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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 

oldódni 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 igény van arra is, hogy megbízható módszerekkel 

meg tudjuk becsülni 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, 

ami 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. Ennél fogva nagy szükség van 

a vegyületek oldhatóságának ismeretére, mivel ez lehetővé teszi 

farmakokinetikai paramétereik 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. 

A gyógyszerkutatás különböző fázisaiban alkalmazott oldhatóság- 

meghatározási módszerek eltérőek. A korai felfedező fázisban elegendőek a 

tájékoztató adatok, később a fejlesztés során azonban nagy pontosságú 

eredményekre van szükség. 

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 
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meghatározás (telítéses-rázótölcséres módszer) jelentősége, amely etalonnak 

tekinthető az újabb módszerek kifejlesztéséhez. 

 

2. Célkitűzések 
 

2.1. A rázótölcséres módszert befolyásoló főbb tényezők feltárása és a 

rázótölcséres módszer standardizálása 

 

A gyógyszermolekulák egyensúlyi oldhatóságának meghatározására a 

legelterjedtebb módszer a klasszikus telítéses-rázótölcséres módszer. Az eljárást 

évtizedek óta használják a termodinamikai oldhatóság mérésére, azonban 

alkalmazására vonatkozó kísérleti 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 e hagyományos módszert befolyásoló főbb 

tényezők feltárását, valamint a módszer standardizálását tűzzük ki doktori 

munkám első céljául. 

A disszertációs munka ezen részében az oldhatóságot befolyásoló 

tényezők közül elsősorban a telítéses-rázótölcséres módszer alkalmazása során 

felmerülő befolyásoló paraméterek hatását kívántuk vizsgálni. 

 

2.2. A rázótölcséres módszer új protokolljának kidolgozása és validálása 

 

A rázótölcséres módszert befolyásoló főbb tényezők vizsgálata és a 

módszer standardizálása során kapott eredmények és tapasztalatok alapján célul 

tűztük ki egy új protokoll kidolgozását a rázótölcséres módszerre. A kapott 

eredmények alapján egy rövidített protokoll használatát javasoljuk a 

gyógyszervegyületek oldhatóságának meghatározására. Az új, rövidebb 

protokollban javasoljuk bizonyos körülmények (tompítóoldat, hőmérséklet, 

fáziselválasztási technikák) fokozott figyelembevételét és körültekintő 

megválasztását. 

További célunk volt az új protokoll alkalmasságának igazolása. Ennek 

során 5 kiválasztott gyógyszervegyület termodinamikai oldhatóságát kívántuk 

meghatározni mindkét (standard és új) protokollal, az új validálása céljából. 

  

2.3. A CheqSol módszer validálása 

 

Doktori munkám harmadik célja a Sirius Analytical Instruments Ltd. 

kutató-fejlesztő laboratórium által kidolgozott új oldhatóság-meghatározási 

módszer, a CheqSol validálása és annak hazai bevezetése.  

A Sirius Analytical Instruments Ltd. 2005-ben publikált egy új 

potenciometriás oldhatóság meghatározási módszert, melynek elvét és menetét a 

disszertáció részletesen tartalmazza. A módszer validálásához nagyszámú, több 
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szempont figyelembe vételével kiválasztott modellvegyület termodinamikai 

oldhatóságának meghatározását terveztük a telítéses-rázótölcséres módszerrel, 

majd az eredmények összevetését a CheqSol módszerrel kapott adatokkal. A 

validálás részeként a laboratóriumunkban bevezetett CheqSol eljárással mért 

eredményeket pedig a fejlesztő labor eredményeivel kívántuk összehasonlítani a 

módszer reprodukálhatóságának jellemzése céljából.  

 

2.4. 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 oldhatósági értékét. 

Disszertációs munkámban célul tűztük ki annak tisztázását, hogy a HH 

összefüggés 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.  

 

3. Módszerek 
 

3.1. A fajlagos abszorpciós koefficiens meghatározása  

 

A klasszikus telítéses-rázótölcséres módszernél a telített oldatok 

koncentrációjának meghatározása UV-spektrofotometriával történt, ami 

szükségessé tette a vegyületek fajlagos abszorpciós koefficiensének előzetes 

meghatározását az adott pH-n, az alkalmazott tompítóoldatban. Ezt, a pontos 

eredmények érdekében minimum két, esetenként több párhuzamos hígítási sor 

mérésével végeztük, majd a Lambert-Beer törvény alapján kalibrációs egyenest 

készítettünk. A fajlagos abszorpciós koefficienst az egyenes meredeksége adta.  

