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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Munkám célja egy pH-érzékeny multipartikuláris hatóanyaghordozó rendszer 

kifejlesztése volt, amely a gyomrot elhagyva csak a fokozatosan növekvő pH értékek 

hatására adja le a hatóanyagot. Ezáltal egy gyomorvédő funkcióval rendelkező 

készítmény előállítására volt lehetőség a készítmény bevonattal történő ellátása nélkül. 

Modell-hatóanyagként diklofenák-nátriumot alkalmaztam, amely főként 

gyulladáscsökkentőként kerül felhasználásra, de arterioszklerózis kezelésében is 

alkalmazzák. Tartós orális alkalmazása esetén gyomorfekély és gyomorvérzés alakulhat 

ki. 

Két különböző módszert (koacerváció és in situ gélesedés) alkalmazva állítottam 

elő a mikrokapszulákat és vizsgáltam azok fizikai és mechanikai tulajdonságait. 

Részletesebben az in situ gélesedésen alapuló módszert tanulmányoztam és az 

ezzel előállított mikrokapszulákat vizsgáltam. Munkám során egy három-komponensű 

gélrendszert alkalmazva optimalizáltam az előállítást befolyásoló paramétereket 

(keresztkötést kialakító anyag koncentrációja, keményedési idő) a készítmény 

duzzadásának és eróziójának vizsgálatán keresztül, valamint DSC módszerrel. A 

készítményből történő hatóanyag-felszabadulást különböző matematikai modelleket 

alkalmazva értékeltem ki. A hatóanyag készítményből történő abszorpcióját in vitro 

módszerrel és bélgyűrű alkalmazásával ellenőriztem, az ulcerogén hatást in vivo 

vizsgálatokkal határoztam meg. A kristályszerkezet mikrokapszulakészítésre kifejtett 

hatását NIR, röntgendiffrakciós és DSC módszerekkel tanulmányoztam a gélből öntéses 

technikával készült szabadfilmek felhasználásával. 

Az előállított mikrokapszulákból a már forgalomban lévő gyomorvédő bevonattal 

ellátott Voltaren® tablettához hasonló hatóanyag-felszabadító profillal rendelkező 

tablettát és nyújtott hatóanyag-leadású transzdermális terápiás rendszereket állítottam 

elő. 
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SUMMARY 

 

The aim of my work was to develop pH sensitive multiparticulate system 

providing the drug liberation with increasing pH only in the intestine after leaving the 

stomach. Therefore a stomach protective dosage form was developed without the 

application of any type of coating. The model active compound was diclofenac sodium 

mainly used as anti-inflammatory agent, but it is widely used in arteriosclerosis too. The 

most frequently side effects of orally administered NSAID are gastric ulcer and 

hemorrhage in stomach. 

Two different methods (coacervation and in situ gelation) were used to prepare 

microcapsules as multiparticulate dosage form and their physical and mechanical 

properties were checked. 

The in situ gelation method was studied in detailed while the coacervation was not 

successful to prepare suitable particles. 

Using three-component gel system the parameters influencing the production of 

microcapsules were optimized on the base of swelling and erosion determinations and 

by DSC method. The dissolution properties of different samples were evaluated by 

mathematical models describing the mechanism of the process. The absorption was 

simulated in vitro and using survivor intestinal ring, while the ulcerogenity was tested in 

vivo in rats. The changing of crystal form during preparation has deep impact on the 

structure of microcapsules, which was studied in free films by NIRS, x-ray and DSC 

method. 

From the prepared microcapsules tablet with similar liberation profile to marketed 

Voltaren® tablet and transdermal patches with prolonged drug liberation were prepared. 
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BEVEZETÉS 

 

Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a multipartikuláris hatóanyag hordozó 

rendszerek, amelyek közé tartoznak a mikrokapszulák is. Az ilyen rendszerek egyik 

előnyös tulajdonsága a hagyományos hatóanyaghordozókkal szemben, hogy egyenletes 

gasztrointesztinális disztribúciót és abszorpciót biztosítanak, valamint a különböző 

hatóanyag-leadó profillal rendelkező egységek keverékének alkalmazásával egy 

szabályozott hatóanyag-felszabadulással rendelkező készítmény előállítására van 

lehetőség. A mikrokapszulázás szilárd, folyadék és gáz halmazállapotú anyagok 

bezárására alkalmas eljárás; hagyományos szilárd hatóanyagok és biológiai minták 

egyaránt felhasználhatók. A hatóanyag tulajdonságaitól és kívánt hatóanyag-leadó 

profiltól függően számos előállítási mód közül lehet választani. Mikrokapszulák 

alkalmazásával lehetőség van a hatóanyag vérben történő akkumulálódás elkerülésére, 

valamint kisebb inter- és intraperszonális variancia valósítható meg a vérszintgörbék 

között. A mikrokapszulák ezen felül a betegek igényeihez rugalmasan idomuló 

készítmény kifejlesztésére adnak lehetőséget, ilyen lehet például a gyomorvédő 

funkcióval rendelkező felezhető tabletta vagy a rezervoár típusú transzdermális 

hatóanyaghordozó rendszer. 

