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1. Bevezetés 

A mai fejlesztési portfólióban található kismolekulás gyógyszerjelöltek nagy része rosszul 

oldódik vízben, ami számos nehézséget okoz a szájon át bevehető szilárd dózisformák vagy a 

parenterális készítmények előállítása során.1 Ahhoz, hogy a biológiailag hatékony 

hatóanyagokat alkalmassá tegyék gyógyszerészeti alkalmazásra, először a molekulák oldódási 

tulajdonságait kell javítani, mivel ez a legtöbb esetben hozzájárul a biológiai hasznosulás 

növekedéséhez. 

Ennek a kihívásnak a leküzdésére különböző készítményfejlesztési stratégiák állnak 

rendelkezésre, amelyek közül az amorf szilárd diszperziók (ASD-k) előállítása egyre nagyobb 

érdeklődést mutat a termékek előnyös kioldódásának köszönhetően.2 A fő kihívást az olyan 

stabil összetételek kifejlesztése jelenti, melyekkel elkerülhető a hatóanyagok kristályosodása a 

feldolgozás, tárolás és alkalmazás során. Napjainkban számos technika áll a technológusok 

rendelkezésére a stabil ASD-k előállítására, mint például az általánosan használt porlasztva 

szárítás és olvadék extrudálás. Azonban más új, és ígéretes technológiákat is kifejlesztettek 

erre a célra. Ezen innovatív módszerek egyike az elektrosztatikus szálképzés, amely egy 

nagyon kíméletes, folyamatos technológia, a megfelelő száradás szobahőmérsékleten és 

légköri nyomáson elérhető vele. 

Bár az elektrosztatikus szálképzés energia- és oldószerigénye alacsony, a 

gyógyszeriparban forgalmazott termékek esetében még nem alkalmazzák a technológiát. 

Ennek az az oka, hogy foglalkozni kell a rossz porfolyási tulajdonságokkal jellemezhető 

elektrosztatikus szálképzéssel előállítható (ES) szálak méretnövelt gyártásával és 

feldolgozásával, miközben az alkalmazott, gyakran újszerű technológiai megoldásoknak meg 

kell felelniük a szigorú gyógyszeripari követelményeknek. Például a leggyakoribb nagyméretű 

elektrosztatikus szálképzési módszerek, az úgynevezett „szabad felületű” elektrosztatikus 

szálképzési technológiák gyógyszeripari szempontból hátrányosak lehetnek, mivel a 

gyúlékony, illékony oldószerek gyors elpárolgása kockázatos, és megnehezíti az állandó 

minőségű termékek előállítását.3 A megfelelő mennyiségű szálas anyagok biztonságos 

                                                 

1 Williams, H.D., Trevaskis, N.L., Charman, S.A., Shanker, R.M., Charman, W.N., Pouton, C.W., Porter, 

C.J., 2013. Strategies to address low drug solubility in discovery and development. Pharmacological reviews 65, 

315-499. 
2 Van den Mooter, G., The use of amorphous solid dispersions: A formulation strategy to overcome poor 

solubility and dissolution rate. Drug Discovery Today: Technologies, 2012. 9(2): p. e79-e85. 
3 Miloh, T., B. Spivak, and A. Yarin, Needleless electrospinning: Electrically driven instability and multiple 

jetting from the free surface of a spherical liquid layer. Journal of Applied Physics, 2009. 106(11): p. 114910. 
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előállításához éppen ezért alkalmasabb berendezések fejlesztésére és alkalmazására van 

szükség. Ezenkívül fontos az ES szálakhoz kapcsolódó készítményfejlesztési stratégiák és 

feldolgozási lépések vizsgálata is, mivel csak néhány publikáció foglalkozik a szálak végső 

dózisformákban történő alkalmazásával.4 

A folyamatos gyártás (CM) bevezetése tovább növelheti az érdeklődést az elektrosztatikus 

szálképzés irányába, mivel a gyógyszeripar egyre nyitottabb a gyógyszerfejlesztések ilyen 

jellegű változásaira.5 Bár az elektrosztatikus szálképzés folyamatos technológia, a 

szakirodalomban nem találunk példát ES szálakat tartalmazó tabletták folyamatos úton történő 

gyártására. Ezenkívül ritkán kutatott terület más, szálakat tartalmazó gyógyszerformák 

folyamatos előállítása is. A folyamatos technológiák legfőbb előnyei, hogy költség- és 

energiahatékonyabb, környezetbarátabb és gyorsabb gyártáshoz vezethetnek, míg a folyamatok 

