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Rövidítések jegyzéke  
 

A-   - anionos konjugált bázis 

BCS  - biofarmáciai osztályozási rendszer 

Da  - dalton 

DAD  - diódasoros detektor 

fc   - a koszolvens aránya a koszolvens-víz rendszerben 

HA  - egyértékő sav 

HLB  - hidrofil-lipofil egyensúly 

HPLC  - nagyhatékonyságú folyadék kromatográfia 

IF  - intravénás infúzió 

IB  - intravénás (bolus) injekció 

IM  - intramuszkuláris 

LC  - folyadék kromatográfia 

log D(pH)  - a látszólagos megoszlási hányados egy adott pH-n,  

log P   - partíciós koefficiens. 
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OGYI  - Országos Gyógyszerészeti Intézet 
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PEG 400 - polietilénglikol 

pH  - a hidrogén ion koncentrációnak negatív logaritmusa 

pKa  - a gyenge sav egyensúlyi állandójának negatív logaritmusa  
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rpm  - fordulat / perc 
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1. Bevezetés 
 

Régóta ismert az a megállapítás, hogy fıként az oldott molekulák hatékonyak – 

„Corpora non agunt nisi soluta”. Ebbıl kifolyólag a rossz oldékonyság hosszú ideje 

okoz problémát az alkimistáknak, a kémikusoknak és a kor elırehaladtával a 

gyógyszerészeknek is (Seijas és mtsai 2007). Az oldódás jelentıségére mutatott rá 

1863-ban Joseph Carson, a pennsylvaniai egyetem tanára a Materia Medica és 

Gyógyszerészet címő tárgy elıadásainak összefoglalójában, miszerint „minden 

anyagnak oldott állapotban kell lennie ahhoz, hogy bekerüljön a véráramba”. Beszámolt 

arról is, hogy bizonyítottan aktív, de nem oldódó anyagok esetén lehetıség van azok 

oldhatóvá tételére (Carson 1863). 

 

Ez a megállapítás a mai napig helytálló, hiszen napjainkban az újonnan kifejlesztett 

hatóanyagok tekintélyes hányada a vízben rosszul oldódó kategóriába tartozik. Ezen 

gyógyszermolekulák nem megfelelı vízoldékonysága komoly nehézséget jelent terápiás 

felhasználásuk szempontjából. A gyógyszerfejlesztık törekvései ellenére a rossz 

oldékonyság, valamint az ebbıl adódó folyékony gyógyszerformaként történı 

formulálás nehézségei továbbra is jelentıs problémákat okoznak (Kovács és mtsai 

2008a, Kovács és mtsai 2008b). A Shering AG által 2005-ben megrendezésre került 

Drug Delivery Technologies and Deal Making Summit rendezvényen közétett 

statisztikák szerint: 

− minden 10 forgalmazott vegyületbıl egynél oldékonysági problémákkal kell 

számolni,  

− a fejlesztésben lévı hatóanyagok több mint 1/3-a rosszul oldódik, 

− a korai preklinikai vizsgálatokból kikerülı hatóanyagok majdnem 2/3-a alacsony 

oldékonysággal rendelkezik (Prentis és mtsai 1998, Weschke 2008). 

 

Ezek az adatok egyértelmően alátámasztják azt a tényt, hogy a gyógyszeriparban egyre 

nagyobb számban jelennek meg a rosszul oldódó vegyületek és ebbıl adódóan az az 

igény, hogy ezeket terápiásan alkalmazható oldószerrel/oldószerekkel vagy megfelelı 

oldékonyságnövelı segédanyagokkal/módszerekkel terápiásan alkalmazható 

gyógyszerkészítménnyé kell fejleszteni. Ezen túlmenıen, egy meglévı molekula 
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oldékonyságának javítása növeli a hatóanyag biohasznosulását és hatékonyságát, ami 

természetesen nem csak tudományos és gyógyászati szempontból releváns, hanem – 

nem elhanyagolható módon – jelentıs piaci értéket is teremt. A már ismert 

hatóanyagokat tartalmazó készítmények átformulálása (un. szupergenerikus 

készítményekké) további terápiás lehetıségeket nyithat meg, és a termék szabadalmi 

védettségét is növelheti. További fontos tény, hogy egy készítmény átformulálása 

sokkal kevesebb anyagi ráfordítást igényel, mint egy új hatóanyag kidolgozása és 

gyógyszerkészítménnyé történı kifejlesztése (Weschke 2008). Ebbıl kifolyólag rosszul 

oldódó vegyületek folyékony gyógyszerformába történı formulálását számos kutató és 

fejlesztı kísérelte meg és jó néhány eljárás vált ismertté a gyógyszertechnológiában 

(Kovács és mtsai 2008a, Kovács és mtsai 2008b). Ezen módszerek egy része jól bevált, 

régóta alkalmazott technika, mint pl. emulzió, szuszpenzió készítése; 

oldékonyságnövelés pH, koszolvensek, felületaktív anyagok segítségével; egy részük 

pedig újabb, összetettebb eljárás, pl. liposzómák vagy mikro- és nanoemulziók 

készítése. Fontos megemlíteni, és tisztázni a különbséget azon módszerek között, 

amelyek az egyes gyógyszermolekulák látszólagos oldékonyságát növelik és ezzel a 

szilárd gyógyszerformák farmakokinetikai tulajdonságait módosítják; valamint azok 

között, amelyek a molekulák valódi, egyensúlyi oldékonyságát változtatják meg. Ez 

utóbbi módszerek azok, amelyeket folyékony gyógyszerformáknál elınyösen lehet 

alkalmazni.  

 

Parenterális készítmények esetében, amikor a gyógyszert az emésztıtraktus 

megkerülésével – intravénás injekciók és infúziók esetén közvetlenül a véráramba 

történı adagolással – juttatjuk a szervezetbe, a megfelelı oldékonyságnövelési eljárás 

kiválasztása különös odafigyelést igényel. Egyes említett technikákat csak 

korlátozottan, másokat pedig egyáltalán nem lehet alkalmazni, hiszen ebben az esetben 

olyan oldékonyságnövelı módszereket kell választani vagy fejleszteni, amely a 

hatóanyag tulajdonságain túl a szervezet sajátosságait is figyelembe veszi (Rácz és 

Selmeczi 1991). 

 

Dolgozatom elsı részében áttekintést kívánok adni a rossz vízoldékonyságú 

gyógyszermolekulák oldására alkalmazott pH beállítók, koszolvensek és felületaktív 
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anyagok használatának elméleti hátterérıl, azok elınyeirıl és hátrányairól, valamint az 

elızıekben ismertetett módszerekkel formulált parenterális oldatok gyógyszer-

technológiai megvalósítási lehetıségeirıl. Dolgozatom második részében a fent 

részletezett eljárások segítségével kifejlesztett új, mikonazol illetve ketokonazol 

modellhatóanyagot tartalmazó ún. „koncentrátum oldatos infúzióhoz” készítmény 

formulálásának lépéseit és kifejlesztésének nehézségeit ismertetem.  
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Oldatok és parenterális készítmények definíciója   

 

Az oldatok két vagy több komponensbıl álló homogén diszperz rendszerek, ahol 

az egyes komponensek molekuláris vagy ionos eloszlásban vannak jelen. A 

diszpergálószer az oldószer, a diszperz fázis pedig az oldott anyag: leggyakrabban 

szilárd anyag, de lehet folyadék vagy gáz is. Abban az esetben, ha az oldott anyagból az 

adott hımérsékleten a maximális mennyiség van feloldva, telített oldatról beszélünk. 

