzák.
A csigacsatornán végighaladva az anyagok a fűtés és a nyíróerők okozta súrlódás hatására
megömlenek, homogenizálódnak, végül egy alakadó szerszámon áthaladva az ömledék elnyeri
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végső formáját, és lehűlve megszilárdul. Az intenzív keverés révén nagyfokú homogenitás
érhető el, ezért lehetséges a hatóanyag molekuláris szintű eloszlatása a mátrix polimerben, azaz
amorf szilárd diszperziók előállítása [101].
Maniruzzaman és társai a vízben rosszul oldódó nem szteroid gyulladáscsökkentő
indometacin és az antihisztamin hatású famotidin kioldódásának javítását vizsgálták [102].
Olvadék extrúzióval előállított amorf szilárd diszperziókkal teljes hatóanyag-leadást értek el a
kristályos hatóanyagok igen kismértékű 10%-os és 30%-os oldódásához képest.
A 3. táblázatban (26. oldal) látható, hogy az olvadék extrúzió az egyik legfontosabb módszer a
forgalmazott amorf szilárd diszperziók előállításához, 2018-ig 9 ezzel gyártott készítményt
hoztak forgalomba.
Az extrúzió előnye az egyéb, amorf szilárd diszperziós technológiákkal szemben a
termékek oldószermentes, környezetbarát gyártása, a valós idejű nyomon követésének és
szabályozásának lehetősége folyamatanalitikai (PAT, process analytical technology)
eszközökkel és a nagy termelékenység [103]–[105].
Előnyei mellett az olvadék extrúzió nem elhanyagolható hátrányai közé tartozik a hőre
érzékeny hatóanyagok és polimerek degradációja a gyártás során fellépő jelentős hőterhelés
következtében [106]. Ezen túlmenően a szerszámból kilépő extrudátum kis fajlagos felületű,
ezért egy őrlési lépés is szükséges a kioldódás sebességének növeléséhez.

1.2.4.6. Porlasztva szárítás
A mikro- és nanorészecskék alkalmazásának előnyei (nagy fajlagos felület kialakítása,
telítési koncentráció növelése) korábban már kifejtésre kerültek (1.2.2. fejezet, 18. oldal).
A porlasztva szárítás során egy oldat, emulzió vagy szuszpenzió fűtött gázáramba
porlasztásával nyernek szilárd részecskéket, mellyel nagy fajlagos felületű termék állítható elő,
és a hatóanyag amorf formába hozható egyesítve ezek előnyeit [107]. Az eljárás során a
feldolgozandó folyadékot egy szórófejen porlasztják a szárítókamrába, ahol a képződő cseppek
érintkeznek a szárítóközeggel (jellemzően fűtött levegőárammal, 7. ábra), és gyorsan
megszáradnak [108], melynek köszönhetően amorf szilárd diszperziók állíthatók elő.
A szárítást követően a szilárd anyagot ciklonban választják le, majd összegyűjtik. Frizon és
társai munkájuk során a vízben rosszul oldódó, gyengén bázikus antihisztamin loratadin
kioldódását tűzték ki célul [109]. A porlasztva szárítással előállított polivinil-pirrolidon alapú
gyógyszerformuláció jellemző szemcsemérete (D90) ~15 µm-nek adódott. Az így nyert
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szemcsékkel tíz perc alatt teljes hatóanyag-leadást értek el, amíg a módosítatlan hatóanyagból
mindössze a dózis 30%-a oldódott fel a vizsgálat háromórás ideje alatt.

7. ábra A porlasztva szárítás sematikus ábrázolása [110] (szerkesztve).
A porlasztva szárítás gyorsabb és kisebb energiaigényű folyamat a fagyasztva
szárításnál, mivel nincs szükség a feldolgozandó folyadék mélyhűtésére, mely nagy
költségigényű [110]. Ezen túlmenően folyamatos, ipari léptékű módszer, mellyel az extrúziónál
kisebb hőterhelésnek köszönhetően az érzékenyebb vegyületek kíméletes feldolgozása is
megvalósítható, azonban a hődegradáció itt sem zárható ki teljesen.
A porlasztva szárítás nagy hátrányai, hogy a feldolgozás során az anyag nagy része
kitapadhat a szárító kamra falára, illetve a ciklon a finomabb (~2 µm-nél kisebb) szemcséket
nem képes tökéletesen leválasztani, ezért ezek eltávozhatnak a kilépő levegőárammal akár
20-30 %-kal csökkentve a kihozatalt [111]. Ezen túlmenően, mivel oldószeres módszerről van
szó, a felhasznált nagy mennyiségű szerves oldószer kezeléséről és a maradékoldószer-tartalom
méréséről és hatósági értékének betartásáról gondoskodni szükséges.

1.2.4.7. Fagyasztva szárítás (liofilizálás)
A fagyasztva szárítással ugyan nem állítottak még elő forgalomban is kapható amorf
szilárd diszperziós gyógyszerkészítményt, azonban készítménytechnológiai szempontból
jelentős módszerről van szó. Az eljárás lényege, hogy a feldolgozandó hatóanyag és a
segédanyagok oldatát, szuszpenzióját vagy emulzióját megfagyasztják, majd az oldószert
vákuum

alkalmazásával

szublimáltatják

kontrollált

temperálás

mellett,

ezáltal

az

oldószermentes szilárd termék marad vissza. A gyors fagyasztásnak és a szublimálásnak

31

köszönhetően a hatóanyag amorfizálódhat az eljárás során. Elgindy és társai a prosztatarák
kezelésére használt flutamid hatóanyagot formulálták fagyasztva szárítással háromféle hordozó
felhasználásával

(polivinil-pirrolidon, polietilén-glikol 6000 és Pluronic F127) [112].

Valamennyi fagyasztva szárított amorf szilárd diszperzióból gyorsabban szabadult fel a
hatóanyag a kristályos flutamidhoz képest. A fagyasztva szárítás nagy hátránya, hogy a hűtés
rendkívül energiaigényes, továbbá a fagyasztás és az oldószer (legtöbbször víz) elpárologtatása
időigényes folyamat, amely akár napokig is eltarthat [113]. A fagyasztva szárított termék
érzékeny a nedvességre, ezért ennek tárolására is különös figyelmet kell fordítani. További
hátrány, hogy az alkalmazott szerves oldószerek sokszor nem fagynak meg teljesen a mélyhűtés
hatására, és az így visszamaradó folyadék a vákuumban felforr, ezzel károsítva a terméket.
A felsorolt amorf szilárd diszperziós módszerek áttekintését követően felmerül az igény
egy olyan amorf szilárd diszperziók előállítására szolgáló eljárás kifejlesztésére, amely az
extrúzióhoz hasonlóan folyamatos és nagy termelékenységű, s még a porlasztva szárításnál
nagyobb fajlagos felület is előállítható az alkalmazásával, valamint hogy a szilárd
gyógyszerformák előállítását még a fagyasztva szárításnál is kíméletesebb módon lehessen vele
megvalósítani a hatóanyag károsodásának elkerülése érdekében. Ezek mellett ugyancsak
nélkülözhetetlen a hatóanyag amorfizálásának képessége a kioldódási jellemzők javításához.
Ezekre az igényekre megoldást nyújtó módszerekről részletesen az 1.3 fejezetben lesz szó.

1.2.5. Amorf szilárd diszperziókban alkalmazott hordozó polimerek
Az amorf szilárd diszperziós módszerek áttekintésével belátható, hogy alkalmazásukkal
jelentősen befolyásolható a kioldódás a termékek fajlagos felületének megtervezésével és a
hatóanyag amorfizálásával. A módszerek mellett az alkalmazható polimerhordozókat is számba
kell venni, hiszen ezek bírnak még döntő befolyással az amorf szilárd diszperzió jellemzőire.
Megfelelő polimerrel például stabilizálható az amorf hatóanyag a szilárd gyógyszerformában,
illetve a kioldódás során megakadályozható a kicsapódás a túltelített oldatokból. Ezen
túlmenően a polimer típusától függően gyorsított, nyújtott, de akár pH-függő hatóanyag-leadás
is elérhető, ha a célzott liberáció lenne a feladat (száj, gyomor, vékonybél, vastagbél vagy
végbél). A következőkben a 3. táblázatban (26. oldal) felsorolt forgalomba hozott, szájon át
bevehető amorf szilárd diszperziókban alkalmazott hordozó polimerek, és egyéb – a doktori
munka szempontjából is – fontos hordozók jellemzőinek áttekintésére kerül sor a teljesség
igénye nélkül.
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1.2.5.1. Cellulóz származékok
Az amorf szilárd diszperziók előállítására használt cellulóz származékok félszintetikus
polimerek, amelyeket a természetben előforduló cellulóz kémiai módosításával állítanak elő.
A hidroxilcsoportok alkilezésével vagy acilezésével vízoldható, vagy pH-tól függően oldódó
cellulózéterek nyerhetők [114]. A forgalomban kapható cellulózéterek viszonylag nagy
molekulatömegűek és magas az üvegesedési hőmérsékletük, továbbá nagyszámú másodrendű
kölcsönhatást képesek kialakítani a hatóanyag molekuláival, ezért ezek stabilizálják a legjobban
az amorf hatóanyagokat a szilárd gyógyszerformákban az egyéb forgalmazott polimerekhez
képest.

8. ábra HPMC szerkezeti képlete.
A hidroxipropil-metilcellulóz (HPMC, 8. ábra) a forgalmazott amorf szilárd
diszperziókban leggyakrabban alkalmazott hordozó polimer (3. táblázat, 26. oldal). A HPMC
vízben és szerves oldószerekben elfogadhatóan oldódik, oldószeres és olvadék alapú
módszerekkel egyaránt jól feldolgozható. Üvegesedési hőmérséklete magas (~150°C), ezért
megfelelően stabilizálja az amorf hatóanyagokat a szilárd gyógyszerformákban. A HPMC
vízzel érintkezve gélesedik, amely hatására egy határréteg képződik a hatóanyagot tartalmazó
fázis és a kioldóközeg között, ezzel megakadályozva az amorf hatóanyag nem kívánt
kicsapódását a kioldódás során [115]. Yamashita és társai a vízben rosszul oldódó takrolimusz
kioldódásának javítását vizsgálták HPMC, PVP és PEG felhasználásával készült amorf szilárd
diszperziókkal [116]. Mindhárom gyógyszerkészítménnyel jelentősen sikerült javítaniuk a
takrolimusz kioldódását, azonban a HPMC-vel lehetett a legtovább, egy napon keresztül
túltelített oldatban tartani a hatóanyagot.
A hidroxipropil-metilcellulóz-acetát-szukcinát (HPMCAS, 9. ábra) a HPMC-vel rokon
szintetikus anionos cellulóz származék. Gyakori alkalmazásának oka a magas üvegesedési
hőmérséklete (120-135°C), melynek köszönhetően jól stabilizálja a molekulárisan diszpergált
hatóanyagokat. Szerves oldószerekben jól oldható és jó a hőstabilitása, ezeknek köszönhetően
oldószeres és olvadék alapú módszerekkel egyaránt feldolgozható. A HPMCAS kisebb
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nedvszívó képességének következtében társaihoz képest kevésbé vesz fel vizet a környezetből,
ezáltal a hatóanyagok hidrolitikus úton való degradációja elkerülhető [117]. Mivel vizes
közegben csak pH=5,5 felett oldódik a gyengén disszociáló szukcinát csoportok miatt, ezért
célzott hatóanyag-leadásra alkalmazható a vékony- (pH=6,8) és vastagbélben (pH=7,4).
A kereskedelmi forgalomban háromféle típus érhető el, melyekben eltér az acetát és a szukcinát
csoportok aránya, amivel eltolható a polimer oldódása a nagyobb (5,5 feletti) pH tartományok
felé.

9. ábra HPMCAS szerkezeti képlete.

10. ábra HPC szerkezeti képlete.
A hidroxipropil-cellulóz (HPC) egy vízben és szerves oldószerekben jól oldódó
szintetikus cellulózéter származék (10. ábra, [117]). A szemikristályos HPC üvegesedési
hőmérséklete meglepően alacsony, ~-4°C, emiatt az amorf hatóanyagokat csak kismértékben
stabilizálja a szilárd gyógyszerformában, így egyéb inhibitorok alkalmazása lehet szükséges a
fizikai stabilitás növeléséhez, ahogy arról Deng és társai beszámoltak munkájuk során [118].
A HPC molekulatömege széles skálán változhat (40.000-1.150.000 Da), melyekkel
befolyásolhatók az oldhatósági, a filmöntési és a termoplasztikus jellemzői [119]. HPC alapú
amorf szilárd diszperzióból csak egyet találni a forgalmazott készítmények között, ebben
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azonban HPMC-vel együtt alkalmazzák, melynek oka valószínűleg a hatóanyag fizikai
stabilitásának növelése (3. táblázat, 26. oldal).

11. ábra HPMCP szerkezeti képlete.
A hidroxipropil-metilcellulóz-ftalát (HPMCP, 11. ábra) a HPMC félésztere, mely
ionizálódó ftaláttartalma révén csak pH=5,0 felett oldódik, ezáltal a HPMCAS-hez hasonlóan
pH-függő hatóanyag-leadás valósítható meg használatával. A kereskedelmi forgalomban
háromféle típus kapható eltérő ftaláttartalommal, amellyel hangolható a polimer oldhatósága a
magasabb pH tartományok felé. Üvegesedési hőmérséklete viszonylag magas, 133-137°C körül
mérhető, azaz a HPMC-hez és a HPMCAS-hez hasonlóan a HPMCP is képes jól stabilizálni az
amorf hatóanyagokat a szilárd gyógyszerkészítményekben. Elsősorban saválló bevonatok
előállítására fejlesztették ki, a gyártó azonban amorf szilárd diszperziók hordozójaként is
ajánlja.

1.2.5.2. Polietilén-glikolok

12. ábra PEO szerkezeti képlete.
A polietilén-glikolok (PEG), illetve Mw≥100.000 Da esetén polietilén-oxidok (PEO)
etilén-oxid polimerizációjával kapott nem ionos szintetikus polimerek (12. ábra). Vízben és a
legtöbb szerves oldószerben jól oldódnak. A PEO-k szemikristályos polimerek, a kristályos
fázis ~65°C-on olvad meg, ezáltal olvadékos módszerekkel jól feldolgozhatók. A kristályos
hányaduk miatt a hatóanyagokat csak kevéssé stabilizálják. Yang és társai paracetamol és PEO
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összeolvasztással készült formulációját vizsgálták, és már az első napon a hatóanyag jelentős
visszakristályosodását tapasztalták a szilárd mintában [120].

1.2.5.3. Polivinil-laktámok

13. ábra PVP szerkezeti képlete.
A polivinil-pirrolidonok (PVP) vinil-laktám típusú, N-vinil-pirrolidon monomerekből
felépülő nem ionos szintetikus polimerek (13. ábra, [121]). Vízben és szerves oldószerekben
kiválóan oldódnak, üvegesedési hőmérsékletük 150-180°C között változik. A hatóanyaggal
erős kölcsönhatást létesítve stabilizálják azt a szilárd gyógyszerformában. Rendkívül jó
vízoldhatóságuk következtében pillanatszerű kioldódás is megvalósítható alkalmazásukkal.
A hatóanyag stabilizálására az oldatban kevésbé alkalmasak, mint a cellulóz származékok, ezért
felületaktív anyagok használata is szükséges lehet a formuláció tervezésekor, de a PEG-ekhez
képest jobban alkalmazhatók az oldott hatóanyag kicsapódásának megakadályozására [116].
A PVP-k oldószeres módszerekkel jól feldolgozhatók. A 3. táblázatban (26. oldal) látható,
hogy több forgalmazott amorf szilárd diszperziós gyógyszerkészítmény is ezen a polimeren
alapul. Molekulatömegük szerint többféle típusa érhető el, melyeket a vizes oldataik
viszkozitására

jellemző

A vízoldhatóságuk

és

„K”
ezáltal

értékükkel
a

(például

hatóanyag-leadás

PVPK90)
mértéke

a

szokás

azonosítani.

molekulatömegükkel

nagymértékben befolyásolható [122].
A polivinil-laktámok másik képviselői a vinil-pirrolidon és vinil-acetát monomerekből
felépülő szintetikus random kopolimerek (PVPVA, 14. ábra). A legfontosabb képviselő, a
PVPVA64 (vinil-pirrolidon:vinil-acetát tömegarány = 6:4) vízben és szerves oldószerekben
egyaránt kiválóan oldódik, üvegesedési hőmérséklete ~101°C, oldószeres és olvadék alapú
módszerekkel is jól feldolgozható [117]. Az amorf szilárd diszperziókban jól stabilizálja a
hatóanyagot, és a kioldódás során megakadályozza annak kicsapódását az oldatból, ennek
tekintetében közelítőleg a PVP-k és a cellulóz származékok közé tehető. A forgalmazott amorf
szilárd diszperziós készítményekben előforduló polimerek között a legjobban őrölhető, amely
a tablettázandó porkeverékek előállítása során fontos tényező. Hordozóként való
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felhasználásának talán legismertebb példája a HIV-1 fertőzés kezelésére használt Norvir®
(ritonavir) amelyet olvadék extrúzióval készült tablettaként forgalmaznak.

14. ábra PVPVA64 szerkezeti képlete.
A Soluplus® kifejezetten extrúziós feldolgozásra kifejlesztett poli(vinil-kaprolaktámvinil-acetát-etilén-glikol) szintetikus ojtott (graft) kopolimer (15. ábra, [123]). Amfifil
jellegének köszönhetően szerves oldószerekben és vízben is jól oldódik, és viszonylag alacsony
az üvegesedési hőmérséklete, ezért oldószeres és olvadék alapú módszerekkel is kiválóan
feldolgozható, jól stabilizálja az amorf hatóanyagokat, és megakadályozza a kicsapódást a
kioldódás során [124].

15. ábra Soluplus® szerkezeti képlete.

1.2.5.4. Metakrilát polimerek
A metakrilát polimereket ugyan nem alkalmazzák forgalmazott amorf szilárd
diszperziós gyógyszerkészítményben, azonban fontos hordozókról van szó. A legjelentősebb
képviselők az Eudragit® termékcsalád tagjai. pH-tól függő oldódásuk pontosan beállítható az
ionos és nem ionos csoportok típusával és arányával, ezáltal a gasztrointesztinális traktus egyes
szakaszaiban célzott hatóanyag-leadás valósítható meg.
Az Eudragit® E kationos metakrilát terpolimer, amely dimetilaminoetil-metakrilát,
butil-metakrilát és metil-metakrilát egységekből épül fel (16. ábra, [117]). A polimer savasabb
közegekben az aminocsoportjain képes protonálódni, ezáltal jól oldódik, míg pH=5,5 feletti
kioldóközegekben duzzad és permeábilissé válik. Üvegesedési hőmérséklete alacsony, ~48°C,
azonban anionos hatóanyagokkal komplexet képez, és az így létrejövő erős hatóanyag-polimer
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kölcsönhatásokkal megfelelően stabilizálja azokat a szilárd gyógyszerformákban. Oldószeres
és olvadék alapú módszerekkel egyaránt feldolgozható, továbbá az amorf szilárd diszperziók
előállítása mellett előszeretettel alkalmazzák a hatóanyagok ízének elfedésére.

16. ábra Eudragit® E szerkezeti képlete.
Az Eudragit® L 100 egy anionos metakrilát kopolimer, amely metakrilsav és metilmetakrilát egységekből épül fel 1:1 arányban (17. ábra). A sav funkciónak köszönhetően pH=6
feletti kémhatású kioldóközegben oldódik, ezáltal célzott hatóanyag-leadásra alkalmazható a
vékonybélben. Üvegesedési hőmérséklete 150°C feletti, tehát jól stabilizálja a hatóanyagokat a
szilárd gyógyszerformákban.

17. ábra Eudragit® L 100 (k:l=1:1) és Eudragit® S (k:l=1:2) szerkezeti képlete.
Az L 100 típushoz hasonló az Eudragit® S, ám ebben az esetben a metakrilsav és a metilmetakrilát aránya 1:2, amely következtében a polimer csak pH=7 felett oldódik, ezért használata
elsősorban a vastagbélre célzott hatóanyag-leadású készítmények előállításához előnyös.
Üvegesedési hőmérséklete ~130°C feletti, ezért ugyancsak jól stabilizálja az amorf
hatóanyagokat szilárd gyógyszerformában.
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Az Eudragit® L 100-55 kopolimer az L 100-tól abban különbözik, hogy ez a metakrilsav
mellett etil-akrilát egységeket tartalmaz (18. ábra). A polimer pH=5,5 és ennél bázikusabb
kémhatású kioldóközegben oldódik. Üvegesedési hőmérséklete 110°C, ezért jól stabilizálja az
amorf bázikus hatóanyagokat a szilárd gyógyszerformákban.

18. ábra Eudragit® L 100-55 szerkezeti képlete.
Az Eudragit® család legújabb tagja az Eudragit® FS 100 (EudFS), amely egy anionos
metakrilát terpolimer. Metil-akrilát, metil-metakrilát és metakrilsav egységekből épül fel 7:3:1
arányban (19. ábra). Ennek következtében pH=7,4 feletti közegben oldódik lehetővé téve a
vastagbélre célzott hatóanyag-leadású készítmények formulálását. Új polimer lévén
feldolgozhatóságát csekély számú módszerrel vizsgálták meg, olvadék extrúzióval és
porlasztva szárítással jól feldolgozhatónak bizonyult [125].

19. ábra Eudragit® FS 100 szerkezeti képlete.

1.3. Elektrosztatikus szálképző módszerek
Az elektrosztatikus szálképzés során egy polimer oldatából (vagy olvadékából)
nagyfeszültségű elektrosztatikus erőtér hatására nagy fajlagos felületű nemszőtt szövedék
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képződik. Az áramforrás típusa szerint egyen- és váltóáramú módszereket különböztetünk meg.
Az általánosan elterjedt egyenáramú módszer esetében a szórófejre kapcsolt feszültség értéke
időben állandó, míg a váltóáramúnál periodikusan, legtöbbször szinusz függvény szerint
váltakozik.

1.3.1. Egyenáramú elektrosztatikus szálképzés
Az egyenáramú elektrosztatikus szálképzés első leírása a 20-ik század elejéről ismert
két, közel egy időben bejelentett szabadalomból [126], [127]. Az eljárás során egy szálképzésre
alkalmas anyag (legtöbbször valamilyen polimer) oldatából nagyfeszültségű elektrosztatikus
erőtér hatására nagy fajlagos felületű nemszőtt szövedék képződik [128]. Egy laboratóriumi
léptékű gyártáshoz használható egyenáramú elektrosztatikus szálképző berendezés egy polimer
oldat vagy olvadék adagolóból, egy elektromosan vezető szórófejből, egy egyenáramú
nagyfeszültségű tápegységből és egy földelt gyűjtőlemezből áll (20. ábra).

20. ábra A laboratóriumi elektrosztatikus szálképző berendezés sematikus ábrája [129]
(szerkesztve).
Az egyenáramú elektrosztatikus szálképzésről többek között Reneker és Yarin írt kitűnő
összefoglaló közleményt [130]. A folyamat során a feldolgozandó polimer oldatát az
elektromosan vezető szórófejbe juttatják egy adagoló pumpa (legtöbbször fecskendő pumpa
vagy perisztaltikus pumpa) segítségével, ekkor a szórófejre nagyfeszültséget kapcsolva az oldat
töltötté válik. A szórófejből kilépő töltött oldatcsepp alakját a csepp felületi feszültségéből
fakadó erők és az elektrosztatikus töltések taszító ereje, a Coulomb erők egyensúlya határozza
meg [131]. Az elektrosztatikus erőtér növelésével a Coulomb erők egyre nagyobbá válnak,
melynek hatására az oldatcsepp kicsúcsosodik és kúpszerű alakot vesz fel (21 ábra a-c). Ezt a
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jelenséget matematikailag elsőként Sir Geoffrey Taylor írta le [132], [133], ezért előtte
tisztelegve a folyamat során kialakuló kúpos képződményt Taylor-kúpnak nevezzük.
A feszültség (azaz az elektrosztatikus erőtér) további növelésével a Coulomb erők
túlkompenzálják a felületi feszültségből fakadó erőket, ezért egy elektrosztatikusan töltött
folyadéksugár lép ki a Taylor-kúpból, amely a földelt gyűjtőlemez felé tart (21. ábra d-f) [130].