összekapcsolása a folyamatfelügyelő és analizáló technológiák (PAT) eszközeivel biztosíthatja 

az állandó termékminőséget.6 Az elektrosztatikus szálképzés, a CM és a PAT együttes 

alkalmazása azonban még nem valósult meg. 

A szakirodalom elektrosztatikus szálképzéssel és a szálak feldolgozásával kapcsolatos 

területének feltérképezése után a kísérleti munka fő céljai már megfogalmazhatók voltak: 

- a polimer hatásának vizsgálata az ES minták kioldódására annak érdekében, hogy 

megtaláljuk az optimális összetételt az azonnali hatóanyag felszabadulású rendszer 

nagysebességű elektrosztatikus szálképzés (HSES) segítségével történő előállításhoz; 

- az ES anyagokat tartalmazó tabletták gyártásához kapcsolódó lehetséges folyamatos 

feldolgozási lépések vizsgálata; továbbá roncsolásmentes, in-line alkalmazható 

analitikai módszerek kidolgozása a kristályos nyomok mérésére; 

- integrált rendszer kifejlesztése az ES anyagok folyamatos feldolgozására, amely 

adagolásból, homogenizálásból és tablettázásból áll; emellett a hatóanyag-tartalom 

kísérlet közbeni mérése folyamatosan roncsolásmentes, in-line analitikai eszközökkel; 

- a HSES-t más, iparban alkalmazott oldószeralapú ASD előállítási módszerekkel 

történő összehasonlítása, különösen az általánosan használt porlasztva szárítással; 

- az őrlési módszerek hatásának vizsgálata az ES szálak adagolhatóságára, és üvegek 

folyamatos töltése a HSES által előállított őrölt szálakkal. 

                                                 

4 Démuth, B., et al., Development and tableting of directly compressible powder from electrospun 

nanofibrous amorphous solid dispersion. Advanced Powder Technology, 2017. 28(6): p. 1554-1563. 
5 Lee, S.L., et al., Modernizing pharmaceutical manufacturing: from batch to continuous production. Journal 

of Pharmaceutical Innovation, 2015. 10(3): p. 191-199. 
6 Fonteyne, M., et al., Process analytical technology for continuous manufacturing of solid-dosage forms. 

TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2015. 67: p. 159-166. 
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2. Módszerek 

2.1 Minta előállítás 

Egytűs elektrosztatikus szálképzés (SNES) 

A hatóanyag-tartalmú szálak kis mennyiségben történő előállítását SNES módszerrel 

hajtottuk végre. Az alkalmazott berendezés egy 0,5 mm belső átmérőjű fém tűből, egy 

nagyfeszültségű egyenáramú tápból, egy fecskendő pumpából és egy földelt gyűjtőből állt. 

Nagysebességű elektrosztatikus szálképzés (HSES) 

A hatóanyag-tartalmú szálak nagy léptékű gyártása a kutatócsoportunkban kifejlesztett 

HSES technológiával történt. A fő különbség az SNES-hez képest az volt, hogy a HSES esetén 

egy forgó, korong alakú rozsdamentes acél szórófejet alkalmaztunk a fém tű helyett.  

Porlasztva szárítás és elektroporlasztás 

A porlasztva szárításhoz és az elektroporlasztáshoz a fentebb említett forgó szórófejjel 

ellátott HSES-készüléket alkalmaztuk. A fő különbség az volt, hogy kisebb viszkozitású 

oldatokat használtunk mint az elektrosztatikus szálképzés esetén. Továbbá a porlasztva szárítás 

esetén nem alkalmaztunk nagyfeszültséget. 

