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1. Bevezetés 

 

A gyógyszerkémiában a szervezetben zajló oldódási folyamatok kiemelt jelentőségűek. 

Mivel testünk 60%-a víz, a bennünk zajló biológiai és kémiai folyamatok ebben a közegben, 

oldott állapotban mennek végbe. A gyógyszerkészítmények hatóanyagának a szervezetbe kerülés 

után ki kell oldódnia a gyógyszerformából, ezután fel kell szívódnia, majd a hatás kifejtéséhez 

szükséges koncentrációt kell elérnie receptor környezetében.  

A gyógyszerek tervezésében egyre nagyobb jelentősége van az oldhatóság 

meghatározásának, valamint annak, hogy megbízható módszerekkel megbecsüljük a vegyületek 

várható oldhatóságát kémiai szerkezetük alapján vagy egyéb fizikai-kémiai paramétereik 

ismeretéből. 

A vegyületek vízben való oldhatósága a farmakokinetikai, stabilitási vizsgálatok és 

formulálási eljárások kivitelezése szempontjából is alapvetően fontos. A gyógyszervegyületek 

oldhatóságának ismerete elengedhetetlen a gyógyszerkészítés folyamatában is mind ipari, mind 

patikai környezetben. Az oldhatóság ismerete szükséges a megfelelő segédanyagok és 

vivőanyagok megválasztásakor a gyógyszerformulálás során. A nem megfelelően kiválasztott 

segédanyagok a gyógyszerkészítés során inkompatibilitást eredményezhetnek, amely a gyógyszer 

minőségének romlását vagy hatásának elvesztését eredményezheti. 

A gyógyszeriparban egy potenciális gyógyszerjelölt molekulából valószínűtlen, hogy 

sikerül gyógyszert kifejleszteni, ha a molekula gyenge abszorpciós tulajdonsággal rendelkezik. A 

gyenge abszorpció egyik lehetséges oka a molekula csekély vízben való oldhatósága [1]. Ennél 

fogva nagy szükség van a vegyületek vízoldhatóságának ismeretére, mivel ez lehetővé teszi a 

vegyület farmakokinetikai paramétereinek előrejelzését, és elősegíti az ígéretes gyógyszerjelölt 

molekula szelekcióját. Ennek a felismerésnek a következményeként került bevezetésre a BCS 

(Biopharmaceutics Classification System) szerinti osztályozás. A gyógyszerjelölt vegyületek (jó 

ill. rossz) oldhatóságán és (jó ill. rossz) permeábilitásán alapuló besorolás négy (I.-IV.) csoportot 

különít el, mely alkalmas annak megítélésére, hogy milyen felszívódás várható [2]. 

A gyógyszerkutatás különböző fázisaiban az oldhatóság meghatározási módszerek 

különbözőek. A korai fázisban elegendőek a tájékoztató adatok, később azonban nagy pontosságú 

eredményekre van szükség. 
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A tudomány és a technika fejlődésével egyre modernebb módszerek állnak rendelkezésre 

az oldhatóság mérésére, melyek nagymértékben automatizáltak és kellő gyorsaságúak. 

Ugyanakkor megmaradt a régi klasszikus meghatározás (telítéses-rázótölcséres módszer) 

jelentősége, amely etalonnak tekinthető az újabb módszerek kifejlesztéséhez. 
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2. Irodalmi háttér 

 

2.1. Az oldhatóság fogalma, jelentősége a gyógyszerészetben  

 

A gyógyszervegyületek kémiailag különböző szerkezetűek, ebből ered, hogy 

viselkedésükben, valamint fizikai-kémiai paramétereikben, köztük az oldhatóságban is 

különböznek egymástól. Az oldhatóság tehát az anyag szerkezetéből eredő molekuláris 

tulajdonság, anyagi minőségre jellemző érték. 

A szervezet működéséhez szükséges biológiai, kémiai és biokémiai folyamatok vizes 

közegben mennek végbe. A gyógyszervegyületek hatásának feltétele tehát a megfelelő 

vízoldhatóság. 

A szervezet vízterei a poláris anyagok számára kedvező oldószerek, tehát a 

felszívódáshoz és a kiürüléshez a gyógyszermolekuláknak hidrofil tulajdonságokkal kell 

rendelkezniük. A membránokon való átjutáshoz viszont lipofil karakterre van szükség. Az ideális 

gyógyszermolekulák tehát mind lipofil, mind hidrofil tulajdonsággal rendelkeznek. 

Megfigyelhető azonban, hogy az utóbbi évtizedek gyógyszerjelölt molekulái egyre növekvő 

molekulatömeggel és egyre nagyobb lipofilitással rendelkeznek. Ennek megfelelően csökken, 

illetve háttérbe szorul a hidrofil tulajdonság, ami rossz biohasznosíthatóságot eredményezhet [3]. 

Az oldhatóságnak igen fontos gyógyszerészeti vonatkozásai vannak a gyógyszerkutatás, 

gyógyszerfejlesztés, gyógyszerformulálás, gyógyszerellenőrzés és a farmakológia terén. 

A gyógyszerkutatás felfedező (discovery) szakaszában az oldhatóság ismerete segíti a potenciális 

vezérmolekulák keresését és osztályba sorolását (BCS rendszer). A hatóanyag optimalizálás 

során lehetővé teszi a szerkezetkémiai módosítások tervezhetőségét. A gyógyszerkutatás 

fejlesztési (development) fázisában az oldhatóságnak jelentős szerepe van a várható 

farmakokinetikai viselkedés (felszívódás, eloszlás, kiürülés) előrejelzésében és a gyógyszerré 

fejleszthetőség megítélésében. A gyógyszerkutatás fázisainak megfelelően a 

gyógyszervegyületek különböző oldhatósági értékeinek meghatározására van szükség. A 

gyógyszerkutatás felfedező fázisában a gyógyszerjelölt molekulák kinetikai oldhatóságát, a 

fejlesztési fázisban a vegyületek termodinamikai oldhatóságát határozzák meg. 
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Az oldhatóság ismerete szükséges a gyógyszerformulálás optimalizálásához, a megfelelő 

sóforma kiválasztásához [4-6], és a gyógyszergyártás során a gyártási folyamatok 

optimalizálásához. A gyógyszerforma, az összetétel és a gyártási technológia megválasztását 

preformulálási vizsgálatok előzik meg. Ez azt a fejlesztési szakaszt takarja, amely alatt a 

hatóanyag fizikai és kémiai tulajdonságait derítik fel, hogy számára stabil és hatékony 

gyógyszerformát találjanak. A formulálás a hatóanyagot tartalmazó megfelelő gyógyszerforma 

előállításának szakasza. Mind az oldatos, mind a heterogén szilárd készítmények esetén 

vizsgálják többek között a hatóanyag oldhatóságát különböző polaritású vizes és szerves 

oldószerekben. Ionizálható vegyületeknél az oldhatóság pH-függésének vizsgálata is szükséges. 

A kémiai változás nélkül lezajló halmazállapot-változást fizikai inkompatibilitásnak 

nevezzük. Ez a jelenség a gyógyszer pontos adagolását vagy elkészítését akadályozza. 

Megnyilvánulhat túltelített oldatból való alkotórész kiválásában, és oldószerváltozást követő 

komponenskiválásban is. Az is előfordulhat, hogy a hatóanyag egyszerűen oldhatatlan a rendelt 

oldószerben.  

Az oldhatóság a gyógyszerkönyvben is megjelenik, mint minőségi kritérium. Az Európai 

(Ph. Eur.) és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) szinte minden kémiai alapanyagnál 

vizsgáltatja az oldódást. Az oldódás ellenőrzése általános minőségi (azonossági és tisztasági) 

vizsgálat, eredményét különböző típusú szennyeződések befolyásolhatják. 

Mindezen okoknál fogva az oldhatóság szerepe a gyógyszerkutatásban jelentősen 

megnövekedett. Az oldhatóság témaköréről, és befolyásoló tényezőiről számos kiváló könyv és 

cikk biztosít háttérismereteket a témával foglalkozó szakemberek és kutatók számára, 

hivatkozásaim alapjait is ezen irodalmi források adják. 

 

2.1.1. Az oldhatóság definíciója és fajtái 

 

Az oldhatóság témakörének részletes tárgyalása előtt szükségesnek tartom a témához 

kapcsolódó alapfogalmak tömör összefoglalását. Valamely anyag oldhatóságát telített oldatának 

koncentrációjával jellemezzük. A gyógyszerészetben az alábbi oldhatósági fogalmakat 

különböztetjük meg.  
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Termodinamikai (egyensúlyi) oldhatóság, S 

A termodinamikai oldhatóság számértéke megadja a termodinamikai egyensúlyban lévő 

heterogén, kétkomponensű rendszer oldat és oldandó anyag  oldatfázisának koncentrációját. 

Értéke adott nyomáson és hőmérsékleten állandó, anyagi minőségre jellemző. Ionizálható 

molekulák esetében az oldhatóság pH-függést mutat. 

 

Kinetikai oldhatóság, S
APP

 

A kinetikai oldhatóság nem azonos a termodinamikai, (egyensúlyi) oldhatósággal. A 

vizsgált heterogén rendszerekben a mintavételkor érvényes, pillanatnyi oldhatóságot mérik, mivel 

a mérési eljárás során nem hagynak elég időt a termodinamikai egyensúly kialakulására. A 

kinetikai oldhatóság a telített oldat koncentrációja adott időpillanatban nézve: amikor először 

történik csapadékkiválás a még termodinamikai egyensúlyban nem lévő oldatban. Egy vegyület 

esetében a kinetikai oldhatóság mindig következetesen magasabb oldhatósági értéket jelent, mint 

az egyensúlyi oldhatóság, amely a definícióból is egyértelműen következik. A kinetikai 

oldhatóság meghatározását a gyógyszerkutatás kémiai felfedező fázisában végzik, ahol még nincs 

szükség pontos oldhatósági eredményekre, hanem elegendő a vegyületek oldhatóságának 

körülbelüli ismerete, a vegyület orális aktivitásának előrejelzésére. Ez a fizikai-kémiai paraméter 

ugyanis lehetővé teszi a gyógyszerjelölt molekulák várható orális abszorpciójának megítélését.  

 

Intrinsic oldhatóság, S0 

A szabad sav vagy bázis egyensúlyi oldhatósága azon a pH-n, ahol a vegyület nemionizált 

formában van jelen. 

 

Oldékonyság 

Az oldékonyság a gyógyszerkönyv tájékoztató adata, mely jól definiált jelzőkkel megadja 

azt az oldószer-intervallumot ml-ben, amelyben az anyag 1 grammnyi mennyisége feloldódik. A 

gyógyszervegyületeket oldékonyságuk alapján a következőképpen soroljuk be a 

gyógyszerkönyvben (Ph. Hg. VIII.). 
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 nagyon bőségesen oldódik   1 

 bőségesen oldódik   1 - 10 

 oldódik     10 - 30 

 mérsékelten oldódik   30 - 100 

 kevéssé oldódik    100 - 1 000 

 alig oldódik     1 000 - 10 000 

 gyakorlatilag nem oldódik  10 000 

 

Oldhatósági szorzat, L, Ksp 

Rosszul oldódó elektrolitok esetében használjuk az oldhatósági szorzatot az oldhatóság 

megadására. Az oldhatóság és az oldhatósági szorzat összefüggő, de nem azonos kémiai 

fogalmak. Valamely elektrolit oldhatósága az adott só azon mennyisége, amely egységnyi 

térfogatú telített oldatban van jelen. Az oldhatósági szorzat egy egyensúlyi állandó, értéke csak a 

hőmérséklettől és az anyagi minőségtől függ [7]. Az oldhatóság azonban attól is függ, hogy az 

oldatban milyen egyéb anyagok vannak jelen. Saját ion hozzáadásával a só oldhatósága 

csökkenthető (ellenion-hatás) [7].  

Az oldhatóság és az oldhatósági szorzat kapcsolata. 

A moláris oldhatóság a telített oldatban az ionok egyensúlyi koncentrációjával egyenlő 

adott hőmérsékleten. Például: S a BaSO4 moláris oldhatósága.  

BaSO4  Ba
2+

 + SO4
2

 

Az oldódási folyamat egyensúlyából látható, hogy a  Ba
2+

 = SO4
2

 = S vagyis az 

ionkoncentrációk azonosak a moláris oldhatósággal. Értékükből számítható a BaSO4 oldhatósági 

szorzata:  

L =  Ba
2+

 × SO4
2

 = S×S = S
2
 S = L  (1)

 

AmBn összetételű rosszul oldódó elektrolit esetében a moláris oldhatóság a következő 

összefüggés alapján számítható ki: 

S = { LAmBn / (m
m

 × n
n
)}

1/(m+n)
 (2) 
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2.1.2. Az oldhatóság kifejezése 

 

Az oldhatóságot különböző koncentrációegységekben és dimenziókban adhatjuk meg. Bár 

az SI-rendszer iránymutató kellene, hogy legyen, az irodalomban még sincs egységes gyakorlat 

az oldhatóság megadására. Kifejezhető egységnyi oldószerben oldott anyagmennyiséggel, ez 

esetben S-sel jelöljük. Leggyakrabban a következő megadási formákat használják: g/100ml, g/ml, 

mg/ml, mg/100 ml, µg/ml, mmol/l, mmol/dm
3
, µmol/dm

3
 vagy mól/ l (M/liter) - utóbbi esetben 

moláris oldhatóságról beszélünk. Az egységnyi oldószerben oldott anyagmennyiségek számszerű 

értékei logaritmizálva is megadhatók. Ez esetben a az oldhatóság jelölése logS. A logaritmizált 

oldhatóság megadható pS formájában is melynek pontos jelentése: 

pS =  log S = log 1/S (3) 

A fentiek miatt fontos, hogy mérési eredményeink megadásakor pontosan jelöljük, hogy 

milyen mértékegységet használunk. 

 

2.2. Az oldhatóság fizikai-kémiai tartalma, oldódáselméletek 

 

Az oldatok olyan többkomponensű rendszerek, melyekben két vagy több molekula vagy 

ionfajta homogén eloszlásban van jelen. Az oldatok a három halmazállapot bármely 

kombinációjából létrejöhetnek, de minden esetben egyetlen fázisból állnak. A kémiában a 

folyadék halmazállapotú oldatok a legfontosabbak, amelyek gázoknak, folyadékoknak vagy 

szilárd anyagoknak folyadékokban való oldásával nyerhetők.  

 

2.2.1. Az oldódás típusai 

 

Valamely anyagnak egy oldószerben való oldódása különböző típusú folyamatok szerint 

mehet végbe. 

Kémiai oldódás esetében az anyagban mélyreható változás történik, új kémiai vegyületek 

keletkeznek és az anyag fizikai módszerekkel eredeti formájában és összetételében nem nyerhető 

vissza.  

Olyan esetekben, amikor az oldószer és az oldott anyag nem lép kémiai reakcióba, de 

számottevő erősségű kapcsolat alakul ki az oldószer és az oldott anyag molekulái vagy ionjai 
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között, szolvatációról beszélünk. Ha az oldószer víz, akkor a folyamatot hidratációnak nevezzük. 

A víz jó oldószere a sóknak, mivel nagy a dipólus momentuma és a relatív permittivitása. 

 

2.2.2. Az oldódás folyamata 

 

Valamely oldott anyagnak adott oldószerben való oldhatósága állandó hőmérsékleten és 

nyomáson a vizsgált rendszer oldási szabadentalpiájától (Gibbs-féle egyenlet) függ: 

G  = H – T  S  (4) 

A fizikai és kémiai folyamatok önmaguktól mindig meghatározott irányba mennek végbe. 

A folyamatok irányára vonatkozó tapasztalatokon alapszik a termodinamika második főtétele. 

Zárt rendszerekben a kémiai és fizikai átalakulások végbemenetelének lehetőségét jellemző 

mennyiség az entrópia. [8] 

A folyamatok önként a munkavégzés irányába mennek végbe, vagyis: G <  [8]. 

A G nagyságát és előjelét a H és T× S tagok nagysága és előjele határozza meg. 

A G <  feltétel megvalósulhat ha: 

 H <  és S   vagy  S < , de ez utóbbi esetben H   T× S  

 H   és S   és T× S  H 

Alacsony hőmérsékleten általában azok a folyamatok mennek végbe önként, amelyeknél 

H < , a T × S tag pedig kicsi. Ez esetben a szabadentalpia-változást ( G) gyakorlatilag a 

reakció entalpiaváltozása ( H) szabja meg. Magas hőmérsékleten a G értékét főleg az 

entrópiaváltozás ( S) értéke határozza meg. Míg köztes hőmérsékleten mind a H, mind pedig a 

S szerepe jelentős. 

Egy kristályos szilárd anyag esetében a kristály csúcsain és szélein elhelyezkedő ionok 

hidratálódnak először. Ennek következtében csökken a hidratálódott ion és a szomszédos 

kristálybeli ionok közötti vonzóerő mértéke. A hidratáció legyőzi azt az energiát (ún. 

rácsenergiát), amely az ionokat a kristályrácsban összetartja (ionos kötés) és a hidratálódott ion a 

rácsból kiszakad. Az ion hidratációja energiaváltozással járó folyamat, ezt hidratációs vagy 

szolvatációs entalpiának nevezzük. Ha szolvatációs entalpia nagyobb, mint a rácsenergia, akkor 

az oldódás exoterm folyamat. Ha a szolvatációs energia kisebb, mint a rácsenergia, akkor az 

oldódás folyamata endoterm. 
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Az oldódási folyamat önként való végbemenetele az entrópiától is függ. Általában az 

entrópia nő az oldódás során, mivel csökken a rendszer rendezettsége, vagyis a rendezett 

kristályos állapotból kevésbé rendezett oldat jön létre. (A rendezettség csökkenésével nő az 

entrópia.) Ha az oldódás folyamán a rendszer entrópiája jelentős mértékben megnő, az azt 

eredményezheti, hogy egy endoterm folyamat önként végbemegy. Egyes esetekben az oldódás 

entrópiacsökkenéssel jár, ez akkor alakul ki, amikor nagy rendezettségi fokú hidrátburok alakul 

ki, például fémionok esetében. 

Nemionos vegyületek esetében hidrogénkötés jön létre a vízzel és ez már elegendő ahhoz, 

hogy a kristályrács szétessen. Ezen vegyületek kristályrácsában ugyanis a molekulák közötti 

összetartóerő lényegesen kisebb, mint az ionok között az ionrácsos kristályban. 

Az igen kis kötőerővel egymáshoz kapcsolódó molekulák esetében az ún. diszperziós 

hatás okozza az oldódást. 

Ha egyre több szilárd anyagot juttatunk az oldószerbe, elérünk egy olyan állapothoz, 

amikor az oldószer már nem képes több szilárd anyagot oldani, ez az ún. telített oldat. Itt 

időegység alatt a szilárd anyag annyi molekulája lép az oldószerbe, mint ahány az oldószerből 

kiválik a szilárd fázisra, tehát az oldhatóság az oldott anyag egyensúlyi megoszlását szemlélteti 

az oldószer és a szilárd fázis között. Vizes oldatokban a telítés azt a dinamikus egyensúlyi 

állapotot jelöli, amikor az oldat koncentrációja már nem növelhető tovább. Az oldhatóság adott 

oldószerben állandó hőmérsékleten nem függ attól, hogy milyen mennyiségű vagy felületű 

szilárd anyag van a telitett oldattal egyensúlyban. Az oldódás mértéke adott hőmérsékleten 

nagymértékben függ az oldott anyag és az oldószer minőségétől. 

 

2.2.3. Az oldódás sebessége és egyensúlya 

 

Az oldódási folyamat minimálisan három lépésből áll. Az első lépésben az oldószer eljut 

az oldandó anyaghoz. Második lépés maga az oldódás a szilárd anyag felületén, amelynek során a 

szilárd anyag közvetlen környezetében az oldat telített lesz az oldandó anyagra nézve. Legvégül 

pedig az oldott anyag ebből a telített oldatrészből elszállítódik a kisebb koncentrációjú 

oldatrészek felé. Általában a 2. lépés a leggyorsabb. A sebesség meghatározó lépés az oldódási 

folyamatban a harmadik, a diffúziós lépés, mert ennek a legkisebb a sebessége [9]. 
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Ugyanaz az anyag akkor oldódik gyorsabban, ha nagyobb felületen érintkezik az 

oldószerrel. A keverés során keletkező örvénylés elsodorja a szilárd anyag felületéről azt az 

oldatrészt, amelyben nagyobb az oldott anyag koncentrációja és kevésbé tömény oldatrészeket 

juttat oda. Amíg koncentrációkülönbség áll fenn az oldatban, addig szilárd anyag felületéről a 

molekulák az oldat belseje felé vándorolnak. Így a kristállyal érintkező oldat töménysége 

befolyásolja, hogy milyen gyorsan oldódik fel az anyag.  

Az ionok/molekulák oldatba juttatásának sebessége azt fejezi ki, hogy időegység alatt 

egységnyi felületen hány mol ion/molekula lép ki a kristályból. Az ionok/molekulák kiválásának 

sebessége pedig, az időegység alatt egységnyi felületen a kristályba beépülő ionok/molekulák 

számát jelenti mol-ban kifejezve. Telített oldatnak nevezzük azt az oldatot, amely a szilárd 

anyaggal egyensúlyban van. A telített oldatnál kisebb koncentrációjú oldatot telítetlennek 

mondjuk. Túltelített az az oldat, amely nagyobb mennyiségű oldott anyagot tartalmaz, mint 

amennyi adott hőmérsékleten oldhatóságának megfelelne. Ilyen rendszer pl. akkor jön létre, ha 

adott hőmérsékletről egy telített oldat elkezd hűlni és benne a kristálygóc-képződés különféle 

gátlások miatt nem indul meg. A rendszer ekkor metastabil állapotban van, ezért különböző 

behatásokra, pl. kristálygóc-bejuttatás (beoltás), rázás, stb. megindul a kristályok kiválása és az 

oldat telítetté válik [7]. 

Az oldódási sebességre vonatkozó egyik alapösszefüggést Noyes és Whitney állapították 

meg (1897).  

Dr = 
hV

)cc(DA s

 (5)
 

Ahol Dr az oldódás sebessége, D a diffúziós koefficiens, A a szilárd anyag felületének nagysága, 

cs az anyag koncentrációja a diffúziós rétegben (azaz tulajdonképpen a vegyület oldhatósága), c 

az anyag pillanatnyi koncentrációja az oldat többi részében, h konstans (értéke függ a 

viszkozitástól és a keverés mértékétől), V az oldat térfogata [10]. 
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2.2.4. Az oldhatóságot befolyásoló tényezők 

 

Egy vegyület adott oldószerben kialakuló termodinamikai oldhatóságát többféle tényező 

befolyásolhatja. Ezek a befolyásoló tényezők lehetnek:  

 hőmérséklet, nyomás 

 idegen anyag jelenléte (oldószer és az anyag tisztasága) 

 segédoldószerek, segédanyagok, felületaktív anyagok jelenléte [11] 

 az anyag tulajdonságai (kristályforma, méret) 

 a közeg pH értéke és az ionizáció 

 polimorf és amorf állapot 

 tökéletlen oldódás 

 túltelített oldat képződése 

 aggregáció 

 micellaképződés, stb. 

 

2.2.4.1. Hőmérséklet hatása az oldhatóságra  

 

Amint ezt a 2.2.2. fejezetben tárgyaltam, oldáskor az állandó nyomáson és hőmérsékleten 

az oldatban beálló egyensúlyt a Gibbs-féle egyenlet irányítja. 

A negatív G érték kedvez az oldódás végbemenetelének. Az anyagok oldását mindig 

kíséri hőváltozás. Az oldás exoterm, ha a folyamat hőfelszabadulással jár (ekkor az oldat 

felmelegszik) és endoterm, ha a folyamatot hőfelvétel kíséri (ekkor az oldat lehűl). Az 

egyenletből is következik, hogy az anyagok oldhatóságát a hőmérséklet befolyásolja. Az anyagi 

minőségtől függően a hőmérséklet emelésével az oldhatóság növekszik (NaNO3), csökken 

(Na2SO4) vagy nem változik jelentősen (NaCl) (1. ábra) [12].  

Az anyagok oldhatóságának változása a hőmérséklettel az oldódás exoterm vagy 

endoterm jellege alapján megjósolható. Ha az anyag oldódása exoterm folyamat, akkor az 

oldhatóság a hőmérséklet emelésével csökken. Ha azonban egy vegyület oldhatósága endoterm 

folyamat, akkor az oldhatóság a hőmérséklet emelésével növekszik. Amennyiben az anyag 
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oldódását nem kíséri hőváltozás, abban az esetben az oldhatóság gyakorlatilag független a 

hőmérséklettől. 

 

1. ábra Az anyagok oldhatóságának változása  

 

 

2.2.4.2. Molekulaszerkezet és oldhatóság 

 

Az oldódás során kölcsönhatások alakulnak ki az oldat összetevői (oldószer és oldott 

anyag) között. A kölcsönhatások erősségét elsősorban az összetevők molekulaszerkezete 

határozza meg. 

A víz poláris jellegű oldószer. A vízben az apoláris gázok, folyadékok és molekulák csak 

kismértékben oldódnak. Az apoláris szerkezeti rész mellett poláris csoportot tartalmazó 

molekulák nagyobb mértékben, az oldatban töltéssel rendelkező erősen poláros ionkristályok 

pedig kifejezetten jól oldódnak. 

Tapasztalati szabályként alkalmazható, hogy a "hasonló a hasonlóban oldódik”, azaz a 

poláris molekulák poláris oldószerekben, az apoláris anyagok apoláris oldószerekben oldódnak 

jól. Az oldott anyag akkor elegyedik korlátlanul az oldószerben, ha az oldott anyag és az oldószer 

molekulái között hasonló kölcsönhatások alakulnak ki, mint amilyen kölcsönhatások az oldandó 
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anyag, illetve az oldószer molekuláit is összetartják. Egy anyag valamely oldószerben történő 

oldását nemcsak a kölcsönhatások jellege, hanem azok erőssége is befolyásolja [12]. 

Azok az anyagok, amelyek apoláris és poláris szerkezeti részeket is tartalmaznak, 

általában jól oldódnak apoláris és poláris oldószerben is. 

 

2.2.4.3. A közeg pH értéke és az ionizáció 

 

A molekula kémiai karaktere, ionizálhatósága hatással van a vegyület oldhatóságára. A 

közeg pH-ja a vegyület ionizáltsági állapotának változtatásával módosítja az oldhatóságot. Ennek 

részletezésére a disszertáció 2.2.5 fejezetében kerül sor.  

 

2.2.4.4. Idegen anyag jelenléte, az oldószer és az anyag tisztasága 

 

Előfordulhat, hogy egy anyag oldhatóságát az oldószer szennyezettsége vagy magában az 

oldott anyagban található szennyeződések befolyásolják. A szennyeződések, melyek 

oldékonyabbak a vizsgált anyagnál, nagy mérési hibákat okozhatnak, különösen a nem specifikus 

analitikai eljárások során. Közismert, hogy a radioanalitikai méréseknél gyakori az oldékonyság 

túlbecslése, mivel a radioaktív anyagok gyakran tartalmaznak érzékelhető mennyiségű 

szennyeződéseket [10].  