Ennél kevesebb anyag oldása esetén telítetlen oldatot kapunk. A túltelített oldat nem 

stabil rendszer, mert a fölöslegben lévı oldott anyag kiválik, az oldat pedig telített lesz. 

A részecskeméret alapján megkülönböztetünk valódi és kolloid oldatokat: elıbbiek 

esetén az oldott részecskék nagysága kisebb, mint 1 nm, kolloid oldatok esetén pedig 

1-1000 nm között van. 

Oldódáskor az oldott anyag molekulái szolvatálódnak (ha az oldószer víz, ezt a 

folyamatot hidratációnak nevezik), vagyis lazán kötött oldószer-molekulák veszik körül 

az oldott anyag részecskéit (Csóka és mtsai 2008).  Elıfordulhat, hogy egy vegyületnek 

csak egy csoportja szolvatálódik, ilyenkor a molekulában liofil és liofób csoportok is 

találhatók. Az oldószerek lehetnek polárisak (pl. víz), szemipolárisak (pl. etanol) és 

apolárisak (pl. napraforgó olaj). A poláris oldószerek jól oldják a poláris vegyületeket, 

elektrolitokat. Az apoláris vegyületek vízben gyakorlatilag oldhatatlanok. A 

szemipoláris oldószerek kismértékben oldják mind a poláris, mind az apoláris 

vegyületeket (Kedvessy 1978).  

A 6. Európai Gyógyszerkönyv és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv definíciója 

szerint: parenterális gyógyszerkészítmények injekció, infúzió vagy implantáció útján az 

emberi vagy állati testbe juttatásra szánt, steril készítmények (VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyv, 6. Európai Gyógyszerkönyv). 

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv a következı gyógyszerformákat sorolja ide: 

- injekciók, 

- infúziók, 

- koncentrátumok injekciók és infúziók készítéséhez, 
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- porok injekciók és infúziók készítéséhez, 

- implantátumok. 

A terápiás szempontok és az alkalmazás módja miatt ezen gyógyszereknek igen szigorú 

követelményeknek kell megfelelniük. Minden esetben teljesülniük kell a 

következıknek: 

- sterilitás, 

- pirogénmentesség, 

- pontos hatóanyag-tartalom, 

- fizikai és kémiai stabilitás, 

- szál- ill. részecskementesség. 

Optimális esetben a parenterális célra szánt oldatok izotóniásak, izohidriásak és 

izoióniásak; e három ajánlás azonban ritkán teljesül egyszerre (Kedvessy 1978, Stampf 

és mtsai 2007). Ezen követelmények és ajánlások biztosítása jelentıs szerepet játszik az 

oldáshoz alkalmazott oldószer vagy oldékonyságnövelı segédanyagok kiválasztásánál.  

 

2.2. Az oldékonyság osztályozása 

Az oldékonyságnövelési technikák részletes áttekintése elıtt fontos megismerni, hogy 

milyen oldékonyság-mutató rendszerek léteznek, milyen oldékonysági csoportokat 

ismerünk, és milyen esetekben beszélünk rossz vízoldékonyságról. A 

gyógyszervegyületek vagy bármely más molekulák oldékonyság alapján történı 

csoportosítását a gyógyszerkönyvek tartalmazzák (európai, hazai és amerikai 

gyógyszerkönyv). Az oldékonyság jellemzésére használt kifejezések a 15 – 25 °C 

közötti hımérséklettartományra vonatkoznak és leírásukat az 1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat: Az oldékonyság jellemzése 

Kifejezések 

1 g anyagra 

vonatkoztatott 

oldószertérfogat 

milliliterben 

Oldékonysági 

tartomány 

(mg/ml) 

Megjelölt 

oldékonyság 

Nagyon bıségesen oldódik < 1 > 1000 1000 

Bıségesen oldódik 1 – 10 100 - 1000 100 

Oldódik 10 – 30 33 - 100 33 

Mérsékelten oldódik 30 – 100 10 - 33 10 

Kevéssé oldódik 100 – 1000 1 - 10 1 

Alig oldódik 1000 – 10 000 0,1 - 1 0,1 

Gyakorlatilag nem oldódik > 10 000 < 0,1 0,01 

Forrás: Stegmann és mtsai 2007. 

  

Az európai és magyar gyógyszerkönyvek „részben oldódik” és „elegyedik” 

kifejezéseket is használnak a vegyületek jellemzésére. A részben oldódik olyan 

keverékek esetén szerepel, amelyeknek csak egyes alkotórészei oldódnak. Az elegyedik 

kifejezés olyan folyadékokra vonatkozik, amelyek minden arányban elegyednek a 

megadott oldószerrel (VIII. Magyar Gyógyszerkönyv). 

Egyes vegyületek oldékonyság és permeabilitás alapján történı osztályozásának egy 

másik, széles körben alkalmazott módszere a „biopharmaceutical classification system” 

(biofarmáciai osztályozási rendszer, BCS) szerinti osztályozás. A rendszer 2000-ben 

már az FDA által kiadott Guidance for Industry irányelvben is szerepel (Food and Drug 

Administration 2000), jelezvén széles körő elfogadottságát. Ez a rendszer egyensúlyi 

oldékonyságuk és intesztinális permeabilitásuk alapján sorolja a vegyületeket négy 

csoportba (2. táblázat, Amidon 1995). 

 

2. táblázat: BCS osztályozás 
 Jó oldékonyság Rossz oldékonyság 

Jó permeabilitás I. osztály II. osztály 

Rossz permeabilitás III. osztály IV. osztály 
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Az oldékonyság besorolásának alapja a dózis oldékonysági térfogat (dose solubility 

volume). Ez az a térfogat, ami szükséges a vegyület feloldásához 37 °C-on pH 1,0 – 7,5 

közötti tartományban. Amennyiben ez a térfogat ≤ 250 ml, akkor a vegyület jól oldódik, 

ha nagyobb, mint 250 ml, akkor a vegyület rosszul oldódik. 

A permeabilitás besorolása az emberi bél hatóanyag-abszorpciója alapján kerül 

meghatározásra. Jó permeabilitású az az anyag, amelynek intesztinális abszorpciója 

meghaladja a 90%-ot (Liu 2008, Dévay és Antal 2009). 