21. ábra A Taylor-kúp és a töltött folyadéksugár kialakulásának folymata.
(a) – nagyfeszültség kapcsolása a szórófejre, (b) – a csepp kicsúcsosodik, (c) – a kialakult
Taylor-kúp, (d) – az elektrosztatikusan töltött folyadéksugár kilépése, (e) – a csepp
gömbszerű alakot kezd el felvenni, (f) – a szálképzés során stabil forma kialakulása [130]
(szerkesztve).
A folyadéksugár eleinte egyenesen halad, miközben a vastagsága egyre csökken az
oldószer folyamatos párolgásának és az egymást taszító töltések nyújtó hatásának
következtében. A töltések taszító ereje a haladás irányától eltérő irányokban is hat a
folyadéksugárra, ezzel kissé megtörve az egyenes vonalú mozgást. Ezek mértékének
fokozódásával egy ponton a folyadéksugár kizökken, mozgása instabillá válik és ostorozó
mozgást végez további megnyúláshoz és vékonyodáshoz vezetve (22. ábra) [134].
A folyadéksugár a gyűjtő felé haladva gyorsan szárad, majd a gyűjtőre érkezve nagy fajlagos
felületű nemszőtt szövedék keletkezik, melyben a szálak átmérője a néhány tíz nanométeres
vastagságot is elérheti [131].
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22. ábra A Taylor-kúpot elhagyó folyadéksugár kezdetben egyenes, stabil mozgásának,
majd az instabil, ostorozó mozgásának szemléltetése [134] (szerkesztve).
A gyors száradásnak köszönhetően az elektrosztatikus szálképzéssel amorf szilárd
diszperziók állíthatók elő, ezért a módszer vízben rosszul oldódó vegyületek kioldódásának
javítására is felhasználható [135]. Yu és társai a vízben rosszul oldódó ketoprofént formulálták
polivinil-pirrolidon

K30 felhasználásával

egyenáramú

elektrosztatikus

szálképzéssel.

A szálképzett mintákból a hatóanyag teljes mennyisége fél óra alatt kioldódott, mialatt a
kristályos ketoprofén dózisából csak néhány százalék oldódott fel. A hordozó megfelelő
megválasztásával szabályozott hatóanyag-leadás is elérhető, ahogy azt Loung-Van és társai
munkájuk során megvizsgálták [136]. Egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított
polikaprolakton szálak felhasználásával sikerült megvalósítaniuk a heparin szabályozott
leadását, melyet kéthetes kioldódásvizsgálattal ellenőriztek. Az első napon ugyan tapasztaltak
egy kismértékű kiugrást („burst” effektus), ettől eltekintve egyenletes hatóanyag-leadást
mértek, amely a heparin esetében különösen fontos a nemkívánatos vérzések elkerülésére. Yang
és társai a vékonybél pH-ján oldódó szálakat állítottak elő diklofenak-nátrium és a bázikus pH-n
oldódó Eudragit® S 100 polimerrel. Az egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel kíméletes
formulálás valósítható meg, amelyet az is jól mutat, hogy enzimek szálakba zárása is lehetséges
aktivitásvesztés nélkül, de baktériumok is az életképességük megőrzésével dolgozhatók fel
[137], [138].
Az egyenáramú elektrosztatikus szálképzés hátránya, hogy a 20. ábrán látható
(40. oldal), úgynevezett „egytűs” laboratóriumi berendezésekkel csak igen kis termelékenység
érhető el. Az előző irodalmi példákat alapul véve a polimer oldat térfogatárama 0,5-4 mL/h
között változik, ami mindössze ~1-2 g/h termelékenységnek felel meg. Az egytűs berendezés
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termelékenysége ugyan növelhető több szórófej alkalmazásával, ekkor azonban meg kell oldani
a több folyadéksugár között kialakuló taszítást, valamint a szórófejek eltömődéséből fakadó
térfogatáram-ingadozást [139]. A tű típusú szórófejek alkalmazása elkerülhető a „needleless”
vagy más néven „free surface” eljárásokkal [140], amelyeknél az elnevezésből adódóan a
polimer oldatát egy elektromosan vezető sík, hengeres vagy huzal felületre adagolják, mint
például a Nanospider® technológia huzaljai esetében [141]. Ennek az eljárásnak a hátránya,
hogy a szabad felületen képződő folyadéksugarakat nehéz megfelelően szabályozni, ezért nagy
ingadozás lehet a szálak minőségében és a termelékenységben egyaránt. További nehézséget
okoz, hogy a gyógyszertechnológiában gyakran használt illékony oldószerek (diklórmetán,
metanol, etanol stb.) megszáradhatnak a szabad felületen még a szálképződés előtt, az oldat
nem kívánt töményedését okozva. A több szórófejes és a szabad felületű elektrosztatikus
szálképzések előnyeit (nagy termelékenység és jó szabályozhatóság) egyesíti az Inovenso cég
szabadalma, a „Hybrid electrospinning technology” [142]. Az eljárás legfőbb elemét speciális,
függőleges helyzetű, felelé kiszélesedő nyílású szórófejek adják, amelyeken nagy felületen
lehetséges az oldat adagolása. A módszer termelékenysége elérheti a ~200g/h szilárd terméket
is, ehhez azonban egy több száz kilós, összetett berendezés beszerzése szükséges [143].
A területen másik innovatív megoldást jelent kutatócsoportunk megoldása, a nagysebességű
elektrosztatikus szálképzés [144]. Az eljárás során egy nagy sebességgel forgó
(~40.000 fordulat/perc),
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nagyfeszültséget kapcsolnak, ezáltal a szálképző erőket az elektrosztatikus erőtér és a
centrifugális erők együttesen biztosítják. Ily módon már illékony oldatok is feldolgozhatók akár
1500 mL/h (~450 g/h), [144]) termelékenységgel. A nagysebességű elektrosztatikus
szálképzéshez hasonló módszer a korona szálképzés, amely ugyan kisebb termelékenységű,
azonban jóval egyszerűbb konstrukciójú berendezést igényel [145]. Az eljárás során egy lassan
forgó (~100 fordulat/perc), elektromosan vezető kör alakú szórófejet alkalmaznak (27. ábra,
52. oldal), amelynek csúcsos a pereme, ezáltal segítve a szálképződést akár 120 mL/h
térfogatáramot elérve egyenáramú tápegység alkalmazásával. A korona szálképzésről a
kísérletek leírása során részletesen is szó lesz. Az egyenáramú elektrosztatikus szálképzés
további hátránya a földelt gyűjtőlemez alkalmazása a termék kinyeréséhez. Emiatt egyrészt a
szálak kitapadhatnak a gyűjtőtől eltérő földelt felületeken veszteséget okozva, másfelől az
elektrosztatikus feltöltődés miatti kisülések az elektromos berendezéseket károsíthatják, ami
megnehezíti az automatizálást és összekapcsolást más folyamatokkal [146].
Az egyenáramú elektrosztatikus szálképzés ezek alapján egy ígéretes módszer amorf
szilárd diszperziók előállítására, ezért alkalmas a vízben rosszul oldódó hatóanyagok
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biohasznosulásának javítására. Az egyik legfőbb hátránya, és ez a gyógyszeripari elterjedését
nagymértékben korlátozza, hogy a jelenleg létező méretnövelt rendszerek közül csak kevés
alkalmas az illékony oldatok feldolgozására összetett műszaki megoldások nélkül. Ennek okán
a méretnövelés kérdése mindmáig nyitott, ezért a jelenlegi elektrosztatikus szálképző eljárások
fejlesztése és újak kidolgozása továbbra is fontos feladat a módszer ipari alkalmazásához.

1.3.2. Váltóáramú elektrosztatikus szálképzés
Az elektrosztatikus szálképző berendezések fejlesztésében úttörőnek számító Anton
Formhals már az 1930-as években írt a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés lehetőségéről
[147], a gyakorlati megvalósításról csak maréknyi közlemény ismert a 2000-es évekből [148]–
[150]. A meghatározó különbségeket az egyenáramú módszerhez képest elsőként Pokorny és
munkatársai fogalmazták meg 2014-ben megjelent munkájukban [146]. Ennek során
polivinil-butirál és poliakrilnitril egyenáramú és váltóáramú oldószeres elektrosztatikus
szálképzését hasonlították össze. Megállapításuk szerint az egyik legfőbb eltérés a két módszer
között, hogy váltóáramú elektrosztatikus szálképzésnél nincs szükség földelt gyűjtő
alkalmazására. Ha alkalmaztak is földelt gyűjtőlemezt a szórófej környezetében, ennek nem
volt hatása a szálak mozgására.

23. ábra A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során kialakuló szálfelhő, mely
mozgását az elektromos szél határozza meg [146] (szerkesztve).
Elméletük szerint a periodikusan váltakozó polaritású szórófej közvetlen környezetében
ellentétes töltésű szálak tartózkodnak, amely biztosítja a szórófej közelében a megfelelő
elektromos térerősséget a szálak képződéséhez a földelt felületek helyett. Az újonnan
formálódó szálak folytatólagosan hozzákapcsolódnak az előző félperiódusban képződött
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szálakhoz úgynevezett szálfelhőt („fibrous plume”) képezve. A szálfelhő mozgását főként a
szórófejtől induló töltött levegőáram, az elektromos szél határozza meg (23. ábra), ezért
lehetséges, hogy a képződő elektrosztatikusan töltött szálak nem tapadnak a szórófejhez, ami
megakadályozná a további szálképződést vagy tönkretenné az éppen formálódó szálakat.

24. ábra (a) Egy Taylor-kúp kialakulása az egyenáramú elektrosztatikus szálképzés
során; (b) Taylor-kúpok kialakulása váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során [146]
(szerkesztve).
Ezen túlmenően Pokornyék az általuk vizsgált polimer rendszerekkel az egyenáramú
módszerhez képest az áramforrás cseréjével akár nyolcvanszoros termelékenységet értek el a
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel, amely laboratóriumi körülmények között drasztikus
növekedés. A különbség oka, hogy váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során egyszerre több
Taylor-kúp is kialakul a szórófejet elhagyó töltött oldatcsepp felületén (24. ábra b), ezért
egyszerre több helyen indul meg a szálképződés, míg az egyenáramú módszer esetében
egyszerre csak egy helyről (24. ábra a).
Az elmúlt években - előnyeit felismerve - egyre több területen (mint például a
szövetmérnökség, a membránok előállítása vagy antimikrobiális nanoszálak készítése)
vizsgálják a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés alkalmazhatóságát. Stanishevsky és
munkatársai Al2O3 nanoszálakat állítottak elő váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
Al(NO3)3/PVP prekurzor oldataiból kiindulva [151]. A váltóáramú módszernek köszönhetően
könnyebben gyűjthető és kezelhető szálakat kaptak, mint más szálképző módszerekkel.
A többrétegű minták kihevítésével (500-1000°C) a polimert eltávolították, ezáltal egy
nanoszálas Al2O3 membránhoz jutottak, amely különféle szűrések és elválasztó eljárásokhoz is
felhasználható volt. Manikandan és társai antimikrobiális polikaprolakton szálakat állítottak elő
klórhexidin felhasználásával [152]. Az egyébként cseppeket tartalmazó termék morfológiája a
hatóanyag hozzáadásával javult jelezve, hogy a hatóanyag egyes esetekben javíthatja a
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feldolgozandó összetétel szálképezhetőségét. Jirkovec és társai biokompatibilis zselatin
szálakat állított elő váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel, melyek alkalmasak lehetnek
génterápiás és bőrpótlási célokra [153]. Munkájuk során fontos paraméternek találták a polimer
oldatok vezetőképességét, ennek optimalizálására azonban nem végeztek kísérleteket. Lawson
és társai ugyancsak polikaprolaktont használva két nagyságrenddel (14 g/h-ra) tudták növelni
az egytűs egyenáramú elektrosztatikus szálképzés termelékenységét [154]. A vizsgálatok során
felfedezték, hogy kis mennyiségű nátrium-acetát hozzáadásával csökkenthető a szálak
csepptartalma, ezáltal javítható a morfológia, melyet az ionmozgékonyság fokozódásával
magyaráztak. Munkájukban a vezetőképesség módosításának hatásait nem elemezték a szálak
morfológiájára, azonban a mi tapasztalataink szerint ennek kritikus fontosságú szerepe van a
váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során. Ezek alapján kívánatos volna a téma beható
vizsgálata, mivel a polimer oldatok vezetőképességének módosítása egyszerűsítheti a
polimerek feldolgozását váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel.
Bár a váltóáramú elektrosztatikus szálképzésről készült tanulmányok az egytűs
egyenáramú módszerhez képest nagyobb termelékenységről számolnak be, az egyenáramú
eljárásoknál bemutatott méretnövelési lehetőségeket nem vizsgálták még meg váltóárammal.
Kézenfekvő lenne tehát a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés méretnövelési
lehetőségeinek vizsgálata is.
A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés gyógyszertechnológiai alkalmazhatóságát
kutatócsoportunk tagjai vizsgálták elsőként [155]. Munkájuk során három fontos polimer
hordozó (Eudragit® E, Eudragit® L és PVPK90) alkalmazásával állítottak elő amorf szilárd
diszperziókat a vízben rosszul oldódó karvedilollal. Valamennyi esetben sikerült amorf szilárd
diszperziókat előállítani megnövelt termelékenységgel megtartva az egyenáramú módszernél
megismert előnyös jellemzőket (nagy fajlagos felület és amorf hatóanyag). Az Eudragit® E
esetén hatszoros, az Eudragit® L esetén pedig nyolcszoros térfogatáram volt beállítható
váltóáram alkalmazásával az egyenáramú módszerhez képest. Viszont PVPK90-nel csak
kismértékben, 5 mL/h-ról 10 mL/h-ra sikerült növelni az adagolás sebességét, efelett nem volt
kielégítő a minták minősége. Ez érdekes megfigyelés, mert egyenáramú módszerrel a PVP
polimerek kiválóan feldolgozhatók, ahogy arról már számos korábbi közlemény is beszámolt
[156]–[158]. Ezek alapján korántsem egyértelmű, hogy a váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel mi befolyásolja a polimerek feldolgozhatóságát. Felmerül a kérdés, hogy
megnövelt termelékenységű gyártás során megtartható-e a kiváló szálmorfológia és az
amorf hatóanyagforma. Ezen kérdések megválaszolása döntő fontosságú a módszer
gyógyszeripari alkalmazhatóságát illetően.
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A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés az áramforrás jellegéből fakadóan lehetővé
teszi több olyan paraméter módosítását, amely az egyenáramú módszernél nem lehetséges, mint
a frekvencia és a jelalak. A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés témakörében eddig
megjelent

közleményekben

kivétel

nélkül

a

hálózati

feszültséget

transzformálták

nagyfeszültséggé megtartva az 50 Hz-es szinuszjelet a szálképzés során, azonban lehetséges
volna ettől különböző frekvenciák és jelalakok alkalmazása is. A frekvencia módosításával
változtatható lehet a szálak átmérője, vagyis a szálképzett termék fajlagos felülete - ahogy arra
több közlemény is rávilágított - pulzált egyenáramú elektrosztatikus szálképzés során [159]–
[161], azonban lényeges különbséget nem találtak a termelékenységre vonatkozóan.
Maheshwari

és

társai

frekvenciatartományban

viszont
nagyobb

váltóáramú
termelékenységet

elektroporlasztással
értek

el,

mint

a

kilohertzes

az

egyenáramú

elektroporlasztás esetén [162]. Adódik tehát a kérdés, hogy a váltóáramú elektrosztatikus
szálképzés során lehetséges-e a frekvencia és a jelalak módosításával a termelékenységet
növelni és a termék morfologiáját befolyásolni.

47

2.

Célkitűzések a szakirodalmi áttekintés alapján
A szakirodalmi áttekintés alapján látható, hogy az alapvetően konzervatív

gyógyszeripar egyre nyitottabbá válik folyamatos technológiák megvalósítására a szakaszos
módszerekkel szemben tapasztalt előnyök és a kedvező hatósági hozzáállásnak köszönhetően.
Az új irányvonal azonban igényli az új, folyamatos módszerek gyógyszeripari célú fejlesztését.
Ilyen módszer az elektrosztatikus szálképzés, amivel nem csak a folyamatos üzemelés
valósítható meg, hanem alkalmazásával a rossz vízoldhatóságú hatóanyagok biohasznosulása
is eredményesen javítható.
A széles körben elterjedt egyenáramú elektrosztatikus szálképzéshez képest már
laboratóriumi szinten többszörös termelékenységre képes a még újnak tekinthető váltóáramú
módozat. Utóbbival azonban még nem dolgozták fel korábban az amorf szilárd diszperziós
készítményekben alkalmazott polimereket. Emiatt a doktori munka során nagy hangsúlyt kapott
a cellulóz származékok, valamint a polivinil-pirrolidon homo- és kopolimerjeinek
feldolgozása váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel. Mindemellett olyan új polimerek
szálképezhetőségét is érdemes górcső alá venni, amelyekkel a modern készítményeknél
elvárható szabályozott hatóanyag-leadás is megvalósítható.
További újdonság, hogy a váltóáramú módszerrel lehetőség nyílik a frekvencia és a
jelalak módosítására, amely paramétereknek fontos szerepe lehet a termék morfológiájának
alakításában és akár a termelékenység növelésében, eddig azonban szintúgy nem jelent meg
ezzel kapcsolatos kutatás.
Habár a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés fajlagosan termelékenyebb eljárás,
azonban az ipari léptékű felhasználáshoz további méretnövelési kísérletek szükségesek a
szálképző szórófej módosításával. A méretnövelés során fontos szempont a minél egyszerűbb
technikai kivitel a jövőbeli alkalmazhatóság érdekében, amelynek a korona típusú szórófej
felel meg leginkább.
Ezek alapján a fő célok a következő pontokban foglalhatók össze:
1. Cellulóz

származékok,

polivinil-pirrolidonok

és

új

típusú

polimerhordozók

szálképezhetőségének vizsgálata, szabályozott hatóanyag-leadású gyógyszerformulációk
előállítása
2. A vezetőképesség szerepének feltárása váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során
3. A frekvencia és a hullámjelalak hatásának vizsgálata váltóáramú elektrosztatikus
szálképzésnél
4. Méretnövelt váltóáramú elektrosztatikus szálképzés kifejlesztése korona típusú szórófejjel
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3.

Felhasznált anyagok és vizsgálati módszerek

3.1. Felhasznált anyagok
3.1.1. Hatóanyag
Spironolakton (Spironolactonum – Ph.Hg.VIII.)
Összegképlete: C24H32O4S
Molekulatömeg: 416,6 g/mol
Megjelenése: fehér vagy sárgásfehér por
Oldhatósága vízben (25°C): 28 µg/mL [163]
Terápiás hatása: aldoszteron antagonista
vérnyomáscsökkentő
Átlagos szemcseméret: ~15µm
25. ábra Spironolakton szerkezeti képlete.

Alkalmazott dózis: 25 mg

3.1.2. Polimerhordozók
Eudragit® FS 100 (EudFS)
Gyógyszerkönyvi minőségű szintetikus anionos metakrilát terpolimer, mely metilakrilát, metil-metakrilát és metakrilsav egységekből épül fel 7:3:1 arányban (19. ábra), pH=7,4
feletti közegben oldódik. Átlagos molekulatömege 280.000 Da (Evonik Industries AG,
Németország).

Hidroxipropil-metilcellulóz (HPMC 2910 5 mPa·s)
Gyógyszerkönyvi minőségű, szintetikus nem ionos cellulózéter-származék (8. ábra),
vízben jól oldódik pH-tól függetlenül, 2 m/m%-os vizes oldatának viszkozitása 5 mPa·s. Metoxi
csoport tartalma 28-30%, hidroxi-propoxi csoport tartalma 7-12%. Átlagos molekulatömege
(Mw) 20.000 g/mol (Ashland Global Holdings Inc., Hollandia).

Hidroxipropil-metilcellulóz-acetát-szukcinát (HPMCAS)
Gyógyszerkönyvi minőségű, szintetikus anionos cellulózéter-származék, LF típus, az
acetát és szukcinát csoportok tartalma 8% és 15% (9. ábra), pH=6,8 feletti kioldóközegben
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oldódik. Átlagos molekulatömege (Mw) 18.000 g/mol (Shin-Etsu Chemical Company, Ltd.,
Japán).

Kollidon® VA64 (PVPVA64)
Gyógyszerkönyvi minőségű szintetikus nem ionos vinil-pirrolidon-vinil-acetát
kopolimer (6:4 tömegarány, 14. ábra), vízben jól oldódik pH-tól függetlenül, átlagos
molekulatömege 45.000-70.000 g/mol (BASF, Németország).

Plasdone® K90 (PVPK90)
Gyógyszerkönyvi minőségű szintetikus nem ionos vinil-pirrolidon polimer (13. ábra),
vízben jól oldódik pH-tól függetlenül, átlagos molekulatömege ~1.000.000 g/mol (BASF,
Németország).

3.1.3. Egyéb segédanyagok
Oldószerek
Analitikai tisztaságú aceton (ACT), acetonitril (ACN), diklórmetán (DCM),
dimetilformamid (DMF), etanol (EtOH), izopropanol (IPA), metanol (MeOH) (Molar
Chemicals Kft., Budapest, Magyarország)

Segédpolimerek
Nagy molekulatömegű polietilén-oxidok: 100.000 g/mol (100 kDa, 100kPEO),
1.000.000 g/mol (1 MDa, 1MPEO) és 4.000.000 g/mol (4 MDa, 4MPEO)

Szerves és szervetlen sók
A Magyar Gyógyszerkönyv alapján orális adagolásra szánt készítmények formulálására
felhasználható ammónium-acetát (NH4OAc), kalcium-klorid (CaCl2) és nátrium-dodecilszulfát (SDS, 26. ábra).
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26. ábra Nátrium-dodecil-szulfát (SDS) szerkezeti képlete.

3.2. Kísérleti módszerek
3.2.1. Egyenáramú elektrosztatikus szálképzés
A kísérletekhez felhasznált tápegység egy NT-35 típusú egyenáramú nagyfeszültségű
transzformátor (MA2000; Unitronik Kft., Nagykanizsa, Magyarország) volt. A szórófejen
minden esetben 25 kV feszültséget alkalmaztunk. A minták gyűjtése egy alumíniumfóliával
borított földelt fémlemezzel történt. A szórófej és a gyűjtő közötti távolság ~20 cm-re volt
beállítva. A kísérleteket szobahőmérsékleten hajtottuk végre. A szálképzéshez szükséges
oldatokat laboratóriumi mágneses keverőn készítettük el (600 fordulat/perc). Az oldatokat egy
SEP-10S Plus fecskendőpumpával adagoltuk (Aitecs, Vilnius, Litvánia) egy 1 mm belső és
2 mm külső átmérőjű elektromosan vezető fém szórófejen. (20. ábra, 40. oldal)

3.2.2. Váltóáramú elektrosztatikus szálképzés
A kísérletekhez felhasznált tápegység egy FME-24 típusú (24.000 V/100 V arány)
váltóáramú nagyfeszültségű transzformátor (Transzvill Zrt., Budapest, Magyarország) volt,
melyet egy 0-230 V változtatható feszültségű transzformátorral tápláltunk. A szórófejen
minden esetben 25 kVRMS feszültséget (négyzetes középérték, root mean square, RMS)
alkalmaztunk a hálózati feszültség 50 Hz-es frekvenciájával és szinuszjellel. A szórófejre
kapcsolt mérőszonda segítségével mértük a nagyfeszültségű transzformátor kimenő jelét, mely
alapján a feszültséget manuálisan szabályoztuk a változtatható feszültségű transzformátorral.
A szálképzéshez szükséges oldatokat laboratóriumi mágneses keverőn készítettük el
(600 fordulat/perc).

Az oldatokat

egy

Harvard

Apparatus

Model

33

ikercsatornás

fecskendőpumpával adagoltuk (Harvard Apparatus Inc., Holliston, Massachusetts, USA) egy
1 mm belső és 2 mm külső átmérőjű elektromosan vezető fém szórófejen. A szálakat a szórófej
felett 20-100 cm-re elhelyezett kosárban kerültek összegyűjtésre.
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3.2.3. Korona szórófejes egyenáramú elektrosztatikus szálképzés
A korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzési kísérletekhez egy 110 mm
átmérőjű forgó korona szórófejet (100 fordulat/perc) használtunk (27. ábra). A szórófej kívülről
csúcsos alumínium peremmel határolt, míg a szórófej belseje poliamid sapkával fedett, a kettő
között egy 1 mm széles rés található az oldat kiáramlásához. A kísérletekhez felhasznált
tápegység egy NT-65 típusú egyenáramú nagyfeszültségű transzformátor (MA2000;
Unitronik Kft., Nagykanizsa, Magyarország) volt. A szórófejen minden esetben 40 kV
feszültséget alkalmaztunk. A minták gyűjtése egy alumíniumfóliával borított földelt
fémlemezzel történt. A szórófej és a gyűjtő közötti távolság ~20 cm-re volt beállítva.
A szálképzéshez szükséges oldatokat laboratóriumi mágneses keverőn készítettük el
(600 fordulat/perc). A korona szórófej (110 mm külső átmérő) táplálása ugyanazzal SEP-10S
Plus fecskendőpumpával valósult meg 100-300 mL/h között.

27. ábra A korona szórófejes egyenáramú elektrosztatikus szálképzés sematikus ábrája
a korona szórófejjel (átmérő: 110 mm). A szálak gyűjtését elősegíti a földelt gyűjtő
alkalmazása (nem került feltüntetésre).