További gyakori hiba az oldhatóság méréseknél, hogy nagy feleslegben alkalmazzák a 

mérendő anyagot a telítés létrehozására. Ez ugyanis a nem megfelelő tisztaságú anyagok esetében 

növeli az oldékony szennyeződések mennyiségét a vizes fázisban. Ezért optimálisan csak kis 

mennyiségű anyagfelesleget kellene használni a telítési egyensúly létrehozására. A 

szennyeződések elsősorban a folyadékelegyek oldataiban okoznak súlyos mérési hibákat. Szilárd 

anyagok oldásakor, ha a szennyeződés kioldódik a vizsgált anyagból az analízis során, olyan kis 

mennyiségben van jelen az oldatban, hogy általában nem okoz lényeges hibát [10].  

Ha tehát az oldhatóság meghatározásánál nemspecifikus analitikai eljárást alkalmazunk 

nagyon fontos, hogy a vizsgált anyag kellően nagy tisztaságú legyen. 
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2.2.4.5. Az anyag tulajdonságai, kristályforma, méret  

 

A Gibbs egyenletben szereplő entrópia tényezőt az anyagra jellemző tulajdonságok is 

befolyásolják. Ezen anyagi minőségre jellemző tulajdonságok közé tartozik a méret és a 

kristályforma. A valódi oldatokban a rendszer entrópiája ezekből adódóan eltér az ideális elegyek 

entrópiájától. 

Ha egy oldatban a molekulák mérete nagymértékben eltér egymástól, a rendszerben 

létrejön egyfajta hajlam arra, hogy a kisebb molekulák a nagyobb molekulák közötti résekben 

helyezkedjenek el. Ez a konfiguráció rendezettebb, mint a teljesen véletlenszerű elrendezés, ezért 

ebben az esetben az elegy entrópiája kisebb, mint egy ideális elegy esetében. 

A molekulák alakja, kristályformája is befolyásolja a keverék entrópiáját. A pálca és 

korong alakú molekulák rotációs rendeződést mutatnak tiszta, vegyítetlen állapotban. Ez a 

rendeződés azonban megszűnik, ha vegyítjük őket gömb alakú molekulákkal. Így a keletkezett 

rendszer entrópiája nagyobb lesz az ideális elegy esetében feltételezettnél, mert a keverékben 

nagyobb mértékű rendezetlenség áll be. 

További jelenség, amivel számolnunk kell az oldódási folyamatnál, a szilárd anyag 

kristályszerkezetének gátló hatása az oldhatóságra. Tipikus jelenség erre, hogy a racém elegyek 

olvadáspontja alacsonyabb, mint a tiszta enantiomereké, és ennek eredménye, hogy ezek 

oldékonysága is nagyobb az enantiomerekénél. Hasonlóan jellemző, hogy a magas olvadáspontú 

polimorfok oldékonysága általában kisebb, mint az adott vegyület alacsonyabb olvadáspontú 

polimorfjainak oldékonysága. A kristályszerkezetnek tulajdonítható oldékonyságcsökkenést a 

van't Hoff egyenlet írja le [10]. 

 

2.2.4.6. Polimorf és amorf állapot 

 

Az oldhatósági vizsgálatok alatt bizonyos vegyületek hajlamosak lehetnek stabilabb 

polimorf módosulatukká való átalakulásra. Ezért különösen fontos, hogy a vizsgálat végén a 

szilárd anyagot elkülönítsük és megvizsgáljuk, hogy meggyőződhessünk róla, a vizsgált vegyület 

ugyanazon kristályformában van, mint a vizsgálat kezdetén [13-15]. Pudipeddi és Serajuddin 

[14] újra vizsgálta 55 olyan vegyület oldhatósági eredményeit, amelyek többféle polimorf 

módosulattal is rendelkeznek. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a legjobban oldódó és a 



21 

 

legkevésbé oldódó polimorf módosulat oldhatósága között körülbelül két nagyságrend különbség 

van. Az amorf és a kristályos forma között azonban már jóval nagyobb, tíz nagyságrendnyi 

oldhatóság különbség is lehet [13-16]. 

 

2.2.4.7. Aggregáció, micellaképződés 

 

Abban az esetben, ha az oldószer vagy az oldandó anyag molekulái vegyítetlen állapotban 

egymással aggregálódni képesek, rendezettebb állapotot hoznak létre. Ezeknél a vegyületeknél az 

oldás során csökken a molekuláknak az egymáshoz való asszociációs lehetősége, tehát nő a 

rendezetlenség a rendszerben és ezáltal a rendszer entrópiája nő, ami az oldódás folyamatának 

kedvez [10]. 

Előfordul ennek a jelenségnek a fordítottja is, abban az esetben, ha az oldatban az 

oldószer és az oldott anyag egymással aggregálódik. Ilyenkor a keveredés során nagyobb mértékű 

az oldatban a rendezettség, mint ideális elegyek esetében, tehát a rendszer entrópiája is kisebb 

lesz, mint az ideális érték. 

Bizonyos felületaktív vegyületek (nátrium-lauril-szulfát) és segédoldószerek (propilén-

glikol, polietilén-glikol) jelenléte az oldatban a telítés során szintén aggregációt vagy 

micellaképződést eredményezhet, mely képződmények akadályozzák a vegyületek valódi 

vízoldhatóságának meghatározását. Ha például egy vegyület kevéssé oldódik vízben, a 

rendszerhez adott felületaktív segédanyag felhasználható a vegyület oldékonyságának növelésére. 

Ez történik a DMSO használatakor is. Ebben az esetben a kialakuló oldékonyabb aggregációs 

forma látszólagosan növeli a vizsgált anyagunk oldhatóságát. Ha ezt a jelenséget figyelmen kívül 

hagyjuk méréskor, nagy hibát fog eredményezni a mért oldékonysági értékekben. Hasonló 

oldékonyságnövelő anyagok az egyszerű felületaktív epesav sók [17,18], valamint olyan komplex 

anyagok, mint a ciklodextrinek [19-22], vagy az ion-pár formát létrehozó ellenionok [23]. Ezek 

alkalmazásakor a valódi vízoldhatóság meghatározására korrekciós eljárásokat, számítógépes 

módszereket kell felhasználni, mivel ezen anyagok jelenléte az oldatban módosítja a vizsgált 

vegyületek oldhatóságát [24,25].  

Ezek a fajta eltérések az ideális elegyektől gyakran megfigyelhetők vizes oldatokban. A 

legtöbb vegyület mérete azonban nagyobb, mint a vízmolekuláké és alakjuk kevésbé szférikus. 

Továbbá a vízmolekuláknak igen erős az egymáshoz való aggregációs hajlamuk is. Az effajta 
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eltérések mértéke az ideális elegyek entrópiájától nehezen jósolható meg pontosan, habár a 

szabálytalan molekulaméretek és alakok ismeretéből következtethetünk bizonyos jelenségek 

bekövetkezésére. 

Az aggregáció és micellaképződés gyakran megfigyelhető a gyengén oldódó vegyületek 

körében [18,26-36] segédoldószerek és felületaktív anyagok jelenléte nélkül is, amely 

megnehezíti a mérések eredményeinek értelmezését, különösen, ha a molekula még ionizálható 

is.  Például ismert jelenség, hogy számos nemszteroid gyulladáscsökkentő, mint az indometacin, 

diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, naproxen és a szulindak önasszociációra, kevert töltésű 

micellaképzésre vagy micellaszerű struktúrák kialakulására hajlamos [32]. Ezek vizsgálatára 

alkalmazható módszerek a vezetőképesség, a fényszóródás és a pH mérése az oldatokban [27], 

amelyek segítségével az aggregációs és micelláris mintázatok, valamint a kritikus 

micellaképződési koncentrációk határozhatók meg. Bizonyos vizsgálatokból az derült ki, hogy 

léteznek aggregátumok, melyek kialakulása szokatlanul érzékeny a hőmérsékletre [29]. Zhu és 

Streng [30] azt tapasztalták, hogy a dolaszetron, a molekulák önasszociációja során kationos 

dimereket és trimereket képez, amelyet a H-hidakból, aromás gyűrűk kölcsönhatásából, valamint 

nem hidrofób és elektrosztatikus kölcsönhatásokból eredő entalpiaváltozás irányít. Roseman és 

Yalkowsky [34] leírták a prosztaglandin F2α oldhatóság-pH függvényében való viselkedését és 

anionos aggregátum képződésére következtettek abból, hogy az oldhatóság-pH görbe emelkedő 

szakasza alacsonyabb pH tartományba tolódott el, mint ahogy azt a Henderson-Hasselbalch 

összefüggés megjósolta. Jinno és munkatársai [18] pedig azt tapasztalták, hogy a nátrium-lauril-

szulfát befolyásolja a piroxikám oldhatóság-pH profilját. Avdeef és társai [33] kidolgoztak egy 

modellt, amely a „látszólagos pKa érték eltolódás” („shift in the apparent pKa”) [24,33,35,36] 

módszerén alapul, és amellyel értelmezték a nátrium-lauril-szulfát hatását a piroxikám 

oldhatóságára. 

 

2.2.5. Az ionizálható vegyületek oldhatósága 

 

Az ionizálható vegyületek oldhatósága függ a közeg pH-jától. Az alábbiakban 

összefoglalom az egyértékű gyenge savakra, gyenge bázisokra, ill. kétcsoportos amfoter 

molekulákra vonatkozó ionegyensúlyokat és ezek felhasználását az oldhatóság pH-függésének 

modellezésére. [24, 25] 
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2.2.5.1. Ionizációs egyensúlyok 

 

Ahhoz, hogy kiszámolhassuk egy vegyület pH-függő oldhatóságát (SpH) a Henderson-

Hasselbalch (HH) egyenletből (12, 19, 24 egyenlet), szükségünk van a vegyület intrinsic 

oldhatóságára (S0), és a molekula pKa értékeire. 

 

2.2.5.1.1. Gyenge savak 

 

Egyértékű gyenge sav disszociációjának, valamint az oldhatóságának összefüggése az 

alábbi egyenletekkel írható le: 

HA  H
+
 + A

-
           Ka =

[HA]

][A ][H -

 (6)
 

HA(s) ⇌ HA             S0 = 
[HA(s)]

[HA]
 = [HA] (7) 

Az oldhatóság (S) egy adott pH-n meghatározható a vizes oldatban jelen lévő részecskék 

koncentrációjával a tömeghatás törvénye alapján. A szögletes zárójel a részecske koncentrációját 

jelenti. Az alábbi egyenletet érdemes úgy kifejezni, hogy csak az állandó értékeket és a hidrogén 

ion koncentrációt tartalmazza, mint az egyetlen ismeretlent az egyenletben. A helyettesítés az 

ionizációs és oldhatósági egyenletetek segítségével oldható meg. 

 

SpH = [A
-
] + [HA] (8) 

SpH = 
][H

[HA] K a  + [HA] (9) 

SpH = [HA] 1
][H

K a   (10) 

SpH = S0 110
 pH-pKa

 (11) 

logSpH = log S0 + log 110
 pH-pKa

 (12) 
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Az utolsó egyenlet írja le az oldhatóság-pH profilt, illetve a Henderson–Hasselbalch (HH) 

összefüggés oldhatóságra való hatását. 

 

2. ábra Egyértékű gyenge sav oldhatóság-pH profilja 

 

Savak esetében a görbéről (2. ábra) egyértelműen leolvasható, hogy pH << pKa esetén logS 

≈ logS0. Ha a pH >> pKa, a logS függvény egyenes vonal, +1-es meredekséggel.  

 

2.2.5.1.2. Gyenge bázisok 

 

A gyenge egyértékű savaknál leírtakhoz hasonló a levezetés az egyértékű bázisokra: 

BH
+
 ⇌ H

+
 + B                Ka = 

][BH

][B][H

 
(13)

 

B(s) ⇌ B                         S0 =
[B(s)]

[B]
= [B] (14) 

SpH = [B] + [BH
+
] (15) 

SpH = [B] + 
aK

][B][H

 
(16)

 

SpH = [B] 1
K

][H

a

  (17) 

SpH = S0 110
pHpKa

 (18) 
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logSpH = logS0 + log 110
pHpKa

 (19) 

 

 

 

3. ábra. Egyértékű gyenge bázis oldhatóság-pH profilja  

 

Bázisok esetében a görbéről (3. ábra) leolvasható, hogy pH >> pKa esetén logS ≈ logS0. Ha a pH 

<< pKa, a logS függvény egyenes vonal, -1-es meredekséggel.  

 

2.2.5.1.3. Amfoter vegyületek 

 

A legegyszerűbb, kétcsoportos amfoter molekulák esetén két ionizációs lépés van, így 

mindkét pKa érték befolyásolja az oldhatóságot. 

H2X
+
 ⇌ H

+
 + HX           Ka1 = 

]X[H

][HX][H

2  (20)

 

HX ⇌ H
+
 + X

-
                Ka2 = 

[HX]

]][X[H -

 
(21) 

HX(s) ⇌ HX                     S0 = 
[XH(s)]

[XH]
 = [HX] (22) 

SpH = [X
-
] + [HX] + [H2X

+
] (23) 
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logSpH = logS0 + log 11010
 pH-pK pHpK a2a1

 (24) 

 

 

Amfoter molekulák esetén az oldhatóság-pH profil pontjai egy parabolára illeszkednek (4. 

ábra). A pH << pKa1 esetben a görbe hasonló lefutású, mint a bázisok esetén. pH >> pKa2 esetben 

a savakra jellemző görbelefutást látjuk. A görbe minimuma az izoelektromos pont (i.e.p.) pH-

értékén van. Az amfoter vegyületek oldhatósága itt a legkisebb.  

A 2.-4. ábrákon megfigyelhető, hogy egy meghatározott értéknél a folyamatos vonal 

szaggatottá válik. A görbének ez a pontja (pHmax) fejezi ki azt az átmeneti állapotot, ahol 

megindul a só kiválása a telített oldatból.  

Az előzőekben bemutatott HH-összefüggést gyakran alkalmazzuk egy vegyület adott pH-

n lévő vizes oldhatóságának becslésére, ha ismert a vegyület tényleges (intrinsic) oldhatósága és 

pKa értéke.  

A gyógyszerkutatás során főként a szervezetben előforduló pH-kon levő oldhatósági 

értékekre vagyunk kíváncsiak. Ezeket kísérletesen meg is mérhetjük, vagy a fenti 

összefüggésekből ki is számíthatjuk. Előfordul olyan eset is, amikor a több pH-n megmért 

oldhatósági adatokból határozzuk meg a tényleges oldhatóságot, amennyiben például az S0-hoz 

tartozó pH-n a molekula elbomlik. 

 

  

4. ábra Amfoter vegyület oldhatóság-pH profilja 
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2.2.5.2. Eltérések a Henderson-Hasselbalch egyenlettől  

 

Egy vegyület adott pH értékhez tartozó oldhatósága kiszámítható a Henderson-

Hasselbalch összefüggés alapján, ha ismert a vegyület pKa étéke és intrinsic oldhatósága. 

Bergström [37] 2004-es cikkében felveti a Henderson-Hasselbalch összefüggés érvényességének 

korlátait. 

Vizsgálataik során meghatározták egyértékű bázisok oldhatóság-pH profilját mind 

kísérleti úton, mind pedig a HH egyenlet segítségével. Eredményeik kiértékelése során azt 

tapasztalták, hogy az oldhatóság-pH profilja vegyületspecifikus, és rendkívül nagy 

változatosságot mutat, mind a protonált és a semleges forma oldhatósága közötti különbségben, 

mind a görbék egyenes szakaszának a meredekségében. 

Az előző (2-4) ábrákról leolvasható, hogy a HH-összefüggés alapján ábrázolva a logS-pH 

függvényt, a meredekség egységnyinek adódik. Savak esetén 1, bázisok esetén -1. Ez az 

összefüggés azonban savaknál csak 4, bázisoknál pedig 3 nagyságrenden keresztül lineáris. A 

HH-összefüggés valójában ideális oldatokra igaz, ahol az ionizált forma oldhatósága jóval 

nagyobb, mint az ionizálatlan formáé.  

Bergström és munkatársai a logSpH értékeket miniatürizált rázótölcséres módszerrel 

mérték meg, majd ezeket viszonyították az elméleti görbéhez, amit a logS0-ból számítottak. 

Kísérleti munkájuk során a HH-egyenlet érvényességét különböző pH-jú foszfát 

tompítóoldatokban vizsgálták. Eredményeik szerint a HH-összefüggés csak durva közelítésekkel 

volt érvényesnek tekinthető. Mind a meredekségben, mind az linearitási intervallumban találtak 

eltéréseket. Feltételezéseik szerint a -1-nél nagyobb meredekséget a komplexképzés okozhatta, a 

kisebb meredekség pedig a kisózás vagy a pufferben levő foszfát ellenion-hatás következménye 

volt. Ezeket a felvetéseket a szilárd maradékok analízise során azonban nem sikerült 

egyértelműen bizonyítani [37]. 

A Bergström által felvetett problémák okát Avdeef egyik cikkében [25] felülvizsgálja. 

Tapasztalatai szerint az eltéréseket okozhatták a mérési módszerből eredő pontatlanságok, 

valamint molekuláris kölcsönhatások. Ilyen befolyásoló molekuláris mechanizmus lehet például 

az aggregáció, a micellaképződés, kölcsönhatás a molekula és az oldószer valamely komponense 

között vagy a sóhatás. Módszerből adódó hibalehetőségek az alábbiak lehetnek: a nem kellően 
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pontos pKa-, log S0-, pH-mérés, a nem megfelelő pufferkapacitás, a pH vissza nem állítása vagy 

adhézió a szűrőhöz [25]. A felsorolt módosító mechanizmusok közül csak a sóhatás és az 

aggregáció jelenségére térek ki.  

 

2.2.5.2.1. Só képzés  

 

Adott vegyület só formájának bizonyos fizikai-kémiai tulajdonságai eltérnek a megfelelő 

szabad sav, ill. bázis tulajdonságaitól. Ilyen eltérés tapasztalható például az oldhatóságban. 

Ezeket az összefüggéseket Serajuddin 2007-ben megjelent tanulmánya fejti ki részletesen [38].  

 

2.2.5.2.1.1. Bázisok és sóik 

 

A bázikus vegyületek oldhatóság-pH profilja két független görbéből tevődik össze. Az 

egyik azt az állapotot szemlélteti (hiperbola), amikor a telített oldattal egyensúlyban levő szilárd 

fázisban az anyag szabad bázis formában van jelen, ugyanakkor az oldatban a protonált és a 

szabad bázis egyaránt megtalálható. A másik esetben (egyenes vonal) az anyag só formája válik 

ki, az oldatban pedig kizárólag a protonált forma van jelen.  

A szabad bázisokra jellemző ionizációs egyensúlyok leírása után a sóforma oldhatósága a 

következő egyenlettel adható meg: 

 

só

pHS  = [BH
+
] + [B] = [BH

+
] * 1

][H

K a  = [BH
+
] * 110

 pH-pKa

 (25) 
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pHmax-nak nevezzük azt a pontot, ahol a két görbe metszi egymást (5. ábra). A szilárd fázis pH < 

pHmax esetben sót, pH > pHmax esetben szabad bázist tartalmaz. A pHmax értéke megmutatja azt a 

pontot, ahol elméletileg a két forma együtt van jelen a csapadékban. 

  

2.2.5.2.1.2. Savak és sóik 

 

A bázisoknál levezett összefüggésekhez hasonlóan a savaknál is megadhatók az 

oldhatóságra vonatkozó összefüggések. Savak esetében a sóforma oldhatósága a következő 

egyenlettel írható le: 

só

pHS = [A
-
] + [HA] = [A

-
] * 1

K

][H

a

 = [A
-
] * 110

 pHpKa

 (26) 

5. ábra Bázikus anyag sematikus oldhatóság-pH profilja sóképzés esetén 
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A pH < pHmax esetekben a szilárd fázis a szabad savformát, a pH > pHmax esetekben a 

sóformát tartalmazza. A pHmax-nál elméletileg a két forma együtt van jelen a csapadékban (6. 

ábra).  

Bogardus és Blackwood [28] által átalakított összefüggés alapján megadható pHmax 

értéke: 

 pHmax = pKa + log
sp

0

K

S
.  (27) 

Így kiszámítható, hogy a só oldhatósága várhatóan mely pH értékeken fog eltérni a HH-

összefüggés által számított elméleti görbétől.  

 

2.2.5.2.1.3. Ellenion-hatás, (common-ion effect) 

 

Adott só oldhatóságát befolyásolhatja az oldatban jelen lévő ellenion, amely származhat 

az alkalmazott tompító oldatból vagy a pH beállításához használt savból, ill. lúgból. 

Bázisos vegyületek esetén pHmax alatt az ellenion-hatás a következő egyensúlyt az alsó 

nyíl irányába tolja el.  

6. ábra Savas vegyület sematikus oldhatóság-pH profilja sóképzés esetén 
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[BH
+
X

-
]szilárd ⇌ [BH

+
]v + [X

-
]v 

Ahol [BH
+
]v a só oldhatósága, [X

-
]v az ellenion koncentrációja. Ebből az összefüggésből a 

látszólagos oldhatósági szorzat értéke: 
'

spK  = [BH
+
]v + [X

-
]v. Ha nincs ellenion-felesleg, akkor 

[BH
+
]v = [X

-
]v és S = '

spK . Ilyenkor a „só” görbéje vízszintes, ahogy ez az 5. ábrán is jól 

látható. Ha valamilyen okból az ellenion-koncentráció szignifikánsan nő, akkor a só oldhatósága 

csökken a következő egyenlet alapján: [BH
+
]v = 

v

-

sp

][X

K
. A fentiekhez hasonlóan az összefüggés a 

savakra is levezethető. Azonos mennyiségű ellenion a magasabb Ksp-vel rendelkező anyagoknál 

kisebb mértékű oldhatóság csökkenést okoz, mint az alacsonyabb Ksp-vel rendelkezőknél. 

A sók esetében az ellenion-hatás az egyik legfontosabb oldhatóságot befolyásoló tényező. 

Például a gyomor-bél rendszerben egy HCl-só oldhatósága érzékeny a Cl
-
 ion jelenlétére.  

 

2.2.5.2.2. Aggregáció hatása 

 

Amikor egy vizsgált anyag dimer vagy oligomer formában van jelen a vizes oldatban, 

akkor az oldhatóság-pH profilja megváltozik. Ez esetben egy látszólagos pKa érték határozható 

meg, ami különbözik a híg oldatban mért valódi pKa értéktől. Az aggregáción kívül más 

jelenségek (pl. anyag adhézió a szűrőhöz, segédanyagok hatása) is okozhatnak látszólagos pKa 

elmozdulást. Az aggregáció látszólagos pKa módosító hatását Avdeef és munkatársai írták le 

[25,33,39]. 
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7. ábra 

 

8. ábra 

 

9. ábra 

 

 

11. ábra 

 

12. ábra 

 

13. ábra 
 

14. ábra 

 Gyenge savak semleges aggregátumai esetén (7. ábra) pKa < APP

apK , S0 < APP

0S . Ez a 

leggyakoribb eset. Főleg szerves karbonsavakra jellemző. Pl.: gemfibrozil, ibuprofén.  

 Gyenge savak anionos aggregátumai esetén (8. ábra) a görbe meredeksége is változik. 

pKa > APP

apK , ugyanakkor S0 = APP

0S . Ez jellemző például a prosztaglandin F2α-ra.  

 

10. ábra 
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 A meredekségből megbecsülhető az aggregálódott részecskék száma (9. ábra). 

 Gyenge bázisok semleges aggregátumai esetén (10. ábra) pKa > APP

apK , S0 < APP

0S . 

Ritkábban előforduló eset. Pl. koffein. 

 Gyenge bázisok kationos aggregátumai esetén (11. ábra) szintén változik a görbe 

meredeksége is. pKa < APP

apK , ugyanakkor S0 = APP

0S .  

 A meredekségből itt is megbecsülhető az aggregálódott részecskék száma (12. ábra). 

 Ha egy gyenge sav semleges és anionos részecskéi aggregálódnak (13. ábra), akkor a 

meredekség nem változik, de pKa > APP

apK , ugyanakkor S0 = APP

0S . Pl.: glibenklamid. 

 Az előbbi esetet segédanyagokkal módosítva a következőket tapasztaljuk: mind a 

meredekség, mind a pKa, mind az S0 változhat (14. ábra).  

A fenti eredményeket összegezve a görbék meredekségéből meghatározható az 

aggregálódott részecskék száma. A mért adatokból pedig S0 valódi értéke határozható meg. S0 a 

következő összefüggés szerint számítható ki: 

log S0 = log 
APP

0S  ± (pKa - 
APP

apK ),  (28) 

ahol a + jel a savakra, a – jel a bázisokra vonatkozik [39]. 

Összegezve az eddigieket tehát: a HH-egyenlet a szabad sav, ill. bázis oldhatóságát adja 

meg, de nem írja le a só oldhatóságát. Só típusú vegyületek esetén (bázis sójánál pH < pHmax, sav 

sójánál pH > pHmax) eltérés várható a HH-összefüggés által számolt görbétől.  Ha a görbe másik 

részén (bázisoknál pH > pHmax, savaknál pH < pHmax)  is mutatkozik eltérés, azt molekuláris 

jelenségek (pl. aggregáció képződés) okozhatják. Mindezek mellett a számolt HH-görbe 

pontossága is függ a felhasznált S0 és pKa érték pontosságától.  

 

2.3. Az oldhatóság meghatározási módszerei 

 

Az oldhatóság meghatározására számos módszer ismert. Ennek ellenére nincs 

standardizált, egységesen elfogadott, általánosan alkalmazható módszer. Különbséget kell 

tennünk aszerint is, hogy kinetikai vagy termodinamikai típusú oldhatóságot meghatározó 

eljárásról van szó. 
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Grant és Higuchi által írt tanulmány [40] átfogóan összefoglalja az 1990-es évek előtti 

oldhatósági irodalmat, kitér a klasszikus módszerek lehetőségeire és korlátaira, továbbá elemzi, 

hogy mely módszerek kaptak ezen a téren hangsúlyos szerepet azóta.  