Amennyiben a kérdéses vegyület bármelyik, az itt felsorolt rendszerek alapján rossz 

vízoldékonyságú vagy a terápiás dózis feloldásához nem megfelelı mértékben oldódik, 

a készítmény fejlesztésénél egy megfelelı oldékonyságnövelési technika 

alkalmazásával az oldékonyság javítható. 

 

2.2.1. Hatóanyag tulajdonságai  

 

A farmakon tulajdonságai rendkívül fontosak az oldékonyságnövelési eljárás 

kiválasztásánál, mert a vegyület pKa, logP, logD értéke és vízoldékonysága határozzák 

meg az alkalmazott módszert.  

Egy vegyület lipofilicitását vizes és apoláris szerves fázisok (általában n-oktanol) 

közötti megoszlásával lehet jellemezni. Ennek az értéknek a logaritmusa a megoszlási 

hányados (logP). Abban az esetben, ha egy vegyület megoszlási hányadosát különbözı 

kémhatású rendszerekben ellenırizzük, az adott pH-n mért érték a látszólagos 

megoszlási hányados (logD). A vegyületeket logP értékük alapján lehet poláris, 

szemipoláris és poláris molekulákra csoportosítani. A logD értéke a logP és a pH 

ismeretében is meghatározható (Liu 2008, Yalkowsky 1999).  

A 3. táblázatban összefoglaltam a megfelelı oldékonyságnövelési eljárás 

kiválasztásához szükséges, a hatóanyagok tulajdonságát leíró adatokat és a 

gyógyszerformára jellemzı specifikus problémákat.  
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3. táblázat: A megfelelı oldékonyságnövelési technika kiválasztásához szükséges, a hatóanyagok 

tulajdonságát leíró adatok valamint a gyógyszerformára jellemzı specifikus 

problémák  

Hatóanyag elemzése Gyógyszerforma specifikus problémák 

Alkalmazott dózis 

Szerkezeti jellemzık 

Olvadáspont 

Víz-oktanol megoszlási hányados 

Ionizációs konstans 

Vízoldékonyság 

Stabilitása különbözı közegekben (pH, 

koszolvens, stb.) 

Permeabilitás 

 

Sterilitás biztosítása 

Hatóanyag stabilitása adott segédanyagok 

jelenlétében 

Hatóanyag lehetséges kiválása hígítás 

hatására 

Oldószerrendszer viszkozitása és 

adagolhatósága (injektálhatósága) 

Phlebitis 

Hemolízis és sejtkárosodás 

Fájdalom a beadás helyén 

Toxicitás  

 

A dolgozatban az oldékonyságnövelési technika kiválasztásának jelentıségére 

helyeztem a hangsúlyt, azonban fontos megemlíteni, hogy a megfelelı módszer 

kidolgozása csak a hatóanyag pontos ismeretének birtokában valósítható meg.  

 

2.3. Oldékonyságnövelési technikák csoportosítása 

 
Amennyiben egy gyógyszermolekula oldékonysága jóval a terápiás dózis alatt van, 

számos lehetıség ismert, hogy ezt a szükséges mértékig növeljük. Ezek közül - mint azt 

a bevezetésben említettem - dolgozatomban kizárólag azokat a módszereket foglalom 

össze, amelyek a gyógyszertechnológiában a parenterálisan alkalmazott készítmények 

esetén kerülnek felhasználásra. Ezen eljárársok közös tulajdonsága, hogy a hatóanyagok 

egyensúlyi oldékonyságát növelik: 

− a hatóanyag szerkezetének módosítása révén 

� elıgyógyszer képzéssel (Stella és Nti-Addae 2007) 

� sóképzéssel 
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− gyógyszertechnológiai módszerekkel 

� pH-változtatással (Bhattachar és mtsai 2006, Avdeef 2007) 

� koszolvensek alkalmazásával (Yalkowsky 1999) 

� felületaktív anyagok hozzáadásával (Malmsten 2002) 

� hidrotróp képzéssel (Coffman és Kildsig 1996, Agrawal és mtsai 2004) 

� ciklodextrin zárványkomplexek kialakításával (Loftsson és Duchêne 

2007, Brewster és Loftsson 2007) 

� liposzóma-elıállítással (Klipp 2004) 

 

A felsorolt technikák mindegyike alkalmas oldékonyságnövelésre, azonban a célnak 

legmegfelelıbb technika kiválasztása során számos tényezıt kell figyelembe venni. 

Ezek közül a legfontosabbak a hatóanyag tulajdonságai és a parenterális adagolásból 

adódó speciális szempontok. Mivel munkám célja a parenterális adagolásra szánt 

készítményekben alkalmazható oldékonyságnövelı módszerek bemutatása, a 

továbbiakban ezeket részletezem.  

 

2.3.1. pH változtatás 

A gyógyszermolekulák mintegy kétharmada rendelkezik ionizálható funkciós csoporttal 

és gyenge elektrolitként viselkedik vizes közegben. Az ilyen típusú molekulák esetén a 

pH beállítás az egyik leggyakrabban alkalmazott oldékonyságnövelési módszer 

(Yalkowsky 1999), hiszen a kémhatás megfelelı változtatásával a vegyület ionizálódik 

és egy ionizált vegyület oldékonysága vizes közegben rendszerint magasabb a nem 

ionizált formához képest (Sweetana és Akers 1996, Liu 2008). Ezzel az eljárással tehát 

számottevı oldékonyságnövelés érhetı el ionizálható vegyületek esetén (Wermuth és 

Stahl 2001).  

A pH beállítására legtöbbször puffereket használnak. Puffereknek nevezzük azokat a 

rendszereket, amelyek egy viszonylag konstans hidrogén- és hidroxid-ion koncentrációt 

képesek tartani az oldatban. A pufferek általában olyan rendszerek, amelyekben a 

vegyületek disszociált és nem disszociált formája egyensúlyban van a hidrogén- vagy 

hidroxid-ionokkal:  
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HA + H2O ↔ A- + H3O
+     (1) 

1. egyenlet: Sav disszociációja vízben 
 

ahol HA egy egyértékő sav, H2O a víz, A- az anionos konjugált bázis, H3O
+ az 

oxóniumion. 

Az elıbbi egyenletbıl kiindulva felírhatjuk a Henderson-Hasselbach egyenletet: 

HA

A

C

C
pKapH

−

+= log       (2) 

2. egyenlet: Henderson-Hasselbach egyenlet 
 

ahol pH a hidrogén ion koncentráció negatív logaritmusa, pKa a gyenge sav egyensúlyi 

állandójának negatív logaritmusa, CA- a konjugált bázis konentrációja, CHA a sav 

koncentrációja. 

A pufferek azon tulajdonságának mértéke, hogy állandó értéken tudják tartani a pH-t, az 

úgynevezett puffer kapacitás. A puffer kapacitás az az erıs sav vagy bázis mennyiség, 

ami ahhoz szükséges, hogy egy liter oldat pH értékét egy egységgel megváltoztassa. Ez 

elsısorban két faktoron múlik: a puffer koncentrációján és az oldat pH-ja és a puffer 

pKa értéke közötti különbségen. Minél nagyobb a puffer koncentrációja, annál több 

hidrogén- vagy hidroxid-iont tud semlegesíteni (Yalkowsky 1999). 