A NSAID vegyületek elsősorban fájdalom- és lázcsillapításra, valamint reumás 

megbetegedések kezelésében alkalmazott hatóanyagok. A vegyületek egyik káros 

mellékhatása, hogy tartós alkalmazásuk a gyomornyálkahártyát jelentős mértékben 

károsíthatja kontakt hatáson és prosztaglandin szintézis gátláson keresztül, amely 

gyomorvérzés és -fekély kialakulását idézheti elő. Ennek megelőzésére a nemszteroid 

gyulladásgátló tartalmú készítményeket általában gasztrorezisztens bevonattal látják el, 

amely kizárja a készítmény felezhetőségét, valamint a bevonat sérülése a védő funkció 

elvesztését eredményezheti. Ennek megoldására alkalmazható a hatóanyag 

mikrokapszulákba zárása, majd tablettázása, amely egy felezhető, változatlan 

hatóanyag-leadó profilt biztosító rendszer kialakítását teszi lehetővé. 
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MÓDSZEREK 

 

Mikrokapszulákat állítottam elő koacervációs és in situ gélesedésen alapuló 

módszerekkel. Az in situ képződött multipartikuláris hatóanyaghordozó rendszerek 

egyensúlyi vízfelvételének sebességét és mértékét, valamint a savas közegben 

bekövetkező erózió mértékét gravimetriás módszerrel határoztam meg. A hatóanyag 

gélszerkezetre kifejtett hatását HAAKE VT550 Reométerrel vizsgáltam. Az előállítás 

során bekövetkező kristályforma változást NIR, Philip 1050 röntgendiffraktométer és 

Haake SII Extar6000 DSC készülékkel követtem nyomon a gélrendszerből előállított 

szabadfilmek vagy mikrokapszulák felhasználásával. A mikrokapszulák szfericitásának 

meghatározásához Nikon SMZ1000 sztereómikroszkópot és Image Pro Plus 

képanalizáló szoftvert használtam. A multipartikuláris hatóanyaghordozó rendszerek 

diklofenák nátrium tartamát HPLC módszerrel detektáltam a hatóanyagbezáró képesség 

vizsgálata során. A hatóanyag oldódás kinetikáját Dissotest CE-6 átfolyócellás 

kioldókészülékkel határoztam meg, a mikrokapszulák hatóanyag-leadó profilját Pharma 

Test PTWS kioldókészülékkel vizsgáltam hagyományos módon és pH változtatással 

egyaránt. Sartorius Dissolution Simulatort alkalmazva határoztam meg a kioldóközeg 

folyamatos pH változásának a mikrokapszulák hatóanyag-leadására kifejtett hatását. A 

hatóanyagtartalmat Shimadzu UV-1650 PC UV-VIS spektrofotométerrel off-line 

detektáltam a kioldódás vizsgálatok során. A görbék kiértékelésénél lineáris regressziót, 

valamint a gyógyszerforma tulajdonságát figyelembe véve különböző matematikai 

modelleket (Weibull-, Baker-Lonsdale-, Korsmeyer-Peppas-modell) alkalmaztam és 

meghatároztam az illesztések korrelációs együtthatóit. A mikrokapszulák gyomorvédő 

hatását in vivo vizsgálattal határoztam meg és a bezárt hatóanyag felszívódó képességét 

Cabale által leírt in vitro túlélő bélgyűrű módszerrel vizsgáltam. 

Az előállított mikrokapszulák és segédanyagok felhasználásával Diaf excenteres 

tablettázógép segítségével tablettákat készítettem; nedves és száraz multipartikuláris 

hatóanyaghordozó rendszerek felhasználásával, valamint in situ mikrokapszula 

képzéssel mikrorezervoár típusú tapaszokat állítottam elő. A tabletta és transzdermális 

hatóanyaghordozó rendszerek hatóanyag-leadó profilját Pharma Test PTWS 

kioldókészülék alkalmazásával határoztam meg. 
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A tárolás hatására bekövetkező hatóanyagtartalom és kioldódás profil változását 

Pharma Test PTWS kioldókészülék és HPLC módszer alkalmazásával követtem 

nyomon.  