 

3.2. Az oldhatóság meghatározása telítéses-rázótölcséres módszerrel 

 

A telítéses-rázótölcséres módszer során a vizsgált anyagot üvegedényben 

lévő tompítóoldatban (Britton-Robinson, Sörensen-foszfát, Sörensen-citrát) 

oldottuk 1-10 ml-es térfogatban, anyagfelesleg jelenlétében. Minden vegyület 

esetében legalább három, legfeljebb hat mintát készítettünk. Az oldatokat 48 

órán keresztül mágneses keverővel kevertettük termosztált körülmények között 

az oldódási egyensúly eléréséig. Anyagi minőségtől függően a kevertetés ideje 

lehetett hosszabb vagy rövidebb is. Ha a vizsgált vegyületünk bomlékony vagy 

fényérzékeny volt, a szükséges mértékben csökkentettük a keverési időt, az 

oldatokat pedig fényvédett körülmények között kevertettük.  
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A fázisok elválasztásának céljából az oldatokat 24 órán keresztül 

termosztált körülmények között ülepítettük. 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. Az 

oldatokból minden esetben legalább háromszor, legfeljebb hatszor vettünk 

mintát mérés pontosítása érdekében. 

A hígított minták abszorbanciáját UV-spektrofotométeren (Jasco V-550 

UV/Vis spektrofotométer) mértük. A vegyületek előzetesen meghatározott 

fajlagos abszorpciós koefficiense segítségével kiszámoltuk a minták 

koncentrációját.  

 

3.3. Potenciometriás pKa meghatározás 

 

A vegyületek disszociációs állandóinak meghatározását a GLpKa 

készülékkel végeztük. A titrálásokhoz kombinált üvegelektródot használtunk. A 

titrálásokat pH 1,8 és 12,2 tartományban, konstans ionerősség (I = 0,15 M) és 

hőmérséklet (t = 25,0 ± 0,5 ºC) mellett végeztük. A szén-dioxid gáz kizárására, a 

titrálóedényekre nitrogén gázt vezettünk. A kiértékeléseket RefinementPro
TM

 2.2 

szoftver (Sirius Analytical Instruments Ltd., UK) segítségével végeztük. 

Az elektród hitelesítése vizes közegben, metanol/víz és MDM/víz 

elegyben is az ún. négy paraméteres kalibráló eljárással (Four Plus
TM

 módszer) 

történt.  

A vízben rosszul oldódó vegyületek pKa értékeit oldószeregyes (ún. co-

solvent) módszerrel határoztuk meg, részben metanol/víz, részben MDM 

(metanol-dioxán-acetonitril)-víz rendszerekben. Minden mintát legalább három 

különböző szerves oldószertartalmú elegyben mértünk. A vizes közegre 

vonatkozó pKa értékeket úgynevezett Yasuda-Shedlovsky extrapolációval 

kaptuk. 

 

3.4. Intrinsic oldhatóság meghatározása CheqSol módszerrel 

 

A vegyületek intrinsic oldhatóságának potenciometriás meghatározására 

GLpKa készüléket (Sirius Analytical Instruments Ltd., UK) használtunk. A 

titrálásokat pH 1,8 és 12,2 tartományban, állandó ionerősség mellett és olyan 

anyagkoncentrációnál végeztük, hogy a titrálás során anyagkiválás történjen. Az 

anyagkiválást a cellába merülő optikai kábel segítségével UV detektor érzékelte, 

mely azonnal a titrálás leállítását vonta maga után. Ezután sav ill. bázis 

mérőoldat térfogatok váltogatott adagolásával igen kis pH változásokat idézünk 

elő, melynek következtében a minta hol oldatba megy, hol újra kiválik. A nulla 

pH-grádienshez tartozó titrálási értékekből az egyensúlyi oldahtóság 

kiszámítható. 
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4. Eredmények és értékelésük 
4.1. A telítéses-rázótölcséres módszert befolyásoló főbb kísérleti tényezők 

vizsgálata  

 

Az oldhatóságot számos tényező befolyásolja, így a hőmérséklet, nyomás, 

vizsgált vegyület tisztasága, pH, tompítóoldat összetétele vagy a vegyületre 

jellemző egyéb tulajdonságok (polimorfia, aggregáció, túltelített oldatképzés). 