2.3.1.1. Az oldandó vegyület hatása az oldékonyságra 

A puffer mennyiségén és minıségén túl az oldani kívánt vegyület egyes tulajdonságai is 

jelentıs mértékben befolyásolják a molekula oldékonyságát. Ezen tulajdonságok közül 

pH módosító vegyületekkel történı oldékonyságnövelés esetén a pKa, illetve pKb 

értéknek van jelentıs szerepe. A Henderson-Hasselbach egyenletbıl (2. egyenlet) 

kiindulva a következı összefüggéssel határozható meg egy gyengén savas karakterő 

vegyület oldékonysága a pKa, valamint az oldó közeg kémhatásának ismeretében: 

)101( )( pKapH

HAtot SS −
+=  (3) 

3. egyenlet:  Egy ismert pKa értékkel rendelkezı vegyület adott pH-n való oldékonyságának 
meghatározása  

 

ahol Stot a kérdéses vegyület oldékonysága, SHA a vegyület nem ionizált formájának 

intrinsic oldékonysága. Az összefüggés segítségével megközelítıleg elırejelezhetı egy 
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adott vegyület oldékonysága. Az 4. táblázat néhány vegyület intrinsic oldékonysága, 

pKa értéke és a pH közötti összefüggését mutatja be. 

 

4. táblázat: Négy hatóanyag számított oldékonysága pH 9-en  
 Barbitál Amobarbitál Naproxén Fenitoin 

Intrinsic oldékonyság 

(mg/ml) 
7,000 1,200 0,016 0,020 

pKa 7,90 7,92 4,57 8,30 

pH 9 9 9 9 

Oldékonyság pH 9-nél 

(mg/ml) 
95,00 15,00 430,00 0,12 

(Forrás: Lee és mtsai 2003) 

A táblázat alapján látható, hogy egy nagyon rossz vízoldékonyságú vegyület 

oldékonysága a pH változtatásával jelentısen növelhetı, ha az oldóközeg kémhatása 

nagymértékben eltér a vegyület pKa értékétıl. Az oldékonyságnövekedés mértéke attól 

függ, hogy a közeg pH értéke és a molekula pKa értéke között milyen mértékő az 

eltérés: nagyobb eltérés nagyobb mértékő oldékonyságnövekedést eredményez. 

Az 3. egyenlet alapján feltételezhetı, hogy egy vegyület oldékonysága a kémhatás 

növelésével a végtelenségig nıhet. Azonban az oldandó vegyületek ellenionjai határt 

szabnak ennek a növekedésnek. Számos tanulmány foglalkozik az ellenion hatásával a 

molekula oldékonyságára. Általánosságban megállapítható, hogy az egy vegyértékő 

ellenionok sói jobban oldódnak, mint a két vegyértékő ionok sói, és ezek jobban 

oldódnak a három vegyértékő ellenionok sóinál.  

A 3. egyenlet alapján a monovalens vegyületek oldásánál egy egységnyi pH változtatás 

tízszeresre növelheti a molekula oldékonyságát, a di- és trivalens vegyületek esetén ez 

száz- illetve ezerszeres oldéknyságjavulást is eredményezhet (Yalkowsky 1999).  

 

2.3.1.2. pH szabályozó anyagok alkalmazásának gyakorlati kérdései 

Amennyiben az oldékonyságnövelésre pH beállítást alkalmazunk, a kívánt kémhatás 

erıs savakkal vagy bázisokkal (HCl, NaOH), illetve pufferek (glicin, citrát, acetát, 

foszfát, karbonát) hozzáadásával biztosítható. A leggyakrabban alkalmazott pufferek a 
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citrát, acetát és a foszfát pufferek, amelyek mind tolerálhatóság, mind alkalmazhatóság 

szempontjából elınyös anyagok (Sweetana és Akers 1996).  

Számos készítmény van forgalomban, amelynél a gyógyszermolekulák oldásához pH 

értéket beállító szereket használnak (5. táblázat), (Nema és mtsai 1997, Lee és mtsai 

2003). 
 

5. táblázat: Parenterális gyógyszerkészítményekben alkalmazott pH módosító vegyületek 

Segédanyag pH tartomány Példa 

Acetát 

- Nátrium- 

- Ecetsav 

- Jégecet 

- Ammónium- 

 

3,7 – 4,3 

3,7 – 4,3 

3,5 – 5,5 

6,8 – 7,8 

mitoxantron HCl, ritodrin HCl 

Miacalcin® 

Miacalcin® 

Brevibloc® 

Bumex injekció® 

Arginin 7,0 – 7,4 Retavase® 

Aszpartámsav 5,7 – 6,4 Pepcid® 

Benzolszulfonsav 3,25 – 3,65 Nimbex® 

Nátrium-benzoát/benzoesav 6,2 – 6,9 Valium® 

Bikarbonát 5,5 – 11,0 Cefotetan; ciklofoszfamid; 

Cenolate® 

Nátrium-karbonát 5,0 – 11,0 Hyperab® 

Citrát 

- Sav 

- Nátrium- 

- Dinátrium- 

- Trinátrium- 

 

3,0 – 5,5 

3,5 – 6,5 

 

labetalol HCl; nicardipin HCl  

DTIC-Dome® 

Amikin® 

Cerezyme® 

Cerezyme® 

Dietanolamin 9,5 – 10,5 Bactim IV® 

Glükono delta lakton 5,5 – 7,0 Quinidine Gluconate® 

Glicin/glicin HCl 6,4 – 7,2 Hep-B Gammagee® 

Hisztidin/hisztidin HCl 6,5 Doxil® 

Sósav 6,0 – 6,7 Amicar® 

Hidrogén-bromid sav 3,5 – 6,5 scopolamin 

Tejsav/nátrium-laktát 2,7 – 5,7 ciprofloxacin; Innovar® 
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5. táblázat folytatása 

Segédanyag pH tartomány Példa 

Maleinsav 3,0 – 5,0 Librium® 

Meglumin 6,5 – 8,0 Magnevist® 

Metánszulfonsav 3,2 – 4,0 DHE-45® 

Monoetanolamin 8,0 – 9,0 terramicin 

Foszfát 

- Sav 

- Kálium-dihidrogén- 

- Nátrium-dihidrogén- 

- Dinátrium-hidrogén- 

- Trinátrium- 

 

6,5 – 8,5 

6,7 – 7,3 

6,0 – 8,0 

6,7 – 7,8 

warfarin; vecuronium Br 

Saizen® 

Zantac® 

Pregnyl® 

Zantac® 

Synthroid® 

Nátrium-hidroxid  Opitray® 

Nátrium/dinátrium 

szukcinát 

5,0 – 6,0 AmBisome® 

Kénsav 3,0 – 6,5 Nebcin® 

Borkısav/nátrium-tartarát 2,7 – 6,2 tolazolin HCl; Methergine® 

Trometamin 6,0 – 7,5 Opitray® 

(Forrás: Nema és mtsai 2006)  