3.2.4. Korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzés
A kísérletekhez használt korona szórófej megegyezik a korona szórófejes egyenáramú
elektrosztatikus szálképzéseknél használt szórófejjel. Feszültségforrás gyanánt egy TUR PEO
8/100 A feszültség transzformátort használtunk (200/100.000 V arány, VEB Transformatoren
und Röntgenwerk, Drezda, Németország), melyet egy 0-230 V változtatható feszültségű
transzformátorral tápláltunk. A korona szórófejen alkalmazott feszültség 100 kVRMS volt
minden esetben a hálózati feszültség 50 Hz-es frekvenciájával és szinuszjellel. A szórófejre
kapcsolt kapacitív mérőszonda segítségével mértük a nagyfeszültségű transzformátor kimenő
jelét, mely alapján a feszültséget manuálisan szabályoztuk a változtatható feszültségű
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transzformátorral. A szálképzéshez szükséges oldatokat laboratóriumi mágneses keverőn
készítettük el (600 fordulat/perc). Az oldatok adagolása a váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéseknél használt Harvard Apparatus Model 33 ikercsatornás fecskendőpumpával
történt 100 mL/h és 1500 mL/h tartományban. A biztonsági előírásoknak megfelelően a
fecskendőpumpát és a korona szórófejet egy Faraday-kalickába helyezve üzemeltettük egy
12 V-os akkumulátor alkalmazásával. A szálak gyűjtését a korona szórófej fölé 75 cm-re
elhelyezett földelt ráccsal segítettük.

3.2.5. Módosított frekvenciájú és jelalakú váltóáramú elektrosztatikus szálképzés

28. ábra A módosított frekvenciájú és jelalakú váltóáramú elektrosztatikus szálképzési
kísérletekhez használt készülék sematikus felépítése; (a) Jelgenerátor; (b) Jelerősítő;
(c) Nagyfeszültségű váltóáramú áramforrás.
A kísérletekhez használt berendezés három fő egységből épült fel (28. ábra):
A frekvencia és a jelalak (szinusz, négyszög, háromszög, fűrészfog) változtatása egy Feeltech
FY2200S típusú kétcsatornás jelgenerátorral történt (Henan tartomány, Kína), (28. ábra a).
A jelgenerátor kimenő jelét (0-20 V) egy erre a célra tervezett 0-250 VRMS jelerősítő erősítette
(28. ábra b). A jelerősítő kimenő jele a korábban használt FME-24 nagyfeszültségű
transzformátor bemenetére volt kötve, amellyel a kívánt 25 kVRMS feszültség beállításra került
a kísérletek során (28. ábra c). A vizsgálatok a 40-250 Hz frekvenciatartományt ölelték fel.
40 Hz alatt a jelalak nagymértékben torzult, és az FME-24 transzformátor vasmagjának
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telítődése miatt nem lehetett elérni a kívánt 25 kVRMS feszültséget. Mindhárom egység kimenő
jelét DSO-123 oszcilloszkópokkal (JYE Tech, Guilin, Guangxi, Kína) kísértük figyelemmel.
A szálképzéshez szükséges oldatokat laboratóriumi mágneses keverőn készítettük el
(600 fordulat/perc). Az oldatok adagolása a váltóáramú elektrosztatikus szálképzéseknél
használt Harvard Apparatus Model 33 ikercsatornás fecskendőpumpával történt egy 1 mm
belső és 2 mm külső átmérőjű szórófejen 10-30 mL/h térfogatárammal. A szálak a szórófej
felett 20-100 cm-re elhelyezett kosárban kerültek összegyűjtésre.

3.2.6. Olvadék extrúzió
A hatóanyag-tartalmú minták előállításához egy HAAKE MiniLab (Thermo-HAAKE,
Karlshruhe,

Németország)

típusú

laboratóriumi

kétcsigás

extrudert

használtunk.

Az Eudragit® FS 100 és a spironolakton fizikai keverékét adagoltuk az extruder garatjába, a
kísérletek 100°C és 120°C-on valósultak meg 100 fordulat/perc csigasebességgel.

3.3. Vizsgálati módszerek
3.3.1. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és szálátmérő-analízis
A minták vizsgálata egy JEOL 6380LVa (JEOL, Tokió, Japán) típusú pásztázó
elektronmikroszkóppal történt. Az előkészítés során a mintákat réztuskókra rögzítettük
széntartalmú elektromosan vezető kétoldalú ragasztóval a visszaverődés elkerülése végett,
majd egy aranyozó berendezésben aranybevonattal láttuk el. A vizsgálatokat nagyvákuumban
végeztük 15-30 kV gyorsítófeszültség mellett 10 mm-es mintatávolsággal. Minden mintáról
több nagyításban készítettünk felvételeket. A szálas minták átmérőjének vizsgálatához egy
tanszéki fejlesztésű algoritmust használtunk. Ennek a lényege, hogy a mintáról készült
felvételeken az algoritmus véletlenszerűen jelöl ki mérési pontokat, ahol a kezelő személy
sajátkezűleg behúzza a szálak átmérőit. Ezt követően a kiértékelő szoftver azonosítja és
megméri a behúzott átmérők hosszát. A vizsgálatok során egy összetételhez 100 darab átmérőt
mértünk meg.

3.3.2. Energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDS)
A minták előkészítése, és a vizsgálatokhoz használt elektronmikroszkóp megegyezik a
3.3.1. pontban leírtakkal, a különbség, hogy ebben az esetben a készülék röntgenfotonok
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mérésére

alkalmas

detektorát

használtuk.

A

röntgensugárzás

intenzitása

5000-12.000 beütésszám/s között változott.

3.3.3. Felületifeszültség-mérések
A polimer oldatok felületi feszültségének mérését a függő csepp módszer (pendant drop
test) alapján végeztük saját készítésű eszközökkel. A függő csepp módszer lényege, hogy az
oldatot egy ismert átmérőjű kapillárison csepegtetve a cseppek tömegének meghatározásával
kiszámítható a felületi feszültség:
γ=

m·g
d·π

Ahol: γ – a mérendő oldat felületi feszültsége [mN/m]
m – a csepp tömege [g]
g – a gravitációs gyorsulás [m/s2]
d – a kapilláris átmérője [m]
π – matematikai konstans, értéke: 3,14̇ [-]
Az oldatokat egy állandó, 25°C hőmérsékletű helyiségben vizsgáltam. Egy levágott végű,
tompa injekciós tűt (dbelső=0,9 mm) rögzítettem a mintatartó fölé, melyen keresztül a SEP-10S
Plus fecskendőpumpával adagoltam a mintatartóba 40 mL/h térfogatárammal a fecskendőbe
felszívott oldatokat. A mintatartót a mérés idejére egy analitikai mérlegre helyeztem, ezáltal a
csepp tömege azonnal leolvasható volt az adagolást követően elkerülve az illékony oldószerek
gyors párolgásából adódó tömegmérés hibáit. Egy mérés során 50 csepp tömege egyszerre
került rögzítésre és egy minta esetében három független mérést végeztünk. A berendezés
kalibrálásához ismert felületi feszültségű oldószereket mértünk meg (n-hexán (18,43 mN/m),
etanol (22,1 mN/m), diklórmetán (26,5 mN/m), 1-oktanol (27,6 mN/m), N,N-dimetilformamid
(37,1 mN/m), propilén-karbonát (41,1 mN/m),), az így kapott egyenes egyenletéből a vizsgált
oldatcsepp tömegének ismeretében kiszámítható volt a felületi feszültség.

3.3.4. Elektromos vezetőképesség-mérés
Az elektromos vezetőképesség-méréseket egy Consort C860 (Consort, Turnhout,
Belgium) konduktométerrel végeztük. A méréseket 25±1°C-on az elektród oldatba történő
merítésével végeztük el. A készüléket ismert vezetőképességű KCl oldattal kalibráltuk.
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3.3.5. Oldatok kinematikai viszkozitásának meghatározása
A mérésekhez egy kalibrált, módosított Ostwald-féle viszkozimétert 25±1°C-os
temperáló vízfürdőbe helyeztünk. Az oldatokat a berendezésbe töltve egy pipettázó labdával
felszívtuk a viszkoziméter tartályának felső jeléig (29. ábra), majd a labda leválasztását
követően megmértük a folyadékok kapillárison való kifolyási idejét az alsó és a felső jelölés
között. Minden minta esetében két mérést végeztünk. A kinematikai viszkozitás a készülék
kalibrációs állandója és az oldat kifolyási idejének szorzataként volt kapható.

29. ábra A módosított Ostwald-féle viszkoziméter sematikus ábrája.

3.3.6. Differenciális pásztázó kalorimetria
A vizsgálatokhoz egy Setaram DSC 92 berendezést használtunk (Calure,
Franciaország). 10-15 mg tömegű mintákat alkalmaztunk, a mérések nyitott alumínium
mintatartóval történtek nitrogénáramban. A hőmérsékletprogram egy hatvan másodperces
állandó hőmérsékletű, 25°C-os szakasszal kezdődött, majd 10°C/perc sebességgel emelkedett
250-300°C-ig. A kalibrációhoz tiszta indiumot használtunk.

3.3.7. Röntgen diffrakció
A mérések egy PANanalytical X’pert Pro MDP (Almeo, Hollandia) röntgen
diffraktométerben zajlottak Cu-Kα sugárzással (1,542 Å) Ni filtert alkalmazva. Az előkészítés
során a mintákat egy szilícium lapra egyenletesen vittük fel, majd egy erre a célra kialakított
tokba helyeztük. A berendezésben alkalmazott gyorsítófeszültség 40 kV volt minden minta
esetében. A mérések 4° és 42° között kerültek kivitelezésre.
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3.3.8. Raman mikrospektroszkópia
A

Raman

térképezéshez

egy Horiba

Jobin–Yvon

LabRAM

(Longjumeau,

Franciaország) típusú, külső diódalézerrel (785 nm, 80 mW) szerelt berendezést és egy
Olympus BX-40 mikroszkópot használtunk. A vizsgálatokhoz a szálas mintákat enyhén
préselve sima felületű lapkákat állítottunk elő. A vizsgálatokat 50×-es nagyítású objektívvel
végeztük 100×100 µm nagyságú felületen 5 µm-es lépésközzel, tehát a Raman térkép összesen
441 spektrum alapján került rögzítésre minden egyes minta esetében. Az egyes komponensek
mennyiségét a klasszikus legkisebb négyzetek módszerével (CLS, classical least square)
becsültük, melyhez a tiszta komponensek spektrumát használtuk referenciaként. A térképek
LabSpec 5.41 (Horiba Jobin–Yvon) programmal készültek.

3.3.9. Transzmissziós Raman spektroszkópia
A kísérletekhez Kaiser RamanRxn2® Hybrid (Kaiser Optical Systems, Ann Arbor,
USA) berendezést használtunk, amely egy PhAT (Pharmaceutical Area Testing) szondával volt
szerelve. A berendezést transzmissziós módban használtuk az amorf szilárd diszperziók és a
referencia anyagok spektrumának felvételéhez. A vizsgálat előtt a mintákat enyhe nyomással
13 mm átmérőjű tablettákká préseltük. A vizsgálatokhoz egy 400 mW teljesítményű 785 nm-es
Invictus diódalézert használtunk. A vizsgálat során a lézernyaláb egy transzmissziós rácson
áthaladva alulról világította meg a tablettát, a PhAT szonda a minta fölé helyezve detektálta a
Raman fotonokat. A lyukméret 6 mm-re volt beállítva, a fókusztávolság 250 mm volt.
A spektrumok a 200-1890 cm-1 tartományban kerültek rögzítésre 4 cm-1 felbontással.
Egy spektrum rögzítése 2 percig tartott. A tabletták mindkét oldala vizsgálatra került, ezáltal
minden összetételhez két párhuzamos mérés tartozott.

3.3.10. In vitro kioldódásvizsgálatok
A

vizsgálatokat

egy

Pharmatest

PTWS

600

(Hainburg,

Németország)

kioldóberendezésen végeztük USP II (lapát) gyógyszerkönyvi módszer szerint. Az előkészítés
során 25 mg spironolakton dózist tartalmazó mintákat mértünk ki, melyeket 900 mL
kioldóközegbe helyeztünk. A kioldóközeg a vizsgálandó mintától függően lehetett 0,1 M
koncentrációjú sósav oldat, 100 mM koncentrációjú pH=6,8 foszfát puffer oldat vagy 100 mM
koncentrációjú pH=7,4 foszfát puffer oldat. A hőmérséklet a kioldódásvizsgálat ideje alatt
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37±0,5°C értéken tartottuk, a lapátok forgásának sebessége 100 fordulat/perc volt. A hatóanyag
mennyiségét on-line módon egy Agilent 8453 UV–Vis spektrofotométerrel (Palo Alto,
Kalifornia) követtük nyomon a spironolakton 244 nm-es elnyelési csúcsának abszorbanciája
alapján. A hatóanyag-koncentráció számítása előzetesen felvett ötponos kalibráció alapján
történt. A vizsgált tartományban egyik segédanyag sem mutat UV aktivitást, ezért nem
befolyásolták a hatóanyag-meghatározás pontosságát.
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4.

Kísérleti eredmények és értékelésük

4.1. Hidroxipropil-metilcellulóz (HPMC) feldolgozása váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel a spironolakton kioldódásának gyorsítására1
A szakirodalmi áttekintésből látható volt, hogy a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés
több szempontból is előnyös amorf szilárd diszperziók előállítására. A forgalmazott amorf
szilárd diszperziós készítmények gyártásához felhasznált polimereket tekintve a hidroxipropilmetilcellulóz (HPMC) a leggyakrabban alkalmazott mátrix, a 2018-ig forgalomba került 25
készítmény közül 10-ben ezt alkalmazzák (3. táblázat, 26. oldal). Az irodalmi áttekintésben már
összefoglalásra került, hogy a HPMC kiváló alapanyag amorf szilárd diszperziók előállításához
(1.2.5.1 alfejezet, 33. oldal), egyenáramú elektrosztatikus szálképzéséről is több közlemény
számolt már be [164], [165]. Ezekben érdemes megfigyelni, hogy csak igen kis adagolási
sebességet alkalmaznak (~1 mL/h), amely a polimer gyenge feldolgozhatóságára utalhat az
elektrosztatikus szálképző módszerekkel. Verreck és munkatársai itrakonazol-tartalmú amorf
szilárd diszperziókat állítottak elő egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel [92]. A kiváló
minőségű szálakkal 2-3 óra alatt teljes hatóanyag-leadást értek el, míg a szálakat kapszulázva
nyújtott kioldódást tudtak megvalósítani. A közlemény azonban nem számol be a tiszta,
hatóanyaggal

nem

kevert

HPMC

feldolgozhatóságáról,

ahogyan

a

szálképzés

termelékenységéről sem ejtenek szót, ezért nem egyértelmű a nagy mennyiségben alkalmazott
hatóanyag (20% és 40%) hatása a képződött szálak minőségére. Ezen túlmenően a HPMC
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel történő feldolgozásáról nem közöltek korábban
tudományos közleményt. Ezek alapján fontos kérdésként fogalmazható meg a HPMC
feldolgozhatósága elektrosztatikus szálképző módszerekkel, különös tekintettel a váltóáramú
módozatra.
Modellhatóanyagként az aldoszteron antagonista spironolaktont (SPIR, 25. ábra,
49. oldal) kívántuk alkalmazni, amely a Biofarmáciai Osztályozási Rendszer II. osztályába
tartozik (rosszul oldódik, oldhatósága 28 µg/mL [163], de jól szívódik fel), ezért alkalmas jelölt
a gyorsított hatóanyag-leadást célzó készítmények előállításához.
A kísérleti munka célja tehát a váltóáramú elektrosztatikus szálképzésről alkotott
ismeretek bővítése volt HPMC alapú, gyorsított kioldódású készítmények fejlesztésén
keresztül. Az így készült mintákat az egyenáramú oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel
kapott szálakkal hasonlítottuk össze.
1

A 4.1. fejezet a tézisek és publikációk [I] közleményéhez kapcsolódik (118. oldal).
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4.1.1. HPMC egyenáramú és váltóáramú elektrosztatikus szálképzése
A kísérletek megvalósításához a HPMC korábbi, egyenáramú elektrosztatikus
szálképzését vizsgáló közleményét vettünk alapul, ahol 750 mg polimert oldottak fel 10 mL
diklórmetán-etanol 1:1 térfogatarányú elegyében [92]. Az így készült oldatokkal azonban nem
sikerült elfogadható morfológiájú szálakat előállítanunk sem egyenáramú, sem váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel, főleg csak nagy cseppeket tartalmazott a gyűjtőlemez
(30. ábra a, b). Az egyenáramú módszerrel készült mintában ugyan nagyobb szálas hányad
figyelhető meg, de a termék minősége itt sem elfogadható hatóanyag-tartalmú szálak
előállításához. Fontos kiemelni, hogy a cseppek jelenlétéből fakadó minőségromlás nem csupán
a csökkent fajlagos felületből ered, hanem a lassú száradás miatt a polimer mellé adagolt
hatóanyag is kikristályosodhat, ezzel potenciálisan lerontva a kioldódást [166].

30. ábra A tiszta HPMC és PEO-k szálképezhetőségének összehasonlítása
egyenáramú (DCES) és váltóáramú (ACES) elektrosztatikus szálképzéssel.
Mivel a HPMC koncentráció (±50 m/m%-os tartományban) és az adagolási sebesség
változtatása sem hozott számottevő javulást a szálak minőségében, ezért arra jutottunk, hogy a
HPMC önmagában alkalmazva gyengén szálképezhető polimer. A kihívás leküzdéséhez a
HPMC mellett jól szálképezhető segédanyag hozzáadása vált szükségessé. A nagy
molekulatömegű polietilén-oxidokra (PEO) esett a választás, mert igen híg oldatokból is
remekül szálképezhetők [167], hidrofil nem ionos polimerként pedig várhatóan a pH-tól
függetlenül nem befolyásolják a HPMC oldódását.
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4. táblázat Egyenáramú és váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel feldolgozott
HPMC, 100 kDa polietilén-oxid (100kPEO), 1 MDa polietilén-oxid (1MPEO) és
4 MDa polietlén-oxid (4MPEO) koncentrációi.
Polimer
HPMC
100kPEO
1MPEO
4MPEO

Oldott polimer mennyisége 10 mL
oldószerben (DCM-EtOH 1:1 V/V%)
750 mg
875 mg
37,5 mg
10,6 mg

Forrás
[92]
saját optimalizálás
saját optimalizálás
saját optimalizálás

Először PEO-k szálképzését vizsgáltuk meg önmagukban egyen- és váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel három különböző molekulatömeget kiválasztva (100 kDa,
1 MDa és 4MDa PEO-k). Az optimalizálás során kapott PEO koncentrációk a 4. táblázatban
láthatók. Mindhárom vizsgált PEO feldolgozhatónak bizonyult egyenáramú nagyfeszültséget
alkalmazva, 1 µm körüli átlagos átmérőjű szálak voltak gyűjthetők (30. ábra c, e, g). A PEO
azon

kevés

gyógyszerészetileg

releváns

polimerek

egyike,

amelynek

váltóáramú

elektrosztatikus szálképzéséről hiányosan ugyan, de találni információt a szakirodalomban.
Az egyetlen vonatkozó publikációban a 400 kDa molekulatömegű PEO-t dolgozták fel,
azonban vizes oldatot használtak, és az adagolás sebességét sem tüntették fel a szerzők [148].
Az általunk vizsgált PEO-k közül kizárólag a 100kPEO-val lehetett szálakat nyerni ezen a
módon, ráadásul az egyenáramú módszerhez képest háromszor vastagabb átlagos
átmérővel (30. ábra d). A nagyobb molekulatömegű 1MPEO és 4MPEO esetében kisebb
térfogatáramokat alkalmazva (~10 mL/h) a polimer oldatok hosszú szálsugár formájában
távoztak a szórófejből, időnként még az oldat adagolásához használt szilikoncsőből is magával
rántva egy kisebb mennyiségű oldatot, ami miatt több másodpercig állt a folyamat. Nagyobb
térfogatáram esetén az oldat kispriccelt a szórófejből ugyancsak szálas termék képződése
nélkül. Ezek alapján arra következtettünk, hogy a vizsgált nagy molekulatömegű polietilénoxidok a váltóáramú nagyfeszültségre érzékenyebben reagálnak, ami kihasználható lehet a
rosszul szálképezhető HPMC feldolgozhatóságának javítására.

4.1.2. HPMC-PEO összetétel optimalizálása elektrosztatikus szálképzéshez
A megfelelően szálképezhető összetétel megtalálásához a HPMC koncentrációját az
irodalmi értékre rögzítve (750 mg HPMC/10 mL DCM-EtOH 1:1) fokozatosan változtattuk a
PEO mennyiségét (5. táblázat). Az előzetes kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a PEO-k
optimális szálképző koncentrációja igen alacsony, ám a HPMC-vel történő együttes
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alkalmazáskor a PEO mennyisége még tovább csökkenthető volt. A táblázatban látható, hogy
a 4MPEO esetében már a ppm-es tartományba esik a szálképzéshez szükséges PEO mennyiség,
melynek pontos beállításához külön módszertani fejlesztések voltak szükségesek, utalva itt a
kis mennyiségű illékony oldószereket tartalmazó oldatok összemérésének nehézségeire.

750 mg
HPMC+

5. táblázat A HPMC-PEO rendszerek optimalizálása során letesztelt összetételek
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel. A %-os értékek a feloldott HPMC tömegéhez
(750 mg/10 mL) viszonyítva értendők. Az egyes PEO-khoz tartozó optimális mennyiség
zöld színnel került kiemelésre.
Oldott anyag mennyisége 10 mL DCM-EtOH 1:1-ben
1%
2%
3%
4%
100kPEO
7,5 mg
15 mg
22,5 mg
30 mg
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
1MPEO
0,75 mg
1,5 mg
2,25 mg
3 mg
0,01%
0,02%
0,03%
0,04%
4MPEO
0,075 mg
0,150 mg
0,225 mg
0,3 mg

5%
37,5 mg
0,5%
3,75 mg
0,05%
0,375 mg

A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés termelékenyebb voltát jól mutatja, hogy a
különböző HPMC-PEO összetételeket az egyenáramú módszerhez képest lényegesen nagyobb,
akár 30 mL/h térfogatárammal tudtuk szálképezni. A termelékenység fenntartása érdekében ezt
az értéket rögzítettük, és a polimerarány finomhangolásán keresztül kívántunk hibamentes
szálas anyagot előállítani.

31. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított optimális összetételű
HPMC-PEO szálak SEM felvétele (30 mL/h, 25 kVRMS). A %-os értékek a feloldott
HPMC tömegére (750 mg/10 mL DCM-EtOH 1:1 oldószer) értendők.
A meghatározott térfogatáramon a PEO-k mennyiségét a HPMC mellett növelve egy
bizonyos PEO koncentráció alatt nem történt szálképzés, míg túl sok PEO adagolásakor a
szálfelhőben szemmel is látható cseppek jelentek meg. Az optimális összetételeket SEM
felvételek segítségével a legjobb minőségű, cseppmentes szálak alapján választottuk ki, melyek
a 31. ábrán láthatók. A 100kPEO alkalmazásakor a polimerből 30 mg-ot (4%) kellett 750 mg
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HPMC mellett alkalmazni a hibátlan, cseppmentes szálak előállításához, míg a nagyobb,
1MPEO esetében csak 1,5 mg-ot (0,2%), a legnagyobb molekulatömegű, 4MPEO
használatakor pedig csupán 0,225 mg-ot (0,03%, 5. táblázat). Az optimalizálás során tehát
beigazolódott korábbi feltevésünk, miszerint a PEO-k kismennyiségű adagolásával
kiküszöbölhető a HPMC gyenge szálképezhetősége, és a két polimer együttes alkalmazásával
már hatóanyag-tartalmú szálak képzésére is alkalmas rendszert kaptunk.
Az 1MPEO és 4MPEO mennyiségének növekedésével a szálak megvastagodtak akár
néhány mikrométeres átmérőt elérve, míg a 100kPEO esetében annak koncentrációjától
függetlenül pár száz nanométer átlagos átmérőjű szálak voltak mérhetők (6. táblázat). 30 mL/h
fölé növelve az oldatok adagolásának sebességét ránézésre változatlan morfológiájú szálfelhő
keletkezett, de a SEM felvételek alapján ezekben az esetekben jelentős, 20-50 µm átmérőjű
cseppek is keletkeztek (nem került feltüntetésre). Ezek alapján a váltóáramú elektrosztatikus
szálképző berendezés maximális térfogatárama 30 mL/h a vizsgált oldatokkal és az alkalmazott
szórófejjel.
6. táblázat Az egyenáramú és váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel feldolgozott
HPMC-tartalmú összetételek és az ezek felhasználásával készült szálak átlagos átmérője.
Egyenáramú elektrosztatikus szálképzés: 25 kV, 10 mL/h; Váltóáramú elektrosztatikus
szálképzés: 25 kVRMS, 30 mL/h.
Minta
HPMC+4%100kPEO
HPMC+0,2%1MPEO
HPMC+0,03%4MPEO
HPMC+20%SPIR
HPMC+40%SPIR
HPMC+4%100kPEO+20%SPIR
HPMC+4%100kPEO+40%SPIR
HPMC+0,2%1MPEO+20%SPIR
HPMC+0,2%1MPEO+40%SPIR
HPMC+0,03%4MPEO+20%SPIR
HPMC+0,03%4MPEO+40%SPIR

Oldott anyag mennyisége 10 mL
DCM-EtOH 1:1 oldószerben (mg)
HPMC
PEO
SPIR
750
30
0
750
1,5
0
750
0,23
0
750
0
188
750
0
500
750
30
195
750
30
520
750
1,5
188
750
1,5
500
750
0,23
188
750
0,23
500

Szálátmérő
(µm±szórás)
DCES
ACES
0,65±29 0,54±0,29
2,72±1,17 1,87±0,71
3,83±1,44 2,71±0,89
0,75±0,27 0,42±0,13
0,86±0,37 0,52±0,15
3,48±1,37 0,98±0,34
4,03±1,31 0,80±0,24
5,12±2,26 1,60±0,50
5,81±1,99 1,15±0,33

4.1.3. Hatóanyag-tartalmú HPMC-PEO szálak előállítása
Az optimalizált HPMC-PEO rendszerekkel 20% és 40% SPIR-tartalmú szálakat
kíséreltünk meg előállítani az új váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel, továbbá
referenciaként az egyenáramú módszerrel PEO-t nem tartalmazó mintákat képeztünk, melyek
SEM felvételei a 32. ábrán láthatók. PEO nélkül az egyenáramú módszerrel készült mintákban
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a SPIR tartalomtól függetlenül nagyszámú csepp- és gyöngyszennyezés figyelhető meg
10-50 µm-es átmérővel (32. ábra a, b), de a minőség így is jelentősen javult a hatóanyagot nem
tartalmazó HPMC mintához képest (30. ábra a, 60. oldal). Ráadásul a 40% hatóanyag-tartalmú
mintánál a cseppek száma tovább csökkent a 20%-oshoz képest, tehát a hatóanyag valamelyest
elősegítette a szálak képződését, amely megmagyarázza, hogy a vizsgálatok kiindulásául
szolgáló közleményben hogyan sikerült jó minőségű, 40% itrakonazol-tartalmú szálas
rendszereket képezni [92]. A 32. ábra c-h részén látható, hogy mindhárom PEO-tartalmú
összetétellel kiváló minőségű szálak voltak előállíthatók váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel a megnövelt térfogatáram és a viszonylag nagy mennyiségű hatóanyag adagolása
ellenére.