Számos protokollt leírtak az oldhatóság-pH profil meghatározására, többféle detektálási 

módszert felhasználva [13,41-45]. Az oldhatóság-pH profil meghatározásának klasszikus 

módszere az ún. rázótölcséres módszer, amelynek tárgyalására a disszertáció további 2.3.2.2. 

fejezetében kerül sor. Az újabb, precízebb eljárásokat is ezzel szemben validálják [10,16,40]. A 

klasszikus technikák azonban lassúak és nehezen adaptálhatók a mai modern gyógyszerkutatás 

nagy teljesítményű igényeihez. Korábban általános gyakorlat volt, hogy a gyógyszer-jelölt 

vegyületeket DMSO-oldatban tárolták, és az oldhatósági mérések elvégzését is 10 mM-os 

DMSO-t tartalmazó mintákban végezték. Közismert azonban, hogy kis mennyiségű (  5%) 

DMSO jelenlétében megemelkedhet a molekula látszólagos oldhatósága (S
APP 

 S ), ezért ez egy 

újabb feladatot von maga után, mégpedig a vegyület valódi vízoldhatóságának meghatározását. 

Ezért egy új eljárást fejlesztettek ki, mellyel a vegyületek valódi, vízben való oldhatósága 

meghatározható a DMSO által megemelt látszólagos oldódási értékből [35]. 

A különböző vegyületek tájékoztató vagy pontos oldhatóságának meghatározása attól 

függ, hogy a vizsgálatot melyik gyógyszerkutatási fázisban végzik. 

A gyógyszerkutatás "discovery" (kémiai felfedező) fázisában az oldhatóság 

meghatározására csak tájékoztató jellegű, nem pontos oldhatósági értékeket szolgáltató 

módszereket alkalmaznak. Ebben a szakaszban elegendő a vegyületek rangsorolása oldhatósági 

szempontból. A felfedező kutatásokban több százezer vegyület gyors mérése a cél. A vegyületek 

többsége igen rosszul oldódó anyag, mely nagy molekulatömeggel és/vagy magas logP-vel 

rendelkezik, ezért a mintákat DMSO-ban oldva (20-30 mM) mérik meg. A kémiai felfedező 

fázisban úgynevezett "ranking" (rangsoroló) módszereket alkalmaznak, melyek nem a 

termodinamikai oldhatóság meghatározásán alapulnak. Ezekkel az eljárásokkal szemben a fő 

követelmény a gyorsaság, a nagy áteresztőképesség (HT: High Throughput) [24] és az 

automatizálhatóság. A kinetikai oldhatóságot meghatározó módszerek közül kicsit bővebben 

kitérek a mikrotiter tálca alapú, ún. plate módszerekre.  

A gyógyszerkutatás "development" (fejlesztési) fázisában egyensúlyi oldhatóság 

meghatározására alkalmas módszerekkel mérnek. Lényeges elvárás a módszerekkel szemben, 
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hogy pontosak, reprodukálhatóak legyenek, és mindezeket reális idő alatt teljesítsék. Az 

oldhatóság meghatározására használt módszereket az 1. táblázat foglalja össze. 

 

1. táblázat: Oldhatóság meghatározására használt módszerek 

módszer S típus „detektor” érzékenység 

fázisoldhatóság termodinamikai nem HT gravimetria mg/ml 

hagyományos 

rázótölcséres 

termodinamikai nem HT UV 1 μg/ml 

miniatürizált 

rázótölcséres 

termodinamikai HT HPLC-UV vagy 

LC/MS 

1 μg/ml 

generator column termodinamikai nem HT HPLC 0,1 μg/ml 

μDISS termodinamikai nem HT UV 1 μg/ml 

DTT termodinamikai nem HT potenciometria 5 ng/ml 

CheqSol termodinamikai HT potenciometria 0,1 μg/ml 

turbidimetriás  kinetikai HT UV 5 μg/ml 

nefelometriás kinetikai HT lézer nefelométer 5 μg/ml 

μSOL  termodinamikai HT UV 0,1 μg/ml 

LYSA termodinamikai HT UV μg/ml 

PASS termodinamikai HT UPLC mg/ml 

HT: nagy áteresztőképességű  

érzékenység: legkisebb mérhető mennyiség 
 

2.3.1. A kinetikai oldhatóság módszerei 

 

Lipinski és Pan [45,46] összehasonlítottak néhány - a korai felfedező fázisban -

általánosan alkalmazott oldhatóság meghatározási eljárást, melyekben a minták bevezetése 1  

mM-os DMSO oldatban történt. A turbidimetriás módszeren és az UV spektrofotometriás 

módszeren alapuló detektálási eljárásokat találták hasznosnak. Ezeket az eljárásokat 

leggyakrabban a felfedező és a preformulálási stádiumokban alkalmazzák. Az alábbiakban ezen 

meghatározási módszerek rövid jellemzésére kerül sor. 
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2.3.1.1. Plate módszerek 

 

A plate módszerek kifejlesztésének célja a kinetikai oldhatóság meghatározása volt, 

mégpedig minél kevesebb anyagból és minél gyorsabban. Az automatizálhatóság érdekében a 

méréseket 96 lyukú vagy még nagyobb teljesítményű tálcákon (plate) végzik. Az első módszerek 

legtöbbjében a mintát kis mennyiségű DMSO-ban (10-30mM) oldották, majd ezután következett 

a mérés. Mivel azonban gyorsan kiderült, hogy már 0,5 v/v % nyi DMSO jelenléte az oldatban 1 

egységnyi eltérést okozhat a valódi és a látszólagos oldhatóság között, valamint, hogy a 

vegyületek DMSO-ban mért oldhatósága nagyobb, mint a vizes oldatban mért termodinamikai 

oldhatóságuk, ezért a további fejlesztések során a DMSO tartalom minimalizálására, illetve 

kiiktatására törekedtek. Valószínű, hogy a DMSO kötődik a vizsgált anyagokhoz, és ezáltal 

segíti, vagy fokozza azok oldódását. Ezen mérések esetében a valódi egyensúlyi oldhatóság 

meghatározására korrekciós egyenleteket alkalmaznak a DMSO okozta eltolódások 

kiküszöbölésére [21]. A módszerek további hátránya, hogy a DMSO törzsoldat miatt nincs 

különbség a különböző kristályformák és polimorfok oldhatósága között [46,47]. 

 

2.3.1.1.1. HPLC- n alapuló eljárások 

 

A teljesítmény növelésének érdekében számos gyógyszergyár átdolgozta a klasszikus 

rázótölcséres módszert 96-well plate (96-reakcióhelyes mikrolemezes) technológiára, robotizálva 

a rendszert. Az elemzéseket gyors grádienselúciós fordított fázisú HPLC-vel végezték el. Néhány 

gyógyszergyár a DMSO felhasználásának kihagyása érdekében fagyasztva-szárításos eljárást 

alkalmazott, mielőtt a vegyületet a vizes pufferhez adták. Ez azonban növelte az eljárás 

végrehajtásához szükséges időt, és problémát jelentett az illékony minták esetében. Továbbá a 

sorozatos kromatográfiás detektálási rendszerek természetükből adódóan lassúak, ezért ez a 

módszer nem tartozik a legelterjedtebben alkalmazott eljárások közé [24]. 

 

2.3.1.1.2. Turbidimetriás "ranking" (osztályozó) meghatározás 

 

A kinetikai oldhatóság meghatározására alkalmas módszert Lipinski és munkatársai [41-

46] népszerűsítették azáltal, hogy a gyógyszerkutatás nagy teljesítményigényű felfedezési 
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fázisában alkalmazták. A módszer egyfajta próbálkozás volt a molekulák várható oldhatóságának 

besorolására, előrejelzésére. A mérés során az anyagot DMSO-ban oldják. Általában a méréseket 

egy pH-n végzik. A törzsoldatból vizes tompítóoldattal hígítási sort készítenek. Ahol elérik az 

oldhatóság értékét, anyagkiválás lesz, ami a megnövekedett fényszóródás miatt abszorbancia 

emelkedést eredményez az UV-detektorban. Az alapmódszerre épülve számos kivitelezés terjedt 

el a gyakorlatban a gyógyszergyárak fogyasztói igényeit, berendezéseit illetően. A mérések 

automatizált rendszerben ("in-house-built" robotizált készülékek segítségével) mennek végbe, 

ezért jóval gyorsabbak ezek az eljárások, az analízis csak néhány percig tart. A turbidimetriás 

módszer hibája, hogy a kevésbé vízoldékony vegyületek esetében a módszer nehezen 

reprodukálható, továbbá hogy az analízis során túlzott mennyiségű lehet a DMSO hozzáadása. 

Hátránya még a módszer a standardizálásának hiánya.  

 

2.3.1.1.3. Nefelometriás eljárás 

 

Szintén kinetikai oldhatóság meghatározására alkalmas módszer, azonban a turbidimetriás 

méréseknél valamivel gyorsabb. A mintákat pH 6,5-ös vagy 7,4-es 50 mM-os foszfát 

tompítóoldatban oldják fel. Ez a töménységű puffer azonban problémát okozhat a pozitív töltésű 

ionokkal való sóképzés révén. Helyette Avdeef MES [2-(morfolino)- etánszulfonsav] vagy 

HEPES [4-(2hidroxietil)- 1-piperazinetánszulfonsav] tompítóoldat használatát javasolja [24,39]. 

A fényszóródást az oldat és a szilárd anyag elválasztása után lézer nefelométerrel mérik, majd 

ebből számítják ki az oldat koncentrációját. A standardizálás hiánya miatt nem terjedt el ez az 

alkalmazás [39]. 

 

2.3.1.1.4. Gyors UV-plate módszer  

 

Szintén kinetikai oldhatóság mérésére alkalmas nagy teljesítményű plate módszer, amely 

során az oldhatóságot egy, vagy legfeljebb 12 különböző pH értéken határozhatjuk meg. A 

módszernek két különböző változata lehet: 
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a) Vizes módszer 

Ebben az eljárásban ismert mennyiségű mintát oldunk ismert pH-jú és térfogatú 

oldószerben. Az alkalmazott mintának elegendő mennyiségűnek kell lennie ahhoz, hogy a 

telítődés elérése esetén az okozott csapadékkiválás észlelhető legyen. Bizonyos ideig állni 

hagyjuk a mintát, hogy az oldatunk elérjen egy kívánt telítettségi állapotot. Ezután a szilárd fázist 

szűréssel eltávolítjuk, és a visszamaradt tiszta oldat spektrumát felvesszük UV-

spektrofotométerrel. A referencia oldatot is hígításos módszerrel készítjük el. Ebben az esetben is 

adott mennyiségű mintát oldunk fel ismert pH-jú és térfogatú oldószerben, de a minta 

mennyisége kevesebb, mint az előző esetben, annak érdekében, hogy elkerüljük a 

csapadékkiválást. Az elkészült oldat spektrumát azonnal felvesszük, kiküszöbölve ezzel a 

túltelített oldat keletkezésének lehetőségét. Mindkét spektrum esetében a görbe alatti területet 

(AUCS, AUCR) használjuk a matematikai kiértékelés alapjául [35].  

 

b) Segédoldószer (Cosolvent) módszer  

A minták elkészítése az előbbi módszer szerint történik. Mielőtt azonban felvesszük a 

minta spektrumát, bizonyos mennyiségű vízzel elegyedő segédoldószert adunk az ismert 

térfogatú mintához. Ezáltal egy új oldatot kaptunk, melyet a segédoldószer térfogatával 

hígítottunk. A megfelelő segédoldószerrel szemben támasztott kritériumok a következők: 

alacsony gőznyomású legyen, nagymértékű szolubilizációs képességgel rendelkezzen, és 

lehetőleg minél alacsonyabb fényelnyelése legyen az UV - tartományban. A minta spektrumát a 

segédoldószer hozzáadása után azonnal felvesszük UV - spektrofotométerrel. 

A referencia oldatot ettől eltérően készítjük el. A vizsgált anyag ismert mennyiségét 

ismert pH-jú és térfogatú oldószerben oldjuk. Ebben az esetben a minta összehasonlítása történik 

a referenciával, és nem kell figyelmet fordítanunk a csapadékkiválás megelőzésére. A minta 

oldása után a referenciaoldathoz hozzáadjuk az adott térfogatú segédoldószert. A keletkezett új 

oldat a segédoldószer térfogatával felhígult. Ezután felvesszük az oldatok spektrumát. Ebben az 

eljárásban is a spektrumok görbe alatti területét használjuk a kiértékelés alapjául. Azonban az 

oldhatóság meghatározására alkalmazott egyenletben most a segédoldószer térfogatával történő 

hígítással is számolunk [35]. 
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2.3.1.1.5. µSOL Discovery  

 

Ezzel a módszerrel egyensúlyi oldhatóságot is lehet mérni, de nem minden esetben. A 

mérés során a vizsgált vegyület 10-30 mM DMSO-t tartalmazó törzsoldatából kivett mintát (3-10 

µl) vizes tompítóoldattal elegyítik, majd az oldatot 18-24 órán keresztül inkubálják (25 ± 3 
o
C). 

Az inkubálás után az oldatot leszűrik 0,2 µm pórusátmérőjű PVDF mikroszűrőn, majd a minta 

felülúszójából mintát vesznek, és koncentrációját UV-spektrofotometriásan lemérik (230-500 nm 

között). A mérés során nem vesznek fel kalibrációs egyenest. Ha a mérés során 

abszorbanciacsökkenést tapasztalnak, tehát van anyagveszteség, akkor a vegyület oldhatósága 

meghatározható. Ha nincs, akkor az oldhatóság nagyobb, mint a kiindulási koncentráció, vagyis a 

kiindulási oldat telítetlen volt. Ebben az esetben csak igenlő vagy nemleges választ kapunk a 

vegyület egy adott koncentrációban való oldékonyságára. A méréseket egy µSOL nevű készülék 

végzi, mely egy 384 lyukú UV-lemezzel rendelkezik. A mérések robotizált körülmények között 

zajlanak, a készülék paramétereit tekintve nagy teljesítményű mérések elvégzésére alkalmas 

(~1500 mérés/ nap) [25,33]. 

 

2.3.2. A termodinamikai oldhatóság meghatározási módszerei   

 

2.3.2.1. Fázis-oldhatóság 

 

Ez a vizsgálat az amerikai gyógyszerkönyv (USP 32.) hivatalos módszere, mely 193  óta 

használatos. A módszer elve, hogy növekvő anyagfelesleg függvényében mérjük az oldhatóságot. 

Az így kapott grafikonról olvassuk le az egyensúlyi oldhatóságot, melyet a nulla feleslegre extra-

polált adat ad meg (15. ábra). Az eljárás során egy mérési sorozatot készítünk, amelynél azonos 

oldószermennyiségekbe növekvő anyagmennyiségeket mérünk be a vizsgált anyagból (7 oldatot 

készítünk: 0,5x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x-es anyagmennyiséggel). Az elkészített oldatokat zárt 

rendszerben állandó hőmérsékleten kevertetjük 1-7 napig. Annak ellenőrzése érdekében, hogy a 

minták elérték-e az egyensúlyi oldhatóságot, az egyik mintát 40 C-ra felmelegítik, majd vissza-

hűtik. Az oldatokból mintát vesznek és ezek koncentrációját gravimetriás módszerrel határozzák 

meg. A kapott értékekből pedig kiszámolják a vizsgált anyag egyensúlyi oldhatóságát. Ez a mód-

szer alkalmas pontos egyensúlyi oldhatóság meghatározására szennyezett minta esetében is, nem 
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specifikus szennyezések kimutatására, valamint anyagok kölcsönhatásának vizsgálatára [48]. Ma 

már ezt a módszert leginkább csak nagy tisztaságú standard anyagok előállítására használják. 

A fázis-oldhatóságtól eltérően az alábbi módszereknél az oldhatóság meghatározása 

anyagfelesleggel készített telített oldat koncentrációjának meghatározásán alapul. 

 

 

 

 

15. ábra Fázis oldhatóság görbék  

 

2.3.2.2. Klasszikus telítéses rázótölcséres módszer ("saturation shake-flask method") 

 

Klasszikus megközelítés az oldhatóság meghatározására a telítéses-rázótölcséres módszer 

[36]. Az eljárás során a vizsgált anyagot (általában kristályos formában) anyagfelesleg 

jelenlétében rázótölcsérben vagy üvegedényben lévő 2-20 ml pufferoldatban vagy biomimetikus 

közegben oldjuk a telítés bekövetkeztéig. Az elkészített mintákat termosztált körülmények között 

(általában 25
o
C vagy 37 

o
C-on) intenzíven keverjük vagy rázatjuk (24, 48 órán át vagy ennél is 

hosszabb ideig), amíg létrejön az oldódási egyensúly a két fázis között. A módszernek ez a része 

rendkívül időigényes. Adott vegyülettől függően a termodinamikai egyensúly kialakulása egy 

heterogén rendszerben eltarthat egy-két naptól akár két hétig is. Az egyensúly beállása után a 

fázisok szétválasztása centrifugálással, ülepítéssel vagy szűréssel történik. A fázisok 

szétválasztása után a mintavétel a tiszta telített oldatból vagy annak felülúszójából történik, a 

minták koncentrációjának meghatározására HPLC-, UV-spektrofotometria, vagy MS detektálás 

használható. 
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A módszer hátránya hogy az oldhatóság mérése egy adott pH-n egyensúlyi körülmények 

között igen munkaigényes és az oldódási egyensúly eléréséhez hosszú idő szükséges, valamint 

nagy az anyagigénye [49]. További hátránya, hogy nem automatizálható, így a módszer több 

hibalehetőséget hordoz magában (temperálás, mintavétel pontossága, átkristályosodás lehetősége, 

aggregáció, micellaképződés), valamint ha oldhatóság-pH profilt szeretnénk felvenni egy 

vegyületről, a mérést több pH-n külön-külön kell elvégezni. Fontos még odafigyelni a mérések 

során a tompítóoldat komponenseinek esetleges zavaró hatására, a mérések végén a pH ismételt 

meghatározására, és a kezdeti pH érték igazolására. 

A módszer nagy előnye azonban, hogy a mérési eljárás egyszerű és pontos. Az újabb 

módszereket általában ezzel a mérési eljárással szemben validálják [24]. 

 

2.3.2.3. "Generator column" módszer  

 

Ezt az oldhatóság meghatározási módszert Wasik vezette be 1978-ban. Ebben az 

eljárásban van egy üveggyönggyel töltött kolonnánk, melyben a gyöngyökre viszik fel a vizsgálni 

kívánt mintát. A kolonnán vizet pumpálnak keresztül. A minta és a víz közötti nagy érintkezési 

felület miatt a telítési egyensúly gyorsan beáll. Ezután a kolonnáról eluálódó folyadék 

koncentrációját HPLC-vel mérik meg [50]. 

Ez a vizsgálati eljárás kiküszöböli az egyensúlyi oldhatóságot meghatározó módszerek 

sok hibáját. Többek között minimalizálja a minta kezelését a telítési és az analitikai lépés között, 

ezáltal az elpárolgásból vagy az üvegfelülethez való adszorpcióból származó anyagvesztés 

lehetőségét lecsökkenti. A módszer előnye még, hogy gyors, pontos, valamint alkalmazása 

hidrofób molekuláknál előnyös. 

A módszer hátránya, hogy a vizsgált anyag hordozóra való felvitele oldószerből való 

elpárologtatással történik, melynek eredményeként a vegyülettel együtt oldószermaradék 

átkristályosodása is lehetséges. Ez valószínűleg az esetek többségében csak kis eltérést okoz az 

oldhatóság eredményeiben [10]. 

 

2.3.2.4. µDISS módszer (mikro kioldódás-vizsgáló készülék az oldhatóság 

meghatározására) 
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Avdeef és munkatársai felismerve, hogy a kioldódás-vizsgáló készülék felhasználható 

oldhatóság meghatározásra, - ha jelenlegi 500-900 ml oldószertérfogatot drasztikusan 

lecsökkentik - kifejlesztették a miniatűrizált változatot, amely a µDiss módszer alapja.  Ezzel az 

eljárással termodinamikai oldhatóságot lehet mérni. A mérések során kb. 5 mg hatóanyagot 

tablettává préselnek, majd belehelyezik egy-egy acél gyűrűbe. Ezeket műszerenként 6 termosztált 

üvegcsébe helyezik, amelyekbe optikai detektorszálat vezetnek [39]. Ezután körülbelül 2 ml 

kioldófolyadékban (amely többféle összetételű lehet) vizsgálják a kioldódást. Az eljárás 

segítségével meghatározható akár 10-100 µg mennyiségű poranyag egyensúlyi és látszólagos 

(polimorf módosulat vagy sóforma) oldhatósága is [39]. A mérésekhez a kereskedelemben 

kapható µDiss ProfilerPlus (pION) műszert használják, amely dióda soros UV-detektort 

tartalmaz. A koncentrációkat a spektrum görbe alatti területéből (AUC) számolják ki. A 

kioldódási görbe kezdeti szakaszán az aktuális polimorfról kapnak információt, a folyamat 

későbbi részében a legstabilabb módosulat egyensúlyi oldhatósága határozható meg [51,52]. 

 

2.3.2.5. Módosított plate módszerek (modified-equilibrium microtitre plate method) 

 

Korábban már volt róla szó, hogy számos gyógyszervállalat áthelyezte a klasszikus 

telítéses-rázótölcséres módszert a 96 lyukú lemez technológiára, amely egy robotizált folyadék 

elosztó rendszer [37,45,47,53-59] annak érdekében, hogy növelje a teljesítményt, és egyben 

csökkentse a felhasználandó minta mennyiségét. Az utóbbi időben számos aktív gyógyszerjelölt 

vegyület takarékos (API-sparing) 96-lyukú mikrotiter lemezes módszert írtak le az irodalomban, 

amelyekkel egyensúlyi oldhatóságot is lehet mérni: 

- DMSO-t tartalmazó módszerek [55,56] 

- Mikro oldhatósági módszer (0,5-1v/v% DMSO µSol módszer) 

- Miniatürizált telítéses-rázótölcséres módszer (DMSO mentes) [37,53,54] 

- DMSO mentes módszer (liofilizációs GeneVac módszer) [38] 

- Részlegesen automatizált oldhatóság módszer (PASS)[47] 

Az itt leírt plate módszerek nem kinetikai, hanem egyensúlyi oldhatóságot határoznak 

meg, ugyanis a legtöbb esetben az inkubációs idő hossza miatt elérik a teljes egyensúly 

kialakulását. 
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A µSOL módszerről már volt szó a kinetikai oldhatóságot meghatározó módszerek 

fejezetében. Ez az eljárás ugyan alkalmas egyensúlyi oldhatóság meghatározására, de nem 

minden esetben, ezért mindkét fejezetbe besorolható. 

 

2.3.2.6. Potenciometriás eljárás (DTT) 

 

Avdeef és munkatársai kifejlesztettek egy olyan hatékony titrálási eljárást az oldhatóság és 

az oldhatóság-pH profil meghatározására, amely ionizálható molekulák esetén használható. A 

módszert "dissolution template titration"-ként (DTT) tartják számon [62-68]. A módszeren 

alapszik a pION Inc. által kifejlesztett pSOL oldhatóság-meghatározó célkészülék. A pSOL-t 

szokatlan adatgyűjtési protokollja különbözteti meg a hagyományos meghatározási módszerektől. 

A műszer egy számított titrálási görbe alapján gyűjti az adatokat. Kiindulási adatként meg kell 

adni a mérendő anyag pKa értékét és a számolt log Pow-t (oktanol-víz megoszlási hányados). A 

log Pow értékből a műszert vezérlő program a következő, Yalkowsky által leírt összefüggés alapján 

kiszámítja az S0 becsült értékét [10]: 

log S0 = 1,17 – 1,38 log Pow (29) 

A pKa érték és a becsült S0 érték segítségével pedig létrehozza a hipotetikus pH – mérőoldat- 

térfogat titrálási görbét (16. ábra), még a mérés megkezdése előtt. A szimulációs görbe segítségül 

szolgál a műszernek ahhoz, hogy hogyan gyűjtse az adatokat a mérés során.   
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16. ábra Szimulált titrálási görbe  

 

Szimulált titrálási görbe 

Propoxifén HCl 

0,51 mg / 5,1 ml 0,15M-os KCl 

+ 0,0084 ml 0,5M-os KOH-ban 

 

 

A számított pontok alapján a program felajánlja, hogy mekkora tömegű mintát mérjünk be 

annak érdekében, hogy a kísérlet során a csapadékkiválás meginduljon. A mérés kezdetén a 

szilárd anyagot gyorsan feloldják egy erős bázissal, ill. savval, ezután pedig 10-60 percig 

kevertetik. Ezt követően megkezdődik a titrálás. Egyedüli detektorként egy pH-elektródot 

használnak. Az ionizált formát biztosító pH-ról indulva titrálják a mintát. A mérőoldat adagolási 

sebessége attól függ, hogy a titrálás melyik szakaszában vagyunk. Az elején gyorsabb, majd a 

végponthoz közel nagyon lelassul, a végpont után pedig újra gyorsul. Ahogy a molekula eléri azt 

a pH-t, ahol már nemionizált formában van jelen, kicsapódik. Ez a csapadékkiválás torzulást 

okoz a titrálási görbén.  

A módszer előnyei közé tartozik, hogy termodinamikai oldhatósági adatot mérünk vele, 

továbbá, hogy egyetlen titrálással meghatározható egy adott vegyület teljes oldhatóság-pH 

profilja is. Előnye még a széles mérési tartomány: 5ng/ml  5mg/ml. A módszer S0 

meghatározási pontossága ±0,5 log egység. 

Hátránya, hogy 3-10 órát igényel egy titráláshoz [65]. Természetesen minél 

oldhatatlanabb egy vegyület annál több idő szükséges a mérés végrehajtásához. Bár a 

potenciometriás módszer felhasználható a felfedező gyógyszerkutatásban alkalmazott HT 

oldhatósági mérések és számítógépes eljárások kalibrálására, maga a módszer túl lassú a 
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felfedező kutatás számára. További korlátokat jelent a DTT felhasználásában, hogy az eljárás 

csak ionizálódó molekuláknál használható [25,67].  

 

2.3.3. Facilitált kioldódási módszer FDM 

 

A rosszul oldódó vegyületek egy részének a nedvesedési képessége is igen gyenge. Ez 

esetben a vizsgált anyag az alkalmazott tompítóoldat felületén úszik, valamint felkúszik az 

oldószer meniszkuszán az edény falára. Az oldószer minimális felületével való érintkezés egy 

rendkívül lassú kioldódási sebességhez vezet. A probléma megoldására az ún. facilitált 

(könnyített, megsegített) kioldódási módszer (Facilitated dissolution method, FDM) 

alkalmazható [69,70]. 

Higuchi és munkatársai [69] írták le elsőként ezt az eljárást, mint a kiugróan alacsony 

egyensúlybeállással rendelkező, gyengén oldódó, gyakran felületaktív vegyületek oldhatóság-

meghatározási módszerét. Az FDM módszernél a javasolt szilárd anyagfelesleg mennyiség a 

telítéshez szükséges anyagmennyiség kétszerese. A várhatóan alacsony kioldódást egy kis 

térfogatú nem elegyedő szerves oldószer, például (2 v/v%) izooktán vagy hexadekán 

hozzáadásával segítik elő. Mindaddig, amíg a telített rendszer három különböző fázist tartalmaz 

(szilárd anyag, víz és szerves oldószer), az oldhatósági értéket nem befolyásolja a szerves fázis 

jelenléte [25]. 