 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy a felhasználható pH szabályzó komponensek széles 

pH tartományban képesek a hatóanyagok oldására. Ez azonban nem minden esetben 

elegendı. Abban az esetben, ha egy puffer használatával nem lehet biztosítani a 

megfelelı kémhatást vagy puffer kapacitást, ezeknek kombinációja révén további 

lehetıségek nyílnak a fejlesztı számára. A foszfát és citrát pufferek kombinációja pH 

1,6 – 7,7 tartományban alkalmazható, pH 1,0 – 8,0-ig pedig enyhe puffer hatással 

rendelkeznek (Yalkowsky 1999). A példából jól látható, hogy egy megfelelıen 

választott puffer vagy pufferkombináció széles pH tartományban alkalmazható, ami 

lehetıséget nyújt az ionizálható csoporttal rendelkezı vegyületek megfelelı mértékő 

oldására (Torrado és mtsai 1996, Ni és mtsai 2002).  

A pufferek és pH módosító vegyületek megválasztásánál lényeges szempont a 

fiziológiás kompatibilitás, ami a megválasztott segédanyag minıségétıl és 
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mennyiségétıl függ. Pédául a citrát puffer 5 – 15 mmol koncentráció tartományban 

alkalmazható parenterális adagolásnál, nagyobb koncentrációban (> 50 mmol) 

szubkután injektálás esetén jelentıs fájdalmat és toxikus mellékhatásokat eredményez a 

vérben lévı kalciummal történı kelátképzés révén (Nema és mtsai 2006). Fontos, hogy 

intravénás és intramuszkuláris adagolás esetén a készítmény pH-ja 2 – 12 tartományban, 

szubkután adagolás esetén 2,7 – 9,0 tartományban legyen, ellenkezı esetben jelentıs, az 

alkalmazás helyén fellépı irritáció tapasztalható (Strickley 2004). Összefoglalva 

megállapítható, hogy megfelelı puffer koncentrációnak egyensúlyban kell lennie az in 

vivo kompatibilitással is (Strickley 1999). 

Számos közlemény és szabadalom foglalkozik rosszul oldódó vegyületek 

oldékonyságának növelésével pH szabályozó anyagok alkalmazásával. A mikonazol 

antifungális szer oldékonyságát például négy különbözı pufferben határozták meg. A 

pufferek a következı sorrendben növelték a vegyület oldékonyságát: citrát < foszfát < 

laktát < glükonát (Piel és mtsai 1998). A pufferek kombinációja révén elérhetı 

oldékonyságnövelés mértékét is vizsgálták KCl/HCl, NaCl/HCl/glicin, 

NaCl/ecetsav/nátrium-acetát, valamint NaCl/dinátrium-hidrogén-foszát/nátrium-

dihidrogén-foszfát rendszerek alkalmazásával az albendazol oldékonyságának 

meghatározására. A vizsgálatok bizonyították, hogy a hatóanyag savas közegben jobban 

oldódik, mint lúgos közegben: az oldékonyság pH 1,2-nél 0,376 mg/ml volt, míg pH 

6,0-ra beállított pufferek esetén 0,016 mg/ml-ra csökkent (Torrado és mtsai 1996). 

Meg kell jegyezni azonban, hogy a kémhatás változtatása gyakran nem önálló 

oldékonyságnövelési technika, hanem koszolvensekkel, felületaktív anyagokkal, 

ciklodextrinekkel vagy egyéb más módszerekkel kombinálva alkalmas oldékonyság 

növelésre (Visor és mtsai 1987, Gupta és mtsai 1994, Alvarez Núñez és mtsai 1998, Li 

és mtsai 1999a, b, Jain és mtsai 2001, Ni és mtsai 2002, Agrawal és mtsai 2004, 

Tommasini és mtsai 2004, Yan és mtsai 2006).  

 

2.3.1.3. További tényezık pH beállítók kiválasztásánál 

A pH és pKa értékek, valamint az oldandó vegyület egyes tulajdonságain kívül további 

tényezıket is figyelembe kell venni az oldáshoz használt pufferek és pH beállítók 

kiválasztásánál. A pufferelt oldatból a hatóanyag kicsapódhat a hígítás (infúziókkal 
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vagy vérrel) hatására, vagy a vegyület stabilitása változhat a pufferelt közegben 

(Yalkowsky 1999). Amennyiben az oldékonyságnövelésre használt pH módosító szer 

kiválasztásakor nem vesszük figyelembe ezeket a tényezıket, a kidolgozott összetétel 

nem lesz alkalmazható a gyógyászatban. 

 

2.3.1.3.1. Hígítás 

A hígítás hatására végbemenı folyamatok több tényezıtıl is függnek:  

- a kiindulási oldat kémhatásától, 

- a kiindulási oldat puffer kapacitásától, 

- a hígító oldat kémhatásától, 

- a hígító oldat puffer kapacitásától. 

Ezen tényezık erısen befolyásolják azt a folyamatot, amely során a hígított oldat pH-ja, 

az oldott anyag koncentrációja és ebbıl kifolyólag az oldékonysága változik 

(Yalkowsky 1999). Amennyiben a hígítás utáni oldat kémhatása olyan mértékben 

változik, hogy az a gyógyszermolekula oldékonyságának szempontjából elınytelen, 

akkor a vegyület kiválhat az oldatból. Mivel a hígított oldatnak nem csak a pH-ja 

változik, hanem megváltoznak az összetételben lévı segédanyagok koncentrációi is, 

ezért oldékonyságnövelı hatásuk is eltérı lesz. Az ilyen rendszerbıl nem válik ki az 

összes hatóanyag, csak az mennyiség, amit a hígított oldat már nem tud oldatban tartani. 

Így egy új egyensúly áll be a kivált anyag és az oldatban maradt hatóanyag között. A 

hígítás után oldatban maradt hatóanyag mennyisége a már korábban említett Henderson-

Hasselbach egyenlet (2. egyenlet) segítségével határozható meg (Yalkowsky 1999).  