Microsoft Excel szoftvert alkalmazva szimuláltam a lehetséges vérszintgörbéket 

eltérő gyógyszerforma és dózis esetén. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Munkám alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

 

 Hidroxietilcellulózból, hidroxipropilmetilcellulózból és nátrium alginátból felépülő 

gélrendszer eredményesen alkalmazható diklofenák-nátrium tartalmú 

mikrokapszulák előállítására. 

 

 A foszfát puffer felhasználásával készült három-komponensű gélrendszer alkalmas 

kellő stabilitással rendelkező diklofenák-nátrium tartalmú mikrokapszulák 

előállítására. 

 

 Az előállítás során végbemenő hatóanyag újrakristályosodására irányuló vizsgálatok 

alapján megállapítható volt, hogy az alkalmazott gélrendszer a kialakuló 

kristályforma méretét befolyásolta. 

 

 Az in situ gélesedéssel előállított mikrokapszulák hatóanyagbezáró képessége 

jelentősen növekedett három-komponensű (alginát, HPMC, HEC) gélrendszer 

alkalmazásakor, szemben az egy-komponensű (alginát) vagy akár a két-komponensű 

(alginát-HPMC, alginát-HEC) rendszerekkel. 

 

 Savas közegben a komponensek számától és a gélképzők arányától függetlenül a 

bezárt hatóanyag kevesebb, mint 10%-a vált szabaddá.  

 

 Mesterséges bélnedvben a mindhárom gélképzőt (alginát, HPMC, HEC) egyidejűleg 

tartalmazó hatóanyag hordozó rendszerből gyorsabban történt a hatóanyag szabaddá 

válása szemben az egy-komponensű (alginát) és a két-komponensű (alginát-HPMC, 

alginát-HEC) rendszerekkel. 

 

 A kísérleti adatok alapján megállapítható, hogy az in situ gélesedéssel előállított 

mikrokapszulák hatóanyag-leadása befolyásolható az alkalmazott keményedési idő 

és kalcium-klorid oldat koncentráció változtatásával. 
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 A kísérleti adatok alapján igazolható, hogy az in situ gélesedéssel előállított 

mikrokapszulák mesterséges bélnedvben történő hatóanyagleadása befolyásolható 

az előállítás során alkalmazott polimerek arányával, amely összefüggésbe hozható a 

multipartikuláris hatóanyaghordozó rendszer duzzadásával. Az EWU értéke 

növekedett a HEC mennyiségének emelkedésével, amely a hatóanyag-leadási 

sebesség növekedését eredményezte, míg a HPMC mennyiségének növelése az 

előbb említettel ellentétes hatás kialakulását eredményezte. 

 

 A kísérleti adatok azt mutatják, hogy a HEC mennyiségének emelkedésével az 

erózió mértéke növekedett, míg a HPMC mennyiségének növekedése csökkentette 

az erózió mértékét, mely a savas közegben szabaddá vált hatóanyag mennyiségének 

változását okozta. 

 

 In vivo ulcerogenitás vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a kidolgozott 

diklofenák-nátrium tartalmú mikrokapszula biztonságosabb GIT profillal 

rendelkezik, mint a kontrollként alkalmazott diklofenák-nátrium vizes oldata. 

 

 A forgalomban lévő gyomorvédő filmbevonattal ellátott Voltaren® tabletta és a 

diklofenák-nátrium tartalmú mikrokapszulák felhasználásával előállított tabletta 

hasonló kioldódási profillal rendelkezik. 

 

 A diklofenák-nátrium tartalmú mikrokapszulákból képzett mikrorezervoár tipusú 

trandszdermális hatóanyaghordozó rendszer nyújtott hatóanyag-leadást biztosít. 

 

Az eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy az általam kifejlesztett 

diklofenák-nátrium tartalmú, három-komponensű gélrendszer felhasználásával 

előállított mikrokapszula megfelelő stabilitással és biztonságos gasztrointesztinális 

profillal rendelkezik. Mikrokapszulák felhasználásával módosított hatóanyag-leadást 

biztosító diklofenák-nátrium tartalmú készítmény előállítására van lehetőség, mint 

például bevonat nélküli gasztrorezisztens tabletta vagy nyújtott hatóanyag-leadással 

jellemezhető transzdermális mikrorezervoár típusú rendszer. 
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állandó támogatását munkám során. 
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