 

2.4. Új eljárás az oldhatóság mérésére: CheqSol 

 

2005-ben Stuart és Box egy új, potenciometriás titráláson alapuló oldhatóság-

meghatározási módszert dolgozott ki, amelyet Chasing Equilibrium Solubility: CheqSol 

módszernek neveztek el [71]. E módszer előnye az előbbi (DTT) eljárással szemben, hogy 

egyensúlyi és kinetikai oldhatóság meghatározására egyaránt alkalmas, kis anyagigényű, gyors, 

automatizált és jól reprodukálható eljárás. A módszer feltétele itt is, olyan anyagkoncentráció 

megválasztása, amelynél anyagkiválás történik a potenciometriás titrálás során. A CheqSol 

módszernek ugyancsak hátránya, hogy csak ionizálható vegyületek oldhatóságának 

meghatározására alkalmas. 
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2.4.1. A módszer elve 

 

A mérés során a bemérést úgy kell megválasztanunk, hogy a meghatározandó vegyület 

(szerves sav vagy bázis) ionizált formában, feloldott állapotban legyen jelen az oldatban. A 

titrálás során azonban azon a pH-n, amelyen a vegyület semleges formája kerül túlsúlyba, ki kell 

váljon a nemionizált forma, amit az oldatba merülő optikai kábel érzékel. Tehát az oldhatóság 

méréséhez mindenképp olyan anyagmennyiség biztosítása szükséges, melynél a vegyület az 

ionizált formájának megfelelő pH-n még teljesen feloldódik, de a semleges formájának pH-ján 

csapadékként kiválik az oldatból (17. ábra). 

A mérés során a bemért anyagot ismert mennyiségű (10 ml) inert só vizes oldatában (0,15 

M KCl) oldjuk. A műszer az egész kísérlet alatt keverteti a mintát, és méri az oldat pH-ját. A 

mintaoldat térfogatát és koncentrációját folyamatosan dokumentálja a műszert vezérlő program. 

Az oldhatóság-mérési eljárás öt fázisra osztható: 

1. Oldódás 

2. Csapadékkiválás keresése 

3. További csapadékkiválás (addíciós) 

4. Chasing Equlibrium (Egyensúly üldözése, kikényszerítése) 

5. Visszaoldás. 

1. Oldódás 

Ismert térfogatú sav vagy lúg mérőoldatot (standardizált 0,5M HCl; 0,5M KOH) 

adagolunk a mintához, hogy a pH-ját beállítsuk olyan értékre, amelyen az oldott anyag ionizált 

formában és ezzel együtt feloldott állapotban van jelen az oldatban. Ha a vizsgált vegyület sav, a 

minta magas pH-ját (~12 pH) lúg mérőoldat hozzáadásával állítjuk be. Ha minta bázikus 

karakterű, az oldat alacsony pH-ját (~2 pH) sav mérőoldat adagolásával állítjuk a kívánt értékre. 

Az oldatot ezután addig kevertetjük, amíg a minta teljesen fel nem oldódik. A mintához adagolt 

mérőoldat térfogatokat a számítógépes program feljegyzi.  

2. Csapadékkiválás keresése 

Az előzőek szerint beállított oldatot elkezdjük titrálni sav vagy lúg mérőoldattal, 

mindaddig, amíg zavarossá válik az oldat, ami jelzi a vegyület semleges (nemionizált) 

formájának csapadékként való kiválását az oldatból. Mindeközben a pH-t és a hozzáadott 

mérőoldat térfogatokat mérjük. Ebben a szakaszban a mérőoldatból olyan - előzetesen kiszámolt - 
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térfogatokat adagol a készülék, amelyekkel gyors titrálást érünk el, ugyanakkor a 

csapadékkiváláshoz tartozó pH értéket nem lépjük túl 1 pH egységnél nagyobbal. 

A csapadékkiválás megjelenését egy UV-spektrofotométerhez kapcsolt, oldatba merülő 

kettős optikai kábel érzékeli (18. ábra). Az UV-spektrumból olyan hullámhosszt vagy tartományt 

választanak, amelyen az oldatban lévő ionizált vegyületnek minden pH-n nagyon kicsi vagy 

egyáltalán nincs fényelnyelése, ha nincs jelen mellette csapadékos vagy kivált forma. A 

csapadékkiválás első megjelenését a fényelnyelés éles és hirtelen megnövekedése jelzi az 

oldatban, amelyet a kivált szilárd részecskék abszorpciója és fényszórása eredményez. Az oldatba 

merülő optikai kábel lehetővé teszi az oldhatóság meghatározásának automatizálását, mivel nem 

szükséges emberi jelenlét a csapadékkiválás érzékeléséhez és figyeléséhez. 

 

 

17. ábra A potenciometriás oldhatóság-meghatározás Bjerrum görbéi egy sav típusú anyag esetén 
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18. ábra A GLpKa készülék mérőfeje 

 

3. További csapadékkiválás 

Ezután az eddig adagolt mérőoldatból további ismert térfogatokat adagolunk, amíg az 

oldat pH-ja a továbbiakban az előre meghatározott követelményeknek megfelelően nem változik 

(0,1 pH egységgel nő vagy csökken), vagy amíg egy meghatározott ideig (60 másodperc) nem 

következik be pH változás a rendszerben a további oldószer adagolásokat követően. A további 

csapadékkiválást előidéző szakasz célja, hogy elegendő mennyiségű csapadék vagy kivált 

részecske jelenlétét biztosítsa a következő kísérleti szakaszhoz. 

4. Az egyensúly kikényszerítése (Chasing Equilibrium) 

A semleges részecske kiválásának megjelenése után az oldatot folyamatosan a telítetlen és 

a túltelített állapot között változtatjuk a pH változtatás segítségével (19. ábra). Eközben az 

oldatban lévő pH változás sebességét folyamatosan mérik, egészen addig, amíg beáll egy 

egyensúly, ez a folyamat egy hosszan elnyúló szakasza a mérésnek. Ezután, sav vagy lúg 

mérőoldatot adagolnak a rendszerhez, hogy ismételten megváltoztassák a rendszer pH-ját olyan 

irányban, hogy a pH változások különbsége ellentétes előjelű legyen, azaz a pH gradiens 

pozitívból negatív irányba vagy negatívból pozitív értékbe menjen át. A pH gradiens előjelének 

változása jelzi, hogy a rendszer áthaladt az egyensúlynak megfelelő ponton. Ha a készülék 
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érzékelte az egyensúlyi ponton való áthaladást (a pH gradiens előjelének váltását) az egyik 

irányba, mérőoldatot adagol az oldathoz, hogy kikényszerítse a pH gradiens változását az 

ellenkező irányba, és ezzel az újabb egyensúlyi ponton való áthaladását a rendszernek. Ezt a 

szakaszt addig ismétli a készülék, amíg 8 ilyen egyensúlyi ponton való keresztülhaladást nem 

érzékel. 

 

 

19. ábra A pH gradiens változása az egyensúly kikényszerítése során 

 

5. Visszaoldás 

Miután a kísérletből megfelelő mennyiségű adat gyűlt össze az oldhatósági eredmény 

kiszámolásához, a készülék beállítja az oldat pH-ját olyan értékre, amelyen a vizsgált vegyület 

újra teljesen ionizált állapotba kerül, és ezen az értéken tartja a rendszert egészen addig, amíg a 

minta fel nem oldódik. Ennek a szakasznak a célja, hogy biztosítsa, hogy ne maradjon kristály 

vagy szilárd anyag a készülék mérőfején, amely tönkreteheti a későbbi mérések kivitelezését, 

végrehajtását. 

A mérések kivitelezhetők vizes közegben és szerves oldószer-víz elegyben egyaránt, 

amelyekből a vegyület vizes oldhatósága későbbiekben extrapolálható. 
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3. Célkitűzések 

 

3.1. A rázótölcséres módszert befolyásoló főbb tényezők feltárása és a rázó-

tölcséres módszer standardizálása 

 

A gyógyszermolekulák egyensúlyi oldhatóságának meghatározására alkalmas egyik elter-

jedt módszer a klasszikus telítéses-rázótölcséres oldhatóság-meghatározási módszer. Az eljárást 

évtizedek óta alkalmazzák a különféle vegyületek termodinamikai oldhatóságának mérésére, 

azonban alkalmazására vonatkozó körülmények leírása az irodalomban igen nagy heterogenitást 

mutat. Ezen okból, valamint a korábbi telítéses-rázótölcséres módszerrel végzett oldhatóság-

meghatározási méréseink során felmerülő nehézségek vezettek ahhoz, hogy a telítéses-

rázótölcséres oldhatóság-meghatározási módszert befolyásoló főbb tényezők feltárását, valamint 

a módszer standardizálását tűzzük ki doktori munkám céljául. 

A disszertációs munka ezen részében az oldhatóságot befolyásoló tényezők közül elsősor-

ban a telítéses-rázótölcséres módszer alkalmazása során felmerülő befolyásoló paraméterek hatá-

sának vizsgálatát végezzük. 

 

3.2. A rázótölcséres módszer új protokolljának kidolgozása és validálása 

 

A rázótölcséres módszert befolyásoló főbb tényezők vizsgálata és a módszer standardizá-

lása során kapott eredmények és tapasztalatok alapján célul tűztük ki egy új protokoll kidolgozá-

sát a rázótölcséres módszerre. A vizsgálatok során kapott eredmények alapján egy rövidített pro-

tokoll használatát, javasoljuk a gyógyszervegyületek oldhatóságának meghatározására. Az új, 

rövidebb protokollban javasoljuk bizonyos körülmények (tompítóoldat, hőmérséklet, 

fáziselválasztási technikák) fokozott figyelembevételét és körültekintő megválasztását a mérések 

során. 

A rázótölcséres módszer új protokolljának kidolgozása után, további célunk volt az új 

rendszer alkalmasságának igazolása. Ennek során 5 kiválasztott gyógyszervegyület termodinami-

kai oldhatóságát kívántuk meghatározni mindkét (standard és az új) protokollal, az új validálása 

céljából.  
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3.3. A CheqSol módszer validálása 

 

Doktori munkám harmadik célja a már korábban leírt, a Sirius Analytical Instruments Ltd. 

kutató-fejlesztő laboratórium által kifejlesztett új oldhatóság-meghatározási módszer, a CheqSol 

validálása és annak hazai bevezetése.  

A Sirius Analytical Instruments Ltd. 2005-ben publikálta egy az általuk kifejlesztett, új 

potenciometriás oldhatóság-meghatározási módszert [71], melynek elvét és menetét a disszertá-

ció részletesen tartalmazza. A módszer validálásához nagyszámú, több szempont figyelembe vé-

telével kiválasztott modellvegyület termodinamikai oldhatóságának meghatározását terveztük a 

telítéses-rázótölcséres módszerrel, majd az eredmények összevetését a CheqSol módszerrel ka-

pott adatokkal. A validálás részeként a laboratóriumunkban bevezetett CheqSol eljárással mért 

eredményeket pedig a fejlesztő labor eredményeivel kívántuk összehasonlítani a módszer repro-

dukálhatóságának jellemzése céljából.  

 

3.4. A Henderson-Hasselbalch összefüggés érvényességének vizsgálata 

 

A Henderson-Hasselbalch összefüggést régóta használják a gyógyszerkutatásban arra, 

hogy gyógyszerjelölt molekulák intrinsic oldhatósági értékéből (logS0) valamint pKa értékéből 

kiszámítsák biológiailag releváns pH értékeken (gyomor, bél, plazma) a vegyület látszólagos old-

hatósági értékét. Disszertációs munkámban célul tűztük ki annak tisztázását, hogy a HH össze-

függés használható-e, és ha igen milyen pH tartományban a fenti célokra. 

E célból kiválasztott modellvegyületek logS0 értékét CheqSol módszerrel és oldhatóságuk 

pH függését pedig rázótölcséres eljárással kívánjuk meghatározni. A mért és számított értékek 

összehasonlításával tanulmányozni kívánjuk a HH összefüggés érvényességét.  
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4. Kísérleti rész 

 

4.1. Modellanyagok, vegyszerek 

 

4.1.1. Modellanyagok, vegyszerek a rázótölcséres módszert befolyásoló tényezők feltárásá-

hoz és a módszer standardizálásához 

 

A rázótölcséres módszert befolyásoló paraméterek vizsgálatához és standardizálásához a 

hidroklorotiazidot választottuk modellvegyületnek. A hidroklorotiazid gyógyszerkönyvi tisztasá-

gú volt és megfelelt az Európai Gyógyszerkönyv (Ph. Eur. 5.8.) által támasztott követelmények-

nek.  

A különböző tompítóoldatok készítéséhez szükséges ecetsav (Reanal), foszforsav, bórsav, 

citromsav, kálium-dihidrogén-foszfát (Sigma), és dinátrium-hidrogén-foszfát (Sigma) analitikai 

tisztaságú volt. A rázótölcséres oldhatósági meghatározásokat 6,00-os pH-jú Britton-Robinson, 

Sörensen-foszfát vagy Sörensen-citrát tompítóoldatokban végeztük. A Britton-Robinson 

pufferoldat 0,04 M ecetsav, 0,04 M foszforsav és 0,04 M bórsav elegye, amelyet 0,2 M nátrium-

hidroxid oldattal állítunk be a kívánt pH-ra. A Britton-Robinson tompítóoldat ionerőssége 0,089. 

A Sörensen-foszfát tompítóoldat elkészítéséhez 1/15 M dinátrium-hidrogén-foszfát és 1/15 M 

kálium-dihidrogén-foszfát oldat különböző arányú elegyét használtuk a kívánt pH értékeknek 

megfelelően. A Sörensen-foszfát tompítóoldat ionerőssége 0,076. A Sörensen-citrát tompítóolda-

tot 0,1 M nátrium-citrát oldat és 0,1 M nátrium-hidroxid oldat különböző arányú elegyítésével 

készítettük. A Sörensen-citrát tompítóoldat ionerőssége 0,318. Az oldatok elkészítéséhez gyógy-

szerkönyvi minőségű, frissen kiforralt és lehűtött desztillált vizet használtunk.  

 

4.1.2. Modellanyagok, vegyszerek a rázótölcséres módszer új protokolljának kidolgozásá-

hoz és validálásához 

 

A telítéses-rázótölcséres módszer új protokolljának kidolgozásához a hidroklorotiazidot 

(Hungaropharma), a validálásához pedig 5 különböző szerkezetű vegyületet választottunk, ame-
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lyek az alábbiak voltak: furoszemid (Hungaropharma), kinin-hidroklorid (Reanal), nitrofurantoin 

(Reanal), piroxikám (Reanal) és trazodon (Sigma). 

Az Európai Gyógyszerkönyv 5.8. kiadásában is szereplő minták gyógyszerkönyvi tiszta-

ságúak voltak és mindenben megfeleltek a Gyógyszerkönyv által támasztott követelményeknek. 

A többi vegyület pedig analitikai tisztaságú volt. A mérések során felhasznált Britton-Robinson 

tompítóoldat készítéséhez szükséges ecetsav, foszforsav, bórsav, és a 2-es pH-jú közeg biztosítá-

sához felhasznált 0,01 M sósav oldat HPLC/analitikai tisztaságú volt. Az oldatok elkészítéséhez 

gyógyszerkönyvi minőségű, frissen kiforralt és lehűtött desztillált vizet használtunk. 

 

4.1.3. Modellanyagok, vegyszerek a CheqSol módszer validálásához 

 

A CheqSol oldhatósági módszer validálásához 14, különböző szerkezetű vegyületet vá-

lasztottunk (20 ábra), amelyek a következők voltak: ftálsav, imipramin, maprotilin, nifluminsav, 

nortriptilin, trazodon, verapamil és warfarin, amelyeket a Sigmától vásároltunk. A többi vegyület: 

a kinin, flumequin, furoszemid, klórpromazin, nitrofurantoin és a piroxikám gyógyszerkönyvi 

tisztaságú volt és mindenben megfelelt az Európai Gyógyszerkönyv (Ph. Eur. 5.8.) által támasz-

tott követelményeknek. A modellanyagok kiválasztásának szempontjai között szerepelt, hogy 

olyan anyagokat válasszunk, amelyek oldhatósága széles tartományban mozog, és amelyekre van 

a CheqSol módszerrel mért oldhatósági eredmény. További szempont volt még a vegyületek ki-

választásánál, hogy mérhető UV-aktivitással rendelkezzenek, és oldhatóságuk mérhető legyen 

telítéses-rázótölcséres módszerrel. 

A telítéses-rázótölcséres módszer során Britton-Robinson puffer rendszert használtunk pH 

2 és 12 tartományban. A tompító oldatok elkészítéséhez gyógyszerkönyvi minőségű, frissen ki-

forralt és lehűtött desztillált vizet használtunk. 
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SAVAK 

 
  

Flumequin Ftálsav Furoszemid 

 
  

Hirdoklorotiazid Nitrofurantoin Warfarin 

   

BÁZISOK 

 
  

Imipramin Kinin-hidroklorid Klórpromazin 

  

 

Maprotilin Nortriptilin Trazodon 
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Verapamil 

 

AMFOTEREK 

  

Nifluminsav Piroxikám 

 

20. ábra A kísérleti munka során vizsgált vegyületek 

 

4.1.4. Modellanyagok, vegyszerek a Henderson-Hasselbalch összefüggés vizsgálatához 

 

A vizsgálatban részt vevő 6 vegyület (21. ábra) közül négyet a Sigmától és a Flukától vá-

sároltunk, ezek a következőek voltak: papaverin-hidroklorid, prometazin-hidroklorid, 

propafenon-hidroklorid és a tiklopidin-hidroklorid. A dezvenlafaxin-hidrogénfumarát és a 

quetiapin-hidrogénfumarát, melyet egy gyógyszergyártól kaptunk a vizsgálatokhoz, analitikai 

tisztaságúak voltak. Az Európai Gyógyszerkönyv 5.8. kiadásában is szereplő minták gyógyszer-

könyvi tisztaságúak voltak és mindenben megfeleltek a Gyógyszerkönyv által támasztott köve-

telményeknek.  

Az oldhatóság vizsgálatok egy részét telítéses rázótölcséres módszerrel, másik részét az új 

potenciometriás elven működő CheqSol eljárással végeztük. A rázótölcséres módszer során 2-es 

és 12-es pH között Sörensen-foszfát és Britton-Robinson puffert használtunk. A 2-es pH-nál ala-

csonyabb közeg biztosításához sósav oldatot (0,1M és 1M), a 12-es és ennél magasabb pH-nál a 
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közeg biztosításához nátrium-hidroxid oldatot (0,01M) használtuk, melyek analitikai tisztaságúak 

voltak. A potenciometriás pKa meghatározás és az oldhatóság mérési módszer esetében a titrálás-

nál alkalmazott kálium-hidroxid-, és sósav- mérőoldatokat kálium-hidrogén-ftalátra (Sigma), 

illetve trisz-(hidroximetil)-aminometánra (Sigma) faktoroztuk. Az oldatok ionerősségének beállí-

tásához analitikai tisztaságú kálium-kloridot (Sigma) használtunk. Az oldatok előállításához 

gyógyszerkönyvi minőségű, frissen kiforralt és lehűtött desztillált vizet használtunk. A különböző 

szerves oldószer/víz elegyek elkészítéséhez szükséges metanol (Fluka), 1,4-dioxán (Merck) és 

acetonitril (Merck), HPLC tisztaságú volt.  

 

  

Papaverin-hidroklorid 

 

Prometazin-hidroklorid 

 

 

 

Propafenon-hidroklorid 

 

Tiklopidin-hidroklorid 

 

  

Quetiapin-hidrogénfumarát 

 

Dezvenlafaxin-hidrogénfumarát 

 

21. ábra A HH összefüggés vizsgálatában részt vevő vegyületek 
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4.2. Műszerek 

 

4.2.1. Telítéses-rázótölcséres módszer  

 

A vizsgálatokhoz készített tompítóoldatok pH beállítását Radiometer PHM 220 pH mérő 

mellett kombinált Ag/AgCl üveg elektróddal végeztük (PHC 3359-9). A mérésekhez szükséges 

termosztált körülményeket Lauda termosztáttal biztosítottuk. Az oldhatóság vizsgálatok során a 

mintákban a fázisok kevertetéséhez Heidolph MR 1000 mágneses keverőt használtunk. A minták 

szűréséhez 0,45µm-es pórusátmérőjű Whatman PVDF membránszűrőt használtunk. A minták 

koncentrációjának mérését spektrofotometriásan Jasco V-550 UV-VIS spektrofotométerrel vé-

geztük. 

 

4.2.2. CheqSol módszer  

 

A vegyületek pKa értékeinek (ionizációs konstans vagy savi disszociációs állandó) és 

intrinsic oldhatóságának meghatározását GLpKa automata pKa és logP mérő készülékkel (Sirius 

Analytical Instruments Ltd., UK) végeztük. 

 

4.3. Módszerek 

 

4.3.1. Telítéses-rázótölcséres módszer 

 

4.3.1.1. A fajlagos abszorpciós koefficiens meghatározása  

 

A klasszikus telítéses-rázótölcséres módszernél a telített oldatok koncentrációját UV-

spektrofotometriásan mértük meg, ezért előtte meg kellett határoznunk a vegyületek fajlagos ab-

szorpciós koefficiensét adott pH-n az alkalmazott tompítóoldatban. Ehhez a vizsgált vegyületek-

ből ismert koncentrációjú oldatokat készítettünk Britton-Robinson, Sörensen-foszfát vagy 

Sörensen-citrát tompítóoldatban különböző beállított pH-kon. Ezután a törzsoldatokból hígítási 

sorozatot készítettünk, majd felvettük az UV-spektrumát (Jasco V-550 UV/Vis spektrofotomé-

ter). Ebből a sorozatból, - melynél ismertük az oldatok abszorbanciáját és a hozzájuk tartozó kon-



58 

 

centrációkat - a Lambert-Beer törvény alapján a mérési pontokból kalibrációs egyenest készítet-

tünk. Az egyenes meredeksége adta a vizsgált vegyület fajlagos abszorpciós koefficiensét az 

adott pH-n az adott oldószerben. A fajlagos abszorpciós koefficiensek meghatározását minimum 

két törzsoldatból és azok hígítási sorozatából végeztük. Ha a méréseinket két párhuzamos soro-

zatból nem lehetett kellő pontosságúnak tekinteni, további törzsoldatok és hígítási sorozatok ké-

szítésével újabb párhuzamos méréseket végeztünk. 

 

4.3.1.2. Az oldhatóság meghatározása 

 

A telítéses-rázótölcséres módszer során a vizsgált anyagot üvegedényben lévő tompítóol-

datban (Britton-Robinson, Sörensen-foszfát, Sörensen-citrát) oldottuk 1-10 ml térfogatban. A 

telített oldatokat anyagfelesleg jelenlétében készítettük. Minden esetben az oldhatóság meghatá-

rozásához legalább három, legfeljebb hat mintát készítettünk. Az elkészített oldatokat 48 órán 

keresztül mágneses keverővel intenzíven kevertettük termosztált körülmények között az oldódási 

egyensúly eléréséig. Anyagi minőségtől függően a kevertetés ideje lehetett hosszabb vagy rövi-

debb is. Ha a vizsgált vegyületünk bomlékony vagy fényérzékeny volt, a szükséges mértékben 

csökkentettük a keverési időt. Az oldatokat pedig lehetőségekhez mérten fényvédett körülmények 

között kevertettük. Ha egy vegyület esetében kevésnek bizonyult a 48 óra az egyensúly beállásá-

ig, növeltük a keverési időt.  

Az oldatok kevertetése után, hogy a fázisok elváljanak egymástól és a tiszta telített oldat-

ból mintát vehessünk, az oldatokat 24 órán keresztül ülepítettük termosztált körülmények között. 

Ha a készített oldat nem tisztult fel teljesen, szükséges volt a fázisok szétválasztása szűréssel 

vagy centrifugálással.  

A telített oldatok feltisztult részéből mikropipetták segítségével mintát vettünk. A 

mikroliteres (5-500μl) mennyiségű mintákat szükség szerint hígítottuk. A három párhuzamos 

oldatból minden esetben legalább háromszor, legfeljebb hatszor vettünk mintát egy oldatból a 

mérés pontosítása érdekében. 

A hígított minták abszorbanciáját UV-spektrofotométeren (Jasco V-550 UV/Vis spektro-

fotométer) mértük. A vegyületek már előzőleg meghatározott fajlagos abszorpciós koefficiense 

segítségével kiszámoltuk a minták koncentrációját. Az összes vizsgált vegyület esetében így vé-

geztük el az oldhatóság meghatározását. 
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a) Standard protokoll  

 

A rázótölcséres módszert befolyásoló tényezők vizsgálatához ki kellett dolgoznunk egy 

eljárást, amelyben állandó körülményekkel dolgoztunk, és amelyet standard protokollnak nevez-

tünk el. A befolyásoló tényezők vizsgálatához, minden esetben csak egy, a vizsgálni kívánt pa-

ramétert módosítottuk, a többi körülményt a standard protokollnak megfelelően alkalmaztuk. 

A módszert befolyásoló tényezők vizsgálatát a hidroklorotiazid modellanyag segítségével 

végeztük. A standard protokoll során a hidroklorotiazidot minden esetben 6,00-os pH-jú Britton-

Robinson tompítóoldatban oldottuk anyagfelesleg jelenlétében. A többi gyógyszervegyület oldha-

tóságát is Britton-Robinson tompítóoldatban végeztük a vegyületek nemionizált formájának meg-

felelő pH-n. Minden paraméter vizsgálatánál legalább három, legfeljebb hat oldatot készítettünk. 

A készített oldatokat termosztált körülmények között (25 ºC ± 0,1 ºC) 48 órán át mágneses keve-

rővel kevertettük. A fáziselválasztást ülepítéssel végeztük 24 órán át termosztált körülmények 

között. Az oldatok koncentrációját UV-spektrofotométerrel mértük a megfelelő hígítás után. 

 

b) Új protokoll 

 

A telítéses-rázótölcséres módszert befolyásoló paraméterek vizsgálatát elvégezve, az 

eredmények kiértékelése után kidolgoztunk egy rövidebb mérési módszert, amelyet új protokoll-

nak neveztünk el. Az újonnan kidolgozott mérési módszerrel meghatároztuk a hidroklorotiazid, 

valamint további öt gyógyszervegyület egyensúlyi oldhatóságát. Az új protokoll során az oldat-

készítésnél minden esetben Britton-Robonson tompítóoldatot alkalmaztunk. Az oldatokat kis 

anyagfelesleg jelenlétében készítettük és 6 órán át termosztált (25 ºC ± 0,1 ºC) körülmények kö-

zött mágneses keverővel kevertettük. A fáziselválasztást 18 órás szedimentációval végeztük, 

amely után a felülúszó koncentrációját a megfelelő hígítás után UV-spektrofotométerrel mértük. 