32. ábra (a, b) Egyenáramú (DCES) és (c-h) váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
(ACES) előállított 20% és 40% SPIR-tartalmú HPMC alapú szálak SEM felvételei.
Érdekes jelenség figyelhető meg még a HPMC alapú szálak átmérőjét tekintve
(6. táblázat). A váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel kapott szálak adott PEO típus esetén
fokozatosan vékonyodtak a hatóanyag mennyiségének növelésével. Ugyanakkor az
egyenáramú módszerrel készült szálak átlagos átmérője növekedést mutatott a SPIR
tartalommal. A váltóáramú nagyfeszültség alkalmazása mellett megfigyelt vékonyodás azért
szokatlan, mert a töltőanyagként viselkedő hatóanyag jellemzően a szálak vastagodását idézi
elő.
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4.1.4. HPMC-alapú szálak szilárdfázisú analitikai vizsgálatai
A hatóanyag fizikai állapotának vizsgálatához a szálakon először differenciális pásztázó
kalorimetriás (DSC), majd röntgen diffrakciós (XRPD) vizsgálatokat végeztünk. A tiszta
hatóanyag éles kristályos olvadási csúcsa jól megfigyelhető 213°C-nál a termogramon
(33. ábra, DSC, a). A részben kristályos PEO-k olvadási csúcsai a molekulatömegtől függően
65-70°C körül jelentek meg (33. ábra, DSC, b-d). A módszer érzékenységét a kisebb kristályos
fázisok detektálására jól mutatja a referenciaként megmért 5% kristályos hatóanyagot
tartalmazó fizikai keverék olvadási csúcsa (33. ábra, DSC, f). Megfigyelhető továbbá a hidrofil
HPMC vízvesztése is 50-100°C között (e görbe). A HPMC üvegesedési átmenete nehezen
kivehető, az irodalomból ismert adat szerint 155°C környékén jelentkezett [168]. Az egyen- és
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított minták egyikében sem volt megfigyelhető
a kristályos olvadás fázisátmenetére jellemző éles csúcs, amely a hatóanyag teljes
amorfizációjára enged következtetni (33. ábra, DSC, g-n). Ezek alapján az egyenáramú
elektrosztatikus szálképzéssel készült rosszabb minőségű mintákban is amorfizálódott a
hatóanyag, amely a kis adagolási sebességnek és a DCM-EtOH oldószerelegy illékonyságából
eredő gyors száradásnak tudható be. A tiszta PEO-k elemzése során jelentkező olvadáscsúcsok
a szálképzett mintáknál nem voltak észlelhetők, amely egyrészt a PEO kis részarányának,
másrészt a polimer láncok nagymértékű keveredésének tulajdonítható.

33. ábra Differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC, bal ábra) és röntgen diffrakcióval
(XRPD, jobb ábra) vizsgált (a-e) tiszta komponensek, (f) 5% hatóanyag-tartalmú
referencia fizikai keverék, (g, h) egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított
hatóanyag-tartalmú szálak és (i-n) váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított
hatóanyag-tartalmú szálak eredményei.
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A röntgen diffrakciós vizsgálatok során is könnyen azonosíthatók voltak a kristályos
hatóanyagra jellemző éles csúcsok 10 és 25° között (33. ábra, XRPD, a), a legnagyobb
intenzitású jelek 2θ=16-18°-nál még az 5% hatóanyag-tartalmú fizikai keverékben is láthatók
voltak (33. ábra, XRPD, f). Az 5% hatóanyag-tartalmú fizikai keverék és a tiszta HPMC
diffraktogramján is megfigyelhető volt egy kisebb rendezettségre utaló csúcs 32°-nál, amelyet
egy korábban megjelent közleményben a HPMC 2910-re jellemző karakterisztikus csúcsként
azonosítottak [169]. A hatóanyag-tartalmú minták eredményei a kristályos diffrakciós csúcsok
hiányában megerősítették a hatóanyag és a PEO-k DSC mérések alapján is feltételezett
amorfizációját, vagyis az egyen- és váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel sikerült
hatóanyag-tartalmú amorf szilárd diszperziókat előállítani a HPMC felhasználásával.

4.1.5. Hatóanyag-tartalmú HPMC szálak in vitro kioldódásvizsgálata
A

hatóanyag-tartalmú

szálképzett

minták

éles

teszteléséhez

in

vitro

kioldódásvizsgálatokat végeztünk, referenciaként a kristályos hatóanyag és egy forgalmazott
SPIR-tartalmú tabletta készítményt is megvizsgáltunk (34. ábra). Az ábrákon látható, hogy a
kristályos SPIR igen lassan oldódott, a vizsgálat háromórás ideje alatt mindössze 60% jutott
oldatba a 25 mg dózisból. A kristályos hatóanyaghoz képest a forgalmazott tabletta készítmény
valamivel gyorsabban oldódott, a vizsgálat végéig a dózis 80%-a szabadult fel. Ehhez képest a
szálas mintákkal a hatóanyag-tartalomtól függetlenül jóval gyorsabb kioldódást lehetett elérni.
Érdekes módon a 40% hatóanyag-tartalmú mintáknál gyorsabb kioldódás volt megfigyelhető a
20%-os mintákhoz képest, holott ennek éppen az ellenkezőjére számíthatnánk. Elméletileg a
vízben rosszul oldódó SPIR-t tartalmazó szálaknak annál lassabban kellene oldódni, minél több
benne a hatóanyag, hiszen a hatóanyag-tartalom növekedésével a gyógyszerformuláció
hidrofóbbá válik, ezáltal az egész rendszer kevésbé fog oldódni (kevésbé „szereti” a vizet)
[170]. Ennek ellenére a 40% hatóanyag-tartalmú mintáknál majdnem kétszer gyorsabb
kioldódás volt megfigyelhető a 20% hatóanyagot tartalmazó mintákhoz képest. Az előbbi
esetben 60 perc körül, míg utóbbi esetben 120 perc után volt teljesnek tekinthető a hatóanyagleadás. Az érdekes jelenség oka a HPMC gélesedésre való hajlamával magyarázható.
A hidrofilabb 20%-os HPMC szálak vízzel való érintkezésekor a szálas struktúra gyorsan
összeesett egy jóval kisebb fajlagos felületű gélt képezve, amelyből nyilvánvalóan lassabban
oldódott ki a hatóanyag a nagy fajlagos felületű szálaknál. A hidrofóbabb 40% SPIR-tartalmú
minták kevésbé gélesedtek, ezért a szálas struktúra is nagyobb részben maradhatott meg, ezáltal
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nagyobb fajlagos felületű 40% hatóanyagot tartalmazó mintákból gyorsabban tudott
felszabadulni a hatóanyag.

34. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel (ACES) előállított HPMCPEO+SPIR, egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel (DCES) előállított HPMC+SPIR
szálak 20% és 40% hatóanyag-tartalommal és a kristályos SPIR, valamint a
forgalmazott SPIR tabletta in vitro kioldódásvizsgálatának eredményei. A hibasávok a
szórást jelölik (n=3). 25 mg SPIR dózis, 900 mL pH=6,8 100 mM foszfát-puffer, USP II
módszer (lapát), 100 fordulat/perc, 37°C.
További érdekesség, hogy a 20% hatóanyag-tartalmú minták esetében az egyenáramú
elektrosztatikus szálképzéssel készült cseppes, gyengébb minőségű mintából (32. ábra a,
64. oldal) szinte olyan gyorsan oldódott ki a hatóanyag, mint a jó minőségű, váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel készült szálakból (32. ábra c, f, g). Ezzel szemben a SEM
felvételek alapján a jobb morfológiájú, 40% hatóanyagot tartalmazó szálakból (32. ábra b)
látványosan lassabb a hatóanyag felszabadulása a váltóáramú módszerrel készült szálakhoz
képest. Ennek oka az lehet, hogy a kisebb hatóanyag-tartalmú mintáknál a gélesedés határozta
meg a hatóanyag oldatba jutását, 40% hatóanyag-tartalomnál pedig az egyenáramú és
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel készült minták lényegesen eltérő morfológiája volt a
befolyásoló tényező. A cseppes termék esetén az sem kizárt, hogy cseppek lassabb száradása
miatt kisebb méretű, mérhetetlen kristályos fázisok keletkeztek, amelyek lassan oldódtak fel.
Ezek az eredmények jól rámutatnak, hogy milyen nagy jelentőséggel bírhat az optimalizált
szálképző rendszerek kidolgozása a megfelelő minőség elérése érdekében. A váltóáramú
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módszerrel készült mintákra nézve megállapítható, hogy a nagyobb térfogatáram és a PEO-k
alkalmazása sem voltak jelentős hatással a hatóanyag kioldódásának sebességére.

4.1.6. HPMC-alapú rendszerek elektrosztatikus szálképzésének konklúziói
Sikerült feldolgoznunk váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel a forgalmazott amorf
szilárd diszperziós készítmények előállítására leggyakrabban használt hordozó polimert, a
HPMC-t. A HPMC önmagában alkalmazva nem alkalmas váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéshez, amelyet kis mennyiségű, nagy molekulatömegű, jól szálképezhető polietilénoxidok hozzáadásával oldottunk meg. Az így kapott HPMC-PEO optimalizált összetételekkel
már kiváló minőségű szálakat lehetett előállítani, amelyek 20% és 40% SPIR-tartalmú szálak
képzésére is alkalmasak voltak a hibátlan szálas struktúra megőrzése mellett. A váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel (30 mL/h) az egyenáramúhoz képest (10 mL/h) többszörös
termelékenységnövekedés mellett lehetett megvalósítani változatlanul jó minőségű HPMC
szálak előállítását kizárólag az áramforrás cseréjével. A hatóanyag-tartalmú mintákban a
szilárdfázisú analitikai vizsgálatok alapján nem tudtuk kristályos hatóanyag jelenlétét
kimutatni, vagyis az egyen- és váltóáramú módszerrel egyaránt sikerült amorf szilárd
diszperziókat képezni. Az in vitro vizsgálatok eredményei alapján jelentősen sikerült gyorsítani
a SPIR kioldódását a kristályos hatóanyaghoz és a forgalmazott SPIR tablettához képest
különösen 40% hatóanyag-tartalmú szálak esetén. A javulás a hatóanyag amorfizálásának, az
előállított szálas minták nagy fajlagos felületének és az alkalmazott hidrofil polimer mátrixnak
volt köszönhető. A vizsgálatok alapján belátható, hogy a váltóáramú elektrosztatikus
szálképzés

alkalmazása

reményteli

módszer

termelékenységű előállítására.
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amorf

szilárd

diszperziók

megnövelt

4.2. Hidroxipropil-metilcellulóz-acetát-szukcinát (HPMCAS) feldolgozása váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel2
A HPMCAS a disszociációra képes szukcinát csoportokból kifolyólag a HPMC-től
eltérően csak 5-5,5 pH feletti közegben oldódik, ezáltal elkerülhető a hatóanyag nem kívánt
kioldódása a gyomorban, tehát pH függő hatóanyag-leadás valósítható meg. Ez az út preferált,
amennyiben a beteg gyomrának védekezőmechanizmusa gyengül, ezért a gyomor
nyálkahártyájának további sérülését el kell kerülni [171], [172], vagy ha egy savra érzékeny
vegyület (protonpumpa inhibitorok peptidek, fehérjék) megóvása a cél [173], [174]. A vékonyés vastagbél betegségeinek helyi kezelésére (Crohn-betegség, karcinóma, fertőzések) vagy a
bélbaktériumok elszaporodásának megakadályozására is alkalmas megoldást nyújt a nagyobb
pH-n oldódó készítmények használata [175], [176]. A HPMCAS egyenáramú elektrosztatikus
szálképzéséről elvétve találni hozzáférhető szakirodalmi példát, ezek többsége is egy másik
polimerrel együtt megvalósított feldolgozásról számol be kis térfogatárammal (1 mL/h, [177]).
A HPMCAS váltóáramú elektrosztatikus szálképzésére a tématerület irodalmi feltárása során
nem találtunk példát. A HPMCAS feldolgozása komoly jelentőséggel bírna a váltóáramú
elektrosztatikus szálképzés gyógyszeripari alkalmazhatóságát illetően, hiszen a HPMCAS is
számos forgalmazott amorf szilárd diszperziós készítmény hordozója (3. táblázat, 26. oldal).
Az első szálképzési kísérleteink során igazolódott, hogy a HPMCAS önmagában nem jól
szálképezhető polimer. Mivel a HPMC és a HPMCAS hasonló molekulatömegű és szerkezetű,
kézenfekvőnek tűnt ismét a nagy molekulatömegű PEO-k alkalmazása. Meglepetésünkre a
PEO adagolása a HPMCAS mellé segédpolimerként nem eredményezett megfelelő minőségű
szálakat, ezért az összetétel további módosítására volt szükség. Ehhez megpróbáltuk feltárni a
szálképzést nagymértékben befolyásoló oldatparaméterek hatását, úgy mint a viszkozitás, a
felületi feszültség és a vezetőképesség. Ezek alapján a megfelelő összetétel megállapítása után
egy HPMCAS-en alapuló, szabályozott (a vékonybél pH-ján gyorsított) hatóanyag-leadású
szálképzett gyógyszerformuláció előállítását terveztük megvalósítani. Modellhatóanyagként
továbbra is a vízben rosszul oldódó SPIR-t használtuk.

4.2.1. HPMCAS elektrosztatikus szálképzése segédpolimer alkalmazásával
A HPMCAS szálképzéséhez nem találtunk megfelelően adaptálható korábbi
kísérletanyagot a kezdeti vizsgálatokhoz, ezért a HPMC-nél alkalmazott oldatkoncentrációból

2

A 4.2. fejezet a tézisek és publikációk [II] közleményéhez kapcsolódik (118. oldal).
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indultunk ki tekintve, hogy a két anyag molekulatömege és szerkezete is hasonló
(1.2.5.1 fejezet, 33. oldal). Oldószerként a már jól bevált DCM-EtOH 1:1 (V/V%) keveréket
alkalmaztuk, mivel a hidrofób hatóanyagot, a polimert és az egyéb segédanyagokat is jól oldja.
Az így készült oldatot (750 mg HPMCAS/10 mL DCM-EtOH 1:1) nem lehetett feldolgozni
egyik módszerrel sem, mert amíg az egyenáramú eljárással a túlnyomóan cseppes minta
helyenként tartalmazott egy kisebb szálas fázist (35. ábra a), addig a váltóáramú módszerrel
készült mintában egyáltalán nem lehetett szálakat megfigyelni (35. ábra b). A minták minősége
nem javult a polimer koncentrációjának a változtatásával (0,25 g/10 mL – 1,5 g/10 mL
tartományban) és az adagolási sebesség csökkentésével sem.

35. ábra HPMCAS (a) egyenáramú és (b) váltóáramú elektrosztatikus szálképzése során
előállított minták SEM felvétele.

36. ábra HPMCAS feldolgozása 100kPEO és 1 MPEO segédpolimer hozzáadásával
(a, b) váltóáramú (ACES) elektrosztatikus szálképzéssel (25 kVRMS, 30 mL/h) és (c, d)
egyenáramú (DCES) elektrosztatikus szálképzéssel (25 kV, 10 mL/h).
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A 3.1 fejezetben látható volt, hogy a HPMC elektrosztatikus szálképzéssel való
feldolgozásához nagy molekulatömegű PEO-k adagolása jelentett megoldást, ezért a HPMCAS
esetében is kipróbáltuk ezt a stratégiát. Ennek során a korábban leírt módon kis mennyiségben
100 kDa és 1 MDa PEO-kat adagoltunk a polimer oldathoz a HPMCAS koncentrációjának
rögzítésével (750 mg/10 mL oldószer), majd a feldolgozott mintákat SEM-mel elemeztük.
A 36. ábrán látható, hogy a PEO-k adagolásával nagymértékben javult a szálmorfológia, a kis
termelékenységű egyenáramú módszernél hibátlan szálakat sikerült előállítani (36. ábra c, d),
azonban a váltóáramú módszernél továbbra is számos nagyméretű (10-50 µm átmérőjű) csepp
volt megfigyelhető kisebb térfogatáramok beállítása esetén is (36. ábra a, b). Mindebből arra
következtettünk, hogy a váltóáramú módszer esetében egyéb tényezők is szerepet játszhatnak a
szálképzés során, melyek felderítése elengedhetetlenné vált a HPMCAS váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéséhez.

4.2.2. HPMCAS-PEO oldatparamétereinek befolyásolása
A hibátlan szálas morfológia kialakulása elektrosztatikus szálképzés során többféle
oldatparaméter együttes egyensúlyára vezethető vissza, mint a viszkozitás, a felületi feszültség
és az oldat vezetőképessége [128], [178]. Az egyensúly felborulása esetén a szálátmérő
állandósága megszűnik, cseppek és gyöngyök képződnek a szálképzés során. Mindez
elkerülhető a viszkozitás és a vezetőképesség növelésével, illetve a felületi feszültség
csökkentésével. A viszkozitás növelésével a felületi feszültség ellen ható erők növelhetők,
ezáltal a szórófejből érkező oldat nem szakad cseppekre, hanem egységes folyadéksugarat
alkot. A felületi feszültség csökkentésével hasonló hatás érhető el, mivel a polimer oldat
cseppképződésre való hajlama csökken, értelemszerűen nagyobb eséllyel kapható folyamatos
szálsugár. A vezetőképesség növelésével ugyancsak javítható lehet a szálképzés minősége,
hiszen ezáltal a töltések eloszlatása növelhető a szórófejből kilépő oldatcsepp felületén, ezért
könnyebben indulhat meg a folyadéksugár a csepp felületéről.
A viszkozitás növelése a HPCMAS mennyiségének növelésével elérhető lenne, azonban
a nagyobb polimerkoncentráció vastagabb szálakhoz, vagyis csökkent fajlagos felülethez,
végső soron lassabb kioldódáshoz vezetne. A felületi feszültség csökkentése és a
vezetőképesség növelése is megvalósítható lehet valamilyen segédanyag hozzáadásával a
HPMCAS-PEO oldatokhoz, ezért ennek felderítésére végeztünk további kísérleteket.
A HPMCAS-PEO oldatok felületi feszültségének csökkentésére felületaktív hatású
nátrium-dodecil-szulfátot (SDS) kívántunk alkalmazni. Az SDS a Magyar Gyógyszerkönyvben
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szereplő elfogadott segédanyag, gyakran alkalmazzák tabletta formulációkban lubrikánsként és
a hatóanyag-kioldódásának javítására [179]. A vizsgálatok kivitelezéséhez 42 teljes faktoriális
kísérlettervet állítottunk fel, melyben rögzített HPMCAS koncentráció mellett (750 mg/10 mL)
négy szinten változtattuk a két faktor, a PEO és az SDS mennyiségét (7. táblázat). Mivel kétféle
molekulatömegű PEO-t is választottunk (100kPEO és 1MPEO), ezért két teljes kísérlettervet
hajtottunk végre. A PEO-k mennyiségét az előzetes kísérletek alapján választottuk meg, míg az
SDS mennyiségét exponenciálisan növeltük, mivel ezáltal széles tartományban lehetett
vizsgálni a felületi feszültséget a kis koncentrációktól egészen az SDS oldhatóságát közelítő
töménységig.
7. táblázat HPCMAS-100kPEO-SDS és HPMCAS-1MPEO-SDS optimális összetételének
meghatározása 42 kísérletterv alapján. A %-os értékek az oldott HPMCAS
mennyiségéhez viszonyítva (750 mg/10mL DCM-EtOH 1:1) értendők.
100kPEO
2% (15 mg)
4% (30 mg)
6% (45 mg)
8% (60 mg)
1MPEO
0,10% (0,75 mg)
0,15% (1,125 mg)
0,20% (1,5 mg)
0,25% (1,875 mg)

1% (7,5 mg)
1% (7,5 mg)
1% (7,5 mg)
1% (7,5 mg)
1% (7,5 mg)
1% (7,5 mg)
1% (7,5 mg)
1% (7,5 mg)

Nátrium-dodecil-szulfát (SDS)
2% (15 mg)
4% (30 mg)
2% (15 mg)
4% (30 mg)
2% (15 mg)
4% (30 mg)
2% (15 mg)
4% (30 mg)
Nátrium-dodecil-szulfát (SDS)
2% (15 mg)
4% (30 mg)
2% (15 mg)
4% (30 mg)
2% (15 mg)
4% (30 mg)
2% (15 mg)
4% (30 mg)

8% (60 mg)
8% (60 mg)
8% (60 mg)
8% (60 mg)
8% (60 mg)
8% (60 mg)
8% (60 mg)
8% (60 mg)

37. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított
(a) HPMCAS-100kPEO-SDS és (b) HPMCAS-1MPEO-SDS minták SEM felvétele.
A %-os értékek az oldott HPMCAS mennyiségéhez viszonyítva (750 mg/10mL)
értendők. 30 mL/h, 25 kVRMS.
A kísérlettervek eredményeként találtunk olyan összetételt, amivel kiváló minőségű
szálak voltak előállíthatók megnövelt termelékenységgel az SDS alkalmazásával mindkét PEO
esetén (30 mL/h, 37. ábra), ami drasztikus javulás az SDS-t nem tartalmazó szálakhoz képest
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(36. ábra a, b). Látható, hogy a HPMC-PEO összetételeknél tapasztaltakkal analóg módon az
1MPEO-t tartalmazó szálak jelentősen vastagabbak a 100kPEO-t tartalmazó szálakhoz képest.
Az SDS koncentrációjának növelésével viszont a szálátmérő jelentős vékonyodása volt
megfigyelhető (38. ábra).

38. ábra HPMCAS-PEO-SDS szálak átmérője az SDS tartalom függvényében. A %-os
értékek az oldott HPMCAS mennyiségéhez viszonyítva (750 mg/10mL) értendők.
A hibasávok a szórást jelölik.

39. ábra HPMCAS+PEO oldatok felületi feszültsége az SDS tartalom függvényében.
A %-os értékek az oldott HPMCAS mennyiségéhez viszonyítva (750 mg/10mL)
értendők. A hibasávok a szórást jelölik.
A szálak morfológiáján kívül megvizsgáltuk a polimer oldat paramétereinek változását
is a hozzáadott SDS mennyiségének függvényében. Érdekes módon az SDS adagolásával nem
változott számottevően a polimer oldatok felületi feszültsége, a tiszta HPMCAS oldatának
73

értékétől (27±2 mN/m) egyik esetben sem tért el jelentősen az SDS-t tartalmazó oldat felületi
feszültsége (39. ábra).
A viszkozitás vizsgálatakor a tiszta HPMCAS oldathoz képest kissé magasabb értéket
mértünk mindkét PEO oldat esetében (40. ábra). Látható, hogy az SDS mennyiségének
növelésével az 1MPEO-t tartalmazó oldatok viszkozitása gyakorlatilag nem változik, a
100kPEO-t tartalmazó oldatok viszkozitása kismértékben, 10-15%-kal nő. Ezek a csekély
eltérések azonban nem okozhatták a tapasztalt számottevő javulást a szálminőségben.