A hatóanyag kiválására a forgalomba került készítmények között is jó néhány példa 

található. Bizonyos fenitoin tartalmú összetételekben a hatóanyag szabad bázisként 

válik ki hígítás hatására (Surakitbanharn és mtsai 1994). Ennek kiküszöbölésére a puffer 

kapacitás növelését javasolták, melynek segítségével a készítmény hígítása kicsapódás 

nélkül történhet (Alvarez-Núñez 1999). További publikációk egyéb vegyületek, pl. 

trimetropim és szulfametoxazol, levemopamil-hidroklorid és dexverapamil-hidroklorid 

hígításkor végbemenı kicsapódásáról, illetve a kicsapódás megakadályozásának 

lehetıségérıl is beszámolnak (Myrdal és mtsai 1995, McDonald és Faridah 1991). 
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2.3.1.3.2. Stabilitás 

Általánosan elmondható, hogy az oldékonyság javítására használt segédanyagok 

jelenlétében a hatóanyag stabilitása eltér a vizes közegben tapasztalttól. Ebbıl 

kifolyólag a vizes közegben végzett stabilitásvizsgálatok sok esetben nem relevánsak és 

sokszor nehezen mérhetık a rossz vízoldékonyság miatt. Ezért a pufferek, illetve a 

készítmény kémhatásának megválasztásánál fontos, meghatározó tényezı a hatóanyag 

stabilitása a kiválasztott közegben. Az oldóközegben a pH, az ionerısség, a puffer 

minısége és a kezdeti koncentráció befolyásolja nagymértékben a hatóanyagok 

stabilitását (Liu 2008). A vegyületek vizes közegben történı bomlásának leggyakoribb 

formája a hidrolízis és az oxidáció. Számos jól ismert és alkalmazott vegyület 

hidrolizál, mint pl. a diazepám, aspirin és ketokonazol (Yalkowsky 1999). A 

ketokonazol esetén vizsgálatok igazolták, hogy a hatóanyag stabilitása pH 5 alatt hosszú 

távon nem megfelelı, azonban ez stabilizáló szerekkel kiküszöbölhetı (Skiba és mtsai 

2000). A mikonazol stabilitása irodalmi adatok alapján bizonyítottan megfelelı 

pH 3,9 – 4,7 közötti tartományban (Faouzi és mtsai 1995). Az itrakonazol stabilitása 

alacsony kémhatáson (pH 1,0 – 1,5) szintén bizonyított (Sherman 2007). 

A megfelelı stabilitást nem csak a hatóanyag kémiai bomlása csökkentheti, hanem a 

gyakran figyelmen kívül hagyott segédanyagok reakciója is. Irodalmi adatok 

bizonyítják, hogy bizonyos készítmények kémhatása tárolás hatására megváltozik. Egy 

rosszul oldódó vegyület, a conivaptan-hidroklorid esetén például a hatóanyagot tejsav és 

etanol/propilénglikol oldószerben feloldva (pH 4 – 5), az oldat kémhatása tárolás során 

nı, ami a tejsav dimerek hidrolízise és az alkoholokkal történı észterképzés miatt 

következik be és csökken a készítmény stabilitása (Hirakura és mtsai 2006).  

Összefoglalva megállapítható, hogy a kémhatás beállításra használt szerek segítségével 

kifejlesztett segédanyagrendszerben oldott hatóanyagok esetén alapvetıen fontos a 

molekula kémiai bomlásának, illetve stabilitásának meghatározása.  

 

2.3.1.3.3. Egyéb szempontok 

További specifikus nehézségek is jelentkezhetnek a parenterális gyógyszerformák 

gyártása során, például a készítmény sterilezésekor. Ebben az esetben, fıleg a 

hısterilezés esetén, figyelembe kell venni a hı hatását a hatóanyag kémiai stabilitására 

és a készítményre (pl. pKa változás hı hatására) (Yalkowsky 1999).  
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Ezen túlmenıen egyes segédanyagok – például a tonicitást beállító segédanyagok vagy 

antioxidánsok – is befolyásolhatják a hatóanyag oldékonyságát és a készítmény 

kémhatását (Liu 2008).  

Természetesen a pH szerepe az oldékonyságnövelésben nehezen tárgyalható izolált 

jelenségként, hiszen a késıbbiekben bemutatatásra kerülı oldékonyságnövelési 

technikák mindegyike esetén nagy jelentıséggel bír a közeg pH-ja és sok esetben több 

technika együttes alkalmazásával lehet csak a hatóanyag megfelelı oldékonyságát 

biztosítani.  

A pH szabályzó vegyületek széles körben eredményesen alkalmazható 

oldékonyságnövelı komponensek, azonban a megfelelı puffer kiválasztásánál több 

tényezıt kell figyelembe venni, és csak ezek részletes elemzése után lehet a rendszert 

alkalmazni. Az 6. táblázatban a fı formulációs szempontokat foglaltam össze. 

 

6. táblázat: pH módosító szerek kiválasztásának szempontjai 

Formulációs 

technika 

Példa Fontos formulációs tényezık Hasznos 

vizsgálatok 

Hatóanyag stabilitása 

- pH tartományban 

- jelenlévı ionok társaságában 

- sterilizálás hatására 

pH függı 

oldékonyság és 

stabilitás 

vizsgálatok 

Hatóanyag kiválása hígítás hatására 

- hatóanyag koncentráció 

- puffer kapacitás 

- infúziós adagolási sebesség és 

idıtartam 

 

pH beállítás 
Pufferek 

pH 2 - 12 

Összetétel irritáció 

- izotónia megvalósítható-e 

- infúziós ráta és idıtartam 

- hatóanyag  

- segédanyag 

- hatóanyag kiválás 

In vitro kicsapódási 

modell 

In vivo phlebitis 

modell 

In vitro sejtlízis 

modell 

(Forrás: Sweetana és Akers 1996) 
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2.3.2. Koszolvensek alkalmazása 

Ellentétben más segédanyagokkal, a koszolvenseket nehéz egységesen jellemezni és 

általános megállapításokat tenni. Összességében azonban elmondható, hogy szerves 

oldószerek, amelyek hidrogén donor és akceptor csoportokat tartalmaznak (Chen és 

Patel 1999).  

A koszolvensek által elıidézett oldékonyságnövelés többféleképpen magyarázható: 

1. Hatásukat a hidrogénhidak gyengítésén keresztül érik el, vagyis oldékonyságjavító 

tulajdonságaikat alacsony polaritásuk és a hidrogénhidak kialakításának 

(kiváltképpen vízzel) csökkent mértéke határozza meg. Természetesen ehhez az is 

szükséges, hogy a koszolvens megfelelı mértékben oldódjon vízben, amihez az kell, 

hogy a poláris része kölcsönhatásba tudjon lépni a vízzel annak érdekében, hogy az 

apoláris részét oldatban tartsa.  

2. Vizes rendszerekben a vízmolekulák között fellépı erıs kölcsönhatás „kiszorítja” az 

apoláris gyógyszermolekulákat az oldatból. Mivel a koszolvens molekulái között 

létesített kölcsönhatások gyengébbek, kevésbé „szorítják ki” az apoláris 

vegyületeket. Tehát egy koszolvens annál hatékonyabban növeli az apoláris 

molekula oldékonyságát, minél kevésbé erısek a koszolvens-koszolvens, vagy a 

víz-koszolvens kölcsönhatások az oldatban (Yalkowsky 1999).  