A Henderson Hasselbalch összefüggés vizsgálata során bizonyos vegyületek esetében el-

tértünk az új protokoll egyes paramétereitől. A prometazin és a tiklopidin esetében Sörensen-

foszfát tompítóoldatot használtunk, valamint a quetiapin és a tiklopidin esetében 37,0 
o
C ± 0,5 

o
C-on végeztük a termosztálást az oldhatóságmérések során.  
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4.3.2. CheqSol módszer 

 

4.3.2.1. Potenciometriás pKa meghatározás 

 

A vegyületek disszociációs állandóinak meghatározását a GLpKa készülékkel végeztük. 

A kiértékeléseket RefinementPro
TM

 2.2 szoftver (Sirius Analytical Instruments Ltd., UK) segítsé-

gével végeztük. 

 

4.3.2.1.1. Elektródkalibráció 

  

A kombinált üvegelektród hitelesítése vizes közegben és metanol/víz elegyben is az ún. 

négy paraméteres kalibráló eljárással (Four Plus
TM

 módszer) történt [73,74]. A kalibrálás során 

ismert koncentrációjú sósav-mérőoldatot titráltunk ismert koncentrációjú kálium-hidroxid-

mérőoldattal konstans ionerősség (I = 0,15 M) és hőmérséklet (t = 25,0 ± 0,5 ºC) mellett. A szén-

dioxid gáz kizárására, a titrálóedényekre nitrogén gázt vezettünk. A titrálásokat pH 1,8 és 12,2 

végeztük (“blank” titrálás). Az ebből a titrálásból származtatható elektródkalibrációs paramétere-

ket az alábbi egyenletből számíthatjuk: 

 

pH = α + SpcH + jH[H
+
] + jOH

][H

Kw

 (30) 

 

ahol α a referenciaelektród standard potenciálját és egyéb konstans tagokat (pl. diffúziós potenci-

ált) magába foglaló gyakorlati paraméter, S az elektród nernsti funkciójától való eltérést figye-

lembe vevő paraméter, míg a jH illetve jOH az elektród savi illetve bázikus hibáját kompenzáló 

illesztő paraméterek. Kw a vízben, vagy az adott oldószerelegyben érvényes autoprotolízis állan-

dó. A program az elektród kalibrációs paramétereket a súlyozott nemlineáris legkisebb négyzetek 

módszerével számítja.  
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4.3.2.1.2. Titrálás vizes közegben 

 

Bázisok és amfoter molekulák esetén a vizes közegben végzett titrálások során a minta 

0,5-1 mM koncentrációjú vizes oldatának 10 ml-ét 0,5 M koncentrációjú sósav-mérőoldattal pH 

1,8-ra állítottuk, és ezt az oldatot titráltuk pH 12,2-ig 0,5 M koncentrációjú kálium-hidroxid mé-

rőoldattal. Savak esetén a titrálás iránya ennek az ellenkezője volt. A titrálásokat konstans ion-

erősség (I = 0,15 M KCl) és hőmérséklet (t = 25,0 ± 0,5 ºC vagy 37,0 ± 0,5 ºC) mellett végeztük. 

A szén-dioxid gáz kizárására, a titrálóedényekre nitrogén gázt vezettünk. A minták pKa értékeit 

legalább 3 párhuzamos titrálásból számítottuk.  

 

4.3.2.1.3. Titrálás metanol/víz valamint MDM-víz elegyben 

 

A vízben rosszul oldódó vegyületek látszólagos savi disszociációs állandóit (psKa) meta-

nol/víz, valamint MDM (metanol-dioxán-acetonitril)-víz elegyekben a vizes közegben végzett 

titrálásoknál leírtak szerint határoztuk meg, azzal a különbséggel, hogy a minták oldata 12-37 

m/m% metanolt, valamint 33-44 m/m% MDM-et is tartalmazott. Minden mintát legalább három 

különböző szerves oldószertartalmú metanol/víz, valamint MDM-víz elegyben mértünk. A vizes 

közegre vonatkozó pKa értékeket úgynevezett Yasuda-Shedlovsky extrapolációval kaptuk. 

 

4.3.2.2. Intrinsic oldhatóság meghatározása  

 

A vizsgált vegyület pontosan ismert mennyiségét titrálóedénybe mértük. Ehhez a műszer 

adott térfogatú, 10 ml 0,15 M kálium-klorid-oldatot adagolt. A módszer során a potenciometriás 

titrálásokat pH 1,8 és 12.2 tartományban végeztük. Ha a vizsgált anyag savas karakterű volt , a 

műszer ismert térfogatú 0,5 M-os KOH lúg mérőoldatot adagolt az oldathoz, amellyel olyan pH-

ra állította az oldatot, amelyen a vizsgált vegyület ionizált formában és teljesen oldott állapotban 

volt jelen. Ha a vizsgált vegyület bázikus karakterű volt, 0,5 M-os HCl mérőoldatot adagoltunk 

vizes oldatához, hogy teljesen oldott állapotba juttassuk. Ezután az ionizált állapotban lévő ve-

gyület oldatát elkezdtük titrálni - a vegyület savi vagy bázikus karakterétől függően- előre meg-

határozott térfogatú lúg vagy sav mérőoldattal, amíg az oldat zavarossá vált. Az oldatban megje-

lenő zavarosodás jelezte a vegyület semleges formájának kiválását. A csapadékkiválás megjele-
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nését egy, a titrálóedénybe merülő spektrofotométerhez csatolt kétfuratú optikai kábel detektálta. 

Az első csapadékkiválás pillanatában mért koncentráció adta a vegyület kinetikai oldhatóságát.  

A csapadékkiválás érzékelésekor a műszer mérőoldatot cserélt, és ellenkező irányba titrál-

ta a csapadékos mintát, elérve ezzel a minta oldatba való visszaoldását. Ezután megismételve az 

előző folyamatot, újra a neutrális forma kiválásának irányába titrálta a műszer az oldatot. Az oda-

vissza titrálás során az oldat folyamatosan két állapot - a túltelített és a telítetlen állapot - között 

oszcillált, miközben az oldat pH-ja ennek megfelelően változott. 

Az eljárás során az oldatot kevertettük és a pH-ját az egész kísérlet alatt mértük az oldatba 

merülő pH elektróddal. A váltott mérőoldat adagolás során a készülék mérte a pH változását az 

idő függvényében. A rendszerben zajló egyensúlyi folyamatok, valamint a sav és lúg mérőolda-

tok adagolása miatt pozitív illetve negatív pH-gradiens volt mérhető az oldatban. A nulla pH-

gradiensnek megfelelő koncentráció jelentette a vegyület semleges formájának egyensúlyi oldha-

tóságát. 

 

4.3.2.2.1. Adatfeldolgozás 

 

Mielőtt elkezdünk egy vizsgálatot, az alábbi információk ismerete szükséges: 

● A minta molekulatömege. 

● A minta titrálócellába mért tömege (bemérés). 

● A sav és lúg mérőoldat pontos koncentrációja. 

● A vizsgált vegyület disszociációs állandója vagy állandói (pKa).  

A mérés során a mintához való minden egyes mérőoldat és víz adagolás térfogata és a 

mintaoldat pH-ja ismert. Az egyensúly kikényszerítése alatt az egyensúlyi állapot mindkét olda-

lán felvett pontoknak megfelelően kiszámolja a készülék a semleges forma koncentrációját, a 

következőkben leírt módon. Az alábbi összefüggések egyszeresen protonálható sav vagy bázis 

molekulákra és a hozzájuk tartozó erős ellenionok (Cl
-
, K

+
) jelenlétében alkalmazhatók. 

1. A szabad protonok (H
+
) mennyiségének/koncentrációjának meghatározása a standard 

elektródkalibráció paramétereiből. 

pHm = Δ + S ● p[H] (31) 

[H
+
] = 10 Hp

 (32) 
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2. A mintaoldat teljes térfogatának meghatározása a mintához adagolt összes víz (vw), sav 

(va) és lúg (vb) mérőoldat térfogatokból. 

vt = vw + va + vb (33) 

3. A szabad hidroxidionok koncentrációjának meghatározása a szabad protonok koncentrá-

ciójából és a víz disszociációs konstansából/autoprotolízis állandójából. 

= 
H

Kw

 
(34)

 

A Kw értékétének korrigálása a megfelelő hőmérséklet és ionerősség szerint történik [71]. 

4. A szabad pozitív ionok (pl. K
+
) koncentrációjának meghatározása a lúg (KOH) mérőoldat 

mennyiségéből és a plusz pozitív ionok mennyiségéből a vizsgált mintában, ha annak vizsgálata 

só formában történik. 

= 
t

ss

bb

v

fw

zm
cv

 
(35)

 

Ahol: cb a lúg mérőoldat kalibrált koncentrációja 

ms a bemért mintavegyület mennyisége grammban kifejezve  

zs+ bármely pozitív ellenion töltése, amely nulla, ha a mintavegyület nem só 

fw a mintavegyület tömege 

5. A szabad negatív ionok koncentrációjának meghatározása a sav (HCl) mérőoldat mennyi-

ségéből és a plusz negatív ionok mennyiségéből a vizsgált vegyületben, ha az só formában van. 

 = 
t

ss
aa

v

fw

zm
cv

 
(36)

 

Ahol:  ca a sav mérőoldat kalibrált koncentrációja 

ms a bemért mintavegyület mennyisége grammban kifejezve 

zs- bármely negatív ellenion töltése, amely nulla, ha a mintavegyület nem só 

fw a mintavegyület tömege 

6. A mintavegyület összes ionizált részecskéjének koncentráció-meghatározása a töltésmér-

leg egyensúlyból. Ez például egyszeresen protonálható sav esetében a deprotonált részecskék (A
-
) 

koncentrációját jelenti. 
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=   (37) 

7.  A szabad proton koncentrációból [H
+
] és a vizsgált vegyület ionizációs állandójából, va-

lamint az ionizált részecskék koncentrációjának ismeretéből meghatározható a semleges részecs-

kék koncentrációja. Ez például egy egyszeresen protonálható savra a következő: 

  (38) 

Hasonlóan egyértékű bázisra: 

  (39) 

 

A vizsgált vegyület pKa értékének korrigálása a megfelelő ionerősség szerint történik. 

A mérés során minden olyan pillanatban, amikor áthalad a rendszer az egyensúlynak meg-

felelő ponton, a leírtak szerint történik az intrinsic oldhatóság meghatározása. Az egyensúlyi pont 

közelében a pH változás mértéke megközelítőleg lineárisan változik a rendszer túltelítettségi és a 

telítetlenségi állapotának mértéke szerint [71]. A vegyület semleges formájának koncentrációjá-

hoz szükséges a pontos egyensúly kiszámolása, amely a koncentráció-pH-gradiens függvényének 

egyenes vonalú interpolációjával lehetséges az egyensúlyi pont mindkét oldalán. 
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5. Eredmények és értékelésük 

 

5.1. A telítéses-rázótölcséres módszert befolyásoló főbb kísérleti tényezők 

vizsgálata  

 

Az irodalmi áttekintésben összefoglaltam, a különböző oldhatóság-meghatározási mód-

szereket. Kitértem arra is, hogy a telítéses-rázótölcséres módszer fontossága, a bevezetett új mód-

szerek ellenére nem csökkent. Valójában az újonnan kifejlesztett termodinamikai oldhatóság 

meghatározására alkalmas módszereket a klasszikus módszerrel szemben validálják. Azonban az 

is nyilvánvalóvá vált, hogy maga a klasszikus módszer nincs standardizálva. Ezért a telítéses-

rázótölcséres módszert befolyásoló főbb tényezők vizsgálatát tűztük ki doktori munkám első cél-

jául.  

Az oldhatóságot számos tényező befolyásolja, így a hőmérséklet, nyomás, vizsgált ve-

gyület tisztasága, pH, tompítóoldat összetétele vagy a vegyületre jellemző egyéb tulajdonságok 

(polimorfia, aggregáció, túltelített oldatképzés) [10,24]. Ezek közül a rázótölcséres módszer kí-

sérleti körülményeinek vizsgálata volt a célunk. Kísérleti munkánk során a következő körülmé-

nyek vizsgálatára tértünk ki:  

● oldószer,  

● tompítóoldat összetétele,  

● szilárd anyagfelesleg mennyisége,  

● hőmérséklet,   

● telítési idő,  

● egyensúly beállásához szükséges idő,  

● fázisok szétválasztásának módja.  

A vizsgálat során a kísérleti körülményeket szisztematikusan változtattuk, figyelve mi-

lyen mértékben befolyásolják a termodinamikai oldhatósági eredményeket a standard protokollal 

mért eredményekhez képest. A kísérlet során állandó körülményeket biztosítottunk és minden 

esetben csak egyetlen, a vizsgálni kívánt paramétert módosítottuk. Az állandó körülmények biz-

tosításába beletartozott, hogy egy adott vegyület (modellvegyület) esetében végeztük a kísérlete-

ket, kiküszöbölve ezzel a különböző oldhatósági értékeket. Így minden esetben egy, az úgyneve-
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zett standard protokollal mért modellvegyület egyensúlyi oldhatóságához hasonlítottuk a módo-

sított körülményekkel mért oldhatósági eredményeket.  

 

5.1.1. Modellvegyület kiválasztása  

 

A modellvegyület kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy szerkezetileg egyszerű, io-

nizálható csoporttal, valamint mérhető UV-aktivitással rendelkező gyógyszermolekulát válasz-

szunk. A kiválasztásánál további szempont volt, hogy nagy mennyiségű anyag álljon rendelkezé-

sünkre, stabil molekula legyen, azaz ne legyen se fényérzékeny, se bomlékony, és ne legyen haj-

lamos polimorfiára. További kritérium volt, hogy vízben mérhető mennyiségben oldódjon, és a 

vegyület ionizált formája ne essen extrém pH tartományba. Választásunk a hidroklorotiazidra 

esett.  

A hidroklorotiazid savi disszociációs állandóit ismerve (pKa1 = 8,75; pKa2 = 9,88) -

melyeket előzetesen a már leírt módszerrel megmértünk- a vizsgálatokat olyan választott pH-n 

végeztük, amelyen a vegyület nemionizált formában van jelen. Az oldhatóságméréseket minden 

esetben 6,00-os pH -jú tompítóoldatban végeztük.  

 

5.1.2. Eredmények  

 

A kísérlet során először meghatároztuk a modellvegyület egyensúlyi oldhatóságát a 

standard protokollban leírt körülmények között. A hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatósága (a 

mólkoncentráció logaritmusában kifejezve) a standard körülmények között logS= -2,73 ± 0,01-

nek adódott (n=18). Az általunk mért oldhatósági eredmény jó egyezést mutat az irodalomban 

leírt eredményekkel: logS= -2,67 [71]; logS= -2,63 [66]; logS = -2,63 [65]. A 2. táblázatban a 

hidroklorotiazid standard protokollal mért egyensúlyi oldhatósági eredményeit mutatom be.  

 

2. táblázat: A hidroklorotiazid standard protokollal mért egyensúlyi oldhatósági értékei 

Párhuzamos minták 

 1 2 3 4 5 

µg/ml 556 ± 12 547 ± 7 540 ± 2 563 ± 8 573 ± 14 

logS (Mol/l) -2,73 -2,74 -2,74 -2,72 -2,72 
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Ezután vizsgáltuk a különböző paraméterek befolyásoló hatását az oldhatóságra. A vizs-

gálatok során minden esetben csak egy, a vizsgálni kívánt paramétert változtattuk, a többi kö-

rülmény a standard protokollban leírtaknak felelt meg.  

 

5.1.2.1. Oldószer, tompítóoldat hatása  

 

Az ionizálható vegyületek vízben való oldhatóságát pufferelt közegben mérik, mivel ezen 

vegyületek oldhatósága pH-függő. Kísérleteink ezen részében nem az oldhatóság pH függését 

kívántuk tanulmányozni, vizsgálataink a modellanyag intrinsic oldhatóságának mérésére fóku-

szálnak.  Ezért a méréseket minden esetben 6,00-os pH-n végeztük.  

A tompítóoldat összetételének, ionerősségének hatását az egyensúlyi oldhatóságra három 

tompítóoldat alkalmazásával tanulmányoztuk. Meghatároztuk a hidroklorotiazid egyensúlyi old-

hatóságát Britton-Robinson, Sörensen I (foszfát) és Sörensen II (citrát) tompítóoldatokban. A 

kapott egyensúlyi oldhatósági eredményeket a 22. ábra mutatja.  

 

22. ábra A hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatósági értékei különböző tompítóoldatokban 

 

Az ábra jól szemlélteti, hogy a hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatósága Britton-Robinson 

és a Sörensen I tompítóoldatban nagyon jó egyezést mutat, azonban Sörensen II pufferben a 

hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatósága szignifikánsan magasabbnak adódott a másik két rend-

szerben mért értéknél. Az eltérés egyik oka lehet, a tompító oldatok eltérő ionerőssége: Britton-
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Robinson: 0,089, Sörensen-foszfát tompító oldat: 0,076 és Sörensen-citrát: 0,318. A Sörensen II 

puffer ionerőssége majdnem négyszerese a másik két rendszer ionerősségének. Feltételezhető 

még továbbá, hogy a citrát komponens hajlamosabb kölcsönhatás kialakítására, mint a másik két 

tompítóoldat komponensei, és esetleg specifikus kölcsönhatásba lépett az oldott anyaggal.  

 

5.1.2.2. Szilárd anyagfelesleg mennyisége  

 

A kísérletsorozatban második tényezőként a szilárd anyagfelesleg mennyiségének hatását 

vizsgáltuk az egyensúlyi oldhatóságra. Ahhoz, hogy az oldatban kialakuljon a termodinamikai 

egyensúly, heterogén rendszert kell biztosítanunk. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy bizonyos 

mennyiségű szilárd anyag feleslegben legyen jelen az oldatban. Ezt a kérdést járja körül a 

Kawakami és munkatársai által publikált cikk [74], melyben a szilárd anyagfelesleg mennyiségé-

nek hatását írják le a látszólagos oldhatóságra. Kísérleteik során azt a következtetés vonták le, 

hogy a látszólagos oldhatóságot befolyásolja a szilárd anyag mennyisége az oldatban, mégpedig 

a kioldódási és a kristályosodási sebességegyensúlyának megfelelően.  

Az irodalomban azonban nincs a szilárd anyagfelesleg mennyiségéről egyértelmű útmuta-

tás, ezért kívántuk vizsgálni, mennyi szilárd anyag használata optimális a heterogén rendszerben 

a termodinamikai egyensúly biztosításához a telítéses-rázótölcséres módszer során.  
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23. ábra A hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatósága a bemért szilárd anyag függvényében 

 

A vizsgálatokban 4 mg és 20 mg között, 4 mg-onként változtattuk a rendszerbe bemért 

anyagmennyiséget. Várakozásainknak megfelelően a különböző anyagmennyiségek nem okoztak 

szignifikáns eltérést a hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatóságában (23. ábra). A heterogén rend-

szerben lévő szilárd anyag mennyisége – ha az megfelelően tiszta és homogén szemcseméret-

eloszlású - szignifikánsan nem befolyásolja az egyensúlyi oldhatóságot.  

A mérések során szerzett tapasztalatainkból adódóan azonban mindenképpen kis anyagfe-

lesleg használatát javasoljuk a telítéses-rázótölcséres módszer során, hogy megkönnyítsük a min-

tavételt. Nagyobb szilárd anyagmennyiség jelenlétében nagyobb a kockázata annak, hogy a kon-

centrációméréshez vett mintába szilárd kristály is bekerül. A hígítási lépések alatt a szilárd kristá-

lyok beoldódhatnak a mintába, ezzel magasabb, téves oldhatósági értékeket eredményezve. 

Mindemellett a mintavételi eszköz (Hamilton-fecskendő) tisztítása is nehezebb lehet nagyobb 

anyagfelesleg alkalmazásakor, valamint ha fáziselválasztásként a szűrést alkalmazzuk, a nagy 

mennyiségű szilárd anyagfelesleg megnehezítheti a szűrés folyamatát, idő előtt eltömítheti a 

membránszűrő pórusait. 

Összegezve tehát, a szilárd anyagmennyiség kérdése több szempontból is fontos. Nagy 

mennyiségű szilárd anyag jelenléte a rendszerben, nehezíti a mérés további lépéseit, és a fel-

használt eszközök előbbi elhasználódásához is hozzájárulhat. A gazdaságosság fontos szempont 
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a gyógyszerkutatásban, ezért ezt a tényezőt sem lehet figyelmen kívül hagyni egy módszer vizs-

gálatakor. A telítéses rázótölcséres módszer egyik hátránya, a többi egyensúlyi oldhatóságot mé-

rő módszerrel szemben, hogy nagyobb az anyagigénye, éppen ezért szükséges ezt a tényezőt is 

vizsgálni és egy optimális értéket megadni. Vízben kevéssé vagy rosszul oldódó vegyületek ese-

tében ez az érték 5-10 mg/5ml körül mozog. A telítéses-rázótölcséres módszer nem vagy csak 

korlátozottan alkalmazható nagyon jól oldódó vegyületek esetében, valamint a gyógyszermole-

kulák ionos formájának oldhatóság mérésére, mert ezekben az esetekben a szükséges anyag-

mennyiség akár több gramm is lehet. 

 

5.1.2.3. Hőmérséklet  

 

Az oldhatóság hőmérséklet függése jól ismert jelenség. Az irodalomban leírt 

oldhatóságmérések mindegyike termosztált körülmények biztosítása mellett, állandó hőmérsékle-

ten zajlik. Az irodalomban javasolt hőmérsékleti kontroll: ± 2 
0
C értéken belül kielégítő [10]. 

A vizsgálatsorozat ezen részében összehasonlítottuk a hidroklorotiazid egyensúlyi oldha-

tóságát három különböző hőmérsékleten: 15, 25 és 37 
0
C-on. Az eredményeket a 3. táblázat fog-

lalja össze. 

 

3. táblázat: A hidroklorotiazid oldhatósága három különböző hőmérsékleten 

Hőmérséklet S (µg/ml) 

15 
0
C 450 ± 20,3 

25 
0
C 556 ± 13,1 

37 
0
C 1036 ± 36,3 

 

A legtöbb gyógyszer az endoterm módon oldódó vegyületek közé tartozik, azaz az oldha-

tóságuk nő a hőmérséklet emelkedésével. A hidroklorotiazid is ilyen anyag. Oldhatósága 15 és 

37
0
C között szignifikánsan emelkedik, mégpedig oly mértékben, hogy a testhőmérsékleten 

(37
0
C) mért oldhatósága majdnem a kétszerese a szobahőmérsékleten mért oldhatósági értéknek.  

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vegyületnek magasabb az oldhatósága test-

hőmérsékleten, mint 25 
0
C-on, amely a rosszul oldódó gyógyszerhatóanyagok esetében előnyt 

jelenthet a gyógyszertervezésben, mivel a biohasznosíthatóságuk a szervezetben megnő. Ez a 
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tény egyben arra is rávilágít, hogy a biomimetikus hőmérsékleten is célszerű oldhatóság megha-

tározása a szobahőmérsékleten végzett vizsgálatok mellett.  

 

5.1.2.4. Keverési idő  

 

A telítéses-rázótölcséres módszerben az egyensúly kialakulásához két fontos, de igen kü-

lönböző folyamat szükséges. Az egyik a fázisok érintkeztetése, agitálása valamilyen módon, pél-

dául kevertetéssel vagy rázatással, a másik pedig egy nyugalmi állapot, az ülepítés. A vizsgálat-

sorozat elvégzésével arra kerestük a választ, hogy vajon melyik folyamat játszik nagyobb szere-

pet az egyensúly kialakításában. Ennek érdekében a keverési időt és az ülepítési időt egymástól 

függetlenül változtattuk.  

Először a keverési időket módosítottuk 0,5 és 48 óra között. Eredményeink szerint (24. 

ábra) a hidroklorotiazid oldhatósága egy ideig (6 óra) növekszik a keverési idő növelésével, 

majd elér egy maximumot. Az ezután mért oldhatósági eredmények már nem különböznek jelen-

tősebben egymástól. Tehát a kísérletsorozatunk szerint, hat óránál kevesebb keverési idő nem 

elegendő az egyensúlyi oldhatóság eléréséhez az oldatban. Ennél hosszabb ideig kevertetett min-

ták oldhatósági eredményei nem változtak szignifikánsan a keverési idő növelésével. Az ered-

mények alapján nem szükséges 48 óra keverési idő az oldatban való telítési egyensúly beállásá-

hoz a hidroklorotiazid esetében. Ezen tényező rövidebb időre való lecsökkentésével a telítéses-

rázótölcséres eljárás is lerövidíthető.  
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24. ábra. A hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatóságának változása a keverési idő növelésével. 

 

Ez a jelenség feltehetően a legtöbb vegyület esetében fennáll. Valószínűleg nem minden 

gyógyszermolekula esetében elegendő a hat órás keverési idő a termodinamikai egyensúly kiala-

kulásához. Előfordulhatnak olyan vegyületek, amelyek hosszabb keverési időt igényelnek az 

egyensúly eléréséhez. Ha rendkívül precízen kívánjuk elvégezni a telítéses rázótölcséres mód-

szert, minden egyes gyógyszervegyület estében növekvő keverési időtartamok függvényében 

kellene megmérnünk az oldhatóságokat, hogy megnézhessük, mely keverési idő esetében nem 

tapasztalunk már változást az oldhatósági eredményekben. Eredményeink alapján azonban java-

solhatjuk, hogy a keverési idő hosszát érdemes legkevesebb hat óránál kezdeni.  

 

5.1.2.5. Ülepítési idő  

 

A telítéses-rázótölcséres módszerben a termodinamikai egyensúly kialakulásához hozzá-

járul egy nyugalmi fázis is, amelyet az ülepítés folyamatával kivitelezünk. Az ülepítés szerepének 

vizsgálatában, egy óra és 24 óra között módosítottuk az ülepítés időtartamát. Az eredményeket a 

25. ábra mutatja.  

 

516
508

523

564 563

580

556

460

480

500

520

540

560

580

600

0,5 1 2 6 12 24 48

Idő (h)

S 
(u

g/
m

l)



73 

 

 

 

25. ábra. A hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatósági eredményei az ülepítési idő változásával 

 

A kísérlet során kapott eredmények éppen ellenkező tendenciát mutattak, amint a keve-

rési idő esetében tapasztaltunk. A hidroklorotiazid oldhatósága az első 8 órás időintervallumban 

magasabbnak bizonyult. Kezdetben túltelített oldat képződik, majd anyag válik ki és a rendszer 

lassan eléri a termodinamikai egyensúlyi állapotot. 

Eredményeink arra utalnak, hogy a keverési idővel ellentétben az ülepítés ideje erősen 

befolyásolja az egyensúlyi oldhatóság kialakulását, és hosszabb ülepítési idő szükségességét 

hangsúlyozzák a pontosabb mérés érdekében. Mindezek az eredmények azt is mutatják, hogy az 

ülepítési idő nagyobb szerepet játszik a termodinamikai egyensúlyi folyamat kialakulásában, 

mint a keverési idő.  