Filmöntés 

A hatóanyagot tartalmazó oldatot négyzet alakú szilikon formába öntöttük (3 × 50 × 50 

mm), és 3 napig szobahőmérsékleten szárítottuk  

A szálas minták folyamatos gyűjtése 

Az ES szálak összegyűjtésére két módszert alkalmaztunk. Az első esetben egy mozgó 

polipropilén nemszőtt szövedéket helyeztünk a földelt gyűjtő elé. A másik esetben egy ciklont 

használtunk a gyűjtéshez. 

Őrlés 

Az ES szálak őrlése elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy csökkentsük a szálak 

hosszát és így egy jobb porfolyási tulajdonságokkal jellemezhető porformát kapjunk. A kutatás 

során a következő őrlési módszereket próbáltuk ki: szita alkalmazása, kalapácsos malom, 

kónikus őrlő és oszcillációs őrlő.  

Adagolás 

A porok és porkeverékek adagolására egy Brabender DDW-MD0-MT típusú ikercsigás 

gravimetrikus adagolót és egy LABORETTE 24 vibrációs adagolót használtunk. 

Folyamatos homogenizálás 

A folyamatos homogenizálást egy TS16 QuickExtruder® készülékkel hajtottuk végre.  

Tablettázás 

A tablettákat egy Dott Bonapace CPR-6 excenteres tablettázó gépen préseltük. 
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2.2 Jellemzési módszerek 

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 

A minták morfológiáját és méretét egy JEOL JSM 6380LA típusú pásztázó 

elektronmikrószkóppal vizsgáltuk. 

Polarizált fénymikroszkópia 

A kristályos nyomok vizsgálatára egy OLYMPUS C4040 Z típusú kamerával felszerelt 

Carl Zeiss Jena Amplival polarizációs mikroszkópot használtunk.  

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A mintákat egy Setaram DSC 92 típusú DSC készülékkel vizsgáltuk. 

Termogravimetriás elemzés (TGA) 

A minták termogravimetriás vizsgálatát egy Q5000 TGA készülékkel végeztük el. 

Por-röntgendiffrakció (XRPD) 

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

határoztuk meg.  

In-vitro kioldódás vizsgálat 

Az in-vitro kioldódásokat egy Pharmatest PTWS 600 kioldó készülékkel vizsgáltuk, 

amihez egy Agilent 8453 UV–Vis spektrofotométer kapcsolódott. 

Boroszkóp 

A kioldóközegben történő kicsapódást egy 5 mm külső átmérőjű szondával ellátott 

Olympus A50372A típusú boroszkóppal vizsgáltuk. 

Raman-spektroszkópia és -térképezés 

Egy Horiba Jobin-Yvon LabRAM, külső, 785 nm-es dióda lézerforrással összekötött 

berendezéssel és egy Olympus BX-40 optikai mikroszkóppal vizsgáltuk az ASD-ket. 

Porok és porkeverékek jellemzése 

A következő, gyakran alkalmazott porkarakterizálási technikákat használtuk a kutatás 

során: tömörítetlen és tömörített halmazsűrűség teszt, rézsűszög mérés és lézer diffrakció. 

Tabletták jellemzése 

A tabletták jellemzésére általánosan mért tulajdonságokat határoztunk meg, mint például 

a keménység, kopási veszteség, nedvességtartalom és vastagság. 

Közeli infravörös spektroszkópia (PAT-eszközként használva) 

Egy Bruker MPA többcélú FT-NIR spektrométert alkalmaztunk az egyik PAT-eszközként.  

Raman-spektroszkópia (PAT-eszközként használva) 

A másik alkalmazott PAT eszköz egy Kaiser RamanRxn2® hibrid in situ spektrométer 

volt, amely egy gyógyszerészeti területen használható (PhAT) szondával volt összekötve. 
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3. Eredmények 

3.1 Spironolakton-tartalmú szálas minták előállítása elektrosztatikus szálképzéssel és 

a tabletták előállításához szükséges folyamatos feldolgozási lehetőségek vizsgálata  

A különböző polimerek és a polimer-hatóanyag arányok összehasonlítását az ES szálak 

kioldódási tulajdonságai alapján végeztük. A legnagyobb kioldódást a 40% spironolaktont 

(SPIR-t) és a 60% polivinil-pirrolidon vinil-acetát kopolimert (PVPVA64-et) tartalmazó 