A koszolvens mennyiségének növelésével nı az oldott apoláris anyag mennyisége 

(Nokhodchi és mtsai 2002), és a koszolvensek polaritása befolyásolja a legjelentısebb 

mértékben oldékonyságjavító hatásukat (Yalkowsky 1999). Például a naftalin (apoláris 

molekula) oldékonysága az oldószer alkoholláncának növekedésével, vagyis az oldószer 

polaritásának csökkenésével párhuzamosan nı (Li és mtsai 1996).  

Annak ellenére, hogy a polaritás értékelésére nincs általánosan elfogadott jellemzı, 

számos olyan tulajdonság van, amivel jellemezni lehet. Ilyen például a felületi 

feszültség, a dielektromos konstans illetve a víz-oktanol megoszlás hányados (Rubino 

és Yalkowsky 1987a).  

2.3.2.1. Koszolvensek várható oldékonyságnövelı mértéke 

A koszolvensek oldékonyságnövelı hatását két jellemzı tulajdonsága okozza: egyrészt 

a koszolvensek megbontják a víz hidrogén kötéseit, másrészt az oldószerrendszer 
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dielektromos állandóját csökkentik. A log-lineáris rendszer kidolgozása révén 

meghatározható egy apoláris molekula oldékonysága egy adott koszolvens rendszerben: 

 

log Smix = log Sw + σfc (4) 

4. egyenlet: Egy vegyület várható oldékonyságának (adott arányú koszolvens és víz elegyében) 
meghatározása 

 

ahol Smix az anyag oldékonysága a víz-koszolvens rendszerben, Sw az anyag 

oldékonysága vízben, σ a koszolvens oldékonyságnövelı ereje a koszolvens-víz 

rendszerben, fc a koszolvens aránya a koszolvens-víz rendszerben. A modell szerint az 

apoláris vegyületek oldékonysága exponenciálisan nı a koszolvens mennyiségének 

lineáris emelkedésével (Millard és mtsai 2002, Rubino és Yalkowsky 1987b).  

Számos közlemény jelent meg azonban, ami az oldékonyság log-lineáris modelltıl való 

eltérését írja le. Ezekben öt okra vezetik vissza a jelenséget:  

- nem ideális víz-koszolvens viselkedés (Rubino és Obeng 1991, Gadalla és mtsai 

1987), 

- a log-lineáris összefüggésrıl parabolikus, illetve szabályos oldat összefüggésre 

való áttérés (Yalkowsky 1999), 

- kristály-hidrát vagy -szolvát változása (Pfeiffer és mtsai 1970), 

- a kristályszerkezet megváltozása (Escalera és mtsai 1994), 

- az oldott vegyület konformációjának megváltozása, tautomerizáció (Hoy 1970). 

A fent idézett tanulmányok a log-lineáris modelltıl való eltérésre adnak bizonyítékokat 

és ezen eltéréseket számításba véve tovább pontosítható az oldékonyság elırejelzése. 

Ezen ismeretek ellenére és az egyszerőség kedvéért továbbra is a log-linéáris modellel 

történı számolás a legszélesebb körben elterjedt módszer.  

 

2.3.2.2. Az oldandó vegyület hatása az oldékonyságra 

Az oldandó anyag tulajdonságai a koszolvensek alkalmazásánál is jelentısen 

befolyásolják a szolubilizálás mértékét. Mivel a koszolvensek hatásukat az 

oldószerrendszerek polaritásának megváltoztatása révén fejtik ki, ezért az oldandó 

vegyületek polaritása az egyik legfontosabb tényezı az oldékonyság meghatározásában. 

Ahogyan korábban már említettem, egy vegyület polaritását a felületi feszültség, a 
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dielektromos konstans, illetve a víz-oktanol megoszlási hányados értékek segítségével 

lehet jellemezni. Ezen értékek alapján Yalkowsky három csoportba sorolta a 

vegyületeket:  

a) Apoláris vegyületek esetén a koszolvens-víz arány növekedésével párhuzamosan az 

oldott anyag mennyisége log-lineárisan nı, hiszen a koszolvensek hozzáadásával az 

oldószerrendszer polaritása csökken, és egyre jobban megközelíti az oldandó 

vegyület polaritását.  

b) Szemipoláris vegyületek esetén az oldékonyság maximumát ott lehet elérni, ahol a 

koszolvens-víz rendszer polaritása megegyezik az oldandó vegyület polaritásával. 

c) Poláris vegyületek esetén koszolvens oldószerhez történı hozzáadása általában 

csökkenti a vegyület oldékonyságát, hiszen egy kevésbé poláris oldószer keletkezik, 

amiben a poláris vegyületek rosszabbul oldódnak (Yalkowsky 1999). 

 

2.3.2.3. Koszolvensek alkalmazásának gyakorlati kérdései 

Parenterális gyógyszerformák fejlesztése során számos esetben alkalmaznak 

koszolvenseket a rosszul oldódó vegyületek oldékonyságának javítására. A 

rendelkezésre álló sok száz vegyületbıl azonban csak néhány alkalmas gyógyászati 

felhasználásra. Követelmények a gyógyászatban:  

- ne legyenek toxikusak,  

- a vérrel legyenek kompatibilisek,  

- ne okozzanak túlérzékenységi reakciót, 

- ne legyenek irritálóak, 

- fizikailag és kémiailag legyenek stabilak, 

- inertek legyenek (Liu 2008). 

 

Leggyakrabban a következı koszolvenseket alkalmazzák: glicerin, etanol, 

propilénglikol, polietilénglikol, N,N-dimetil-acetamid, benzil-alkohol, benzil-benzoát, 

etanolamin, propil-gallát, N-metil-2-pirrolidon, és dimetil-szulfoxid. (7. táblázat, Liu 

2008). Széleskörő elterjedésüket alátámasztja az az adat, miszerint az FDA által 

regisztrált készítmények mintegy 10 %-a tartalmaz koszolvens(eke)t (Sweetana és 
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Akers 1996). A következı táblázat néhány forgalomban lévı készítmény koszolvensre 

vonatkozó adatait foglalja össze parenterális készítményekben.  
 