40. ábra HPMCAS+PEO oldatok viszkozitása az SDS tartalom függvényében. A %-os
értékek az oldott HPMCAS mennyiségéhez viszonyítva (750 mg/10mL) értendők.
A hibasávok a szórást jelölik.

41. ábra HPMCAS+PEO oldatok vezetőképessége az SDS tartalom függvényében.
A %-os értékek az oldott HPMCAS mennyiségéhez viszonyítva (750 mg/10mL)
értendők. A hibasávok a szórást jelölik.
Az oldatok elektromos vezetőképességének vizsgálatakor már 1% SDS hozzáadására
tízszeres növekedést tapasztaltunk a tiszta HPMCAS oldatához képest (41. ábra). Az SDS
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további adagolásával az oldatok vezetése közel lineárisan nőtt az alkalmazott PEO-tól
függetlenül. Ezek alapján a három vizsgált paraméter közül az oldatok vezetőképességének
növekedése okozhatta a szálmorfológia javulását. A szálképzés robusztusnak tekinthető az
oldat elektromos vezetőképességének változására, nem volt szükség különösebb precizitásra az
oldatkészítés során a jó minőségű szálak reprodukálásához, ettől függetlenül 100kPEO
adagolásakor ~40 µS/cm-t, az 1MPEO alkalmazásakor ~65 µS/cm-t találtuk optimálisnak a
hibátlan, csepp- és gyöngymentes szálak előállításához.
Felmerül a kérdés, hogy az oldatok vezetésének növelése a tiszta HPMCAS oldatok
esetében megoldást jelenthet-e PEO hozzáadása nélkül is a cseppes szálak problémájára.
Kísérletekkel igazoltuk, hogy segédpolimer nélkül nem tudtunk szálakat képezni a
HPMCAS+SDS oldatokból, tehát jó minőségű szálak előállításához az SDS és a nagy
molekulatömegű PEO-k szinergikus hatására volt szükség.

4.2.3. A vezetőképesség szerepének igazolása váltóáramú elektrosztatikus szálképzésnél
Az SDS alkalmazásával tehát sikerült kiváló minőségű szálas HPMCAS mintákat
előállítani váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel. Kísérletek nélkül nem kizárható viszont,
hogy a kiváló minőségű szálakhoz nem az oldatok elektromos vezetésének növelése, hanem az
amfifil SDS (26. ábra, 51. oldal) és a HPMCAS vagy a PEO láncai között kialakuló
kölcsönhatások vezetnek. A kérdés tisztázásához az SDS-t egyszerű sókra cseréltük, melyek
alkalmazásával kizárható a só és a polimerek láncai közötti interakció, amely javítaná a
szálképzést. Feltétel volt, hogy a kiválasztott segédanyagok a Magyar Gyógyszerkönyv alapján
alkalmazhatók legyenek szájon át adagolt készítményekben. Nem utolsó szempont, hogy az
alkalmazott segédanyagok kellően organofilek legyenek a DCM-EtOH oldószerkeverékben
való oldódáshoz. Többféle só kipróbálását követően a vízmentes kalcium-kloridra (CaCl2) és
az ammónium-acetátra (NH4OAc) esett a választás. A kiválasztott sókkal a megfelelő
vezetőképesség beállítása után készült minták a 42. ábrán, az oldatok részletes összetétele a
8. táblázatban tekinthető meg. Látható, hogy az SDS helyett CaCl2-vel és NH4OAc-cal készült
szálak továbbra is jó minőségűek voltak, az SDS-tartalmú mintákhoz hasonlóan sem cseppeket,
sem gyöngyöket nem tartalmaztak. A három alkalmazott só közül (SDS, CaCl2, NH4OAc) a
vízmentes CaCl2 bizonyult a leghatékonyabbnak, hiszen ebből kellett a legkevesebbet adagolni
a megfelelő vezetőképesség (100kPEO oldat: ~40 µS/cm, 1MPEO oldat: ~65µS/cm)
eléréséhez.
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A vizsgálatok eredményeképpen megállapítottuk, hogy a váltóáramú elektrosztatikus
szálképzés

esetében

valóban

kulcsfontosságú

szerephez

jut

a

polimer

oldatok

vezetőképességének beállítása. Az SDS esetében a szálmorfológia javulása is ennek
köszönhető, és nem a polimer és a tenzid interakciójaként következik be. Ez a megállapítás
különösen fontos számos, még nem vizsgált polimer esetében, amelyek elsőre nem tűnnek
feldolgozhatónak a váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel, azonban a polimer oldat
vezetőképességének optimalizálásával jó eséllyel egy jól feldolgozható összetétel határozható
meg.

42. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított (a, b) HPMCAS-100kPEO
és (c, d) HPMCAS-1MPEO szálak CaCl2 és NH4OAc vezetőképesség-növelő sókkal.
A %-os értékek az oldott HPMCAS koncentrációhoz viszonyítva (750 mg/10mL DCMEtOH 1:1) értendők. 30 mL/h, 25 kVRMS.

750 mg HPMCAS+

8. táblázat Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel feldolgozott HPMCAS alapú
szálak összetétele, illetve az egyes összetételekkel előállított szálak átlagos átmérője
hatóanyag nélkül és 20% hatóanyag-tartalommal. 30 mL/h, 25 kVRMS.
Oldott anyag 10 mL DCM-EtOH 1:1
oldószerkeverékben (mg)
Minta
PEO
6%100kPEO
45
0,2%1MPEO
1,5
6%100kPEO+2%SDS
45
6%100kPEO+1%CaCl2
45
6%100kPEO+2,5%NH4OAc
45
0,2%1MPEO+4%SDS
1,5
0,2%1MPEO+1,5%CaCl2
1,5
0,2%1MPEO+4%NH4OAc
1,5

Só
15
7,5
18,7
30
11,2
30

Átlagos szál- vagy részecskeátmérő
(µm, ± szórás)
0%SPIR
20%SPIR
2,72 ± 5,1
12,1 ± 15,5
0,83 ± 0,40
0,55 ± 0,20
0,64 ± 0,32
0,52 ± 0,23
0,55 ± 0,21
0,51 ± 0,17
2,33 ± 0,70
2,26 ± 0,71
2,22 ± 0,66
1,76 ± 0,63
2,00 ± 0,69
1,77 ± 0,59

4.2.4. Hatóanyag-tartalmú HPMCAS-PEO-SDS szálak előállítása
A háromféle sóval optimalizált HPMCAS+PEO összetételekkel 20% SPIR-tartalmú
szálakat állítottunk elő váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel (43. ábra).
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43. ábra Optimalizált összetételű, 20% SPIR-tartalmú, váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel előállított HPMCAS alapú szálak SEM felvételei. 30 mL/h, 25 kVRMS.
A megnövelt termelékenység és a hatóanyag adagolása láthatóan nem befolyásolta a
szálak morfológiáját, továbbra is csepp- és gyöngymentes termékek figyelhetők meg.
Ugyancsak látható, hogy a 100kPEO-t tartalmazó szálakhoz képest jelentősen vastagabbak az
1MPEO tartalmú szálak, ahogy ez a placebo minták esetében is megfigyelhető volt (37. ábra,
72. oldal). A 8. táblázatban összegyűjtött átlagos szálátmérők alapján kitűnik, hogy minden
esetben vékonyodtak a szálak a SPIR adagolásával, amely jelenség egybecseng a HPMC esetén
tapasztaltakkal (6. táblázat, 63. oldal).

4.2.5. HPMCAS alapú szálak szilárdfázisú analitikai vizsgálatai
A 20% hatóanyag-tartalmú minták fizikai állapotának jellemzésére differenciális
pásztázó kalorimetriás (DSC) és röntgen diffrakciós (XRPD) vizsgálatokat végeztünk
(44. ábra). A kristályos hatóanyag éles olvadási csúcsa a DSC termogramon ~210°C-nál
figyelhető meg (44. ábra, DSC, a, h). A szemikristályos 100kPEO és 1MPEO kristályos fázisa
~65°C, illetve ~70°C-on (44. ábra, DSC, b, c), az SDS ~195°C-on, míg az NH4OAc 116°C-on
olvadt meg (44. ábra, DSC, d, f), az SDS és az NH4OAc magasabb hőmérsékleteken
elbomlottak. Az amorf HPMCAS endoterm vízvesztése 50-100°C között figyelhető meg, a
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vizet erősebben kötő CaCl2 maradék víztartalma 100-175°C között távozott (44. ábra,
DSC, g, e). A CaCl2 a vizsgált tartományban nem olvadt meg (olvadáspont: 772°C [180]).
A hatóanyag-tartalmú szálképzett mintáknál nem figyelhető meg a hatóanyag olvadási csúcsa
(44. ábra, DSC, i-n), amely a SPIR amorfizációját feltételezi. Az SDS-tartalmú minták esetében
(44. ábra, DSC, i, l) a hatóanyag olvadáspontjánál jóval alacsonyabban, 175°C-nál endoterm
csúcsok fedezhetők fel, mely az SDS bomlásának tudható be.

44. ábra Differenciális pásztázó kalorimetriával (DSC, bal ábra) és röntgen diffrakcióval
(XRPD, jobb ábra) vizsgált (a-g) tiszta komponensek, (h) 5% hatóanyag-tartalmú
referencia fizikai keverék, és (i-n) váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított
HPMCAS alapú hatóanyag-tartalmú szálak eredményei.
A röntgen diffrakciós vizsgálatokkal a tiszta SPIR és az 5% hatóanyag-tartalmú fizikai
keverék esetében is éles kristályos fázisra utaló diffrakciós jeleket mértünk (44. ábra,
XRPD, a, h). Ehhez hasonlóan sikerült azonosítani a PEO-k és az alkalmazott sók jellemző
csúcsait, míg az amorf HPMCAS esetében nem figyelhető meg diffrakciós jelenség. A tiszta
polimerhez hasonlóan a 20% SPIR-tartalmú mintákban sem fedezhetők fel éles diffrakciós
jelek, tehát a DSC és az XRPD vizsgálatok alapján is belátható, hogy a váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel ezúttal is sikerült amorf szilárd diszperziókat előállítani.

4.2.6. Hatóanyag-tartalmú HPMCAS szálak in vitro kioldódásvizsgálata
A szálképzett minták végső teszteléséhez in vitro kioldódásvizsgálatokat végeztünk
(45. ábra). Az ábrán látható, hogy valamennyi szálképzett formulációval a kristályosnál és a
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forgalmazott SPIR tablettánál is gyorsabb hatóanyag-leadás érhető el a nagy fajlagos felületnek
és a hatóanyag amorf formájának köszönhetően. A görbékből kivehető, hogy az egyes minták
kioldódására nem volt jelentős hatással az alkalmazott PEO típusa, azonban szembetűnő
különbségek figyelhetők meg a vezetőképesség növelésére használt sótól függően. Az SDS-t
tartalmazó mintákból ~5 perc alatt a teljes hatóanyag-mennyiség oldatba került (zöld görbék),
a CaCl2-t tartalmazó mintáknál viszont ~20 percre (piros görbék), míg az NH4OAc-os
mintáknál ~40 percre volt szükség (kék görbék) még a 85%-os hatóanyag-leadás eléréséhez is.
A gyors kioldódás hátterében az SDS felületaktív és szolubilizáló jellege áll, amelynek
következtében a szálak nedvesíthetősége egyrészt javult, másrészt nagyobb hajtóerő alakult ki
a hatóanyag oldódásához. A kioldódás sebességére gyakorolt hatás ugyancsak érdekes a másik
két só, a CaCl2 és az NH4OAc esetében, hiszen egyik só sem felületaktív, alkalmazásuk mégis
eltérő hatóanyag-leadást okozott. A jelenség lehetséges magyarázata, hogy a HPMCAS anionos
csoportjai eltérően disszociáltak az ammóniumionok és a kalciumionok jelenlétében.

45. ábra HPMCAS alapú 20% SPIR-tartalmú váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
előállított szálas minták és referencia anyagok in vitro kioldódásvizsgálata. A hibasávok
a szórást jelölik (n=3). 25 mg SPIR dózis, 900 mL pH=6,8 100 mM foszfát-puffer, USP II
módszer (lapát), 100 fordulat/perc, 37°C.
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4.2.7. HPMCAS-alapú rendszerek elektrosztatikus szálképzésének konklúziói
A kezdeti kísérletek rámutattak, hogy a HPCMAS önmagában nem feldolgozható
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel, ezért a korábban a HPMC-nél alkalmazott stratégiát
követve nagy molekulatömegű PEO-kat adagoltunk a polimer oldatához. Ennek hatására a
termékminőség valamelyest javult ugyan, de a szálak között továbbra is nagy mennyiségű
cseppet és gyöngyöt lehetett megfigyelni, tehát ez az összetétel nem volt megfelelő hatóanyagtartalmú minták előállítására. A további optimalizálás során SDS-t adagoltunk a
HPMCAS-PEO oldatokhoz, melynek hatására kiváló minőségű szálakat tudtunk előállítani.
Az oldatok felületi feszültségét, viszkozitását és vezetőképességét megvizsgálva azt találtuk,
hogy míg az előbbi kettőre nincs jelentős hatással az SDS adagolása, az oldat vezetőképességét
már kis mennyiségű só hozzáadása is többszörösére képes növelni. Az SDS-t egyszerű sókra
cserélve megerősítést nyert, hogy váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során a jól
szálképezhető

segédpolimerek

mellett

az

oldatok

vezetésének

optimalizálása

is

kulcsfontosságú lehet a megfelelő minőségű szálas termék előállításához. Az optimalizált
összetétellel

20%

hatóanyag-tartalmú

HPCMAS

szálakat

képeztünk

megnövelt

termelékenységgel, amelyekben a hatóanyag kivétel nélkül amorfnak bizonyult a DSC és
XRPD vizsgálatok alapján. Az amorf szerkezetnek, a szálak nagy fajlagos felületének (és SDS
tartalom esetén a felületaktív hatásnak is) köszönhetően gyorsított hatóanyag-leadást sikerült
megvalósítani a kristályos hatóanyaghoz és a forgalmazott SPIR tablettához képest.
Megállapítást nyert az is, hogy HPMCAS esetén a polimer oldat vezetésének növelésére
használt sóval befolyásolható a hatóanyag-leadás sebessége.
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4.3. Szabályozott hatóanyag-leadású amorf szilárd diszperziók előállítása Eudragit® FS
felhasználásával3
A HPMC és a HPMCAS példáján látható volt, hogy a polimerek még hasonló szerkezet
és molekulatömeg esetében is eltérően viselkedhetnek oldat formában váltóáramú
nagyfeszültség hatására. A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés megismerését azonban nem
csak a forgalmazott készítményekhez felhasznált polimerek feldolgozása segíti, az új típusú
hordozók szálképezhetőségének vizsgálata is előre viszi a terület fejlődését. Az Eudragit®
FS 100 (EudFS) az Evonik vegyipari cég (Essen, Németország) által kifejlesztett metakrilát
terpolimer (19. ábra, 39. oldal), mely csak bázikus pH-jú közegben oldódik, ezáltal
alkalmazásával gyorsított hatóanyag-leadású készítmények állíthatók elő célzott kioldódással a
vastagbélben. A 4.2 fejezetben (69. oldal) leírtakhoz hasonlóan előnyös lehet a nagyobb pH-n
oldódó készítmények alkalmazása, amennyiben valamilyen okból szükséges elkerülni a
gyomrot, például a sérült gyomornyálkahártya megóvása, a hatóanyag gyomorsavtól való
védelme vagy a vékony- és vastagbél betegségeinek helyi kezelése érdekében. Míg a HPMCAS
már pH=5-5,5 között, addig az EudFS csak pH=7,4 felett, a vékonybelet követően kezd oldódni,
ezért különösen alkalmas a vastagbélre célzott hatóanyag-leadásra [181].
Az EudFS-t még nem dolgozták fel gyógyszertechnológiailag fontos módszerekkel,
olvadék extrúzióval is csak a vastagbél pH-ján jól oldódó hatóanyagokkal elegyítették (teofillin,
5-aminoszalicilsav, diklofenak-nátrium, [182], [183]). Ezek alapján az új terpolimer
gyógyszertechnológiai vizsgálatát tűztük ki egyen- és váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel és olvadék extrúzióval feldolgozva a vízben rosszul oldódó SPIR kioldódásának
gyorsítására. Az EudFS-t elektrosztatikus szálképzéssel nem dolgozták még fel, ezért először a
szálképzéshez optimális összetételt volt szükséges kikísérletezni.

4.3.1. Eudragit® FS elektrosztatikus szálképzése
A korábbi fejezetekben látható volt, hogy egy polimer elektrosztatikus szálképzésének
első lépése a megfelelő polimerkoncentráció beállítása a hibátlan (csepp és gyöngymentes)
szálak előállításához. Mivel az EudFS esetén egy oldószeres módszerrel alig feldolgozott
polimerről volt szó, először oldáspróbákkal választottuk ki a szálképzéshez alkalmas
oldószereket. Az EudFS poláris protikus oldószerekben, mint a tiszta etanol (EtOH), metanol
(MeOH) vagy izopropanol (iPrOH) nem oldódott, csak az anyag duzzadását figyeltük meg.

3

A 4.3. fejezet a tézisek és publikációk [III] közleményéhez kapcsolódik (118. oldal).
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Kevésbé poláris vagy aprotikus oldószerekben, mint az aceton (ACT), acetonitril (ACN),
diklórmetán (DCM) és a dimetilformamid (DMF) már jól oldódónak bizonyult. A további
kísérletekhez három, a gyógyszertechnológiában használatos oldószert vagy oldószerelegyet
választottunk ki, melyek az ACT, a DMF és a DCM-EtOH 1:1 térfogatarányú elegye voltak.

46. ábra Egyenáramú és váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított EudFS
szálak SEM felvételei az alkalmazott oldószerek (DCM-EtOH 1:1, ACT, DMF) és a
koncentrációk megjelölésével. Az optimális koncentrációkhoz tartozó képek szaggatott
vonallal kerültek kiemelésre. DCES: 25 kV, 1,5-5 mL/h; ACES: 25 kVRMS, 5-30 mL/h
(részletekért lásd a 9. táblázatot).
A szálképzési próbák során hamar meggyőződtünk arról, hogy az EudFS önmagában
alkalmazva is jól szálképezhető polimer, egyenáramú és a váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel egyaránt sikerült szálakat előállítani (46. ábra). Jóval az optimális koncentráció
alatt az egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel csak elektroporlasztást figyeltünk meg az
alkalmazott oldószertől függetlenül. A polimer koncentrációjának növelésével a porlasztott
cseppek mellett gyöngyöket tartalmazó vékony szálak jelentek meg, majd az EudFS
koncentráció további növelésével a szálmorfológia jelentősen javult, az optimális értéket elérve
hibátlan szálas mintákhoz vezetve. Az illékonyabb DCM-EtOH 1:1 és az ACT esetében a
megfelelő minőségű szálak előállításához kisebb polimerkoncentrációra volt szükség
(750 mg/10 mL és 1200 mg/10 mL), míg a magas forráspontú DMF-et alkalmazva ehhez
képest többszörös mennyiségű EudFS-t kellett adagolni (3250 mg/10 mL). Az optimális érték
fölé emelve a polimer koncentrációját a szálak jelentősen megvastagodtak, de továbbra is
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elfogadható minőségű maradt a morfológia. Az egyenáramú módszerrel az elérhető adagolási
sebesség legfeljebb 5 mL/h volt a DCM-EtOH 1:1 és az ACT esetében, a kevésbé illékony
DMF-nél mindössze 1,5 mL/h.
Váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során úgy találtuk, hogy a korábbi
tapasztalatoknak megfelelően az optimumok megegyeznek az egyenáramú verziónál
megállapított koncentrációkkal. Viszont a termelékenységet tekintve a DCM-EtOH 1:1 és az
ACT alapú oldatokkal többszörös térfogatárammal, 30 mL/h-val sikerült feldolgozni az
EudFS-t ezúton is hibamentes szálakat előállítva (46. ábra jobbszélső oszlop). A DMF alapú
oldatok váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel nem feldolgozhatók, csak porlasztást, vagy
inkább az oldat spriccelését figyeltük meg a szórófej közelében csekély szálmennyiség
képződésével kísérve. A jelenség egyik oka lehetne, hogy a DMF alapú EudFS oldat túl nagy
viszkozitású a váltóáramú elektrosztatikus szálképzéshez, Pokorny és társai azonban korábban
már sikeresen dolgozták fel váltóáramú módszerrel a poliakrilnitril koncentrált DMF-es oldatait
[146]. Ezek alapján a váltóáramú elektrosztatikus szálképzést az oldószer típusa is
nagymértékben befolyásolja, további megállapítások azonban csak kiegészítő kutatások alapján
tehetők.
9. táblázat Egyenáramú (DCES) és váltóáramú (ACES) elektrosztatikus szálképzéssel és
olvadék extrúzióval (EX) előállított optimalizált (Opt) hatóanyagmentes, illetve 10% és
20% SPIR-tartalmú EudFS minták alkalmazott oldószerének típusa, összetétele, az
adagolás térfogatárama és a termékek átlagos átmérője.
Minta

Oldott anyag 10
Átlagos
mL oldószerben Adagolás szálátmérő/
Előállítás
Oldószer
módja
EudFS SPIR
(mL/h) részecskeméret
(mg)
(mg)
(µm±szórás)

Opt 1 DCES

DCES

Opt 1 ACES

ACES

Opt 2 DCES
Opt 2 ACES
Opt 3 DCES
Opt 3 ACES*

DCES
ACES
DCES
ACES

EudFS+10%SPIR DCES

DCES

EudFS+20%SPIR DCES

DCES

EudFS+10%SPIR ACES

ACES

EudFS+20%SPIR ACES

ACES

EudFS+10%SPIR EX
EudFS+20%SPIR EX
*
Nincs szálas termék

EX
EX

DCM-EtOH
1:1
DCM-EtOH
1:1
ACT
ACT
DMF
DMF
DCM-EtOH
1:1
DCM-EtOH
1:1
DCM-EtOH
1:1
DCM-EtOH
1:1
-
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750

0

5

0,44±0,12

750

0

30

0,54±0,16

1200
1200
3250
3250

0
0
0
0

5
30
1,5
<5

0,29±0,10
0,38±0,12
0,49±0,10
-

750

83,3

5

0,51±0,13

750

187,5

5

0,9±0,20

750

83,3

30

0,58±0,23

750

187,5

30

0,59±0,18

-

-

-

<400
<400

Az optimális összetételekkel készült mintákon szálátmérő-analízist végeztünk, melyek
eredménye a 9. táblázatban látható („Opt” jelöléssel). A váltóáramú módszerrel előállított
szálak vastagabbak ugyan az egyenáramú módszerrel kapott mintáknál, ennek ellenére minden
összetétel átlagos átmérője a szubmikronos tartományba esik szűk méreteloszlással.
A lassabban száradó DMF oldatból lett volna várható a legvékonyabb átmérőjű szálak
képződése (Opt 3 DCES), a várakozásokkal ellentétben azonban az illékonyabb ACT alapú
oldatokból (Opt 2 DCES, ACES) képződtek a legkisebb átmérőjű szálak a szálképző
módszertől függetlenül.

4.3.2. Hatóanyag-tartalmú EudFS szálak előállítása
Az optimalizált koncentrációjú EudFS oldatokkal hatóanyag-tartalmú szálakat
kívántunk előállítani elektrosztatikus szálképzéssel. Erre a célra a DCM-EtOH 1:1 oldószert
választottuk, mivel ez nemcsak az EudFS-t, de az apoláris SPIR-t is kellő mennyiségben képes
feloldani. Egyenáramú elektrosztatikus szálképzés során a kis adagolási sebesség
következtében az illékony hatóanyagos oldat rendszeresen beszáradt a szórófejen, ezért
megszűnt a szálképzés, majd a megnövekedett nyomás hatására nagy mennyiségű oldat
spriccelt ki rajta, amely tönkretette az addig összegyűjtött szálakat. Az adagolás akadozása
miatt nem tudtunk folyamatos gyártást megvalósítani, amely az elektrosztatikus szálképzés
egyik legfontosabb előnye. Ezt a kihívást megkerülve a nagyobb termelékenységű váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel állítottunk elő 10% és 20% SPIR-tartalmú szálakat (47. ábra).