összetétellel sikerült elérni, így a HSES-kísérletet ezzel a hatóanyag-polimer aránnyal végeztük 

el. Az alapvető jellemzési módszerek (DSC, XRD, SEM, kioldódás teszt) eredményei 

hasonlóságot mutattak az SNES és a HSES által készített szálas minták között, ami 

megerősítette a méretnövelés sikerességét. Ily módon körülbelül 35-ször nagyobb 

termelékenységet értünk el, és a kapott szálak mennyisége lehetővé tette a tabletták 

előállításához szükséges további feldolgozási lépések vizsgálatát. A kutatás során a folyamatos 

gyűjtést, őrlést, adagolást és tablettázást vizsgáltuk, hogy lássuk az ES szálak folyamatos 

feldolgozásának lehetőségeit (1. ábra). Minden vizsgált feldolgozási lépés megvalósíthatónak 

bizonyult, és jó kioldódási tulajdonságokkal jellemezhető tablettákat sikerült előállítani. 

 
1. ábra Az elektrosztatikus szálképzésen alapuló folyamatos feldolgozási rendszer lehetséges lépései. 

(A zölddel kiemelt lépések voltak részletesen vizsgálva a kísérletek során.) 
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A hatóanyag ASD-ből történő kristályosodásának elkerülése a készítményfejlesztés 

legfontosabb része, mivel az ASD-k stabilitásának meg kell felelnie a hatósági 

követelményeknek. Az instabil ASD-k alacsonyabb kioldódásúak lehetnek, és így alacsonyabb 

a biológiai hozzáférhetőségük is; ezért előfordulhat, hogy ezekből a készítményekből a 

kioldódás és a biológiai hasznosulás nem érheti el az engedélyezési szempontból várt értékeket. 

Ezeket a tényeket figyelembe véve a kristályos hatóanyag-tartalom kioldódásra gyakorolt 

hatásának vizsgálata volt a munka következő része. Egyértelmű korrelációt figyeltünk meg a 

kristályos hatóanyag-tartalom és a kioldódási százalékok között, ezért roncsolásmentes, in-line 

alkalmazható NIR- és Raman-spektroszkópián alapuló analitikai módszereket fejlesztettünk ki 

a kristályos nyomok mérésére (2. ábra). A kioldódási tesztek és a spektroszkópiás méréseken 

alapuló kalibrációk eredményei lehetővé teszik számunkra, hogy megjósoljuk az új 

porkeverékek és tabletták kioldódását. Ily módon a kristályos nyomok észlelhetők a folyamatos 

gyártás során, és a rossz termékek könnyen kiszűrhetők már a folyamat közben. 

 
2. ábra A kioldódási profil becslésének egy lehetséges módja. 

3.2 Itrakonazol-tartalmú őrölt, ES szálakat tartalmazó tabletták előállítása 

folyamatos feldolgozási lépéseken keresztül 

Az előző fejezetben bebizonyítottuk, hogy az ES anyagot tartalmazó tabletták előállítása 

folyamatos feldolgozási lépéseken keresztül megvalósítható. A szálas minták folyamatos 

homogenizálását és tablettázását együtt azonban korábban nem vizsgáltuk. Ezért a 

kutatómunka következő lépése során kifejlesztettünk egy integrált rendszert, amely magába 

foglalta a folyamatos adagolást, homogenizálást és tablettázást, ahol a fent említett PAT 

eszközöket alkalmaztuk a homogenizátumban lévő ASD-tartalom folyamat közbeni nyomon 

követesére (3. ábra). 
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3. ábra A folyamatos homogenizáláshoz összeállított rendszer. 