 

5.1.2.6. Szilárd és folyadékfázist elválasztó technikák  

 

A fázisok elválasztására alkalmazott technika kulcsfontosságú szerepet játszik a telítéses-

rázótölcséres módszerben. A minták kevertetése vagy rázatása után a két fázist (oldat és szilárd 

anyag) valamilyen módon el kell választanunk egymástól, hogy az oldat felülúszójából mintát 

vehessünk a koncentráció (UV-spektrofotometriás) méréshez. A koncentráció meghatározáshoz 

szükséges mintáknak teljesen tisztáknak, átlátszóknak és szilárd részecskéktől mentesnek kell 

lenniük.  
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A fáziselválasztás elvégezhető ülepítés nélkül, ekkor azonban kimarad a termodinamikai 

egyensúlyhoz szükséges nyugalmi állapot, amelyre a korábbi kísérleti eredmények utalnak. A 

szilárd fázis elválasztását a telített oldattól elvégezhetjük szűréssel vagy centrifugálással is köz-

vetlenül a fázisok agitálása, érintkeztetése után. A vizsgálat során 12 mintát centrifugáltunk 

2000-es fordulatszámmal 10 percen keresztül, és további 12 mintát szűrtünk le 0,45 µm pórusú 

membránszűrőn a fázisok elválasztása céljából. 

A statisztikai kiértékelés (két mintás t-próba) alapján a hidroklorotiazid három különböző 

elválasztással kapott oldhatósági eredményei (95 % szignifikancia szinten) különböznek (4. 

táblázat).  

 

4. táblázat: Oldhatósági eredmények különböző fáziselválasztások esetén 

Fázisok elválasztása S (µg/ml) 

ülepítés 556 ± 11,3 

centrifugálás 591 ± 15,4 

szűrés (0,45 µm) 661 ± 3,5 

 

A legnagyobb eltérést a standard protokollal kapott oldhatósági értéktől a szűréssel kapott 

eredmény mutatja. Ennek oka feltehetőleg az, hogy a szűrés közvetlenül a fázisok kevertetése 

után történik, és az így kapott minta koncentráció-meghatározását a kevertetést és a szűrést köve-

tően rövid időn belül elvégezzük. A fázisok kevertetése során valószínűleg túltelített oldat kép-

ződik. Következésképp, ha a mintának nem biztosítjuk a nyugalmi állapotot - amelyet a standard 

protokollban az ülepítés jelent - az agitációs szakasz után, akkor az így kapott oldhatóság érték 

magasabbnak adódik az egyensúlyi oldhatóságnál. Emellett az is előfordulhat, hogy az oldatban 

lévő, a szűrő pórusainál kisebb (szuszpendált) részecskék, nem akadnak fenn a szűrőn, hanem 

áthaladva rajta hibásan magasabb koncentrációt eredményeznek a leszűrt oldatban. A vizsgálatok 

során szerzett tapasztalataink alapján a szűrés, mint fáziselválasztó technika alkalmazását java-

soljuk a legkevésbé a telítéses-rázótölcséres alkalmazásakor. Amellett, hogy közvetlenül az agi-

tációs szakasz után végzett szűrés során az arra hajlamos vegyületeknél túltelített oldatot kapunk, 

a szűrési eljárás felborítja heterogén rendszer egyensúlyát is, azáltal, hogy a szilárd anyag oldat-

ban való jelenlétét megszünteti, és ezzel a termodinamikai egyensúlyhoz szükséges egyik ténye-

zőt kiiktatja a rendszerből. A szűrésen átesett oldatból kapott oldhatósági eredményt szigorúan 

véve nem is nevezhetnénk egyensúlyi oldhatóságnak.  
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Mindent figyelembe véve az ülepítés tekinthető a legbiztonságosabb eljárásnak a fázisok 

elválasztására. Bizonyos esetekben, - amikor ülepítéssel nem kapunk tiszta, átlátszó felülúszót - 

ha például a vegyület micellaképzésre, aggregációra, opaleszcens oldatképzésre hajlamos, a fá-

ziselválasztást nem lehet ülepítéssel megoldani, célszerű a centrifugálást választani.  

 

5.1.2.7. Következtetések  

 

A telítéses-rázótölcséres módszer standardizálása 135 önálló beméréssel elkészített párhu-

zamos minta, és az oldhatóságot leginkább befolyásoló főbb paraméterek vizsgálatán alapult. A 

hőmérséklet, az ülepítési idő, a tompítóoldat összetétele, valamint az alkalmazott fázis-

elválasztási technika erősen befolyásolja a mért egyensúlyi oldhatóságot. Az alkalmazott szilárd 

anyagfelesleg mennyisége ugyanakkor szignifikánsan nem befolyásolja az oldhatósági eredmé-

nyeket.  

Tapasztalataink alapján, összegzésként javasoljuk az egyes körülményekre való odafigye-

lést, valamint azok alkalmazását a telítéses-rázótölcséres módszer esetében:  

· a méréseket minden esetben termosztált körülmények között, állandó hőmérsékle-

ten kell végezni ± 0,1ºC pontossággal,  

· a Sörensen-foszfát puffer használható pH 3 és 7 között, a Britton-Robinson tompí-

tóoldat szélesebb pH tartományban (pH = 2,5-11,5) alkalmazható az egyensúlyi 

oldhatóságok vizes oldatban való mérésére, míg 2,0-es pH-n történő mérésekre 

használható a megfelelő koncentrációjú sósav oldat,  

· a mintavétel nehézségeinek elkerülése végett, kevés mennyiségű szilárd anyagfe-

lesleg jelenléte javasolt az oldatban,  

· a termodinamikai egyensúly eléréséhez legalább 24 órás telítési idő javasolt, 

amely minimum 6 óra keverési időből és 18 óra ülepítési időből álljon,  

· a fázok elválasztásának legbiztonságosabb módja az ülepítés, amely egyben szo-

rosan hozzá is járul a termodinamikai egyensúly kialakulásához a heterogén rend-

szerben.  

Ha az alább javasolt körülményeket szigorúan betartjuk, az oldhatóságmérések gyakorlati 

hibája kisebb, mint 4% alá csökkenthető.  

  



76 

 

5.2. Új protokoll kidolgozása és validálása  

 

A telítéses-rázótölcséres módszert befolyásoló főbb paraméterek vizsgálata, valamint a 

módszer során nyert gyakorlati tapasztalataink alapján egy új, rövidített protokollt dolgoztunk ki 

és azt validáltuk. Az új protokoll paramétereit az 5. táblázat tartalmazza.  

 

5. táblázat: A telítéses-rázótölcséres módszer új protokolljának körülményei 

 

 

 

Az új protokollban a szélesebb pH tartományban használható, nagyobb pufferkapacitású 

Britton-Robinson tompítóoldatot használtuk. A méréseinket termosztált körülmények között szo-

bahőmérsékleten végeztük. Az termodinamikai egyensúly eléréséhez szükséges telítési idő 24 óra 

volt, amely 6 óra keverési időből és 18 óra ülepítési időből állt. Ezzel lerövidült az egyensúly 

elérésére fordított telítési idő a standard protokollhoz képest. Az új protokoll előnye, hogy jelen-

tősen lerövidítette a módszer időigényét, a korábbi 3,5-4 nap helyett mindössze másfél nap kell 

egy vegyület egyensúlyi oldhatóságának meghatározására.  

Az új protokoll alkalmasságának igazolására validálnunk kellett az eljárást. A 

validáláshoz megmértük a hidroklorotiazid és további öt vegyület egyensúlyi oldhatóságát mind-

két protokollal. A mérések során a gyógyszermolekulák intrinsic oldhatóságát határoztuk meg. 

Ehhez a méréseket olyan választott pH-n végeztük, amelyen a vegyületek nemionizált formában 

vannak jelen. A pH értékek megválasztásához előzetesen meghatároztuk a vegyületek pontos 

savi disszociációs állandóit a korábban leírt potenciometriás eljárással. A rázótölcséres 

oldhatóságmérések előtt a megfelelő pH-n és a megfelelő tompítóoldatban meghatároztuk a ve-

Új protokoll paraméterei 

Oldószer Britton-Robinson tompítóoldat 

Anyagfelesleg kis anyagfelesleg 

Hőmérséklet 25 ± 0,1 
o
C 

Keverési idő 6 óra 

Ülepítési idő 18 óra 

Fáziselválasztás ülepítés 

Koncentráció mérés UV-spektrofotometria 
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gyületek fajlagos abszorpciós koefficiensét. A teszt vegyületek savi disszociációs állandóit és 

spektrofotometriás paramétereit a 6. táblázat foglalja össze.  

 

6. táblázat: A vizsgálatban részt vevő teszt vegyületek pKa értékei és spektrofotometriás adatai 

 

Vegyületek  pKal pKa2 pH A
1%

1cm λmax 

Nitrofurantoin  

  (sav) 
7,05  2,50 510 ± 35 265 

Furoszemid 

  (kétértékű sav) 
3,60 10,15 2,00 1225 ± 20 234 

Trazodon 

  (bázis) 
6,81  11,50 278 ± 10 246 

Kinin-hidroklorid 

  (kétértékű bázis sója) 
4,24 8,55 11,50 122 ± 3 329 

Piroxikám 

  (amfoter) 
1,87 5,29 3,73 640 ± 3 361 

pH: az oldhatóság meghatározás pH értéke 
 

A vegyületek fajlagos abszorpciós koefficiensének meghatározása után, megmértük az 

intrinsic oldhatóságukat mind az új, mind a standard protokoll alapján. A kapott egyensúlyi old-

hatósági eredményeket a 7. táblázat mutatja µg/ml-ben és logS értékben.  
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7. táblázat: A tesztvegyületek oldhatósági eredményei a két protokollal 

 

Vegyületek MW Oldhatóság  

  µg/ml ± SD mol/l logS n 

Standard protokoll 

hidroklorotiazid  297,7  556  13,2  0,001868 -2,73 18 

furoszemid  330,8  20,4  2  0,000062  -4,21 8 

nitrofurantoin  238,2  109,5  3  0,000460  -3,34 8 

piroxikám  331,4  5,95  0,4  0,000018  -4,75 2 

kinin-HCI  360,4  201  10  0,000558  -3,25 6 

trazodon  371,4  138  10  0,000372  -3,43 6 

Új protokoll 

hidroklorotiazid  297,7  571  8,6  0,001918  -2,72 12 

furoszemid  330,8  18,7  1,2  0,000057  -4,25 8 

nitrofurantoin  238,2  99  4,1  0,000416  -3,38 8 

piroxikám  331,4  6,36  0,04  0,000019  -4,72 3 

kinin-HCI  360,4  285  30  0,000791  -3,10 5 

trazodon  371,4  176  1,8  0,000474  -3,32 12 

logS: a mol/l koncentrációban kifejezett oldhatóság logaritmusa 

 

A vizsgált vegyületek közül négy esetben jó egyezést kaptunk a két protokollal mért old-

hatósági eredmények között. A kinin-hidroklorid és a trazodon esetén nagyobb az eltérés az 

eredményekben, azonban a telítéses-rázótölcséres módszer hibáját tekintve ez a különbség még 

elfogadhatónak mondható. Következésképp, az új, rövidebb protokoll a vegyületek nagy részében 

alkalmas az intrinsic oldhatóság mérésére. Bizonyos gyógyszerhatóanyagok esetében előfordul-

hat, hogy nem elegendő 24 óra a termodinamikai egyensúly kialakulásához, de ezen vegyületek 

esetében is egy az egyensúlyi oldhatóságukhoz közelítő, informatív eredményt kapunk. A ponto-

sabb oldhatósági eredmény elérése érdekében ezen vegyületek esetében érdemes megnövelni a 

telítési időt. Az új protokoll előnye a lecsökkent időigénye, amellyel a korábbi 4 napos mérések 

másfél napra rövidültek.  

 

5.3. A CheqSol módszer validálása 

 

Doktori témám egyik kísérleti munkája a Sirius Analytical Instruments Ltd. által kifejlesz-
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tett új oldhatóság meghatározási módszer (Chasing Equilibrium Solubility Method, CheqSol) 

validálásában való részvétel volt.  

Feladatunk a CheqSol módszer összehasonlítása volt a telítéses rázótölcséres módszerrel. 

A CheqSol módszerrel történő oldhatóság meghatározást a Sirius Analytical Instruments labora-

tóriumában végezték, míg a rázótölcséres módszeres méréseket mi végeztük. Az oldhatóság-

méréseket a standard protokollnak megfelelő paraméterekkel végeztük. A telítéses-rázótölcséres 

módszerrel 14 vegyület intrinsic oldhatóságát határoztuk meg. A vegyületek eltérő kémiai szer-

kezetűek, eltérő sav-bázis karakterűek és oldhatóságuk 6 nagyságrend tartományt ölel fel. A ve-

gyületek néhány fontosabb adatát a 8. táblázat tartalmazza. 

 
8. táblázat: A CheqSol módszer validálásában felhasznált vegyületek 

SAVAK pKa1 pKa2 A
1%

1cm λmax pH 

Flumequin 6,37  403 311 2,5 

Furoszemid 3,60 10,15 1225 234 2,0 

Ftálsav 2,70 4,84 65 275 0,5 

Nitrofurantoin 7,05  510 265 2,5 

Warfarin 4,94  430 282 2,5 

BÁZISOK      

Klórpromazin 9,24  1045 254 11,5 

Imipramin 9,54  261 251 11,5 

Kinin  4,24  122 329 11,5 

Maprotilin 10,33  45,3 271 11,5 

Nortriptilin 10,21  384 238 11,5 

Trazodon 6,81  278 246 11,5 

Verapamil 8,72  260 228 11,5 

AMFOTEREK      

Nifluminsav 2,26 4,44 408 254 3,35 

Piroxikám 1,87 5,29 640 361 3,73 

pH: az oldhatóság meghatározás pH értéke 
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5.3.1. A kísérleti vegyületek oldhatóságának meghatározása rázótölcséres módszerrel 

 

Mivel a kísérleti munka során a vegyületek intrinsic oldhatóságát kellett meghatároznunk, 

ezért mind a savak, a bázisok és az amfoter vegyületek esetében úgy kellett megválasztanunk a 

mérés pH-ját, hogy a vizsgált vegyület túlnyomórészt (99 %-ban) nemionizált formában legyen 

jelen az oldatban. A bázisok estében a mérés pH-ja 11,5 volt, a savak esetében a méréseket ala-

csony 2,5-ös pH-n végeztük, kivéve a ftálsavat, ahol pH =.0,5-nél történt a meghatározás (8. táb-

lázat). Az amfoter vegyületek esetében az izoelektromos pont pH-ján történtek az oldhatóság 

meghatározások. 

Anyagonként legalább három párhuzamos mintát készítettünk, melyek mindegyikéből há-

rom vagy négy mintavétel történt a koncentráció meghatározás céljából. A telítéses-rázótölcséres 

oldhatósági eredmények mindegyike 9-21 mérési pontból számított átlagérték. Az eredményeket 

9. táblázat mutatja.  

 

9. táblázat: A kísérleti vegyületek rázótölcséres módszerrel mért oldhatósági eredményei 

 

SAVAK Intrinsic oldhatóság (µg/ml) 
Intrinsic oldhatóság 

(logS) (mol/l) 

Flumequin 20,7 ± 0,8 -4,10 ± 0,02 

Furoszemid 20,4 ± 2 -4,21 ± 0,04 

Ftálsav 5950 ± 200 -1,45 ± 0,02 

Nitrofurantoin 109,5 ± 3 -3,34 ± 0,01 

Warfarin 5,25 ± 0,02 -4,77 ± 0,02 

   

BÁZISOK 
  

Klórpromazin 2,41 ±0,3 -5,12 ± 0,05 

Imipramin 21,7 ± 3 -4,11 ± 0,06 

Kinin  210 ± 10 -3,25 ± 0,03 

Maprotilin 8,05 ± 3 -4,54 ± 0,12 

Nortriptilin 49,3 ± 2 -3,73 ± 0,01 
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Trazodon 138 ± 10 -3,43 ± 0,03 

Verapamil 48,5 ± 2 -3,97 ± 0,02 

   

AMFOTEREK 
  

Nifluminsav 29,5 ± 3 -3,98 ± 0,04 

Piroxikám 5,95 ± 0,4 -4,75 ± 0,03 

   

 

A validáláshoz kiválasztott vegyületek oldhatósága széles tartományt ölel fel, vannak köz-

tük nagyon gyengén oldódó vegyületek, mint a klórpromazin és a maprotilin, és nagyon jól oldó-

dó vegyület is, mint a ftálsav.  

Tehát maga a telítéses-rázótölcséres módszer is széles oldhatósági tartományban alkal-

mazható. A módszer esetében azonban a leggondosabb analitikai munka mellett az eredmények 

szórása 3-30% között mozgott. 

 

5.3.2. A CheqSol és a telítéses-rázótölcséres módszerrel kapott eredmények 

összehasonlítása 

 

A két módszerrel mért eredményeket a 10. táblázat mutatja. A legtöbb minta esetében a 

mérések jól reprodukálhatók. Az imipramin és a maprotilin esetében a rázótölcséres módszer 

során megjelenő opaleszcencia, - mely lehet a rekrisztallizáció következménye – nehezítette a 

minták kezelését, ezért ezeket az eredményeket nem lehet pontosnak tekinteni, csak közelítő ér-

tékekként lehet figyelembe venni. 

Két módszerrel mért eredmények a vegyületek többségénél jól egyeznek, (pl. furoszemid, 

verapamil, trazodon), azonban néhány esetben a két technikával kapott oldhatósági értékekben 

nagyobb eltérés adódott, (pl. nifluminsav, maprotilin). Ez elsősorban a rázótölcséres módszer 

nagyobb hibájából ered. 
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10 táblázat: A kétféle módszerrel nyert oldhatósági eredmények 

 Telítéses-rázótölcséres  

módszer 

CheqSol (potenciometriás)  

módszer 

SAVAK 
S 

 (µg/ml) 

 logS  

(mol/l) 

S 

(µg/ml) 

 logS  

(mol/l) 

Flumequin 20,7 ± 0,8 -4,10 ± 0,02 34,2 ± 2,1 3,88 ± 0,03 

Furoszemid 20,4 ± 2 -4,21 ± 0,04 19,7 ± 0,8 -4,23 ± 0,02 

Ftálsav 5950 ± 200 -1,45 ± 0,02 5330 ± 47 -1,49 ± 0,01 

Nitrofurantoin 109,5 ± 3 -3,34 ± 0,01 112 ± 7 -3,33 ± 0,03 

Warfarin 5,25 ± 0,02 -4,77 ± 0,02 5,3 ± 0,2 -4,77 ± 0,02 

     

BÁZISOK 
    

Klórpromazin 
2,41 ±0,3 -5,12 ± 0,05 2,7 ± 0,1 -5,7 ± 0,01 

Imipramin 21,7 ± 3 -4,11 ± 0,06 17,2 ± 0,4 -4,21 ± 0,01 

Kinin 
201 ± 10 -3,25 ± 0,03 363 ± 11 -2,95 ± 0,01 

Maprotilin 8,05 ± 3 -4,54 ± 0,12 5,8 ± 4,7 -4,68 ± 0,02 

Nortriptilin 
49,3 ± 2 -3,73 ± 0,01 27,0 ± 1,4 -3,99 ± 0,02 

Trazodon 
138 ± 10 -3,43 ± 0,03 135 ± 8 -3,44 ± 0,02 

Verapamil 
48,5 ± 2 -3,97 ± 0,02 47,8 ± 1,7 -3,97 ± 0,02 

     

AMFOTEREK 
    

Nifluminsav 29,5 ± 3 -3,98 ± 0,04 9,5 ± 0,5 -4,47 ± 0,03 

Piroxikám 5,95 ± 0,4 -4,75 ± 0,03 5,9 ± 0,9 -4,75 ± 0,06 

     

 

Az adatok korrelációs elemzését mutatja a 26. ábra regressziós egyenese és a vonatkozó 

statisztikai paraméterek. 
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26. ábra. A két módszerrel mért eredmények korreláció elemzése 

 

A korrelációs egyenes egyenlete:  

-logS (chasing) = 1,005 (-logS) (rázótölcséres) + 0,01 (n = 14). 

A két módszer hibáit figyelembe véve a korreláció analízis egyenletének paraméterei jó-

nak mondhatók, mivel az egyenes paraméterei megközelítik az ideális értékeket, vagyis a mere-

deksége egyhez közelít, tengelymetszete pedig a nullához. A korrelációs koefficiens r = 0,96 és a 

standard deviáció s = ± 0,26.  

A 14 vizsgált vegyület közül 5 esetében a Δ logS érték nagyobb, mint 0,11. Ezek a vegyü-

letek a következők: flumequin, kinin, maprotilin, nifluminsav és nortriptilin. A flumequin és a 

kinin esetében a potenciometriás módszerrel mért oldhatósági eredmények magasabbnak adód-

tak, ugyanakkor mindkét módszer reprodukálhatósága külön-külön kiválónak bizonyult. Ezen 

oldhatósági eredményekben való eltérésre nem találtunk magyarázatot. Másrészről a maprotilin, 

nifluminsav és nortriptilin esetében a telítéses-rázótölcséres módszerrel mért eredmények adódtak 

magasabbnak, a potenciometriás módszerrel mért oldhatósági értékeknél. A magasabb rázótölcsé-

res oldhatósági eredmény a nifluminsav esetében részlegesen magyarázható a következőkkel. A 

rázótölcséres technikában a molekula minden formájának (töltéssel rendelkező és a semleges) 

Korreláció analízis 

-logS (chasing) = 1.005 (-logS) (rázótölcséres) + 0.01  

n = 14    r = 0.9632    s = 0.26   F = 154 
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koncentrációját oldatban mérjük, míg a potenciometriás módszer során egyedül a nemionizált 

részecske koncentrációját mérjük. A nifluminsav egy amfoter vegyület két átfedő pKa értékkel 

(2,26 és 4,44). A nifluminsav a saját izoelektromos pontjának megfelelő pH-n (3,35) 86%-ban 

van jelen nemionos formában. Mellette jelen van még ezen a pH értéken 7%-nyi kationos és 7%-

nyi anionos forma is. Mindez azt jelenti, hogy a rázótölcséres módszer során a nifluminsav sem-

leges formájának koncentrációjához hozzáadódik 14%-nyi ionos részecskékből adódó koncentrá-

ció, ami egyértelműen magasabb koncentrációt eredményez, mint a tisztán semleges forma jelen-

léte az oldatban. Hasonló érv magyarázhatja a magasabb rázótölcséres oldhatósági eredményeket 

a maprotilin és a nortriptilin esetében. Mivel ennek a két bázisnak a pKa értéke nagyobb, mint 

10,2, és a rázótölcséres módszerrel való mérések 11,5-ös pH-n történtek, ezért az oldatban leg-

alább 5%-nyi ionizált formájú részecske is jelen van, amely szintén magasabb oldhatósági értéket 

eredményez, mint a tisztán nemionizált részecske oldhatósága. 

Elvégezve a fent leírt méréseket az új potenciometriás (CheqSol) módszer számos előnye 

és korlátja derült ki. A CheqSol technika kétségtelen előnye, hogy jóval gyorsabb a telítéses-

rázótölcséres módszernél, egy teljes mérés körülbelül 60-90 percet vesz igénybe. Az egyedi rázó-

tölcséres kísérletek a leírt körülmények között jóval lassabban adnak eredmény a potenciometriás 

technikához képest. Azonban a rázótölcséres mérések kivitelezhetőek párhuzamosan is. További 

előnye a CheqSol módszernek, hogy potenciometriás elven alapul, ezért nem igényel a minta 

részéről UV-aktivitást. Továbbá nem igényel szűrést vagy egyéb fázis elválasztási technikát, és a 

mérés a kivált csapadék jelenléte mellett kivitelezhető. A CheqSol módszer során nem merül fel a 

dilemma, vajon a rendszer elérte-e már az egyensúlyt, vagy hosszabb inkubációs idő szükséges a 

termodinamikai egyensúly kialakulásához, mint a telítéses-rázótölcséres módszer esetében. Emel-

lett, ha a vizsgált vegyület nem oldódik a vizsgált extrém pH-n, akkor mérhető víz-szerves oldó-

szer elegyben is. Ez esetben legalább három potenciometriás titrálást kell elvégezni három külön-

böző arányú szerves oldószer-víz elegyben, majd a kapott értékekből extrapolációval meghatá-

rozható a vegyület vizes közegben való oldhatósága [71]. 

A legjelentősebb korlátja a potenciometriás módszernek, hogy a rázótölcséres módszerrel 

ellentétben, hogy csak ionizálható vegyületek oldhatóságának mérésére alkalmas. A módszer 

másik korlátja a vizsgált vegyület disszociációs állandójának (pKa) értékéből ered, mivel az old-

hatósági titrálásoknál a Bjerrum görbe savak esetében a magasabb pH tartományba tolódik, míg 
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bázisok esetében alacsonyabb pH felé tolódik, ezért nem mérhetők nagyon gyenge savak (pl. pKa 

> 11) vagy nagyon gyenge bázisok ( pl. pKa < 3). 

 

5.4. Az oldhatóság-pH függésének vizsgálata, a Henderson-Hasselbalch ösz-

szefüggés érvényességének tanulmányozása 

 

A Bergström [37] által felvetett problémát, miszerint a Henderson-Hasselbalch 

összefüggés érvényessége csak bizonyos korlátok között igaz, a 2.2.5.2.-es fejezetben fejtettem ki 

részletesen. A témát Avdeef [25] is vizsgálta, kísérleti munkájában főleg savak esetében 

értelmezte a HH összefüggéstől való eltérések okait. Mivel kevés-bázisokra vonatkozó-vizsgálat 

van, ezért célunk volt nagyon precízen végrehajtott vizsgálatokkal a HH összefüggés 

érvényességének vizsgálata bázikus vegyületek esetében is. 

Kísérleti munkánk során 6 szerkezetileg különböző vegyület - 4 egyértékű bázis: 

papaverin, prometazin, propafenon, tiklopidin, egy kétértékű bázis: quetiapin és egy amfoter 

vegyület: a dezvenlafaxin - esetében vizsgáltuk az oldhatóság-pH függését. Ezek közül két 

vegyületet (prometazin és propafenon) a Bergström és munkatársai [37] által végzett 

kísérletekben is szerepel. A mindkét munkacsoport kísérleti munkájában szerepelt vegyületek 

vizsgálatának célja a felhasznált pKa és S0 értékek, valamint a mérési körülmények 

pontosságának vizsgálata és ellenőrzése volt. 

Kísérleti munkánk során a vegyületek pontos pKa meghatározását a potenciometriás 

módszerrel végeztük. A vegyületek logS0 mérését két független módszerrel végeztük - a telítéses-

rázótölcséres módszer új protokolljával, valamint a CheqSol módszerrel - a minél pontosabb 

meghatározás érdekében. 