Ezek közül a rázótölcséres módszer kísérleti körülményeinek vizsgálata volt a 

célunk, ezért a következő körülmények vizsgálatára tértünk ki:  

● oldószer,  

● tompítóoldat összetétele,  

● szilárd anyagfelesleg mennyisége,  

● hőmérséklet,   

● telítési idő,  

● egyensúly beállásához szükséges idő,  

● fázisok szétválasztásának módja.  

A kísérleti körülményeket szisztematikusan változtattuk, figyelve milyen 

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. Modellanyagként a kellően stabil, UV aktív, kétértékű sav 

hidroklorotiazidot választottuk. A méréseket pH 6,00-nál végeztük, ahol a 

molekula nemionizált állapotban van jelen. 

Megállapítottuk, hogy az egyensúlyi oldhatóságot szignifikánsan 

befolyásolta a használt tompító oldat minősége és a hőmérséklet. Ugyanakkor az 

intrinsic oldhatóság nem függött a használt szilárd anyag feleslegétől. A fázisok 

szétválasztására alkalmazott technikák (szedimentáció, centrifugálás, szűrés) 

közül az ülepítést találtuk a legmegfelelőbbnek.  

 Részletesen vizsgáltuk az inkubációs idő hatását. A telítéses-rázótölcséres 

módszerben az egyensúly kialakulásához két fontos, de különböző folyamat 

szükséges. Az egyik a fázisok érintkeztetése, agitálása kevertetéssel vagy 

rázatással, a másik egy nyugalmi állapot, az ülepítés. A vizsgálatsorozat 

elvégzésével arra kerestük a választ, hogy vajon melyik folyamat játszik 

nagyobb szerepet az egyensúly kialakításában, ezért a keverési időt és az 

ülepítési időt egymástól függetlenül változtattuk.  

A keverési időket 0,5 és 48 óra között módosítottuk. A hidroklorotiazid 

oldhatósága egy ideig (6 óra) növekszik a keverési idő növelésével, majd elér 

egy maximumot (1. ábra). Az ezután mért oldhatósági eredmények már nem 

különböznek jelentősen egymástól. Kísérletsorozatunk szerint, a 

hidroklorotiazid esetében nem szükséges 48 óra keverési idő az oldatban való 

telítési egyensúly beállásához, de hat óránál kevesebb keverési idő nem 

elegendő. 
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1. ábra. A hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatóságának változása a keverési idő növelésével. 

 

Ez a jelenség feltehetően a legtöbb vegyület esetében fennáll, ezért 

eredményeink alapján javasolhatjuk, a keverési idő hosszát legkevesebb hat 

órával kezdeni.  

Az ülepítés szerepének vizsgálatában, egy óra és 24 óra között 

módosítottuk az ülepítés időtartamát. Az eredmények ez esetben ellenkező 

tendenciát mutattak (2. ábra). 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. 

 

 
2. ábra. A hidroklorotiazid egyensúlyi oldhatósági eredményei az ülepítési idő változásával 

 

Eredményeink arra utalnak, hogy az ülepítés ideje erősen befolyásolja az 

egyensúlyi oldhatóság kialakulását, és hosszabb ülepítési idő szükségességét 

hangsúlyozzák a pontosabb mérés érdekében. Ezek az eredmények azt is 

mutatják, hogy az ülepítési idő nagyobb szerepet játszik a termodinamikai 

egyensúlyi folyamat kialakulásában, mint a keverési idő.  
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4.2. 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 1. táblázat tartalmazza.  
 

 

1. táblázat: A telítéses-rázótölcséres módszer új protokolljának körülményei 
 

Az új protokoll alkalmasságának igazolására validáltuk az eljárást. Ehhez 

hat vegyület egyensúlyi intrinsic oldhatóságát határoztuk meg mindkét 

protokollal (2. táblázat). Az eredmények jó egyezést mutattak. 