Az itrakonazolt (ITR-t) és a PVPVA64-et tartalmazó szálakat vibrációs adagolóval 

sikeresen adagoltuk egy ikercsigás homogenizáló berendezésbe, amelyben az ES anyag 

teljesen elkeveredett a többi segédanyaggal. A folyamatos monitorozás eredményei azt 

mutatták, hogy a folyamatos homogenizáláshoz összeállított rendszer alkalmas ES szálakat 

tartalmazó tablettázási porkeverékek előállítására, miközben a minőség a folyamat közben 

nyomon követhető az alkalmazott PAT eszközökkel (4. ábra). Az elkészített tabletták 

teljesítették az USP <905> hatóanyag-tartalom egységesség vizsgálatára vonatkozó 

követelményeket, amely szintén a folyamatos homogenizálás sikerét bizonyította. Ezenkívül a 

folyamatos úton előállított tabletták UV-Vis mérései igazolták a NIR- és Raman-

spektroszkópián alapuló módszerek megbízhatóságát, így a hagyományosan használt 

roncsolásos és off-line UV-Vis elemzés helyettesíthető az in-line alkalmazható, 

roncsolásmentes NIR- és Raman-spektroszkópiával. A tesztelt PAT eszközök alkalmazása 

csökkenti a minőség-ellenőrzés idejét több mint egy napról körülbelül tablettánként 10 

másodpercre, és lehetővé teszi a visszacsatolásos szabályozó rendszerek beillesztését a 

folyamatos gyártósorba. 

 

4. ábra A folyamatos homogenizálás nyomonkövetése NIR- és Raman-spektroszkópiával. (A szürkével 

kiemelt rész jelzi az állandósult állapot elérését.) 
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3.3 Elektrosztatikus szálképzéssel és porlasztva szárítással előállított SPIR-tartalmú 

ASD-k összehasonlítása 

A kutatómunka következő részében összehasonlítást végeztünk a porlasztva szárítással, 

hogy kiderítsük, mik lehetnek az elektrosztatikus szálképzés előnyei az iparban leggyakrabban 

alkalmazott oldószer-alapú módszerhez képest. A porlasztva szárított (SD) és ES mintákat, 

amelyek 40 % SPIR-t és 60 % PVPVA64-et tartalmaztak, sikeresen állítottuk elő ugyanazzal 

a készülékkel. Mind az SD, mind az ES minta amorfnak bizonyult a DSC és az XRPD 

eredményei alapján, de a két anyag kioldódása eltérő volt (5. ábra). Az SD részecskék 

kioldódási százaléka hasonló volt a kristályos hatóanyag kioldódásához, amely feltételezte, 

hogy a hatóanyag kikristályosodott az ASD-ből a kioldódás során. A kioldó közegben a 

csapadékot boroszkóppal figyeltük meg, míg a Raman-spektroszkópia is megerősítette a kioldó 

közeg által kiváltott kristályos SPIR megjelenését az SD mintában. 

 

4. ábra A kristályos SPIR (krist.SPIR), az SD szemcsék és az ES szálak kioldódási profiljai. 

Alkalmazott paraméterek: 37 ± 0,5 ° C, 900 ml 0,1 M HCl kioldóközeg, 50 mg hatóanyag-tartalom, 

„ütögetett kosár” módszer, 50 fordulat/perc, n = 3. 

Az SD és ES mintákat Raman-térképezéssel és polarizált fénymikroszkóppal is vizsgáltuk, 

hogy feltárjuk a kristályosodás eredetét (6. ábra). Mindkét analitikai módszer kristályos 

nyomokat jelzett az SD mintákban, amelyek nem jelentek meg az ES anyagban. Az 

eredmények azt sugallták, hogy az SD szemcsék molekuláris diszperzitása egyenlőtlen, ami 

kristályos nyomok kialakulásához vezethetett. 

További vizsgálatok azt mutatták, hogy a szárítási sebesség óriási hatással van az ASD-k 

minőségére. A lassú oldószer elpárolgással jellemezhető filmöntés alacsony kioldódású 

terméket eredményezett, míg az elektroporlasztott szemcsék majdnem hasonló kioldódást értek 

el, mint az ES minták. Az utóbbi minta megerősítette, hogy az elektrosztatikus erők 

elősegíthetik az oldószer elpárolgását, mivel az oldószerek mennyisége megegyezett a 

porlasztva szárításnál felhasználttal, de a termék kioldódása magasabb volt az 

elektroporlasztásnál, ami arra utal, hogy jobb molekuláris diszperzitást sikerült így elérni. 
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5. ábra Az ES szálak és az SD szemcsék Raman-térképezésének eredménye. 