47. ábra Egyenáramú (DCES) és váltóáramú (ACES) elektrosztatikus szálképzéssel
előállított 10% és 20% SPIR-tartalmú szálak SEM felvétele.
DCES: 25 kV, 5 mL/h; ACES: 25 kVRMS, 30 mL/h (részletekért lásd a 9. táblázatot).
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A SEM felvételeken látható, hogy a jóval nagyobb adagolási sebesség és a hatóanyagtartalom ellenére a szálak minősége továbbra is hibátlan. A hatóanyag hozzáadása nem
befolyásolta jelentősen a szálak vastagságát a váltóáramú módszerrel készült mintákban
(0%SPIR: 0,54±0,16 µm; 10%SPIR: 0,58±0,23 µm; 20%SPIR: 0,59±0,18 µm, 9. táblázat), az
egyenáramú módszerrel készült szálakban azonban jelentős vastagodás figyelhető meg a
hatóanyag-tartalom növekedésével (0%SPIR: 0,44±0,12 µm; 10%SPIR: 0,51±0,13 µm;
20%SPIR: 0,9±0,2 µm). Ezek a megfigyelések párhuzamba állíthatók a HPMC és a HPMCAS
vizsgálatakor tett megállapításokkal, miszerint a hatóanyag hozzáadása eltérően befolyásolja a
szálátmérőt egyen- és váltóáramú elektrosztatikus szálképzésnél.

4.3.3. Az EudFS olvadék extrúziója
Az EudFS polimer viszonylag alacsony, 50°C körüli üvegesedési hőmérsékletének
köszönhetően remekül feldolgozható a szintén folyamatos olvadék extrúzióval oldószerek
felhasználása nélkül [183]. A tiszta EudFS és a 10% és 20% SPIR-t tartalmazó extrudátumok
kinézete a 48. ábrán látható.

48. ábra EudFS alapú hatóanyagot nem tartalmazó, és 10% és 20% SPIR-tartalmú
extrudátumok fényképei az összetétellel és az extrúzió hőmérsékletével. A függőleges
fekete vonalak közötti távolság 10 mm.
A polimer már 100°C-on extrudálható volt áttetsző sárgás terméket eredményezve,
azonban a feldolgozást megnehezítette a magas viszkozitás. 10% és 20% SPIR adagolása esetén
látható volt, hogy a termék opálossá válik, amely arra utalt, hogy a hatóanyag amorfizációja
csupán részlegesen valósult meg, azaz a 100°C-os feldolgozási hőmérséklet nem volt elegendő
amorf szilárd diszperziók előállítására. A feldolgozási hőmérséklet emelésével 120°C-on már
áttetsző terméket nyertünk 10% hatóanyag-tartalmú minták esetében, a 20%-os minták azonban
továbbra is opálosak maradtak. Különösen az utóbbi esetén kérdéses, hogy a teljes amorfizáció
szemmel látható hiánya miként befolyásolta az extrudátum kioldódási jellemzőit.
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Megoldásként szolgálhatna a hőmérséklet további emelése, azonban kutatócsoportunk korábbi
kísérletei rámutattak a SPIR termikus labilitására 120°C feletti hőmérsékleten [184].

4.3.4. EudFS alapú szálak szilárdfázisú analitikai vizsgálatai
A hatóanyag-tartalmú szálak és extrudátumok fizikai állapotának elsődleges feltárására
differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) vizsgálatokat végeztünk (49. ábra, DSC).

49. ábra (a) Kristályos SPIR, (b) EudFS, (c) 5% SPIR-tartalmú fizikai keverék,
(d,f) hatóanyag-tartalmú szálak és (e, g) extrudátumok differenciális pásztázó
kalorimetriás (DSC) és röntgen diffrakciós (XRPD) vizsgálatának eredményei.
Az EudFS és az 5% SPIR-tartalmú fizikai keverékének termogramján ezúttal is jól
kivehető a hatóanyag olvadási csúcsa 210°C körül, amely a módszer megfelelő érzékenységét
tükrözi a kisméretű kristályos fázisok azonosítására (49. ábra, DSC, c). Az EudFS görbéjén
tisztán látható az üvegesedési átmenethez tartozó entalpia relaxációs endoterm csúcs ~57°C-nál
(49. ábra, DSC, b), mely a hatóanyag-tartalmú mintáknál is megmarad. Az entalpia relaxáció
az akrilát típusú Eudragit® termékcsalád más polimerjeinél is megfigyelhető [185].
Az üvegesedési átmenet az extudált mintáknál (49. ábra, DSC, e, g) alacsonyabb hőmérsékleten
jelentkezik a szálas formákhoz képest (49. ábra, DSC, d, f) a hatóanyag-tartalomtól függetlenül,
amely jelenség leginkább a minták eltérő termikus előéletére vezethető vissza. A tiszta
polimernél 150°C-tól kezdődően egy alapvonal csökkenéshez hasonló endoterm jel is
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megfigyelhető, amely az illékony komponensek távozásával (pl.: szerkezetileg kötött víz) lehet
összefüggésben. A hatóanyagot tartalmazó mintáknál (49. ábra, DSC, d-g) minden esetben
megfigyelhető ~175°C-nál egy endoterm jel, amely a 20% hatóanyag-tartalmú mintáknál
látványosabban jelentkezik. Bár a hatóanyag olvadáspontjánál (~210°C) nem láthatók
kristályos nyomokra utaló jelek a SPIR-tartalmú mintákban, a DSC vizsgálatok alapján nem
jelenthető ki egyértelműen a teljes amorfizáció, ezért ennek tisztázására röntgen diffrakciós
vizsgálatokat végeztünk (49. ábra, XRPD). Az ábrán megfigyelhetők a kristályos hatóanyag
éles diffrakciós csúcsai az 5%-os fizikai keverékben is (49. ábra, XRPD, c). A tiszta EudFS
amorf polimer, ennek megfelelően semmilyen periodikus rendezettségre utaló jel nem vehető
ki a diffraktogramján (49. ábra, XRPD, b). A szálképzett és extrudált mintákban a 20% SPIRtartalmút leszámítva ugyancsak nem lehetséges kristályos hatóanyag-nyomokra utaló jelet
felfedezni (49. ábra, XRPD, d-f). A 20% hatóanyag-tartalmú extrudált mintában kis intenzitású
kristályos nyomok találhatók, tehát az extrúzió során alacsony volt a feldolgozási hőmérséklet,
vagy túl nagy mennyiségű SPIR került hozzáadásra az EudFS-hez.

50. ábra [A] (a) kristályos SPIR, (b) EudFS, (c) 5% SPIR tartalmú fizikai keverék,
továbbá (d, f) hatóanyag-tartalmú szálak és (e, g) extrudátumok transzmissziós Raman
spektroszkópiás vizsgálatának eredményei 1550-1800 cm-1 között.
[B] (a) kristályos SPIR és (b) EudFS teljes Raman spektruma (200-1900 cm-1).
Mivel az XRPD vizsgálatok az EudFS+20%SPIR extrudátum esetén kristályos
hatóanyagot mutattak ki a mátrixban, kívánatossá vált a többi minta alapos vizsgálata is, melyre
transzmissziós Raman spektroszkópiás elemzéseket végeztünk (50. ábra). A kristályos és az
amorf SPIR karakterisztikus Raman jele jelentősen eltér, ezért a módszer különösen alkalmas
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a megkülönböztetésükre [186]. Az EudFS spektruma (50. A ábra, b, teljes spektrum a B jelű
ábrán látható) nem fed át a SPIR azonosítására szolgáló jelekkel (1617 cm-1, 1668 cm-1,
1690 cm-1, 50. A ábra, a, teljes spektrum a B jelű ábrán látható). A kristályos hatóanyag
spektrumán 1690 cm-1-nél megfigyelhető tioacetil csoport karbonil rezgése amorf hatóanyag
esetén egybeolvad a mellette található 1668 cm-1 csúccsal és kiszélesedik. A karakterisztikus
jel még az 5% hatóanyag-tartalmú fizikai keverék esetében is tisztán kivehető, azonban a
szálképzett és extrudált mintáknál csak az összeolvadt, kiszélesedett csúcs látható
(50. A ábra, d-g), amely alapján tehát amorf hatóanyag-tartalomra lehet következtetni a
szálképzett és extrudált mintákban. Megfigyelhető továbbá a spektrumokon, hogy a hatóanyag
eredetileg 1617 cm-1-nél található csúcsa a szálképzett készítmények esetén a nagyobb
hullámszámok felé tolódik erősebb SPIR-EudFS kötődést feltételezve. Ez az eltolódás azonban
az extrudált minták esetén már nem mutatkozik.

51. ábra (a) 5% SPIR-tartalmú fizikai keverék, (b, c) 10% SPIR-tartalmú préselt szálas
minta és extrudátum, (d, e) 20% SPIR-tartalmú préselt szálas minta és extrudátum
SEM felvétele és a kénatomok EDS-sel felvett térképe. A sárga nyilak a kén
feldúsulásokat, inhomogenitásokat jelzik.
A Raman vizsgálatokkal sem sikerült bővebb információt nyerni az EudFS-SPIR
mintákban a hatóanyag kristályossági fokáról, ezért egy további módszert, az energiadiszperzív
röntgenspektroszkópiát (EDS) hívtuk segítségül a hatóanyag amorfizációjának ellenőrzésére
(51. ábra). Az EDS térképezés során egy elem térbeli eloszlása határozható meg egy mátrixban,
amennyiben az eltér a mátrixot alkotó egyéb atomoktól. A vizsgált gyógyszerformákban EudFS
és SPIR található, melyek közül csak a SPIR-ben található kénatom a 7-es szénatomhoz
kapcsolódó tioacetil csoportban (25. ábra, 49. oldal). Ezek alapján a kénatom EDS
térképezésével a SPIR eloszlása meghatározható az EudFS mátrixban. Az 5% hatóanyagot
tartalmazó fizikai keverék SEM felvételén jól láthatók a nagyobb lapított EudFS granulátumok,
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melynek megfelelően az alsó EDS ábrán a kén nagymértékű inhomogenitása figyelhető meg:
a piros részek (SPIR) között több nagy, sötét színű rész (EudFS granulátum) található
(51. ábra a). A szálas mintáknál és a 10%-os extrudátumnál már molekuláris szintű keveredés
volt feltételezhető, azaz amorf hatóanyagra következtettünk (51. ábra b-d). A 20% hatóanyagtartalmú extrudátumnál az EDS térképen helyenként (51. ábra e, sárga nyíllal jelölve) feldúsult
a kén, azaz a hatóanyag keveredése ebben az esetben nem volt tökéletes, ezért a korábbi XRPD
vizsgálatokkal összhangban megerősíthető volt a kristályos hatóanyag jelenléte a mintában.
A váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel a 20% hatóanyag-tartalmú mintákat is teljes
amorfizációt elérve lehetett előállítani, az olvadék extrúzió során már körültekintőbben kell
eljárni, hiszen a hőmérséklet vagy a tartózkodási idő nem megfelelő beállítása könnyen vezethet
kristályos hatóanyag-nyomokhoz. Ezt erősíti meg a 100°C-on extrudált minták kiegészítő EDS
vizsgálata, amely már a 10% hatóanyag-tartalmú extrudátumban is kimutatta a kristályos
hatóanyag jelenlétét (52. ábra).

52. ábra EudFS alapú 100°C-on extrudált (a) 10% és (b) 20% SPIR-tartalmú minták
SEM felvétele és a kénatomok EDS-sel felvett térképe. A sárga nyilak a kén
feldúsulásokat, inhomogenitásokat jelzik.

4.3.5. Hatóanyag-tartalmú, EudFS mátrixú gyógyszerformák in vitro
kioldódásvizsgálata
Az EudFS alapú gyógyszerformulációk szabályozott hatóanyag-leadásának tesztelésére
az FDA irányelveinek megfelelően a kioldódás első két órájában 0,1 M HCl oldatot
alkalmaztunk a gyomor körülményeinek modellezésére, majd a pH-t lúgos foszfátoldattal
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7,4-re megnövelve a vastagbél közegét szimuláltuk [187]. 6,8-as pH értéken ebben az esetben
nem végeztünk kioldódásvizsgálatokat, mivel a pH csökkenésével az EudFS oldhatósága
meredeken csökken, ezért a hatóanyag kioldódása lassul, ahogy azt Gao és munkatársai in vivo
körülmények között igazolták [188]. A SPIR kioldódása előzetes oldhatóságvizsgálatok alapján
független a pH-tól (10. táblázat), ennek megfelelően a vizsgálat első két órájában 0,1 M HCl
közegben a dózis ~50%-a oldódott fel, majd a pH növelését követően az oldott hatóanyag
mennyisége változatlan kinetika szerint emelkedett tovább (53. ábra).
10. táblázat A SPIR oldhatósága különböző kioldóközegekben 25±0,1°C-on (n=3).
Oldhatóság
(mg/L±szórás)
Tisztított víz
25,8 ± 0,3
0,1 N HCl
26,5 ± 0,3
100 mM pH = 7,4 foszfát puffer (0,1 M Cl iontartalom)
18,1 ± 0,1
100 mM pH = 7,4 foszfát puffer (0,1 M Cl- iontartalom nélkül)
19,5 ± 0,1
225 mg/L EudFS, 100 mM pH = 7,4 foszfát puffer (0,1 M Cl iontartalom)
31,7 ± 0,5
225 mg/L EudFS, 100 mM pH = 7,4 foszfát puffer (0,1 M Cl- iontartalom nélkül) 31,2 ± 0,3
Kioldóközeg

53. ábra A kristályos SPIR, EudFS és 10%kristályos SPIR fizikai keveréke, 10% és 20%
hatóanyag-tartalmú szálképzett minták és extrudátumok in vitro kioldódásvizsgálatának
eredményei. ACES – Váltóáramú elektrosztatikus szálképzés (30 mL/h, 25 kVRMS);
EX – olvadék extrúzió.A hibasávok a szórást jelölik (n=3). 25 mg dózis, kioldóközeg:
0-2 óra 700 mL 0,1 N HCl oldat, 2-8 h 1000 mL pH=7,4 100 mM foszfát puffer, USP II
módszer (lapát), 100 fordulat/perc, 37 °C.
A 10% SPIR-tartalmú fizikai keveréknél a kristályos hatóanyaghoz képest kissé
gyorsabb kioldódás volt tapasztalható savas közegben az EudFS szolubilizáló hatásának
köszönhetően még úgy is, hogy a polimer gyakorlatilag oldhatatlan a gyomorsav pH-ján. 4 óra
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után a fizikai keverékből közel teljes volt a kioldódás. Ehhez képest a szálképzett és extrudált
gyógyszerformulációknál jóval kontrolláltabb kioldódás volt megfigyelhető. Szembetűnő volt
a több hatóanyagot tartalmazó 20%-os szálképzett minta gyorsabb hatóanyag-leadása savas
közegben, majd a pH megnövelését követően ez a folyamat lelassult és a 10%-os mintából
oldódott ki gyorsabban a hatóanyag. Ennek oka, hogy savas közegben a polimer egyáltalán nem
oldódott, ezért a hatóanyag diffúziója határozta meg az oldódás sebességét, emiatt a nagyobb
hatóanyag-tartalmú mintából több hatóanyag volt képes távozni a kioldóközegbe. A pH
megnövelését követően az EudFS mátrix is elkezdett szolvatálódni, ezt azonban a hidrofób
SPIR gátolta, tehát a kisebb hatóanyag-tartalmú formuláció gyorsabban volt képes oldódni.
A pH váltást követő ugrásszerű koncentrációnövekedés a szálképzett minták nagy fajlagos
felületének és az amorf hatóanyag-tartalomnak tudhatók be. Az extrudátumok esetében a savas
közegben nem volt jelentős különbség a hatóanyag-leadásban, másfél órát követően mindkét
esetben csak ~5% oldódott fel. A pH váltás után az EudFS oldódásának köszönhetően a
kioldódás felgyorsult, a 10% hatóanyag-tartalmú extrudátumokból másfél óra alatt a dózis
90%-a oldatba kerül, míg a 20%-os mintáknak ehhez kétszer ennyi időre volt szükség. Ezek
alapján a 20%-os mintákban észlelt kis mennyiségű kristályos hatóanyag-tartalom nem
befolyásolta jelentősen a kioldódás sebességét. Az extrudátumok esetében jobban kivehető volt
a szabályozott hatóanyag-leadás a szálképzett mintákhoz képest, melynek oka, hogy az
extrudált szemcsékből a jóval kisebb fajlagos felületük miatt a savas közegben kevesebb
hatóanyag diffundált a kioldóközegbe a szálas mintákhoz képest.

4.3.6. EudFS alapú rendszerekkel kapcsolatos konklúziók
Munkánk során egy új anionos terpolimer, az Eudragit® FS 100 felhasználásával
állítottunk elő szabályozott hatóanyag-leadású gyógyszerformákkal a vízben rosszul oldódó
SPIR felhasználásával. Az EudFS jól feldolgozhatónak bizonyult egyen- és váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel többféle oldószer kipróbálását követően (ACT, DCM-EtOH 1:1,
DMF). A váltóáramú módszerrel nagyobb termelékenység mellett lehetett szálakat képezni, és
az egyenáramú elektrosztatikus szálképzésnél tapasztalható akadozás elkerülésére ezzel
végeztünk hatóanyagos kísérleteket. Az EudFS olvadék extrúzióval is feldolgozható, ezért
100°C és 120°C-os hőmérsékleten 10% és 20% SPIR-tartalmú extrudátumokat gyártottunk.
A szálképzett és extrudált minták szilárdfázisú analitikai vizsgálatára többféle módszert
alkalmaztunk,

melyek

közül

a

röntgen

diffrakcióval

és

az

energiadiszperzív

röntgenspektroszkópiával kis mennyiségű kristályos fázisokat mutattunk ki a 20% hatóanyag-
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tartalmú extrudátumokban, illetve alacsony (100°C) extrúziós hőmérséklet esetén a 10%-os és
20%-os mintákban egyaránt. A 10% hatóanyag-tartalmú extrudátum és a 10% és 20%-os
szálképzett mintákban viszont nem találtunk egyik vizsgálati módszerrel sem kristályos
hatóanyag-nyomokra utaló jeleket, azaz amorf szilárd diszperziókat sikerült előállítani.
A kioldódásvizsgálatok során igazoltuk, hogy az EudFS alkalmazásával pH-függő szabályozott
hatóanyag-leadás valósítható meg. A vizsgálat sósavas kioldóközegben végzett első két
órájában limitált hatóanyag-leadást tapasztaltunk, majd a pH érték 7,4-re történő növelésével
valamennyi mintánál gyorsított hatóanyag-leadás volt megfigyelhető, azonban a nagyobb
szemcséjű extrudátumokból lényegesen kevesebb hatóanyag diffundált a kioldóközegbe a
vizsgálat első fázisában. Megállapítottuk, hogy az EudFS jól alkalmazható mátrix vastagbélben
oldódó szabályozott hatóanyag-leadású készítmények előállítására, mellyel akár még a
SPIR-hez hasonlóan rosszul oldódó hatóanyagok kioldódása is javítható.
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4.4. Frekvencia és jelalak hatása a váltóáramú elektrosztatikus szálképzésre4
A kísérleti eredményeket taglaló előző három fejezetben számos alkalommal említésre
került, hogy a váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel már laboratóriumi méretben
többszörös termelékenységnövekedés érhető el az egyenáramú elektrosztatikus szálképzéshez
képest. A módszer további sajátsága, hogy a szálképzés során nem szükséges földelt
gyűjtőlemezt alkalmazni, valamint lehetőség nyílik a frekvencia és a jelalak módosítására.
Ez utóbbi két paraméter változtatásának a hatását még nem vizsgálták váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel korábban, holott befolyásolhatják a szálmorfológiát és a
termelékenységet. Ezek alapján a frekvencia és a jelalak hatásának vizsgálatát tűztük ki célul a
váltóáramú elektrosztatikus szálképzésre.
A PVPVA64 (14. ábra, 37. oldal) egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel jól
feldolgozható, vízben jól oldódó, nemionos polivinil-pirrolidon-vinil-acetát kopolimer, melyet
többször alkalmaztak már vízben rosszul oldódó hatóanyagok kioldódásának javítására [144],
[189]–[191], váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel azonban még nem dolgozták fel.
Polimerként a PVPVA64-et választva elsőként ki kellett fejleszteni az optimális szálképzési
összetételt. Ezzel az összetétellel kívántuk aztán a frekvencia és a jelalak módosításának
hatásait vizsgálni, végül gyorsított hatóanyag-leadású szálképzett gyógyszerkészítményeket
terveztünk előállítani a rosszul oldódó SPIR modellhatóanyag felhasználásával.

4.4.1. PVPVA64 váltóáramú elektrosztatikus szálképzése (szinuszjel, 50 Hz)
A PVPVA64 a szakirodalom szerint kiváló minőségű szálakká formálható egyenáramú
elektrosztatikus szálképzéssel 3,75 g/10 mL DCM-EtOH 1:1 összetételű oldatból [144], amit
sikerült reprodukálnunk (54. ábra a). Ezzel szemben váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
csak részben szálas mintákat kaptunk a szálak között nagyméretű cseppekkel és gyöngyökkel
(54. ábra b). A termék minősége továbbra is ilyen maradt a polimerkoncentráció változtatása és
az adagolási sebesség csökkentése ellenére, ezért az összetétel módosítása vált szükségessé.
A 3.2. fejezetben (69. oldal) olvasható volt, hogy a HPCMAS esetében fontos szerepet kapott
az oldatok vezetőképességének optimalizálása, ezért a PVPVA64 DCM-EtOH oldatának
vezetőképességét a már jól bevált anionos tenziddel, az SDS-sel növeltük meg. A korábbi
tapasztalataink alapján 75 µS/cm vezetést állítottunk be [192], amivel jelentősen jobb
morfológiájú szálak voltak kaphatók (54. ábra c). A szálak között azonban továbbra is cseppek
4

A 4.4. fejezet a tézisek és publikációk [IV] közleményéhez kapcsolódik (119. oldal).
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és gyöngyök voltak megfigyelhetők, így ez az összetétel nem volt megfelelő hatóanyagtartalmú szálak előállításához.

54. ábra (a) Egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel (DCES) előállított PVPVA64
szálak (25 kV, 10 mL/h), valamint váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel (ACES)
előállított PVPVA64 szálak (b) SDS nélkül és (c) SDS adagolásával (25 kVRMS, 30 mL/h).
SDS jelenlétében a szálképzéshez használt oldat elektromos vezetőképessége 75 µS/cm.
A szálminőség további javítása érdekében a HPMCAS-nél alkalmazott stratégia alapján
jártunk el, vagyis jól szálképezhető, nagy molekulatömegű 100kPEO-t adagoltunk az SDS
mellett. A kísérletek megvalósításához 42 kísérlettervet állítottunk fel, melyben a PVPVA64 és
a 100kPEO mennyiségét változtattuk az oldatok elektromos vezetőképességét állandó értéken
tartva (75 µS/cm, 11. táblázat). Oldószer tekintetében a már jól bevált DCM-EtOH 1:1
térfogatarányú elegyénél maradtunk, mivel ez valamennyi felhasznált komponenst (PVPVA64,
100kPEO, SDS és később a SPIR modellhatóanyag) kellő mennyiségben képes feloldani a
kísérletekhez. A kísérleti tervben az SDS mennyiségét is változtatni kellett, a 75 µS/cm
vezetőképesség beállításához szükséges só tömege közel lineárisan nőtt az oldott PVPVA64
tartalom függvényében (55. ábra).
11. táblázat 42 kísérletterv során váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel feldolgozott
összetételek. Az egyes mennyiségek 10 mL DCM-EtOH 1:1-ben lettek feloldva.
PVPVA64 (mg)
750
1500
2250
3000

100kPEO (mg)
62,5
62,5
62,5
62,5

125
125
125
125

187,5
187,5
187,5
187,5

250
250
250
250
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Vezetőképesség
Értéke (µS/cm) SDS mennyisége (mg)
75
20
75
30
75
45
75
65

55. ábra A 75 µS/cm vezetőképesség beállításához szükséges SDS mennyisége a
PVPVA64 mennyiségének függvényében DCM-EtOH (1:1) oldószerelegyben.
A kísérleti terv az előző fejezetekkel azonos módon 50 Hz frekvenciájú szinuszjelet
alkalmazva került végrehajtásra. 750 mg/10 mL PVPVA64 koncentráció és mérsékelt
100kPEO szintnél (62,5 mg/10 mL) kevés szálas anyag képződött számottevő csepp és
gyöngyszennyezéssel. A 100kPEO növelésével (125 mg/10 mL) valamelyest javult a
szálmorfológia (56. ábra a), azonban nem képződött egybefüggő szálfelhő, csupán nehezen
gyűjthető kisebb szálfragmensek (56. ábra b). Több PVPVA64-et adva az oldathoz a szálak
minősége tovább javult, és egyre nagyobb egybefüggő szálas halmazok keletkeztek
(56. ábra c, d). 2250 mg/10 mL koncentrációjú PVPVA64 oldatokból 125 mg/10 mL 100kPEO
koncentrációval csepp- és gyöngymentes, kiváló morfológiájú szálakat tudtunk előállítani
30 mL/h megnövelt termelékenységgel. Mindemellett a folytonos, könnyen gyűjthető szálfelhő
is a keresett optimális összetételre utalt (56. ábra e, f). A PVPVA64 és a 100kPEO
mennyiségének további növelésével a szálak minősége romlani kezdett (56. ábra g), és a
szálképzés akadozóvá vált a szórófej rendszeres eltömődése miatt (56. ábra h). A vizsgálatok
alapján a 2250 mg PVPVA64 + 125 mg 100kPEO + 45 mg SDS 10 mL DCM-EtOH (1:1)
oldószerrel készült oldatát találtuk optimálisnak a további kísérletek megvalósításához.
Megjegyzendő, hogy a 100kPEO helyett a HPMC és HPMCAS vizsgálatainál leírtaknak
megfelelően az 1MPEO és a 4MPEO is alkalmazható, illetve az SDS ugyancsak helyettesíthető
lenne egyéb vezetőképességnövelő sókkal (pl.: CaCl2, NH4OAc).
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56. ábra PVPVA64-100kPEO-SDS szálak SEM felvételei és a szálképzés közben
rögzített pillanatfelvételei állandó 100kPEO koncentráció (125 mg/10 mL) és
vezetőképesség (75 µS/cm) mellett a PVPVA64 mennyiségének függvényében.
(a, b) 750 mg PVPVA64/10 mL, (c, d) 1500 mg PVPVA64/10 mL,
(e, f) 2250 mg PVPVA64/10 mL és (g, h) 3000 mg PVPVA64/10 mL.
DCM-EtOH 1:1 oldószer, 25 kVRMS, szinuszjel, 50 Hz, 30 mL/h. Az optimális
összetételhez tartozó képek szaggatott vonallal kerültek kiemelésre.