 
Vegyületek  Oldhatóság  

  µg/ml ± SD mol/l logS n 

Standard protokoll 

hidroklorotiazid   556  13,2  0,001868 -2,73 18 

furoszemid   20,4  2  0,000062  -4,21 8 

nitrofurantoin   109,5  3  0,000460  -3,34 8 

piroxikám   5,95  0,4  0,000018  -4,75 2 

kinin-HCI   201  10  0,000558  -3,25 6 

trazodon   138  10  0,000372  -3,43 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új protokoll 

hidroklorotiazid   571  8,6  0,001918  -2,72 12 

furoszemid   18,7  1,2  0,000057  -4,25 8 

nitrofurantoin   99  4,1  0,000416  -3,38 8 

piroxikám   6,36  0,04  0,000019  -4,72 3 

kinin-HCI   285  30  0,000791  -3,10 5 

trazodon   176  1,8  0,000474  -3,32 12 

logS: a mol/l koncentrációban kifejezett oldhatóság logaritmusa 

2. táblázat: A tesztvegyületek oldhatósági eredményei a két protokollal 

 

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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Az új, rövidebb protokoll a vegyületek döntő többségénél alkalmas az 

intrinsic oldhatóság mérésére. Az új protokoll előnye a lecsökkent időigénye, 

amellyel a korábbi 4 napos mérések másfél napra rövidültek.  

 

4.3. A CheqSol módszer validálása 
 

A CheqSol módszer validálása 14 vegyület oldhatósági eredményeinek 

analízisével történt. Referencia módszerként a telítéses rázótölcséres módszert 

használtuk. A kétféle meghatározással kapott eredmények korrelációs elemzése 

(3. ábra) jó egyezést mutat. 

 

 
3. ábra. A két módszerrel mért eredmények korreláció elemzése 

 

A két módszer hibáit figyelembe véve a regressziós egyenes statisztikai 

paraméterei igen jók, mivel megközelítik az ideális értékeket, vagyis a 

meredekség az egyhez, a tengelymetszet értéke pedig a nullához közelít. A 

korrelációs koefficiens r = 0,96 és a standard deviáció s = ± 0,26.  

 

4.4. Az oldhatóság-pH függésének vizsgálata, a Henderson-Hasselbalch 

összefüggés érvényességének tanulmányozása 

 

Az oldhatóság-pH függését 6 szerkezetileg különböző vegyület - 4 

egyértékű bázis: papaverin, prometazin, propafenon, tiklopidin, egy kétértékű 

bázis: quetiapin és egy amfoter vegyület: a dezvenlafaxin - esetében vizsgáltuk. 

Korreláció analízis 

-logS (chasing) = 1.005 (-logS) (rázótölcséres) + 0.01  

n = 14    r = 0.9632    s = 0.26   F = 154 
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A vegyületek pontos pKa értékét potenciometriával, logS0 értékét - a minél 

pontosabb eredmény érdekében - két független módszerrel (a telítéses-

rázótölcséres módszer új protokolljával és a CheqSol módszerrel) határoztuk 

meg. Az így nyert adatok segítségével generáltuk az elméleti HH görbéket. 

Az oldhatóság értékeket széles pH tartományban kísérleti úton 

meghatároztuk, majd vizsgáltuk a kísérleti adatok illeszkedését az elméleti 

görbéhez.  

Megállapítottuk, ha megfelelően pontos pKa és logS0 értékekből indulunk 

ki, akkor a vegyületek oldhatósága jól illeszkedik a HH-görbére, tehát a HH 

összefüggés érvényes egészen a só oldhatóságáig (példaként lásd papaverin-

hidroklorid oldhatóság-pH profilját a 4. ábrán).  
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4. ábra A papaverin-hidroklorid pH-függő oldhatóság profilja 

 
 

Alacsony pH-kon az ellenion-hatás minden esetben szignifikánsan 

befolyásolta az oldhatóságokat. Ez a kétértékű bázisok esetében egyértelműen 

erősebbnek bizonyult, mint az egyértékűeknél. Fontos tapasztalatunk volt, hogy 

a telítéses-rázótölcséres oldhatóság mérések során az inkubáció előtt és a végén 

elengedhetetlen az oldatok pH ellenőrzése és amennyiben szükséges 

visszaállítása. Megállapítottuk, hogy az irodalomban bizonyos vegyületekre 

közölt Henderson-Hasselbalch egyenlettől való eltérés oka az alkalmazott 

mérési módszerek pontatlanságából ered.  
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5. Az eredmények hasznosítása 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. A Henderson-Hasselbalch 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 pontosságal meghatározott kiindulási 

pKa és logS0 értékekre van szükség. Végül pedig általános gyakorlati útmutatást 

fogalmaztunk meg a gyógyszergyárakban alkalmazott oldhatóság mérésekhez. 
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