3.4 Az ES minták folyamatos betöltése üvegekbe: Az őrlés hatása a betöltés 

tulajdonságaira 

Ahogy az az előző fejezetekből látható, az elektrosztatikus szálképzés a porlasztva szárítás 

folyamatos alternatívája lehet, és az ES mintákat tartalmazó tabletták folyamatos előállítása is 

megvalósíthatónak bizonyult. A kutatómunka következő részében az elektrosztatikus 

szálképzést, mint a fagyasztva szárítás folyamatos alternatíváját vizsgáltuk, hogy lássuk a 

technológia alkalmazhatóságát a rekonstituciós adagolási formák előállítása esetén. Ennek a 

kutatásnak a fő célja az injekciós üvegek töltése volt, mivel ez lenne az első példa ES anyagok 

üvegekbe történő töltésére annak érdekében, hogy rekonstitúciós készítményként alkalmazható 

terméket hozzanak létre. 

Nagyobb mennyiségű, vorikonazolt és szulfobutiléter-β-ciklodextrint tartalmazó, ES 

szálakat sikeresen állítottunk elő vizes oldatból HSES-sel. Ezután a szálas anyagot hat részre 

osztottuk, és különböző módszerekkel (kalapácsos malom, kónikus és oszcillációs őrlő) és 

különböző méretű sziták segítségével őröltük. Az összes őrölt mintát három alapvető 

porjellemzési módszerrel vizsgáltuk, így az őrölt ES anyagok összehasonlítása megvalósítható 

volt. Ezenkívül a vibrációs adagolóval végzett adagolási kísérletek lehetővé tették annak 

vizsgálatát, hogy az őrlési folyamatok milyen hatással vannak a portöltési tulajdonságokra. Az 

anyagi tulajdonságokat leíró jellemzőkből felépített részleges legkisebb négyzetek (PLS) 

modell és az adagolási kísérletek relatív szórás (RSD) értékei azt mutatták, hogy a fő anyagi 

tulajdonságok összefüggnek az RSD-vel (7. ábra). Ez azt jelenti, hogy például a kis 

tömörítetlen (ρtömörítetlen) és tömörített sűrűségű (ρtömörített), valamint kis térfogati és felszíni 

súlyozott átlaggal (D [4,3], D [3,2]) jellemezhető porok nagyobb RSD értéket mutattak az 

adagolás során, ezáltal az injekciós üveg töltésének reprodukálhatósága az ilyen poroknál 

rosszabb lesz. 

Amellett, hogy ez volt az első olyan vizsgálat, melynek során sikerült az ES anyagot 

üvegekbe tölteni, a többváltozós adatelemzést is sikeresen alkalmaztuk az őrlési módszerek 

adagolásra gyakorolt hatásának vizsgálatára. Ily módon a jövőben könnyebb lehet a megfelelő 

őrlési módszer kiválasztása, így csökkenthető a fejlesztések idő és az anyagfelhasználás. 
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6. ábra Az épített PLS modell főkomponens-együtthatóinak (scores) és főkomponenseinek (loadings) 

együttes ábrázolása. 

4. Tézisek 

1. Igazoltuk, hogy a polivinil-pirrolidon vinil-acetát kopolimer (PVPVA64) kiválóan 

alkalmas azonnali hatóanyag-leadású spironolakton (SPIR)-tartalmú termékek 

elektrosztatikus szálképzéssel történő előállítására, s nagy mennyiségű - akár 40% - 

amorf hatóanyagot is hatékonyan stabilizál. Kifejlesztettük a szálas SPIR/PVPVA64 

termékek folyamatos gyártási eljárását nagysebességű elektrosztatikus szálképzés 

alkalmazásával. [I, II, V] 

2. Elsőként bizonyítottuk, hogy az elektrosztatikus szálképzéssel előállított termékek 

folyamatos gyűjtése, őrlése és feldolgozása tablettává lehetséges. Megállapítottuk, 

hogy a szálas termék önmagában nehezen, de nagy szemcseméretű mikrokristályos 

cellulózzal végzett homogenizálást követően megbízhatóan adagolható, és további 

segédanyagokkal keverve jól tablettázható. [I, IV, V] 