A telítéses rázótölcséres módszerrel széles pH tartományban (pH:0-12) mért egyensúlyi 

oldhatósági eredményeke, valamint a CheqSol módszerrel mért logS0 értékeket a 11. táblázat 

mutatja. Az oldhatósági eredményeket azért tüntettük fel g/100 ml mértékegységben, hogy azok a 

Bergström cikkben publikált eredményekkel összehasonlíthatóak legyenek. Amint azt az adatok 

mutatják, jó logS0 egyezést kaptunk a két független oldhatóság meghatározási módszerrel. 

Az elméleti HH görbék generálását az előzetesen precízen meghatározott pKa értékekből 

és a telítéses rázótölcséres módszerrel meghatározott intrinsic oldhatósági eredményekből 
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végeztük. A 25-32. ábrákon a szaggatott vonal jelzi a pKa és logS0 értékekből felvett elméleti HH 

görbéket, míg a pontok a telítéses rázótölcséres módszerrel egyedi pH értékeken mért 

eredményeket jelentik. A továbbiakban a kísérleti eredmények bemutatására és magyarázatára 

vegyületenként kerül sor. 
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11. táblázat: A vizsgált vegyületek telítéses-rázótölcséres és CheqSol módszerrel mért egyensúlyi oldhatósági értékei 

Papaverin- 

hidroklorid 

Prometazin- 

hidroklorid 

Propafenon- 

hidroklorid 

Tiklopidin- 

hidroklorid 

Quetiapin- 

hidrogénfumarát 

Dezvenlafaxin- 

hidrogénfumarát 

pKa = 6,36 pKa = 8,71 pKa = 9,32 pKa = 7,15 pKa1=3,56 pKa2=6,83 pKa1=9,24 pKa2=10,56 

CheqSol 

S0 = 0,0017 g/100 mL 

CheqSol 

S0 = 0,0033 g/100 mL 

CheqSol 

S0 = 0,0004 g/100 mL 

CheqSol 

S0 = 0,0008 g/100 mL 

CheqSol 

S0 = 0,0310 g/100 mL 

CheqSol 

S0 = 0,0148 g/100 mL 

Rázótölcséres módszer Rázótölcséres módszer Rázótölcséres módszer Rázótölcséres módszer Rázótölcséres módszer Rázótölcséres módszer 

pH 
S 

[g/100ml] 
pH 

S 

[g/100ml] 
pH 

S 

[g/100ml] 
pH 

S 

[g/100ml] 
pH 

S 

[g/100ml] 
pH 

S 

[g/100ml] 

0,06 0,139 1,40 25,71 2,98 0,537 1,02 5,56 1,03 4,23 1,06 2,898 

1,03 0,643 3,04 78,37 5,53 0,548 2,29 7,87 1,33 12,40 2,10 1,722 

1,05 1,170 5,24 65,79 6,78 0,535 3,40 7,45 1,83 48,05 2,96 0,873 

2,08 3,688 6,86 0,170 7,42 0,088 3,46 7,30 3,06 7,16 4,10 0,999 

2,86 3,906 6,99 0,224 8,43 0,009 5,49 0,085 3,60 1,633 4,83 1,815 

3,51 2,413 7,06 0,217 9,01 0,0033 6,26 0,032 4,21 0,776 5,48 5,471 

3,74 1,903 8,50 0,0124 9,69 0,0010 8,43 0,0016 4,49 0,595 6,73 6,305 

4,42 0,149 8,85 0,0066 11,66 0,0008 8,51 0,0015 5,11 0,574 7,16 3,623 

4,55 0,106 8,90 0,0039 11,86 0,0006 10,91 0,002 5,81 0,488 7,52 1,267 

4,70 0,0692 9,20 0,0033     6,80 0,101 8,03 0,961 

6,12 0,0046 10,78 0,0031     10,01 0,057 8,99 0,266 

8,02 0,0017 10,80 0,0027     12,02 0,055 9,45 0,247 

11,71 0,0017         9,91 0,171 

          11,05 0,129 

          12,56 0,475 
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5.4.1. Papaverin-hidroklorid 

 

A mérésekhez papaverin-hidroklorid sót használtunk, amely egyértékű bázis sója (pKa = 

6,36). A vegyület rázótölcséres módszerrel mért intrinsic oldhatósága 0,0017g/100 ml 

(logS0[µM] = 1,70), ami kiváló egyezést mutat a CheqSol módszerrel mért oldhatósági 

eredménnyel (0,0017g/100 ml (logS0[µM] = 1,70). 
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27. ábra A papaverin-hidroklorid pH-függő oldhatóság profilja 

 

A 27. ábra a papaverin oldhatóság-pH profilját ábrázolja. A különböző pH értékeken mért 

oldhatósági eredmények jól illeszkednek a prediktált HH görbére. 8-as pH felett azonos értékeket 

mértünk, ami a nemionizált szabad bázis oldhatóságát mutatja. pH: 8 alatt a papaverin szabad 

bázis formája fokozatosan átalakul egyszeresen protonált kationos formává. 3-as pH körül a 

papaverin kloridsója eléri az oldhatósági maximumát. Egy vegyület maximális oldhatósági 
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értékét az oldhatósági szorzat határozza meg az egyensúlyi oldhatóság - pH profil során. pH 2-3 

tartományban állandó oldhatósági értékeket kaptunk, amelyek a kloridsó oldhatóságát mutatják. 

2-es pH alatt az oldhatóság fokozatos csökkenést mutatott. Ez a jelenség az ellenion hatás 

következménye kloridsó oldhatóságára. 2-es pH alatt a közeg pH-jának beállítását sósav oldattal 

végeztük, ezért a klorid-ion koncentráció hirtelen növekedése az oldhatóság csökkenését 

eredményezte. Ezek a megfigyelések megegyeztek az irodalomban olvasottakkal [75-77]. 

 

5.4.2. Prometazin-hidroklorid 

 

Az oldhatóság mérésekhez prometazin-hidroklorid sót használtunk, ami szintén egy 

egyértékű bázis sója. A vegyületben lévő alifás tercier nitrogén pKa értéke 8,71. A vegyület 

telítéses-rázótölcséres módszerrel mért intrinsic oldhatósága 0,0027 g/100 ml-nek adódott 

(logS0[µM] = 1,98), ami szintén jó egyezést mutat a CheqSol módszerrel mért eredménnyel 

(0,0033g/100 ml (logS0[µM] = 2,06). 
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A 28. ábrán jól látszik, hogy a prometazin esetében is a kísérleti úton meghatározott 

oldhatósági eredmények szorosan követik az elméleti görbét. A pH 10,5 felett mért oldhatósági 

értékek egyezést mutattak egymással, ami azt jelenti, hogy ezeken a magas pH értékeken a 

szabad bázis oldhatóságát mértük. 10-es pH alatt a szabad prometazin bázis fokozatosan átalakul 

egyszeresen protonált kationos formává. 5-ös pH körül elértük a kloridsó oldhatósági határát, 

amit az is jelez, hogy pH 6 alatt körülbelül ugyanazt az értéket kaptuk a só oldhatóságára mindkét 

esetben. Alacsonyabb pH értéken (pH 2 alatt) a prometazin esetében is csökkent a só oldhatósága 

az ellenion hatás következményeként. 

A prometazin oldhatóság-pH függését korábban már Bergström és munkatársai is 

vizsgálták, azonban az eredményeik szignifikáns eltérést mutattak a HH összefüggéssel kapott 

prediktált göbétől. Kísérleti munkájuk során a vegyület intrinsic oldhatóságát miniatürizált 

rázótölcséres módszerrel (Small-scale shake-flask method) határozták meg, amely ezzel a 
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28. ábra A prometazin-hidroklorid pH-függő oldhatóság profilja 
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módszerrel logS0[µM] = 0,3-nak adódott. Ez az eredmény logaritmikus skálán két egységgel 

kisebb, mint az általunk mért érték. Feltehetően az eltérések egyik oka a kísérleti úton 

meghatározott értékek és a HH görbe alapján számított értékek között a rossz kiindulási intrinsic 

oldhatósági adat. Méréseik során az oldhatóság-pH függvény lineáris szakaszának meredeksége -

0,7 logS egység/pH egységnek adódott. Ez az érték szintén eltérést mutat az elméleti HH 

görbétől, amelynek meredeksége egyértékű gyenge bázisok esetében -1 logS egység/pH 

egységként van definiálva. Az eltérések okaként a foszfát ellenion kisózási hatását feltételezték. 

Ezt a jelenséget a Britton-Robinson tompítóoldat alkalmazása során nem figyeltük meg. 

Ugyanakkor megismételve a méréseket foszfát tompítóoldat használatával, hasonló csökkenést 

tapasztaltunk az oldhatósági eredményekben, amely jelezte a vegyület foszfáttal való 

nagymértékű kölcsönhatását. pH = 3,6-on 0,067 M-os foszfát tompítóoldatban az egyensúlyi 

oldhatóságot 0,744 g/100ml-nek mértük, míg 0,15 M-os foszfát tompítóoldatban csak 0,189 

g/100 ml-es egyensúlyi oldhatósági eredményt kaptunk. 

 

5.4.3. Propafenon-hidroklorid 

 

Az oldhatóság meghatározásokhoz a propafenon hidroklorid sóját használtuk, ami szintén 

egy egyértékű gyenge bázis sója. A propafenon alifás szekunder nitrogénjének pKa  értéke 9,32, 

ezért a vegyület csak pH 11 felett van jelen teljesen nemionizált szabad bázis formában. A 

propafenon intrinsic oldhatósága 0,0006g/100 ml (logS0[µM] = 1,24), ami közel azonos 

eredményt mutat a CheqSol módszerrel mért értékkel (0,0004g/100 ml, logS0[µM] = 1,07). 
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29. ábra A propafenon-hidroklorid pH-függő oldhatóság profilja 

 

A kísérleti úton meghatározott oldhatóság értékek a propafenon esetében is jól 

illeszkednek az elméleti HH-görbére (29. ábra). 6,5-ös pH alatt azonos oldhatóságokat mértünk, 

ami ez esetben is a kloridsó oldhatóságát mutatja. 

A propafenon-hidroklorid a másik vegyület, amelynek oldhatóság pH-függését Bergström 

és munkatársai is vizsgálták. Az általuk használt disszociációs állandó értéke, amelyet az elméleti 

HH-görbe számításához használtak, irodalmi adat volt, pKa = 8,8, amely fél logaritmus egységgel 

kisebb, mint az általunk szerves oldószer-víz elegyből történő extrapolációval meghatározott 

érték. A másik eltérő adat, amelyet használtak, a vegyület intrinsic oldhatósága. A Bergström 

kutatócsoportja által meghatározott intrinsic oldhatóság logS0[µM] = 0,8 volt. Ezen értékek 

alapján felvett HH-görbe lineáris szakaszának meredeksége pedig -3,3 logS egység/pH egység 

volt a propafenon esetében, ami 3 nagyságrenddel meredekebb, mint ahogy annak a HH-egyenlet 

alapján lennie kellene egyértékű gyenge bázisok esetében. Feltételezéseik szerint az eltérés oka 
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alacsony molekulatömegű aggregátumok képződése lehet, amelyet azonban kísérletileg nem 

igazoltak.  

 

5.4.4. Tiklopidin-hidroklorid 

 

A kísérleti munkához tiklopidin-hidroklorid sót használtuk, ami egy egyértékű bázis sója. 

A pKa értéke 7,15. A vegyület telítéses-rázótölcséres módszerrel meghatározott intrinsic 

oldhatósága 0,0015g/100 ml (logS0[µM] = 1,75). Méréseink során ez volt az egyetlen egyértékű 

bázis, amelynek CheqSol módszerrel mért intrinsic oldhatósága valamivel alacsonyabb volt a 

rázótölcséres eljárással mért értéknél (0,0008g/100 ml, logS0[µM] = 1,48). 
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30. ábra A tiklopidin-hidroklorid pH-függő oldhatóság profilja 

 

A tiklopidin esetében is nagyon jó egyezést tapasztaltunk a különböző pH értékeken mért 

oldhatósági eredmények és a számolt HH-görbe között (30. ábra). A 8-as pH tartomány felett a 
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nemionizált, szabad bázis intrinsic oldhatóságát mutató, megegyező eredményeket kaptunk. Ez 

alatt a pH alatt a szabad bázis forma fokozatosan átalakul egyszeresen protonált formává. 3-as pH 

körül éri el a kloridsó az oldhatósági maximumát. 2-3 pH tartományban állandó oldhatósági 

értékeket kaptunk, amelyek a kloridsó oldhatóságát jelzik. 1-es pH alatt a só oldhatóságának 

fokozatos csökkenését tapasztaltuk, ami jelen esetben is az ellenion-hatásának következménye 

volt. 

 

5.4.5. Quetiapin-hidrogénfumarát 

 

Az oldhatóság vizsgálatokhoz a quetiapin-hidrogénfumarát sót használtuk. A quetiapin 

kétértékű bázis, amelynek pKa értékei a következőek: 3,56 és 6,83. Különböző pH-jú oldatokban 

a quetiapin molekula 3 protonáltsági formában van jelen: szabad bázisként (B), egyszeresen 

protonált (BH
+
), valamint kétszeresen protonált (BH2

2+
) formában. A 31. ábra a quetiapin ré-

szecske-eloszlási görbéjét ábrázolja. A protonált részecskék sztöchiometrikus formában képeznek 

sót az anionokkal. A sóképzésben részt vevő fumársav pKa értékei: 2,8 és 4,0, ezért a fumársav is 

3 különböző protonáltsági állapotban van jelen a különböző pH-kon: FumH2, FumH
-
 and Fum

2-
. 
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31. ábra A quetiapin részecske-eloszlási görbéje 

 

A quetiapin telítéses-rázótölcséres módszerrel mért intrinsic oldhatósága 0,055g/100 ml 

(logS0[µM] = 3,16), ami elfogadható egyezést mutat a CheqSol módszerrel mért eredménnyel 

(0,031g/100 ml, logS0[µM] = 2,91). 
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32. ábra A quetiapin-hidrogénfumarát pH-függő oldhatóság profilja 

(A kék pontozott vonal az elméleti HH-görbe, a zöld pontozott vonal pedig azt a modellt reprezentálja, 

amely az egyszeres fumarát só, illetve a kettős kloridsók oldhatósági értékeit is tartalmazza). 

 

A kísérleti úton mért pontok jól követik az elméleti HH-görbét 6-os pH körüli értékig (32. 

ábra). Ezután az egyszeresen protonált bázis (BH
+
) oldhatósága eltér a teoretikus HH-profilból, 

és elér egy állandó értéket 4,5-6-os pH tartományban, ami az egyszeres fumarát só (BH
+
FumH

-
) 

oldhatóságát jelzi. 4,5-es pH alatt az egyszeresen protonált forma kétszeresen protonált bázis 

(BH2
2+

) formává alakul át, amelynek során az oldhatóság újra elkezd emelkedni. 2-es pH körül a 

kettős só forma oldhatósága megugrik. Ez valószínűleg a két kloridiont tartalmazó só forma, 

mivel ilyen alacsony pH értéken már a fumársav teljesen disszociálatlan, semleges formában van 

jelen az oldatban és a quetiapin sem tartalmaz több protonálható csoportot. Ezen a pH értéken a 

sósavból származó kloridion a só képzésre alkalmas anion. 2-es pH tartomány alatt az oldhatóság 

szignifikánsan elkezd csökkeni, ami annak a következménye, hogy a kloridion hatása a kettős 
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kloridsó oldhatóságára sokkal erősebb, mint az egy kloridionnal sót képző vegyületek (pl.: a 

papaverin) esetében. 

A quetiapin teljes oldhatóság profilja csak abban az esetben követhető végig, ha az 

egyértékű és a kétértékű sók eltérő oldhatóságát is figyelembe vesszük. 

 

5.4.6. Dezvenlafaxin-hidrogénfumarát 

 

Annak érdekében, hogy a sóképzés oldhatóságra való hatásáról több tapasztalatot és 

bizonyítékot gyűjtsünk, megvizsgáltuk még egy vegyület, a dezvenlafaxin-hidrogénfumarát 

oldhatóság-pH függését. A dezvenlafaxin egy amfoter molekula, amely egy savas (fenolos 

hidroxil) csoporttal (pKa = 10,56) és egy bázikus (alifás tercier amino-) csoporttal (pKa = 9,24) 

rendelkezik. Alacsony pH-n a vegyület kationos (XH2
+
), magas pH tartományban anionos (X

-
) 

formában van dominánsan jelen, míg az izoelektromos ponton a semleges (XH) forma dominál. 

A dezvenlafaxin részecske eloszlási görbéit a 33. ábra mutatja. Az ionos részecskék oldhatósága 

meghaladja a semleges forma oldhatóságát. Az amfoter molekulák tényleges intrinsic 

oldhatóságát az izoelektromos pont pH-ján kell mérni, ahol a molekula „kifelé” semleges [78], ez 

a dezvenlafaxin esetében 9,9-es pH-t jelentett. Kísérleti munkánk során nehézséget okozott a 

dezvenlafaxin nagyon gyenge fajlagos abszorpciója (A1cm
1%

: 39,  = 281,5 nm-en), valamint a 

semleges forma igen alacsony koncentrációja az izoelektromos pont pH-ján. Ezért a semleges 

forma 9-11-es pH-tartományban mért egyensúlyi oldhatóság értékei csak közelítő értékek. Mivel 

azonban a CheqSol módszerrel való oldhatóság mérés nem igényel UV fényelnyelést/UV-

kromofór csoportot, ezért ezzel a módszerrel mért eredmény megbízhatónak tekinthető. A 

dezvenlafaxin esetében a teoretikus HH-görbe generálása a CheqSol módszerrel mért logS0 érték 

(0,0148g/100 ml, logS0[µM] = 2,75) segítségével történt. 
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33. ábra A dezvenlafaxin-hidrogénfumarát részecske-eloszlási görbéje 

 

A dezvenlafaxin pH-függő oldhatóság profilját a 34. ábra ábrázolja. 6,5-12-es pH tarto-

mányban a telítéses-rázótölcséres módszerrel mért kísérleti eredmények meglehetősen jól követik 

a számított HH-görbe profilját. Azonban 9-10-es pH tartományban, a bekarikázott 3 mérési pont-

nál a már korábban említett mérési nehézségek okozták az eltérést. pH = 6 alatt a fumársavval 

történő sóképzés megindulása látszik, ez okozza a görbétől való elhajlást. Ennek a sónak az old-

hatósága a fumársav két pKa értéke között a legalacsonyabb. Itt a dezvenlafaxin kationos formája 

képez sót a fumársav egyszeresen negatív töltésű anionjával és  FumHXH -

2 formában válik ki az 

oldatból. 3-as pH alatt újra növekszik az oldhatóság. A fumársav ilyen alacsony pH-n már semle-

ges, tehát nem sóképző formában van jelen. Ezért a kloridsó képződése feltételezhető. A kloridsó 

magasabb oldhatósága miatt tapasztaljuk az oldhatóság emelkedését.  
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34. ábra A dezvenlafaxin-hidrogénfumarát pH-függő oldhatóság profilja 

(a piros pontok a telítéses-rázótölcséres módszerrel mért oldhatósági eredmények, az üres karika 

pedig a CheqSol módszerrel mért intrinsic oldhatóság) 

 

5.4.7. A fenti kísérletek fontosabb tapasztalatai 

 

A vegyületek egyensúlyi oldhatóságának referencia meghatározási módszere a klasszikus 

telítéses-rázótölcséres eljárás [79]. Ha a vegyület oldhatóságának pH-függésére vagyunk kíván-

csiak, az oldhatóság mérést el kell végeznünk különböző pH értékeken.  

Vizsgálataink alapján megállapítható, ha pontos pKa és S0 értékekből indulunk ki, akkor a 

bázikus vegyületünk oldhatósága a magasabb pH-kon jól illeszkedik a HH-görbére. Az 

alacsonyabb pH-kon az eltérést a sóképzés okozza. Fontos tapasztalat, hogy a szilárd anyag 

tompítóoldathoz való adagolása után az oldat pH-ját - a gyógyszergyári irányelveknek 

megfelelően - ellenőrizni kell [79]. Munkánk során két esetben tapasztaltunk extrém pH 
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változást. Egyik esetben a propafenon-hidroklorid 10-es pH-jú Britton-Robinson tompítóoldatban 

való oldásakor az oldat pH-ja 7,2-re csökkent le, a másik esetben a dezvenlafaxin-

hidrogénfumarátot oldottuk 7-es pH-jú foszfát tompítóoldatban, amelynek pH-ja 4,3-ra csökkent. 

Mindkét esetben szükséges volt az eredeti pH visszaállítása. A gyógyszergyári gyakorlat során 

kritérium az inkubálás végén az oldat pH-jának ellenőrzése, igazolása. Ugyanakkor szinte minden 

esetben az oldatok pH-ja már a szilárd anyag oldószerbe való beoldása során megváltozik 

valamilyen mértékben. 

A sóképzés során használt szerves savak, mint például a fumársav és a maleinsav, 

befolyásolhatják az oldhatósági eredményeket abban az esetben, ha a telítéses-rázótölcséres 

módszert UV-spektroszkópiával együtt alkalmazzuk, mivel a nagy mennyiségben beoldódott 

szerves savak UV-abszorpciója szignifikáns hibát okoz a koncentrációmérés során. A 

dezvenlafaxin-hidrogénfumarát magas pH-n való oldhatósági mintájának NMR-vizsgálata azt 

mutatta, hogy a fumársav ionizált állapotban 50-szer jobban oldódik, mint nemionizált formában. 

Ez a magas koncentráció már zavart okozhat a mérendő szerves bázis UV-spektroszkópiás 

meghatározásakor. 

 

5.4.8. Következtetések 

 

Munkánk során megvizsgáltuk 5 bázikus és egy amfoter gyógyszervegyület egyensúlyi 

oldhatóság pH-függését, annak érdekében, hogy tanulmányozzuk a HH összefüggés 

érvényességét. Az egyensúlyi oldhatóság meghatározásokat a lehető legprecízebben végeztük a 

telítéses-rázótölcséres módszerrel. A mért intrinsic oldhatósági adatok igazolása érdekében, egy 

független módszerrel (CheqSol) is meghatároztuk a vizsgált vegyületek intrinsic oldhatóságát. Az 

eredmények között jó egyezést tapasztaltunk. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 

különböző pH értékeken meghatározott oldhatósági eredmények egészen a só oldhatósági 

maximumáig követték a HH-egyenletet. Továbbá, hogy alacsony pH-kon az ellenion-hatás 

minden esetben szignifikánsan befolyásolta az oldhatóságokat. A kétszeresen protonált bázisok 

esetében egyértelműen erősebbnek bizonyult az ellenion hatás, mint az egyszeresen protonált 

bázisoknál. Munkánk során a pH ellenőrzés jelentőségét, valamint az eredeti sóképző szerves sav 

(a fumársav) hatását is vizsgáltuk. Az telítéses-rázótölcséres oldhatóság mérések során valamint 

az inkubációs folyamat végén elengedhetetlen az oldatok folyamatos pH ellenőrzése és 
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visszaállítása. Megállapítottuk, hogy a Henderson-Hasselbalch egyenlettől való eltérések oka 

gyakran az alkalmazott mérési módszerek pontatlanságából ered. Ezért rendkívül fontos, hogy 

nagyon pontosan meghatározott pKa és intrinsic oldhatósági értékből induljunk ki, ha a HH-

összefüggést egy gyógyszermolekula vízben való oldhatóságának előrejelzésére használjuk. 

A jelen gyári gyakorlat a meglévő, néhol meglehetősen logikátlan irányelvek („guideline”-

ok) szerint méreti az oldhatóságokat különböző pH-kon (12. táblázat), tekintet nélkül arra, hogy a 

molekula ionizálható vagy sem. 

12. táblázat: EMEA (Európai Gyógyszerügynökség) és FDA (Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és 

Gyógyszerügyi Hatósága) irányelvek az oldhatóság meghatározás körülményeire 

 EMEA FDA 

oldószer desztillált víz, tompító olda-

tok, szerves oldószerek 

tompító oldatok 

hőmérséklet 25°C, 37°C, 40°C 37±1°C 

pH 1,2 ; 4,5 ; 6,8 

(2 ; 3 ; 5,5 ; 7,5) 

1 ; pKa-1 ; pKa ; pKa+1 

 

Munkánk célja volt, hogy az oldhatóság pH-függésének elméleti áttekintésével és a vizsgált 

vegyületek kísérleti adataival egy gyakorlati útmutatót adjunk a gyógyszergyárakban alkalmazott 

oldhatósági mérésekhez.  

A következő általános iránymutatás fogalmazható meg: 

1. Olyan molekuláknál, amelyek nem tartalmaznak ionizálható funkciós csoportot, az 

oldhatóság független a pH-tól, ha nem áll fenn aggregáció. 

2. Ionizálható vegyületeknél a pKa érték szabja meg, hogy hol érdemes mérni. Ezért az 

oldhatóság méréseket a pKa meghatározásának meg kell előznie. Általánosan az javasolható, 

hogy savaknál és bázisoknál legalább három kitüntetett pH-n célszerű mérni. Ezek pKa-3; 

pKa; pKa+3. Ez a ±3 pH-nyi távolság biztosítja, hogy az adott pH-n a molekula gyakorlatilag 

már csak egyféle ionizáltsági állapotban legyen jelen. Tovább távolodva a pKa értéktől az 
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oldhatóság nem változik, ha egyéb hatások (pl. aggregáció) nem állnak fenn, mindaddig, míg 

el nem érjük a só oldhatóságát. 

3. A gyógyszervegyületek túlnyomó többsége bázikus karakterű. Ha egy olyan bázist 

vizsgálunk, melynek pKa értéke > 9, akkor pH 2 és 6 között nem várható eltérés az 

oldhatóságban (kivéve sóforma jelenléte), így nincs értelme több pH-n mérni ebben a 

tartományban. Ha egy bázis pKa-ja 3 és 8 között van (pl. papaverin), akkor használhatók az 

12. táblázatban bemutatott pH-k.  

4. Savi karakterű vegyületeknél, ha a pKa érték 4-5 körüli (pl.: aromás, ill. alifás karbonsav), 

akkor az ionizáció épp a fiziológiailag érdekes pH tartományban befolyásolja az 

oldhatóságot. Ezen anyagoknál indokolt a több pH-n való mérés. (Pl.: 12. táblázat szerint: 1,2 

; 4,5 ; 6,8.) Ugyanakkor egy gyenge savi karakterű anyagnál, ha pKa > 9 (pl.: fenolos hidroxil 

csoport) , nincs értelme 6 alatti pH-kon külön méréseket végezni. 

5. Amfoter molekula esetén a kérdés bonyolultabb. Itt is megfogalmazható általános 

szabályként, hogy i.e.p.-3; i.e.p.; i.e.p.+3 értékeknél célszerű a méréseket elvégezni, de 

precízebb jellemzéshez több ponton is meg kell határozni az oldhatóságot. 