4.4.2. Frekvencia hatása a termelékenységre és a szálmorfológiára
Az optimális PVPVA64-100kPEO-SDS összetétellel a frekvenciamódosítás hatását
vizsgáltuk a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés termelékenységére és az azzal készült
szálak morfológiájára. A kísérletek során a hálózati feszültség 50 Hz frekvenciájától eltérő
értékeken próbáltunk meg szálakat előállítani megtartva a szinuszjelet. A váltóáramú
elektrosztatikus szálképzés 40 Hz frekvencián is megvalósíthatónak bizonyult, viszont a
szálfelhő mozgása lelassult az 50 Hz-en tapasztalható sebességhez képest, és a termelékenység
tekintetében sem sikerült előre lépni (57. ábra a, b). 100 Hz-en és nagyobb frekvenciákon
(150 Hz, 200 Hz, 250 Hz) a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés szintén megvalósíthatónak
bizonyult. Ezeken a frekvenciákon intenzívebb szálképződés volt megfigyelhető, a szálfelhő
szemre sokkal sűrűbbnek tűnt az 50 Hz-es gyártáshoz viszonyítva (57. ábra c). A jelenség
magyarázata a frekvencianövelés hatására felgyorsuló elektromos szél, amely gyorsabban
mozgatta a képződő szálakat [193]. A megnövelt frekvenciákon azonban az 50 Hz-nél elért
30 mL/h térfogatáramot nem tudtuk tovább fokozni, efelett az oldat egy része lefolyt a szórófej
oldalán vagy spriccelve eláztatta a már kész mintát.
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57. ábra PVPVA64-100kPEO-SDS szálak előállítása váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel (a) 40 Hz, (b) 50 Hz és (c) 100 Hz frekvenciákon
(30 mL/h, 25 kVRMS, szinuszjel).

58. ábra (a) 40 Hz, (b) 50 Hz, (c) 100 Hz, (d) 150 Hz, (e) 200 Hz és (f) 250 Hz
frekvenciákon váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított
PVPVA64-100kPEO-SDS szálak SEM felvétele (30 mL/h, 25 kVRMS).
A SEM felvételek alapján a frekvenciától függetlenül jó minőségű szálakat lehetett
előállítani (58. ábra), azonban 150 Hz, 200 Hz és 250 Hz-en szórványosan előfordultak
kiugróan vastag szálak. A jelenség tisztázására szálátmérő-analízist végeztünk, amely a 4.4.4
alfejezetben került kifejtésre. Az eddigi tapasztalatok alapján a frekvencia módosításával ugyan
folyamatos, stabil szálképzés volt megvalósítható az 50 Hz és 100 Hz értékeken, ez azonban
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nem járt érezhető termelékenységnövekedéssel. 100 Hz fölé nem volt értelme növelni a
frekvenciát, mivel ez nem kielégítő minőségű termék keletkezéséhez vezetett.

4.4.3. Jelalak hatása a termelékenységre és a szálmorfológiára
A jelalak módosításának hatását a váltóáramú elektrosztatikus szálképzésre az eddig
alkalmazott szinusz mellett négyszög, háromszög és fűrészfogjel beállításával vizsgáltuk az
előző alfejezetben leírtakhoz hasonlóan 40-250 Hz frekvenciatartományban (59. ábra).

59. ábra Vizsgált jelalakok (a-d) transzformálás előtt és (e-f) transzformálás után
50 Hz-es oszcilloszkópos felvételei. A szaggatott vonalak az effektív feszültséggel
megegyező ±25 kV feszültségszintet jelzik. (i) Szinusz, (j) négyszög, (k) háromszög és
(l) fűrészfogjel beállításával váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel készült
PVPVA64-100kPEO-SDS szálak SEM felvételei.
Négyszögjelet alkalmazva az effektív feszültség értéke (±25 kVRMS) a polaritásváltáskor
késlekedés nélkül alakult ki és állandó maradt az adott félperiódus ideje alatt (59. ábra b). Ezzel
szemben szinuszjelnél a feszültség folyamatosan változott hirtelen váltások nélkül (59. ábra a).
A két jelforma közötti lényeges különbség dacára sikerült négyszögjel beállításával szálképzett
mintákat előállítani, melyek morfológiája hasonlított a szinuszjellel szálképzett mintákéhoz
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(59. ábra i, j). A négyszögjel hatására a frekvenciától függetlenül 30 mL/h adagolási
sebességnél a polimer oldat egy része lecsorgott a szórófej oldalán, tehát ilyen termelékenység
mellett nem sikerült maradéktalanul feldolgozni az oldatot. Háromszög- és fűrészfogjel
beállítása mellett ugyancsak megfelelő morfológiájú szálak keletkeztek (59. ábra k, l), azonban
a szálképzés során a négyszögjelhez hasonló lecsorgást figyeltünk meg. Ezek alapján a
négyszög, háromszög, és fűrészfogjeleknél nem valósítható meg 30 mL/h-nál nagyobb
adagolás. Mivel a szinuszjeltől eltérő jelalakok alkalmazása nem vezetett jelentősebb
termelékenységnövekedéshez vagy a szálak morfológiájának javulásához, ezért a további
kísérletekhez a szinuszjel alkalmazása mellett döntöttünk.

4.4.4. Szálátmérő-analízis
A módosított frekvencia és jelalak szálmorfológiára gyakorolt hatásának vizsgálatához
szálátmérő-analízist végeztünk. A 60. ábrán látható, hogy valamennyi frekvencia és jelalak
esetében a szubmikronos tartományon belülre esett a szálak átlagos átmérője. A legvékonyabb
átmérőket szinuszjelnél 200 Hz-en mértük (458 ± 239 nm), míg a legvastagabb szálak a
fűrészfogjel esetében 40 Hz-nél (759 ± 237 nm) adódtak. Az eredmények alapján azonban
belátható, hogy a frekvencia és a jelalak módosítása sem gyakorolt számottevő hatást a szálak
átmérőjére. Megjegyzendő, hogy a 3.4.2 fejezetben (96. oldal) leírt, a frekvencia változtatása
során egyedi SEM képeken megfigyelt szálvastagodások a szisztematikus vizsgálatok során
nem bizonyultak számottevőnek.

60. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított PVPVA64-100kPEO-SDS
szálak átlagos átmérője (a) szinusz, (b) négyszög, (c) háromszög és (d) fűrészfog
jelalakok esetén a frekvencia függvényében. A hibasávok a szórást jelölik (n=100).
25 kVRMS, 30 mL/h.

4.4.5. Hatóanyag-tartalmú PVPVA64 szálak előállítása (szinuszjel, 50 Hz)
A SPIR kioldódásának gyorsítására az optimalizált összetétellel (2250 mg PVPVA64 +
125 mg 100kPEO + 45mg SDS 10 mL DCM-EtOH 1:1-ben feloldva) 20% SPIR-t tartalmazó
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szálakat kíséreltünk meg előállítani. A 61. ábrán láthatóan kiváló minőségű szálak keletkeztek
a hatóanyag-hozzáadását követően 30 mL/h termelékenységgel a korábbi kutatások során
sikerrel alkalmazott 50 Hz-es szinuszjellel. A szálak töredezettsége a gyűjtés és a
mikroszkópiás mintaelőkészítésnek volt betudható, amely a jó őrölhetőségre utalt, és igen
előnyös lehet egy esetleges tablettázási lépésnél. A hatóanyag-tartalmú szálak átlagos átmérője
(586 ± 145 nm) ~20%-kal nagyobbnak adódott a hatóanyagot nem tartalmazó szálas mintáénál
(496 ± 89 nm). Ezek alapján a SPIR adagolása ellentétesen hatott a PVPVA64 szálak átmérőjére
váltóáramú elektrosztatikus szálképzés során a korábban leírt polimerekhez képest
(HPMC, HPMCAS, EudFS).

61. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított 20% SPIR-tartalmú
PVPVA64+100kPEO+SDS szálak SEM felvétele (a) 1000×-es és (b) 5000×-es
nagyításban (25 kVRMS, szinuszjel, 50 Hz, 30 mL/h).

4.4.6. Szilárdfázisú analitikai vizsgálatok
A hatóanyag-tartalmú minták fizikai állapotának vizsgálatára DSC vizsgálatokat
végeztünk. Referenciaként a kristályos hatóanyagot, a tiszta polimert és az 5% SPIR-tartalmú
fizikai keveréket is megmértük (62. ábra, DSC). Látható, hogy a tiszta PVPVA64 amorf
polimer, melyből 50-100°C között távozott a víztartalom. A kristályos hatóanyag 210°C körüli
olvadáspontja az 5% SPIR-tartalmú fizikai keveréknél is jól megfigyelhető volt. A hatóanyagtartalmú mintában nem volt látható kristályos hatóanyag olvadására utaló csúcs, a 150-200°C
között megfigyelhető endoterm jel jóval a hatóanyag olvadáspontja alatt jelentkezett, ami a
HPMCAS-nél leírtakhoz hasonlóan az SDS bomlásának volt tulajdonítható. A DSC vizsgálatok
megerősítésére ezúttal is röntgen diffrakciós elemzéseket végeztünk (62. ábra, XRPD). A SPIR
diffrakciós jelei az 5% hatóanyagot tartalmazó fizikai keveréknél is jól mérhetők maradtak a
PVPVA64 mellett. A hatóanyag-tartalmú mintánál nem voltak kristályosságra utaló diffrakciós
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csúcsok láthatók, ezért a DSC és az XRPD vizsgálatok alapján is amorf szilárd diszperziókat
sikerült előállítani a váltóáramú elektrosztatikus szálképzésnek köszönhető gyors száradás
eredményeként.

62. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított 20% SPIR-tartalmú
PVPVA64+100kPEO+SDS szálak differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) és röntgen
diffrakciós (XRPD) vizsgálatának eredményei. Referenciaként a módosítatlan
PVPVA64, a PVPVA64+100kPEO+SDS+5%SPIR fizikai keverék és a kristályos SPIR is
vizsgálatra került.

4.4.7. Hatóanyag-tartalmú PVPVA64 szálak in vitro kioldódásvizsgálata
A PVPVA64 alapú szubmikronos szálak hatóanyag-leadás profiljának rögzítésére in
vitro kioldódásvizsgálatokat végeztünk pH=6,8 foszfát pufferben (63. ábra). A kristályos
hatóanyag elhúzódó oldódásához képest a váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított
PVPVA64-100kPEO-SDS szálakból 5 percen belül a teljes mennyiség oldatba került.
A szálképzéshez használt összetétel SDS tartalmának felületaktív és szolubilizáló hatására
tekintettel ezúttal is megmértük a szálaknak megfelelő fizikai keverék kioldódását. Látható,
hogy a kristályos hatóanyagnál kissé gyorsabban oldódott a fizikai keverék, de ez meg sem
közelítette a szálképzett formuláció sebességét, tehát a gyors kioldódáshoz jelentős részben
járulnak hozzá a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés által elérhető előnyök (nagy fajlagos
felület, amorf forma).
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63. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított 20% SPIR-tartalmú
PVPVA64+100kPEO+SDS szálak in vitro kioldódásvizsgálatának eredményei.
Referenciaént a kristályos hatóanyag és a szálképzéshez használt összetétel fizikai
keverékének kioldódása is látható. A hibasávok a szórást jelölik (n=3).
Dózis: 25 mg SPIR, 900 mL pH=6,8 100 mM foszfát puffer, USP II módszer (lapát),
100 fordulat/perc, 37°C.

4.4.8. A szálképzési frekvencia és jelalak hatásával kapcsolatos konklúziók
A kutatómunka során a frekvencia és a jelalak módosításának hatásait vizsgáltuk meg
a váltóáramú elektrosztatikus szálképzésre, azon belül is a szálak morfológiájának és a módszer
termelékenységének változtathatóságára voltunk kíváncsiak. A kísérletekhez PVPVA64-et, a
forgalmazott amorf szilárd diszperziók között az egyik legnépszerűbb polimert kívántuk
felhasználni. A kezdeti kísérletek során kiderült, hogy a PVPVA64 az egyenáramú módszerrel
szemben váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel önmagában nem dolgozható fel. A kihívást
a polimer oldat vezetőképességének növelésével és nagy molekulatömegű PEO adagolásával
oldottuk meg, ezáltal már kiváló minőségű szálakat tudtunk előállítani. Az optimalizált
összetétellel kezdetben szinuszjel mellett vizsgáltuk a frekvencia módosításának hatását
40-250 Hz tartományban. Igazoltuk, hogy a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés 50 Hz-től
eltérő frekvenciákon is megvalósítható, azonban egyik esetben sem lehetett az 50 Hz-en
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elérhető maximális 30 mL/h termelékenységet felülmúlni ugyanazt az egytűs szórófejet
alkalmazva. Mivel a frekvencia megváltoztatása nem járt sem a termelékenységre, sem a szálak
morfológiájára nézve előnyökkel, ezért nem találtuk érdemesnek az 50 Hz-es alapértéktől való
eltérést. Szintén igazoltuk, hogy a váltóáramú módszerrel a szinusztól eltérő négyszög,
háromszög és fűrészfog jelalakok mellett is lehetséges a szálképzés, a folyamat ezek közül a
szinuszjellel működött a legstabilabban. Szálátmérő-analízissel igazoltuk, hogy a frekvencia és
a jelalak módosítása nincs jelentős hatással a szálak átmérőjére, valamennyi esetben
szubmikronos átmérőjű szálakat sikerült képezni. Az optimalizált PVPVA64 alapú összetétellel
20% SPIR-tartalmú szálakat állítottunk elő változatlanul hibátlan morfológiával. Szilárdfázisú
analitikai vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a SPIR amorfizálódott a váltáramú módszerrel való
szálképzésnek köszönhetően, azaz amorf szilárd diszperziókat sikerült előállítani.
A várakozásoknak megfelelően az in vitro kioldódásvizsgálatok során igen gyors, 5 percen
belüli hatóanyag-leadást tapasztaltunk a szálképzett gyógyszerformulációból az amorf
hatóanyagnak és a szálas minta nagy fajlagos felületének köszönhetően.
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4.5. Korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzés kifejlesztése5
Az előző fejezetek a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés gyógyszertechnológiai célú
fejlesztéséről szóltak. Gyakran volt olvasható, hogy a váltóáramú módszerrel már laboratóriumi
méretben többszörös termelékenységnövelés érhető el a tápegység egyenáramúról
váltóáramúra cserélésével, az egytűs szórófej megtartásával. Ennek kapcsán merült fel bennünk
a kérdés, hogy a szórófejgeometria módosításával lehetséges-e további méretnövelés
megvalósítása a váltóáramú módszerrel. A tekintélyes termelékenységet elérni képes
nagysebességű elektrosztatikus szálképzéshez (~1500 mL/h, ~450 g/h) hasonló módszer a
korona szórófejes elektrosztatikus szálképzés (27. ábra, 52. oldal), mellyel szintén
figyelemreméltó termelékenység (~100 mL/h) érhető el jóval egyszerűbb technikai kivitel
mellett [145]. Amíg ugyanis a nagysebességű elektrosztatikus szálképzés során a szórófej nagy
frekvencián forog (>10.000 fordulat/perc), addig a lassabban forgó korona szórófejjel
(~100 fordulat/perc) annak nagyobb átmérője miatt a laboratóriumi termelékenység messze
túlszárnyalható. Ezek alapján kézenfekvőnek tűnt a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés és
a korona típusú szórófej összekapcsolásának vizsgálata a nagyobb termelékenység
reményében, amit korábban nem írtak még le a szakirodalomban.
A korona szórófejes kísérletekhez polivinil-pirrolidon K90 (PVPK90, 13. ábra,
36. oldal) mátrixot kívántunk alkalmazni, amely az eddig tárgyalt polimerekhez hasonlóan
fontos hordozó amorf szilárd diszperziók előállítására. A PVPK90-et egyenáramú
elektrosztatikus szálképzéssel számos alkalommal alkalmazták már hatóanyag-tartalmú amorf
szilárd diszperziók előállítására, nagy molekulatömege miatt azonban csak kisebb
térfogatáramokat beállítva tudták feldolgozni (0,5-8 mL/h, [158], [194], [195]). Váltóáramú
elektrosztatikus szálképzésére mindössze egy, már korábban leírt példa található az
irodalomban [155], ennek során azonban a polimert csak nehézségek árán, a módszerhez képest
meglepően alacsony adagolási sebességgel (maximum ~10 mL/h) lehetett feldolgozni.
A korábbi tapasztalatok alapján számításba vettük, hogy szükséges lehet a polimer oldatok
vezetőképességének optimalizálása a jó minőségű szálak előállításához. Modellhatóanyagként
megszokott módon a vízben rosszul oldódó SPIR-t használtuk, melynek felhasználásával
szerettünk volna gyorsított hatóanyag-leadású PVPK90 szálakat előállítani megnövelt
termelékenységgel. A szálképzett és referencia minták szilárdfázisú analitikai vizsgálatára
DSC-t, XRPD-t és Raman mikrospektroszkópiát alkalmaztunk. A minták éles teszteléséhez in
vitro kioldódásvizsgálatokat végeztünk.
5

A 4.5. fejezet a tézisek és publikációk [V] közleményéhez kapcsolódik (119. oldal).
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4.5.1. PVPK90 feldolgozása váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
A PVPK90 korábbi tapasztalatok alapján váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
csak korlátozottan, 10 mL/h maximális adagolási sebességgel volt feldolgozható etanolos
oldatból [155]. Reprodukálva ezt a kísérletet egyértelművé vált, hogy a korlátozott térfogatáram
okozója az erősen cseppező szálképzés, ami a szálas termék elázását, azaz tönkremenetelét
jelentette. A kihívás megoldására a korábban ismertetett módon az oldat vezetőképességét és a
polimerkoncentrációt optimalizáltuk 42 teljes faktoriális kísérleti terv keretein belül
(12. táblázat). A vezetőképesség növelésére SDS-t alkalmaztunk exponenciálisan változtatva a
mennyiségét a polimer oldatokban, ezáltal széles tartományban lehetett a morfológiára
gyakorolt hatásait vizsgálni. A PVPK90 vizsgált koncentrációtartományát korábbi ismereteink,
és a polimer egyenáramú elektrosztatikus szálképzését vizsgáló közlemények alapján
határoztuk meg [155], [158]. Az alkalmazott oldószer továbbra is a DCM-EtOH 1:1 keveréke
volt gyors elpárolgása és jó oldóképessége okán.
12. táblázat A 42 kísérletterv keretein belül vizsgált PVPK90 alapú összetételek.
PVPK90-SDS összetételek 10 mL tiszta DCM-EtOH 1:1-ben feloldva
SDS (mg)
PVPK90
7,5 mg
15 mg
30 mg
60 mg
Sok csepp és
Sok csepp és
Sok csepp és
Sok csepp és
gyöngy, kevés szál
250 mg
gyöngy, kevés szál gyöngy, kevés szál
gyöngy, kevés szál
(65. ábra a)
Cseppek és
Cseppek és
Cseppek és
Cseppek és
gyöngyök, növekvő
gyöngyök, növekvő
500 mg gyöngyök, növekvő gyöngyök, növekvő
szálmennyiség
szálmennyiség
szálmennyiség
szálmennyiség
(65. ábra b)
Romlik a
Kiváló minőségű
Kevés csepp és
Kevés csepp és
szálmorfológia, nő a
szálképzett minta,
cseppek és
750 mg gyöngy, több szál gyöngy, több szál
optimális összetétel
(65. ábra e)
(65. ábra f)
gyöngyök száma
(65. ábra c, g)
(65. ábra h)
Gyenge minőségű
Gyenge minőségű Gyenge minőségű
Gyenge minőségű
szálak, sok csepp és
szálak, sok csepp és
1000 mg szálak, sok csepp és szálak, sok csepp és
gyöngy
gyöngy
gyöngy
gyöngy
(65. ábra d)
A 64. ábrán látható a PVPK90 oldat elektromos vezetése az oldott SDS tömegének
függvényében 500 mg/10 mL oldott polimer esetén. Már kis oldott SDS (7,5 mg/10 mL) is
hétszeresére növelte a DCM-EtOH 1:1 oldatok vezetőképességét ~5 µS/cm-ről ~34 µS/cm-re.
60 mg/10 mL feletti koncentrációknál csökkent a növekedés intenzitása, amely az SDS
oldhatóságának közeledését jelezte.

105

64. ábra PVPK90 oldatok (500 mg polimer/10 mL DCM-EtOH 1:1 oldószer)
vezetőképességének változása az oldott SDS tartalom függvényében. A hibasávok a
szórást jelölik.

65. ábra Váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel készült PVPK90+SDS szálak SEM
felvételei a (a-d) PVPK90 koncentráció függvényében 30 mg/10 mL SDS mellett, és
(e-h) az SDS koncentráció függvényében 750 mg/10 mL PVPK90 mellett. Az optimális
összetételhez tartozó felvételek szaggatott vonallal kerültek kiemelésre.
DCM-EtOH 1:1 oldószer, 60 mL/h, 25 kVRMS.
A kísérletterv keretében megvizsgált összetételek szálképzésekor a kisebb PVPK90
koncentrációknál (250-500 mg PVPK90/10 ml) csak sok cseppet tartalmazó, gyenge minőségű
minták

képződtek

az

alkalmazott

SDS

mennyiségétől
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függetlenül

(65. ábra a, b).

A vezetőképesség növelésével azonban láthatóan kevesebb cseppet tartalmaztak a szálak.
A 750 mg/10 mL PVPK90 és 30 mg/10 mL SDS koncentrációjú oldattal ~75 µS/cm
vezetőképesség mellett kiváló minőségű csepp- és gyöngymentes szálakat tudtunk előállítani
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel, ezért ez az összetétel bizonyult optimálisnak a
további kísérletekhez (65. ábra c, g). A polimerkoncentráció vagy az SDS további növelésével
a szálak vastagodni kezdtek, továbbá egyre több csepp lett megfigyelhető a szálak között
(65. ábra d, h), melynek következtében a szálak rideggé, törékennyé váltak.
Megjegyzendő, hogy a PVPK90-nel a megszokott 30 mL/h helyett 60 mL/h
térfogatáramot tudtunk beállítani ugyanazzal az egytűs szórófejjel az optimalizálás során, ez
azonban termelékenység tekintetében nem jelentett előrelépést a hígabb oldatok miatt.
A vezetőképesség optimalizálásának kulcsszerepét jól szemlélteti a 66. ábra.
SDS alkalmazása nélkül a nem megfelelő vezetőképességű oldatok feldolgozásával csak az
oldat spriccelése, illetve részben szálas minta képződése volt megfigyelhető, amely rögtön
elázott a sok csepp és gyöngy nagy oldószertartalma miatt (66. ábra a). Ezzel szemben a
megfelelő mennyiségű SDS adagolásakor egy könnyen gyűjthető, laza szerkezetű szálfelhő
képződése volt tapasztalható (66. ábra b). A vizsgálatok alapján világossá vált, hogy a PVPK90
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel való feldolgozásához elegendő az oldatok
vezetőképességének optimalizálása. PEO típusú segédanyag adagolására nem volt szükség,
mivel a PVP oldatai tapasztalataink szerint önmagukban is elég érzékenyen reagálnak a
váltóáramú nagyfeszültségre. Emellett a PVPK90-nek kellően hosszú láncai vannak
(Mw=360.000 Da), hogy a képződő szálak ne szakadozzanak szét, ezért emiatt sem kellett másik
hosszú láncú polimert alkalmazni.