3. Igazoltuk, hogy a SPIR kioldódását negatívan befolyásoló kristályos hatóanyag-

tartalom in-line nyomon követésére roncsolásmentes Raman- és közeli infravörös 

(NIR) spektroszkópiás módszerek kiválóan alkalmasak, lehetővé téve kristályos 

nyomok detektálását folyamatos gyártás során. A módszerek alkalmazásával a 

kioldódás jóslása is lehetővé válik, ezáltal a hosszadalmas, kevés elemszámmal 

végrehajtott kioldódás tesztek helyettesíthetők gyors, nagy elemszámra vonatkozó 

modell-alapú eljárásokkal. [I] 

4. Elsőként valósítottuk meg szálas termékek folyamatos homogenizálását és tablettázását 

oly módon, hogy mind a segédanyagok, mind a szálas minta adagolása folyamatos 

módon történt. Igazoltuk, hogy a Raman- és NIR-spektroszkópiás módszer alkalmas a 

szálasanyag-tartalom és így a hatóanyag-tartalom folyamatos nyomon követésére, 

melyre a szakirodalomban korábban nem volt példa. A hatóanyag-tartalom 
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meghatározására és az in-line analitikai módszerek validálására az UV-Vis 

spektrofotometriás módszert találtuk alkalmasnak. A folyamatos úton előállított 

tabletták teljesítették az USP <905> jelzésű hatósági követelményeket, melyek a 

hatóanyag-tartalom egységességére vonatkoznak. [III, IV, V] 

5. Igazoltuk, hogy lehetséges ugyanazzal a készülékkel porlasztva szárított és szálas 

amorf szilárd diszperziós termékeket előállítani.  Megállapítottuk, hogy porlasztva 

szárított azonnali hatóanyag-leadású rendszerekből jelentősen kisebb a kioldódás 

mértéke, mint azonos összetételű szálképzett termékek esetében. Bizonyítottuk, hogy a 

porlasztva szárított termékben levő kristályos nyomok indukálják a hatóanyag 

kicsapódását a kioldódás során, míg az elektrosztatikus szálképzéssel előállított minták 

nem tartalmaznak kristályos nyomokat. Ezzel igazoltuk az előállítási módszer és a 

technológiai paraméterek kiemelkedő szerepét az amorf szilárd diszperziók 

technológiájában.  [II, V] 

6. Elsőként bizonyítottuk, hogy lehetséges gyógyszeripari körülmények között, 

folyamatos üzemmódban, elektrosztatikus szálképzéssel előállított szálas termékeket 

adagolni. Többváltozós adatelemzés alkalmazásával összefüggést állapítottunk meg a 

különböző módon őrölt elektrosztatikus szálképzéssel előállított minták 

portulajdonságai, és adagolási jellemzői között. [IV, V, VI, VII] 

5. Az eredmények alkalmazása 

A vízben rosszul oldódó gyógyszerjelöltek növekvő száma abba az irányba tereli a 

gyógyszeripari vállalatokat, hogy reformálják meg a jelenlegi kutatásokat és fejlesztéseket, 

valamint a gyógyszergyártást, és arra ösztönzi őket, hogy foglalkozzanak új formulázási 

stratégiákkal, például az ASD-k előállításával. Ezenkívül a folyamatos technológiák 

megjelenése a gyógyszeriparban szintén megköveteli a hagyományos gyógyszeripari 

gyakorlatok átalakulását. A változások végrehajtása azonban lassú és költséges folyamat, mivel 

a kisebb vállalatok nem rendelkeznek tapasztalattal az innovatív készítményfejlesztési 

stratégiák, a PAT eszközök és a CM területén. 

A doktori kutatómunka során két innovatív gyógyszeripari irányzat, nevezetesen az ASD 

és a CM kombinációjának előnyeit mutattuk be. Ez az újszerű megközelítés az ES szálak 

folyamatos feldolgozásának fejlesztése felé megkönnyítheti az új technológia és a kapcsolódó 

PAT eszközök ipari alkalmazását. Ezenkívül hozzájárulhat az elektrosztatikus szálképzés 

elterjedéséhez a gyógyszeriparban. 
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