6. Az erősen savas, pH 1 körüli mérés indokoltnak látszik minden ionizálható anyagnál, 

különösen a bázisoknál a fellépő sóképződés és az ellenion-hatás miatt. 

7. Vizsgálataink szerint pontos pKa és logS0 kiindulási adatokkal számított oldhatóság-pH profil 

(HH-összefüggés) jól használható adott pH értékeken a logS számítására. Ezzel igen 

jelentősen lerövidíthető az oldhatóság meghatározás ideje és csökkenthető a költsége. 

Reményeink szerint ezen összefoglaló segítséget nyújt a gyári gyakorlat számára oldhatósági 

vizsgálatok tervezéséhez és egyszerűbb, racionálisabb kísérleti eljárások kidolgozásához.  
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6. Eredmények gyakorlati hasznosítása 

 

Doktori munkám során a gyógyszervegyületek oldhatóságának meghatározására használt 

ismert módszer standardizálásával, valamint egy újonnan bevezetett módszer validálásával 

foglalkoztam. Mindemellett részt vettem egy, a gyógyszergyári gyakorlatban általánosan 

alkalmazott összefüggés érvényességének a vizsgálatában. 

A telítéses-rázótölcséres módszert befolyásoló paraméterek vizsgálata során felhívtuk a 

figyelmet egyes paraméterek fokozott figyelembe vételére, valamint javaslatokat tettünk ezek 

gyakorlatban való alkalmazására. A módszert befolyásoló tényezők vizsgálata alapján 

kidolgoztunk egy új protokollt, amelynek során 24 órára csökkentettük a termodinamikai 

egyensúly eléréséhez szükséges időt. Így ezt a gyakorlatban is gyakran alkalmazott oldhatóság 

meghatározási módszert lerövidítettük, amellyel időt és energiát takaríthatnak meg a 

gyógyszeripari alkalmazás során. 

Az újonnan kifejlesztett és általunk validált potenciometriás módszer (CheqSol) 

bevezetésével lehetőség nyílik ionizálható vegyületek intrinsic oldhatóságának meghatározására 

1-2 óra alatt. A gyógyszergyári gyakorlatban rendkívül hasznos a gyógyszervegyületek 

egyensúlyi oldhatóságának ilyen gyors és pontos meghatározása. Mindemellett az ezzel a 

módszerrel meghatározott intrinsic oldhatósági adat, a kellő pontossága miatt, felhasználható a 

vegyületek oldhatóság pH-függésének meghatározására is a Henderson-Hasselbalch összefüggés 

alapján. 

A Henderson-Hasselbalch összefüggést gyakran használják a gyógyszergyárak a 

gyógyszerjelölt molekulák bioreleváns pH értékeken való oldhatóságának előrejelzésére. Ezen 

összefüggés érvényességének tanulmányozása során szisztematikus vizsgálatokkal igazoltuk az 

egyenlet alkalmazhatóságát, valamint annak korlátait. A HH-összefüggés tehát jól alkalmazható a 

vegyületek vízoldhatóságának prediktálására egészen a só oldhatóságának maximumáig. 

Felhívtuk a figyelmet bizonyos tényezők zavaró hatására (aggregáció, ellenion-hatás), 

amelyek eltéréseket okoznak a HH-összefüggéstől, valamint arra hogy HH-görbék precíz 

számításához megfelelő pontossággal meghatározott kiindulási pKa és logS0 értékekre van 

szükség. Végül pedig általános gyakorlati útmutatást fogalmaztunk meg a gyógyszergyárakban 

alkalmazott oldhatóság mérésekhez.  
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7. Összefoglalás 

 

Doktori munkám nagyobb részét a klasszikus telítéses-rázótölcséres módszert befolyásoló 

tényezők vizsgálata tette ki. A kísérleti munka során szisztematikusan vizsgáltuk, mely tényezők 

mekkora befolyással, hibaforrással bírnak a mérési módszer során. Eredményeink alapján azt 

tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet, az ülepítési idő, a tompítóoldat összetétele, valamint az 

alkalmazott fázis-elválasztási technika erősen befolyásolja a mért egyensúlyi oldhatóságot. 

Ugyanakkor az alkalmazott szilárd anyagfelesleg mennyisége nem befolyásolja szignifikánsan az  

intrinsic oldhatósági eredményeket. A befolyásoló tényezők vizsgálata során kidolgoztunk egy új, 

rövidebb (36 órás) protokollt a gyógyszervegyületek egyensúlyi oldhatóságának mérésére, 

amelyet azután 6 különböző szerkezetű vegyület segítségével validáltunk. A régi és az új 

protokollal mért eredményeink jó egyezést mutattak. Az új, rövidebb protokoll tehát alkalmasnak 

tekinthető vegyületek egyensúlyi oldhatóságának meghatározására. 

Az új protokoll alkalmazásával határoztuk meg 6 vegyület (5 bázis és egy amfoter 

molekula) termodinamikai oldhatóságát különböző pH értékeken, hogy megvizsgáljuk az 

oldhatóság pH-függését. Az intrinsic oldhatóság, valamint a disszociációs állandók segítségével 

kiszámítottuk a vegyületek elméleti oldhatóság-pH profilját a Henderson-Hasselbalch 

összefüggés alapján. Kísérleti munkánk célja a HH összefüggés érvényességének igazolása, 

valamint korlátainak meghatározása volt. Eredményeink alapján megállapítható, hogy a 

kísérletileg mért oldhatósági adatok a számított görbére jól illeszkednek, tehát a HH összefüggés 

jól alkalmazható gyógyszervegyületek különböző, bioreleváns pH értékeken való oldhatóságának 

predikciójára, egészen a vegyület só formájának oldhatósági maximumáig. A Bázisok sóinak 

oldhatóságát szignifikánsan befolyásoló ellenion-hatást mutattunk ki pH 2 alatti tartományban. 

Doktori munkám harmadik témája egy, a közelmúltban kidolgozott potenciometriás 

oldhatóság meghatározási módszer (CheqSol) validálása volt, amelynek során 14 vegyület (a 

vegyületek eltérő kémiai szerkezetűek, eltérő sav-bázis karakterűek és oldhatóságuk 6 

nagyságrend tartományt ölel fel) intrinsic oldhatóságát határoztuk meg a klasszikus-telítéses 

rázótölcséres módszer segítségével. A két módszerrel mért eredmények a vegyületek többségénél 

jól egyeztek. Az új validált eljárás segítségével meghatározható az ionizálható vegyületek 

intrinsic oldhatósága 1-2 órán belül.   
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8. Summary 

 

The biggest part of my PhD work was the standardization of the classical saturation 

shake-flask solubility method. During the experiments we examined systematically which 

parameters have significant influence on the solubility value and how large experimental error 

(standard deviation) is caused by them in the solubility method. According to our results the 

measured thermodynamic solubility is influenced strongly by the temperature, the time of 

sedimentation, the composition of buffer solution and the technique chosen for separation of solid 

and liquid phases. However, the amount of solid excess does not influence significantly the 

intrinsic thermodynamic solubility results. Based on this standardization study, we developed a 

new shorter (36 hours) protocol for measurements of equilibrium solubility of drug molecules. 

The new protocol was validated with the aid of 6 structurally different compounds. The 

equilibrium solubility was measured by both (standard and new) protocols. The results were in 

good agreement, so the shorter protocol can be applied to measure the equilibrium solubility of 

drug compounds. 

Applying the new protocol we investigated the thermodynamic solubility of 6 different 

compounds (5 bases and an ampholyte) at different pH values to get their pH-dependent 

solubility profiles. Then we accurately determined the pKa values of these 6 compounds. With the 

aid of logSo and pKa values we calculated the pH-dependent solubility profiles according to the 

HH relationships. The aim of the present work was to study the validity and the limits of the 

Henderson-Hasselbalch (HH) relationship in the case of structurally diverse weak bases. 

According to our experiences the HH relationship can be applied well to predict the pH-

dependent aqueous solubility of drugs at different pHs, until the limit of salt solubility. Below pH 

2 common-ion effect significantly decreased the salt solubility. 

Third part of my PhD work was the validation of a novel potentiometric solubility method 

(CheqSol). During this work we measured the intrinsic solubility of 14 structurally different 

compounds with the classical saturation shake-flask solubility method. The solubility results were 

in good agreement in the most cases of the drugs. With the new validated method the intrinsic 

solubility of the ionisable compounds can be determined in 1-2 hours. 

 



106 

 

9. Irodalomjegyzék 

 

1. Hörter D., Dressmann J. B. Influence of physicochemical properties on dissolution of drugs 

in the gastrointestinal tract. Adv. Drug Deliv. Rev. 1997, 25, 3-14. 

2. Lobenberg R., Gordon A. L. Modern biovaailability, bioequivalence and biopharmaceutics 

classification system. New scientific approaches to international regulatory standards. Eur. 

J. Pharm. and Biopharm. 2000, 50, 3-12. 

3. Dévay A., Antal I. A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai. Budapest, Medicina Kiadó, 

2009. 

4. Anderson B. D., Flora K. P. Preparation of water-soluble compounds through salt 

formation, in: Wermuth C. G. (Ed.) The Practice of Medicinal Chemistry. Academic Press, 

London, 1996 739-754. 

5. Serajuddin A. T. M., Pudipeddi M. Salt selection strategies, in Stahl P. H., Wermuth C.G. 

(Eds.), Handbook of Pharmaceutical Salts: Properties, Selection, and Use, Wiley-VCH, 

Weinheim, 2002, 135-160.  

6. Stahl P. H. Salt selection, in Hilfiger R. (Ed.), Polymorphism in pharmaceutical industry, 

Wiley-VCH, Weinheim, 2006, 309-322  

7. Kőrös E. Általános Kémia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest, 

1995. 

8. Szabó K. Fizikai kémia. Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Budapest, 

1995. 

9. Reisner E. Adatok szerves gyógyszeralapanyagok oldódási kinetikájához. Gyógyszerész-

doktori értekezés. 1982.  

10. Yalkowsky S. H., Banerjee S. Aqueous solubility: Methods of Estimation for Organic 

Compounds. Marcel Dekker Inc., New York, 1992. 

11. Strickley R. G. Solubilizing excipients in oral and injectable formulations. Pharm. Res. 

2004, 21, 201-230. 

12. Gergely P., Erdődi F., Vereb Gy. Általános és bioszervetlen kémia. Semmelweis Kiadó, 

Budapest, 2001. 



107 

 

13. Brittain H. G. Spectral methods for the characterization of polymorphs and solvates. J. 

Pharm. Sci.1997, 86, 405-411. 

14. Pudipeddi M., Serajuddin A. T. M. Trends in solubility of polymorphs. J. Pharm. Sci. 2005, 

94, 929-939. 

15. Hancock B. C., Zografi G. Characterization and significance of the amorphous state in 

pharmaceutical systems. J. Pharm. Sci. 1997, 86, 1-12. 

16. Streng W. H. Characterization of Compounds in Solution – Theory and Practice, Kluwer 

Academic/Plenum Publishers, New York, 2001. 

17.  Mithani S.D., Bakatselou V., TenHoor C. N., Dressman J. B. Estimation of the increase in 

solubility of drugs as a function of bile salt concentration. Pharm. Res. 1996, 13, 163-167. 

18. Jinno J., Oh D.-M., Crison J. R., Amidon. G. L. Dissolution of ionizable  water-insoluble 

drugs: the combined effect of pH and surfactant. J.Pharm. Sci. 2000, 89, 268-274. 

19. Ritschel W. A., Alcorn G. C., Streng W. H., Zoglio M. A. Cimetidine-theophylline complex 

formation. Meth.Find. Exp. Clin. Pharmacol. 1983, 5, 55-58. 

20. Li P., Tabibi S. E., Yalkowsky S. H. Combined effect of complexation and pH on 

solubilization. J. Pharm. Sci. 1998, 87, 1535-1537. 

21. Nuñez, F. A. A., Yalkowsky S. H. Solubilization of diazepam. J. Pharm. Sci. Tech. 1997, 

33-36. 

22. Narisawa S., Stella V. J. Increased self-life of fosphenytoin: solubilization of a degradant, 

phenytoin, through complexation with (SBE)7m-β-CD. J. Pharm. Sci. 1998, 87, 926-930. 

23. Meyer J. D., Manning M. C. Hydrophobic ion pairing: Altering the solubility properties of 

biomolecules. Pharm. Res. 1998, 15, 188-193. 

24. Avdeef A. Absorption and Drug Development: Solubility, Permeability and Charge State. 

Wiley-Interscience, New York, 2003. 

25. Avdeef A. Solubility of sparingly-soluble ionizable drugs. Advanced Drug Delivery 

Reviews 2007, 59, 568-590. 

26. Maurin M. B., Vickery R. D., Gerard C. A., Hussain M. Solubility and ionization behavior 

of the antifungal α-(2,4-difluorophenyl)-α-[(1-(2-(2-pyridyl)phenylethenyl)]-1H-1,2,4-

triazole-1-ethanol bismesylate (XD405). Int. J. Pharm. 1993, 94, 11-14 

27. Attwood D., Gibson J. Aggregation of antidepressant drugs in aqueous solution. J. Pharm. 

Pharmacol. 1978, 30, 176-180. 



108 

 

28. Bogardus J. B., Blackwood Jr. R. K. Solubiliy of doxycycline in aqueous solution. J.Pharm. 

Sci. 1979, 68, 188-194. 

29. Streng W. H., Yu D. H.-S., Zhu C. Determination of solution aggregation using solubility, 

conductivity, calorimetry, and pH measurement. Int. J .Pharm. 1996, 135, 43-52. 

30. Zhu C., Streng W. H. Investigation of drug self-association in aqueous solution using 

calorimetry, conductivity, and osmometry. Int. J .Pharm. 1996, 130, 159-168. 

31. Smith S. W., Anderson B. D. Salt and mesophase formation in aqueous suspensions of 

lauric acid. Pharm. Res. 1993, 10, 1533-1543. 

32. Fini A., Fazio G., Feroci G. Solubility and solubilization properties of  non-steroidal 

antiinflammatory drugs. Int. J .Pharm. 1995, 126, 95-102. 

33. Avdeef A., Bendels S., Tsinman O., Kansy M. Solubility-excipient classification gradient 

maps. Pharm. Res. 2007, 24, 530-545. 

34. Roseman T.J., Yalkowsky S. H. Physicochemical properties of prostaglandin F2α 

(tromethamine salt): solubility behavior, surface properties, and ionization constants. 

J.Pharm. Sci. 1973, 62, 1680-1685. 

35. Avdeef A. High-throughput measurements of solubility profiles, in: Testa B., van de 

Waterbeemd H., Folkers G., Guy R. (Eds.), Pharmacokinetic Optimization in Drug 

Research, Verlag Helvetica Chimica Acta, Zürich and Wiley-VCH, Weinheim, 2001, 305-

326. 

36. Avdeef A., Testa B. Physicochemical profiling in drug research: a brief state-of-the-art of 

experimental techniques. Cell. Mol. Life Sci. 2003, 59, 1681-1689. 

37. Bergström C. A. S., Luthman K., Arturson P. Accuracy of calculated pH-dependent 

aqueous drug solubility. Eur. J. Pharm. Sci. 2004, 22, 387-398. 

38. Serajuddin A. T. M. Salt formation to improve drug solubility. Adv. Drug Deliv. Rev. 2007; 

59, 603-616. 

39. Avdeef A., Voloboy D., Foreman A. Dissolution and solubility: pH, buffer, salt, dual-solid, 

and aggregation effects, in Testa B., van de Waterbeemd H. (Eds.), Comprehensive 

medicinal chemisry II, Vol.5 ADME-TOX Approaches, Elsevier, Oxford, UK, 2007, 399-

423. 

40. Grant D. J. W., Higuchi T. Solubility Behavior of Organic Compounds, Wiley, New York, 

1990. 



109 

 

41. Saad H. Y., Higuchi T. Water solubility of cholesterol. J.Pharm. Sci. 1965, 54, 268-274. 

42. Mosharraf M., Nyström C. Solubility characterization of practically insoluble drugs using 

the coulter counter principle. Int. J .Pharm. 1995, 122, 95-102. 

43. Quartermain C. P., Bonham N. M., Irwin A. K. Improving the odds-high-throughput 

techniques in new drug slection. Eur. Pharm. Rev. 1998, 18, 27-32. 

44. Bevan C.D., Lloyd R. S. A high-throughput screening method for the determination of 

aqueous drug solubiliy using laser nephelometry in microtitre plates. Anal. Chem. 2000, 72, 

1781-1787. 

45. Pan L., Ho Q., Tsutsui K., Takahashi L. Comparison of chromatographic and spectroscopic 

methods used to rank compounds for aqueous solubility. J.Pharm. Sci. 2001, 90, 521-529. 

46. Lipinski C. A., Lombardo F., Dominy B. W., Feeney P. J. Experimental and computational 

approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and developments 

settings. Adv. Drug Deliv. 2001, 46, 3-26 

47. Alsenz J., Meister E., Haenel E. Development of a partially automated solubility screening 

(PASS) assay for early drug development. J. Pharm. Sci. 2007, 96, 1748-1762  

48. Higuchi T., Connors A. K. Phase-solubility techniques. Adv. Anal. Chem. Instrum. 1965, 4, 

117-212. 

49. Dittert L. W., Higuchi T., Reese D. S. Phase solubility technique in studying the formation 

of complex salts of triamterene. J.Pharm. Sci. 1964, 53, 1325-1328. 

50. Wasik S. P., Tewari Y. B., Miller M. M., Martire D. E. Octanol/Water Partition 

Coefficients and Aqueous Solubilities of Organic Compounds. J.Pharm. Sci. 1981, 62, 

1680-1685. 

51. Avdeef A., Tsinman O. Miniaturized Rotating Disk Intrinsic Dissolution Rate 

Measurement: Effects of Buffer Capacity in Comparison to Traditional Wood’s Apparatus. 

Pharm. Res. 2008, 25, 2613-2627. 

52. Tsinman K., Avdeef A., Tsinman O., Voloboy D. Powder Dissolution Method for 

Estimating Rotating Disk Intrinsic Dissolution Rates of Low Solubility Drugs. Pharm. Res. 

2009, 26, 2093-2100. 

53. Glomme A., März J., Dressman J. B. Comparison of a miniaturized shake-flask method 

with automated potentiometric acid/base titrations and calculated solubilities. J. Pharm. Sci. 

2005, 94, 1-16. 



110 

 

54. Glomme A., März J., Dressman J. B. Predicting the intestinal solubility of poorly soluble 

molecules, in: Testa B., Krämer S. D., Wunderli-Allenspach H., Folkers G. (Eds.), 

Pharmacokinetic Profiling in Drug Research: Biological, Physicochemical, and 

Computational Strategies, Eiley-VCH, Weinheim, 2006, 259-280. 

55. Sugano K., Kato T., Suzuki K., Keiko K., Sujaku T., Mano T. High throughput solubility 

measurement with automated polarized light microscopy analysis. J. Pharm. Sci. 2006, 94, 

2115-2122. 

56. Chen T.-M., Shen H., Zhu C. Evaluation of a method for high throughput solubility 

determination using a multi-wavelength UV plate reader. Comb. Chem. High Throughput 

Screen. 2002, 5, 575-581 

57. Chen H., Zhang Z., McNulty C., Cameron O., Yoon H. J., Lee J. W., Kim S. C., Seo M. H., 

Oh H. S., Lemmo A. V., Ellis S. J., Heimlich K. A high-throughput combinatorial approach 

for the discovery of a Cremophor EL-free paclitaxel formulation. Pharm Res. 2003, 20, 

1302-1308. 

58. Hayward M. J., Hargiss L.O., Munson J.L., Mandiyan S. P., Wennogle L.P. Validation of 

Solubility Measurements Using Ultra-Filtration Liquid Chromatography Mass 

Spectrometry (UF-LC/MS). Amer. Soc. Mass Spec. 48th Annual Conference, 2000. 

59. Kerns E. H. High throughput physicochemical profiling for drug discovery. J. Pharm. Sci. 

2001, 90, 1838-1858. 

60. Zhou L, Yang L, Tilton S, Wang J.: Development of a High Throughput Equilibrium 

Solubility Assay Using Miniaturized Shake-Flask Method in Early Drug Discovery. J. 

Pharm. Sci. 2007, 96, 3052-3071. 

61. Bard B, Martel S, Carrupt PA.: High throughput UV method for the estimation of 

thermodynamic solubility and the determination of the solubility in biorelevant media. Eur. 

J. Pharm. Sci. 2008, 33, 230-240. 

62. Chaykov A. K., Tal’nikova T.V. pH-metric method of determining the solubility and 

distribution ratios of some organic compounds in extraction systems. J. Anal. Chem. 1974, 

29, 818-822. 

63. Streng W. H., Zoglio M. A. Determination of the ionization constants of compounds which 

precipitate during potentiometric titration using extrapolation techniques. J.Pharm. Sci. 

1984, 73, 1680-1685. 



111 

 

64. Todd D., Winnike R.A. A rapid method for generating pH-solubility profiles for new 

chemical entities. Abstr. 9th Ann Mtng. Amer. Assoc. Pharm. Sci. San Diego, 1994. 

65. Avdeef A. pH-metric solubility. 1. Solubility –pH profiles from Bjerrum plots. Gibbs buffer 

and pKa in the solid state. Pharm Pharmacol. Commun. 1998, 4, 165-178. 

66. Avdeef A., Berger C. M., Brownell C. pH-metric solubility. 2. Correlation between the 

acid-base titration and the saturation shale-flask solubility-pH methods. Pharm. Res. 2000, 

17, 85-89. 

67. Avdeef A. Berger C. pH-metric solubility. 3. Dissolution titration temple method for 

solubility determination. Eur. J. Pharm. Sci. 2001, 14, 281-291. 

68. Faller B., Wohnsland F. Physicochemical parameters as tools in drug discovery and lead 

optimalization, in: Testa B., van de Waterbeemd H., Folkers G., Guy R. (Eds.), 

Pharmacokinetic Optimization in Drug Research, Verlag Helvetica Chimica Acta, Zürich 

and Wiley-VCH, Weinheim, 2001, 305-326. 

69. Higuchi T., Shih F.-M., Kimura T., Rytting J.H. Solubility determination of barely aqueous-

soluble organic solids. J. Pharm. Sci. 1979, 68,1267-1272 

70. Venkatesh S., LiJ., Xu Y., Vishnuvajjala R. Anderson B.D. Intrinsic solubility estimation 

and pH-solubility behavior of colosane (NSC658586), an extremly hydrophobic diprotic 

acid. Pharm. Res. 1996, 13, 1453-1459. 

71. Stuart M., Box K., Chasing Equilibrium: Measuring the intrinsic solubiliy of weak acids 

and bases. Anal. Chem. 2005, 77, 983-990. 

72. Avdeef A., Bucher J.J., Accurate measurements of the concentration of hydrogen ions with 

a glass electrode: Calibrations using the Prideaux and other universal buffer solutions and a 

computer-controlled automatic titrator. Anal. Chem. 1978, 50, 2137-2142. 

73. Comer J.E.A., Hibbert C. pH electrode performance under automatic management 

conditions. J. Auto. Chem. 1997, 19, 213-224. 

74. Kawakami K., Miyoshi K., Ida Y. Impact of the amount of excess solid on apparent 

solubility. Pharm Res. 2005. 22, 1537-1543. 

75. Li S., Wong S., Sethia S., Almoazen H., Joshi Y. M., Serajuddin A. T. M., Investigation of 

solubility and dissolution of a free base and two different salt forms as a function of pH 

Pharm. Res. 2005, 22, 628-635. 



112 

 

76. Miyazaki S., Inoue H., Nadai T., Arita T., Nakano M., Solubility characteristics of weak 

bases and their hydrochloride salts in hydrochloric acid solutions. Chem. Pharm. Bull., 

1979, 27, 1441-1447. 

77. Serajuddin A. T. M., Rosoff M. pH-solubility profile of papaverine hydrochloride and its 

relationship to the dissolution rate of sustained-release pellets. J.Pharm. Sci. 1984, 73, 

1203-1208. 

78. Takács-Novák K., Józan M., Szász Gy., Lipophilicity of amphoteric molecules expressed 

by the true partition coefficient. Int. J. Pharm. 1995, 113, 47-55. 

79. Guidance for Industry, Waiver of in vivo bioavailability and bioequivalence studies for 

immediate release solid oral dosage forms based on a biopharmaceutics classification 

system, FDA, Washington, D.C., USA, August 2000. 

  



113 

 

 

 

10. Saját publikációk jegyzéke 

 

A1 Box K. J., Völgyi G., Baka E., Stuart M., Takács-Novák K., Comer J. E. A., Equilibrium 

versus kinetic measurements of aqueous solubility, and the ability of compounds to super-

saturate in solution – a validation study. J. Pharm. Sci. 2006, 95, 1298-1307. 

A2 Baka E., Comer J. E. A., Takács-Novák K., Study of equilibrium solubility measurement 

by saturation shake-flask method using hydrochlorothiazide as model compound. J. Pharm. 

and Biomed. Anal. 2008, 46, 335-341. 

A3 Völgyi G., Baka E., Box K.J., Comer J. E. A., Takács-Novák K., Study of pH-dependent 

solubility of organic bases. Revisit of Henderson-Hasselbalch relationship. Anal. Chim. 

Acta, 2010, 673, 40-46. 

A4 Baka E. Az egyensúlyi oldhatóság meghatározásának helyes gyakorlata. Acta Pharm. 

Hung., 2011, 81, 18-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Hálás köszönezemet fejezem ki témavezetőmnek, Takácsné Dr. Novák Krisztina  egyetemi 

tanárnak, diákkörös hallagtó korom óta nyújtott töretlen szakmai támogatásért, doktori 

munkám irányításáért. 

 

Köszönöm Dr. Noszál Béla egyetemi tanárnak, intézetvezetőnknek, hogy doktori értekezé-

semet a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetben készíthettem. 

 

Köszönöm Dr. Völgyi Gergő tanársegédnek, hogy segítséget nyújtott a GLpKa készüléken 

való CheqSol módszerrel történő oldhatóság és pKa mérésekben. 

 

Köszönet illeti Sinkó Bálint PhD hallgatót a Henderson Hasselbalch összefüggés vizsgála-

tában nyújtott segítségéért. 

 

Köszönettel tartozom Teitelbaum Ágnesnek a rázótölcséres módszerrel történő 

oldhatóságmérésekben nyújtott segítségéért. 

  

Köszönöm John Comernek és Karl Boxnak, a Sirius Analytical Instruments Ltd. két mun-

katársának az értékes szakmai segítséget. 

 

Köszönöm a Gyógyszerészi Kémiai Intézet valamennyi munkatársának támogatását, és a 

barátságos munkahelyi légkört. 

 

Végül külön köszönöm férjemnek, kisfiamnak, édesanyámnak, nagymamámnak, és apó-

somnak a mindvégig kitartó türelmüket és állandó támogatásukat és segítségüket. 

 

 