66. ábra PVPK90 váltóáramú elektrosztatikus szálképzésének összehasonlítása (a) SDS
adagolása nélkül és (b) 4% SDS adagolással (25 kVRMS, 60 mL/h).
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4.5.2. Megnövelt termelékenységű korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus
szálképzés
Az optimalizált PVPK90+SDS összetétellel egy 110 mm-es korona szórófejjel
(27. ábra, 52. oldal) terveztünk méretnövelt szálképzési kísérleteket végezni egyenáramú és
váltóáramú nagyfeszültséggel. A körülbelül 100 fordulat/perccel forgó korona-szórófejre
egyenáramú nagyfeszültséget kapcsolva a PVPK90+SDS oldatot 100 mL/h-val, azaz legalább
tízszer nagyobb térfogatárammal tudtuk feldolgozni az egytűs egyenáramú módszerhez képest
a szálak minőségének megtartásával (67. ábra a). A korona szórófej esetén viszont az eltérő
geometriája miatt 40 kV feszültséget kellett alkalmazni az egytűs módszernél megszokott
25 kV-hoz képest. 100 mL/h felett a szálak minősége romlani kezdett, 300 mL/h-nál már
láthatóan nagyobb cseppek vegyültek a szálak közé (67. ábra b), és a gyártás során szemmel
láthatóan lecsorgott vagy kifröcskölt az oldat.

67. ábra Korona-szórófejes egyenáramú elektrosztatikus szálképzéssel (C-DCES)
előállított PVPK90+SDS szálak (a) 100 mL/h és (b) 300 mL/h térfogatárammal készült
mintáinak SEM felvétele.
A 110 mm-es korona-szórófejet váltóáramú elektrosztatikus szálképzéshez felhasználva
azt tapasztaltuk, hogy a szálképződés megindulásához legalább 75 kVRMS feszültségre volt
szükség szemben az egytűs módszer ~10 kVRMS értékéhez képest. Ezen túlmenően az eddig
megszokott móddal ellentétben a földelt felületek alkalmazása segítette a szálak gyűjtését.
Ennek oka, hogy a szálfelhő tömegárama olyan nagy volt, amit az elektromos szél önmagában
már nem volt képes elszállítani, ezért földpotenciálra kapcsolt gyűjtővel megnöveltük az
elektromos térerősséget. Ennek hiányában olyannyira lelassult a szálak mozgása, hogy nem
voltak képesek eltávozni a forgó szórófej környezetéből, ezért a frissen adagolt oldat eláztatta
a már kész szálfelhőt. A nagyobb feszültség és a földelt gyűjtő alkalmazása ugyanakkor
megtérült, mivel nagyobb termelékenység érhető el.
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A korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképző berendezéssel 100 mL/h és
1500 mL/h közötti tartományban végeztük szálképzési próbákat 100 egységenként növelve a
térfogatáramot. A tapasztalatok alapján egészen 1200 mL/h-ig stabil szálképzést lehetett
megvalósítani. A térfogatáram 100 mL/h-ról 600 mL/h-ra, majd 1200 mL/h-ig való növelésével
a szálfelhő szemmel láthatóan kiszélesedett és a szálak képződése intenzívebbé vált (68. ábra).
1200 mL/h felett az összegyűjtött szálak egyre nedvesebbek lettek, és az oldat egy része a forgó
szórófej oldalán lecsorgott. A SEM felvételek alapján a térfogatáram széles tartományban
történő változtatása nem befolyásolta a szálak morfológiáját, 100 mL/h-nál és 1200 mL/h-nál
egyaránt csepp- és gyöngymentes szálak figyelhetők meg (69. ábra), hasonlóan az egytűs
módszer 60 mL/h-val készült mintájához (65. ábra c, g, 106. oldal). A tapasztalatok alapján
100 kVRMS fölé nem volt érdemes növelni a feszültség értékét, mivel az nem befolyásolta
észrevehetően a szálak minőségét, sem a termelékenységet.

68. ábra PVPK90-SDS szálak előállítása korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel (a) 100 mL/h, (b) 600 mL/h és (c) 1200 mL/h térfogatárammal.
Paraméterek: 100 kVRMS, a gyűjtő- és a korona szórófej távolsága 75 cm.
1 – Korona szórófej (110 mm); 2 – Szálfelhő (kiemelve); 3 – Földelt rács;
4 – Mérőkondenzátor; 5 – Nagyfeszültségű váltóáramú tápegység.

69. ábra Korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel (a) 100 mL/h és
(b) 1200 mL/h térfogatárammal előállíttott PVPK90+SDS szálak SEM felvétele
(100 kVRMS).
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4.5.3. Hatóanyag-tartalmú szálak előállítása méretnövelt váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel
A PVPK90+SDS optimális szálképzési összetétel birtokában 20% SPIR-tartalmú
szálképzett minták előállítását tűztük ki célul korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel, megnövelt termelékenységgel. A hatóanyag-tartalmú szálak előállítását az előző
pontban leírt módon lehetett megvalósítani a folyamat változása nélkül. A 70. ábra a és b részén
láthatóan a váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel a húszszoros termelékenységnövekedés
ellenére (1200 mL/h, ~110 g/h) a laboratóriumi módszerrel előállított szálmorfológiához
hasonló jó minőségű PVPK90+SDS+SPIR minták keletkeztek.

70. ábra (a) Laboratóriumi egytűs (60 mL/h) és (b) Korona szórófejes (1200 mL/h)
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel előállított 20% SPIR-tartalmú PVPK90+SDS
szálak SEM felvétele (ACES: 25 kVRMS, C-ACES: 100 kVRMS).

71. ábra Laboratóriumi egytűs (60 mL/h, 25 kVRMS) váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel (a) NH4OAc és (b) CaCl2 felhasználásával előállított 20% SPIR-tartalmú
PVPK90 szálak SEM felvétele.
Mivel a PVPK90 mellett alkalmazott SDS erősen felületaktív hatású, ami megnehezíti
a szálas anyagok kioldódási eredményeinek kiértékelését, ezúttal NH4OAc és CaCl2 tartalmú
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hatóanyagos mintákat is készítettünk. Ezeknek a sóknak a koncentrációját úgy állítottuk be,
hogy az oldat vezetőképessége megegyezzen az SDS-sel készült oldat 75 µS/cm vezetési
értékével. Az egyszerű sókkal kapott kiegészítő mintákat már csak laboratóriumi szinten
preparáltuk, ettől függetlenül a kapott morfológia közel megegyezett a korona szórófejjel
előállított szálas anyagokéval (71. ábra a, b).

4.5.4. Méretnövelt váltóáramú elektrosztatikus szálképzés termékeinek szálátmérőanalízise
A különböző szálképző módszerek és a hatóanyag jelenlétének szálmorfológiára
gyakorolt hatását szálátmérő-analízissel vizsgáltuk. A 13. táblázatból kitűnik, hogy a PVPK90
alapú szálas minták többségének átlagos átmérője 1 µm körül ingadozott az alkalmazott
szálképző módszertől vagy szórófejtől függetlenül, a korona szórófejjel elért nagyobb
termelékenység nem befolyásolta jelentősen a szálak vastagságát.
13. táblázat Optimális összetételű placebo és 20% SPIR-tartalmú PVPK90 szálak
átlagos átmérői az alkalmazott szálképző eljárás szerint csoportosítva.
DCES – egyenáramú, C-DCES – korona szórófejes egyenáramú, ACES – váltóáramú,
C-ACES – korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzés. A minták
összetételében az SDS %-os értékei az oldott PVPK90 tömegére értendők
(750 mg/10 mL), míg a SPIR esetében az összes oldott anyag tömegére.
Oldott anyag
10 mL DCM-EtOH (1:1) oldószerben (mg)
Minta
Só
SPIR

750 mg PVPK90+

-

-

4%SDS
30
4%SDS+20%SPIR
30
2,5%NH4OAc
18,8
2,5%NH4OAc+20%SPIR 18,8
0,5%CaCl2
3,3
0,5%CaCl2+20%SPIR
3,3

Átlagos szálátmérő (µm±szórás)
DCES

C-DCES

ACES
nem
0,88±0,27 0,92±0,27
mérhető
0,93±0,35 0,87±0,39 1,14±0,46
195
0,83±0,35
0,72±0,22
192,2
1,07±0,45
1,00±0,59
188,3
1,67±0,69

C-ACES
nem
mérhető
1,07±0,55
0,81±0,32
-

Az egyenáramú nagyfeszültség esetén gyakorlatilag azonos átlagos átmérőket kaptunk
a szórófej típusától (egytűs korona) függetlenül, ahogyan az SDS jelenléte vagy hiánya sem
okozott lényegi különbséget. A váltóáramú elektrosztatikus szálképzés esetén a 20% SPIR-t
tartalmazó PVPK90+SDS szálak átmérője ~20%-kal vékonyabb volt a hatóanyagot nem
tartalmazó szálakénál, és ez a tendencia a termelékenységtől, avagy a szórófej típusától
független volt. Ez a jelenség nem volt meglepő, felidézve a HPMC és HPCMAS vizsgálatait
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hasonló tanulság volt levonható. Érdekes módon ezzel ellentétes hatást lehetett megfigyelni a
hatóanyag-tartalmú, SDS helyett CaCl2-t és NH4OAc-ot tartalmazó szálaknál, ahol a
hatóanyagot nem tartalmazó szálak lettek vékonyabbnak.

4.5.5. Szilárdfázisú analitikai vizsgálatok
A szálképzett gyógyszerformulációkban a hatóanyag fizikai állapotának ellenőrzésére
a megszokott differenciális pásztázó kalorimetriás és röntgen diffrakciós vizsgálati
kombinációt végeztük (72. ábra).

72. ábra Egytűs és korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel készített
PVPK90 alapú szálak és referenciaminták differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) és
röntgen pordiffrakciós (XRPD) vizsgálatának eredményei.
A DSC termogrammok szerint a kristályos hatóanyag olvadása 210°C körül az 5%
SPIR-tartalmú fizikai keveréknél is látható (72. ábra, DSC, a, c). A szálképzett minták görbéjén
nem fedezhetők fel hasonló csúcsok még a méretnövelt korona szórófejes váltóáramú
módszerrel készült minta esetében sem (72. ábra DSC, d-g), amely alapján feltételezni lehet a
SPIR

amorfizálódását.

Visszaemlékezve

a

HPMCAS+SDS

és

a

PVPVA64+SDS

gyógyszerformulációk termogramjára (44. és 62. ábra, 78. és 101. oldal) érdekes megfigyelni,
hogy a PVPK90+SDS szálakban nem volt felfedezhető az SDS bomlására utaló jel ~175°Cnál. Ezek alapján a PVPK90 jobban stabilizálta az SDS-t a hőterhelés során, mint a HPMCAS
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vagy a PVPVA64. A PVPK90 vízvesztése a hatóanyag-tartalmú mintáknál is jól kivehető 50100°C között (72. ábra DSC, b). Az XRPD diffraktogramokon szintén jól kivehetők a kristályos
hatóanyagra utaló jelek a kristályos hatóanyag és a fizikai keverék görbéjén (72.
ábra XRPD, a, b). A hatóanyag-tartalmú szálas gyógyszerkészítményekben nem fedezhetők fel
éles kristályos csúcsok, tehát az XRPD vizsgálatok alapján megerősíthető a SPIR
amorfizálódása a PVPK90 mátrixban.
A nagy termelékenységű korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
készült hatóanyag-tartalmú minták megfelelő homogenitásának ellenőrzésére Raman
térképezést alkalmaztunk (73. ábra). A Raman mikrospektroszkópia az EudFS-sel végzett
vizsgálatoknál

leírt

megkülönböztetésére

okokból
(50.

különösen

ábra,

87.

alkalmas

oldal).

a

kristályos

Referenciaként

és

amorf

filmöntéssel

SPIR
készült

PVPK90+SDS+20%SPIR mintát mértünk meg. Mivel az öntött film lassan száradt, ezért a
SPIR jóval nagyobb eséllyel kristályosodott ki benne, mint a szálképzés során pillanatszerűen
megszáradó szálakban. Ennek megfelelően az öntött filmben inhomogén hatóanyageloszlás
figyelhető meg helyenként a közel 100% hatóanyag-tartalmat is elérve (világos színnel jelezve,
73. ábra a). Az inhomogenitás közepén felvett spektrumon megfigyelhető 1690 cm-1 Raman
csúcs jelenlétével egyértelműen azonosítható a kristályos SPIR. Ezzel szemben valamennyi
hatóanyag-tartalmú szálképzett mintában homogén hatóanyageloszlás figyelhető meg, még a
nagy termelékenységű korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel készült
szálakban is (73. ábra b). Ebben az esetben a kristályos SPIR 1690 cm-1-nél látható csúcsa
összeolvad a szomszédos csúccsal, és egy csökkent intenzitású, de kiszélesedett csúcs mérhető,
amely amorf hatóanyag jelenlétére utal. A Raman mikrospektroszkópiás analízis a DSC és
XRPD vizsgálatokkal karöltve megerősítette, hogy amorf szilárd diszperziókat sikerült
előállítani.

73. ábra A PVPK90+SDS+20%SPIR összetetétel (a) filmöntéssel és (b) korona szórófejes
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel (C-ACES) készült (1200 mL/h, 100 kVRMS)
formulációinak Raman térképe. A SPIR-tartalom szemléltetése különbőző színekkel
látható 0,0 (0%, fekete) és 1,0 (100%, fehér) értékek között.
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4.5.6. Hatóanyag-tartalmú PVPK90 szálak in vitro kioldódásvizsgálata
A hatóanyag-tartalmú szálas mintákon in vitro kioldódásvizsgálatokat végeztünk
(74. ábra). A kristályos SPIR lassú és részleges oldódásával szemben valamennyi vizsgált
szálképzett mintánál gyorsított hatóanyag-leadás figyelhető meg. A PVPK90+SDS+SPIR
szálakból kevesebb, mint 5 perc alatt a hatóanyag teljes dózisa oldatba került gyorsított
kioldódást demonstrálva. A méretnövelt korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel (1200 mL/h) és a laboratóriumi egytűs váltóáramú módszerrel (60 mL/h)
ugyanolyan mértékű volt a hatóanyag-leadás sebessége, tehát a nagyobb termelékenység
láthatóan nem befolyásolta a kioldódást.

74. ábra. A SPIR kioldódása korona szórófejes váltóáramú és váltóáramú módszerrel
szálképzett PVPK90 szálakból. A hibasávok a szórást jelölik (n=3). 25 mg SPIR dózis,
900 mL pH= 6,8 100 mM foszfát puffer, USP II módszer (lapát), 100 fordulat/perc,
37 °C.
Az SDS helyett CaCl2-t és NH4OAc-t tartalmazó minták kioldódása ~75%-ig
emelkedett, majd telítésbe hajlott. A jelenség hátterében a kristályos SPIR kicsapódása állt,
amelyet PVP mellett szolubilizáló anyag hozzáadásával (mint az SDS) lehetett elkerülni [158].
Az SDS-nek tehát ebben az esetben kettős szerep jutott, egyrészt ionos vegyületként növelte a
PVPK90 szálképző oldatának vezetőképességét, másrészt felületaktív anyag lévén
megakadályozta a SPIR kicsapódását a kioldóközegből. Ezek alapján azonban felmerült a
kérdés, akárcsak a HPMCAS+SDS (4.2.6 alfejezet, 78. oldal) és a PVPVA64+SDS (4.4.7
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alfejezet, 101. oldal) szálak esetében, hogy a gyors és teljes kioldódás nem csak az SDS-nek
köszönhetően állt-e fenn. Ennek megválaszolására az optimális összetétellel azonos
PVPK90+SDS+SPIR fizikai keveréket is kioldódásvizsgálatnak vetettük alá. Hiába
tartalmazott azonban SDS-t a szálképzett mintával azonos összetételű fizikai keverék, ezzel
mindössze 75%-os kioldódás volt elérhető a vizsgálat két órája alatt. Önmagában tehát a
felületaktív SDS alkalmazása nem volt elegendő a gyors kioldódáshoz, az amorf
hatóanyagforma és a szálak nagy fajlagos felülete is szükséges volt a figyelemre méltó 5 percen
belüli kioldódás eléréséhez.

4.5.7. Korona szórófejes váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel kapcsolatos
konklúziók
A

váltóáramú

elektrosztatikus

szálképzéssel

önmagában

csak

korlátozottan

feldolgozható PVPK90 felhasználásával sikerült jól szálképezhető összetételt kikísérletezni a
polimerkoncentráció és a polimer oldatok vezetőképességének optimalizálásával. Ezt követően
méretnövelt szálképzést valósítottunk meg korona típusú forgó szórófejet alkalmazva, amivel
a laboratóriumi szintű egyenáramú elektrosztatikus szálképzéshez képest váltóáramú
elektrosztatikus szálképzéssel 120-szoros termelékenységnövekedést sikerült elérnünk. A nagy
termelékenységű korona szórófejes váltóáramú módszerrel hatóanyag-tartalmú szálakat is
előállítottunk a kiváló szálmorfológiát megtartva. A DSC, XRPD és Raman vizsgálatokkal nem
tudtunk kristályos SPIR-t kimutatni a szálképzett hatóanyag-tartalmú mintákban. A szálátmérőanalízis alapján nem találtunk szignifikáns különbséget a laboratóriumi és a megnövelt
termelékenységű korona szórófejes váltóáramú módszerrel készült szálak átmérői között, azok
átlagértéke minden esetben 1µm körül volt. Amíg azonban az SDS-t tartalmazó mintáknál a
SPIR hatására a szálak vékonyodtak, CaCl2 és NH4OAc mellett a szálak vastagodása volt
megfigyelhető a hatóanyag adagolásával. Az in vitro kioldódásvizsgálatok során az SDStartalmú mintákból azonosan gyors, 5 percen belüli hatóanyag-leadást tapasztaltunk, míg a
CaCl2-t és NH4OAc-ot tartalmazó mintáknál a hatóanyag kicsapódására következtettünk.
Az SDS-nek ezek alapján kettős szerepe volt a vizsgált szálakban, mivel a polimer oldat
vezetőképességének növelésén túl szolubilizáló hatása révén megakadályozta a SPIR
kicsapódását a kioldódás során. Mindezek alapján az új korona szórófejes váltóáramú módszer
gyógyszeripari környezetben is alkalmazható lehet szálas amorf szilárd diszperziók
előállítására.
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4.6. Összefoglalás
Munkánk

során

váltóáramú

elektrosztatikus

szálképzéssel

vizsgáltuk

gyógyszertechnológiailag fontos polimerek szálképezhetőségét, a frekvencia és a hullámjelalak
hatását a termelékenységre és a szálak morfológiájára, valamint a méretnövelési lehetőségeket.
Sikerült megvalósítanunk a forgalmazott amorf szilárd diszperziós készítményekben
leggyakrabban alkalmazott polimerhordozók feldolgozását, mint a hidroxipropil-metilcellulóz,
a

hidroxipropil-metilcellulóz-acetát-szukcinát,

a

polivinilpirrolidon

K90

és

a

polivinilpirrolidon-vinil-acetát kopolimer. A váltóáramú módszerrel gyengén szálképezhető
polimereket többféle stratégiát alkalmazva sikerült feldolgozni. Ennek során a mátrix polimer
mellett nagy molekulatömegű PEO-kat alkalmaztunk, megnöveltük az oldat vezetőképességét
vagy mindkét lehetőséget együttesen vetettük be. Igazoltuk, hogy váltóáramú elektrosztatikus
szálképzés során az oldatok vezetőképességének optimalizálása kulcsfontosságú lehet a
megfelelő minőségű szálak előállításához. Az optimalizált összetételekkel valamennyi esetben
kiváló minőségű hatóanyag-tartalmú szálakat sikerült előállítani az egyenáramú módszerhez
képest megnövelt termelékenységgel. A szilárdfázisú analitikai vizsgálatok alapján amorf
szilárd diszperziókat sikerült előállítani. Ennek, valamint a minták nagy fajlagos felületének
köszönhetően a célnak megfelelően gyorsított és pH-függő hatóanyag-leadást értünk el.
Sikerült megvalósítani egy új típusú metakrilát terpolimer, az Eudragit® FS feldolgozását
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel, és a vastagbélre célzott gyorsított hatóanyag-leadású
készítményeket előállítani.
Igazoltuk, hogy a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés a szinusz mellett négyszög,
háromszög és fűrészfog jelalakok mellett is megvalósítható többféle frekvencián, de ez nem jár
jelentős termelékenységbeli vagy a szálak minőségének javulásával.
A váltóáramú elektrosztatikus szálképzést korona típusú forgó szórófejjel kapcsolva új
szálképző módszert fejlesztettünk. Az új, korona-váltóáramú elektrosztatikus szálképző
módszerrel két nagyságrenddel nagyobb termelékenységet értünk el a laboratóriumi méretű
egytűs elektrosztatikus szálképzéshez képest. In vitro kioldódásvizsgálatokkal igazoltuk, hogy
a nagy termelékenység ellenére a szálak minősége gyakorlatilag változatlan maradt, hasonlóan
gyors kioldódást figyeltünk meg, mint a laboratóriumi váltóáramú elektrosztatikus
szálképzéssel készült minták esetében.
Kutatásaink alapján úgy találtuk, hogy a váltóáramú elektrosztatikus szálképzés
alkalmas módszer lehet folyamatos gyógyszergyártósorok formuláló lépéseként, képes annak
minőségi és mennyiségi követelményeit is kielégíteni.
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5.

Tézisek és a tézisek alapjául szolgáló publikációk listája

Tézisek
1. Elsőként dolgoztam fel váltóáramú oldószeres elektrosztatikus szálképzéssel a hidroxipropilmetilcellulózt (HPMC 2910 5 mPa·s), a forgalmazott amorf szilárd diszperziós készítmények
leggyakrabban alkalmazott hordozóját. A polimer rossz szálképezhetőségének kihívását kis
mennyiségű, nagy molekulatömegű polietilén-oxid (PEO) segédpolimerek alkalmazásával
oldottam meg (100 kDa, 1 MDa és 4 MDa molekulatömegű PEO-k). A megnövelt (3-6-szoros)
termelékenységgel szálképzett spironolakton-tartalmú amorf szilárd diszperziókkal gyorsított
hatóanyag-leadást valósítottam meg a nagy fajlagos felületnek és az amorfizálódott
hatóanyagnak köszönhetően. [I]
2. Elsőként valósítottam meg a rosszul szálképezhető hidroxipropil-metilcellulóz-acetátszukcinát (HPMCAS) váltóáramú elektrosztatikus szálképzését fokozott (3-6-szoros)
termelékenységgel.

A cellulóz-éter

mellett

nagy molekulatömegű

polietilén-oxidokat

alkalmaztam (100 kDa és 1MDa PEO-k) a szálképezhetőség javítására. Bizonyítottam a
polimer oldat optimális vezetőképességének kritikus szerepét váltóáramú elektrosztatikus
szálképzés során. A spironolakton-tartalmú HPMCAS alapú amorf szilárd diszperziókkal a
vékonybél pH-ján (pH=6,8) gyorsított hatóanyag-leadást sikerült megvalósítani. [II]
3. Elsőként dolgoztam fel az Eudragit® FS anionos metakrilát terpolimert egyenáramú
elektrosztatikus szálképzéssel. Ugyancsak elsőként igazoltam, hogy az Eudragit® FS polimer
váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel segédanyagok alkalmazása nélkül is kitűnően
feldolgozható többféle oldószerrel is, az egyenáramú elektrosztatikus szálképzéshez képest
többszörös (3-6-szoros) termelékenységgel. Az új, váltóáramú elektrosztatikus szálképzéssel
sikerrel állítottam elő a gyomorsavval szemben ellenálló, ám a vastagbél pH-ján gyorsított
hatóanyag-leadásra képes szálas spironolakton-tartalmú Eudragit® FS formulációkat. [III]
4. Elsőként vizsgáltam a frekvencia és a jelalak módosításának hatását a váltóáramú
elektrosztatikus szálképzésre. Megmutattam, hogy a korábban alkalmazott 50 Hz-es szinuszjel
helyett négyszög-, háromszög- és fűrészfogjel is alkalmas a szálképzés kivitelezésére 40 Hz és
250 Hz között, ám ez sem termelékenységnövekedést, sem szálátmérő csökkenést nem
eredményezett. A tesztek megvalósításához új, gyorsított hatóanyag-leadásra képes
modellrendszert fejlesztettem ki a forgalmazott amorf szilárd diszperziós készítményekben
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egyik leggyakrabban alkalmazott PVPVA64 hordozóval, PEO segédpolimer alkalmazása és az
oldat vezetőképességének beállításával. [IV]
5. Kifejlesztettem egy új, méretnövelt elektrosztatikus szálképző módszert, a korona szórófejes
váltóáramú elektrosztatikus szálképzést. A korona típusú szórófej és a váltóáramú
nagyfeszültség együttes alkalmazásával viszonylag kis forgási sebesség (100 fordulat/perc)
esetén is sikerült a laborszintű egyenáramú módszerhez képest akár két nagyságrenddel
nagyobb – 10 mL/h helyett 1200 mL/h – adagolási sebességet elérni és feldolgozni
(a vezetőképesség beállításával) a PVPK90 oldatokat. A jelentős termelékenységnövekedés
ellenére változatlan szálmorfológiát tapasztaltam, amit gyorsan oldódó spironolakton-tartalmú
szálak méretnövelt előállításával reprodukáltam. Mindebből következően az új módszer képes
lehet kielégíteni a gyógyszerkészítmény-gyártás termelékenységi és minőségi igényeit. [V]

A tézisek alapjául szolgáló publikációk
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