7. táblázat: Példák parenterális gyógyszerkészítményekben alkalmazott koszolvensekre  

Koszolvens  Hatóanyag Gyógyszer-

forma 

Beadási 

mód 

Beadás Koszolvens 

mennyiség 

per dózis 

100% etanol Karmusztin Hatóanyag + 

oldószer 

IF Hígítás 

1:10 

3 ml 

40% propilénglikol 

10% etanol 

Diazepam Oldat IM, IB Közvetlen 

beadás 

0,5-4 ml 

5% benzil-alkohol 

50% propilénglikol 

Dimenhidrinát Oldat IM, IF Hígítás 

1:10 

1 ml 

25% propilénglikol 

25% etanol 

Eszmolol HCl Koncentrátum IF Hígítás 

1:25 

1-10 ml 

10,36% 

propilénglikol 

Hidralazin HCl Oldat IM, IB Közvetlen 

beadás 

0,5-1 ml 

0,18ml/ml PEG 400 

2% benzil-alkohol 

Propilénglikol 

Lorazepám Oldat IM, IB IM 

közvetlen 

beadás 

IV  

hígítás 1:1 

1 ml 

20 mg Povidon 

6 ml propilénglikol 

0,52 ml etanol  

Melfalan HCl Hatóanyag + 

oldószer 

IF Hígítás 

1:10 

10 ml 

(Forrás: Sweetana és Akers 1996) 

Rövidítések jelentése:  IF: intravénás infúzió 

    IB: intravénás (bolus) injekció 

    IM: intramusculáris 

 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy leggyakrabban öt koszolvenst (glicerin, etanol, 

propilénglikol, polietilénglikol, N,N-dimetil-acetamid) használnak a forgalomban lévı 

készítményekben. Az is megfigyelhetı, hogy a gyakorlatban a koszolvensek 
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kombinációja is sőrőn alkalmazott oldékonyságnövelési technika (Zhao és mtsai 2000, 

Ni és mtsai 2002, Ran és mtsai 2004, Injoon és mtsai 1991).  

Gyakorlati és oldékonyságnövelı hatás szempontjából nagyon lényeges a koszolvens 

szerkezete illetve polaritása. Ezt a tulajdonságot a korábban említett paraméterekkel 

lehet jellemezni – felületi feszültség, a dielektromos konstans illetve a víz-oktanol 

megoszlás hányados (Li és mtsai 1992, Liu 2008).  

Mindezen ismereteket felhasználva a koszolvenseket gyakran alkalmazzák különféle 

vegyületek szolubilizálására. A benznidazol esetében számos koszolvenst és koszolvens 

kombinációt próbáltak oldékonyság javításra használni. Ezek közül az etil-alkohol -

PEG 400 keverékével 0,4 mg/ml-rıl 8,42 mg/ml-re növelték a hatóanyag oldékonyságát 

fiziológiás pH-n. (Lamas és mtsai 2006). Az albendazol oldékonyságát transcutol és 

pufferek kombinációjával javították (Torrado és mtsai 1996). Számos antitumor hatású 

vegyület esetében csak koszolvensek segítségével lehetett biztosítani a terápiásan 

szükséges oldhatóságot. A VNP40101M vegyület esetében például 30% etil-alkohol és 

70% propilénglikol (Krishna és mtsai 2001), a paklitaxel etanol és Cremophor EL 

segítségével vihetı oldatba (Singla és mtsai 2002).  

Mint ahogyan a forgalomban lévı készítményeknél látható, a koszolvenseket sok 

esetben nem önmagukban, hanem pH módosító szerek (Li és mtsai 1999a, Jain és mtsai 

2001, Yan és mtsai 2006) vagy felületaktív anyagok kombinációjával alkalmazzák (Li 

és mtsai 1999b, Alvarez Núñez és Yalkowsky 1998, Yalkowsky 1999, Kawakami és 

mtsai 2006). A ciklodextrin és koszolvens kombinációk oldékonyságnövelı szerepét is 

több esetben vizsgálták, például fluaszetron, urol és oleanolsav esetén (He és mtsai 

2003, Li és mtsai 2009, Li és mtsa 1999c).  

 

2.3.2.4. További tényezık koszolvensek kiválasztásánál 

2.3.2.4.1. Toxicitás 

 

A koszolvensek kiválasztásánál az egyik döntı szempont toxicitásuk. Bár a korábban 

felsorolt koszolvensek mindegyike már forgalomban lévı készítmények alkotórésze, 

felmerül azonban egy megoldatlan probléma: a parenterális gyógyszerformák esetében 

nincs elıírás az adott vegyületek maximálisan megengedett koncentrációja. Ezt a 
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legtöbb esetben a hatóanyag tulajdonságai és egyéb szempontok határozzák meg 

(Powell és mtsai 1998). A felhasznált koszolvens mennyisége a következı szempontok 

alapján javasolható: 

- a beadás módja, 

- összdózis, 

- betegpopuláció, 

- a terápia ideje. 

Segítséget nyújthatnak a koszolvensek kiválasztásához az egyes anyagokkal és/vagy 

kombinációjukkal végzett toxicitásvizsgálatok is. 

A 8. táblázat néhány in-vivo toxicitásvizsgálat eredményét foglalja össze. 

 

8. táblázat: Különbözı összetételő koszolvens rendszerek és azok esetleges károsító hatásai 

Forgalomban lévı 

készítmények 

oldószerrendszerre 

pH Dózis 

(ml/kg) 

Infúzió-

beadás 

sebessége 

(ml/perc) 

Faj Perivaszkuláris 

irritáció /  

in vivo hemolízis 

Propilénglikol 15% 

NaCl 1,8% 

Víz 

5-7,4 2,5 3 patkány 
Nincs irritáció 

Nincs hemolízis 

Propilénglikol 15% 

Etanol 12% 

PEG 400 20% 

Víz 

5-7,4 2,5 3 patkány 
Enyhe irritáció 

Nincs hemolízis 

Etanol 10% 

PEG 400 40% 

Víz 

5-7,4 2,5 3 patkány 

Nagyon enyhe 

irritáció 

Enyhe hemolízis 

Propilénglikol 50% 

Etanol 10% 

víz 

- 5 0,3 patkány 

Sejtnekrózis a beadás 

helyén 

Enyhe hemolízis 

Propilénglikol 40% 

Etanol 10% 

Acetát puffer 

5-7,4 2,5 3 patkány 

Számottevı irritáció 

Számottevı 

hemolízis 

Forrás: (Fu és mtsai 1987, Fort és mtsai 1984) 
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A forgalomban lévı készítmények összetételébıl látható, hogy egyes koszolvensek 

koncentráció tartománya igen széles lehet.  

Az irodalomban számos közlemény foglalkozik koszolvensek mellékhatásainak és 

toxicitásának vizsgálatával (Medlicott és mtsai 1998, Lamas és mtsai 2006). Ezekben a 

publikációkban sok esetben phlebitisrıl, hemolízisrıl és a beadás helyén fellépı 

fájdalomról számolnak be (Krzyzaniak és mtsai 1997, 2000), illetve intramuszkuláris 

adagolás esetén miotoxicitást is megfigyeltek. (Amin és Dannenfelser 2006).  

 

2.3.2.4.2. Kiválás 

A koszolvensek alkalmazásakor is fontos tényezı a hígítás hatására esetlegesen 

végbemenı hatóanyag-kiválási folyamatok megismerése, amelyeknek jelentıs szerepe 

vérrel történı hígításkor (beadás) és infúzióval történı beadáskor van. 

Az elsı esetben általában kis mennyiségő oldószer és hatóanyag kerül adagolásra 

(injekció). Amennyiben a beadás pillanatában a vérárammal felhígul a beadott oldat és 

az így kialakult közeg már nem képes a hatóanyagot oldatban tartani, az kiválik és 

sejtkárosodást okozhat. Irodalmi adatok bizonyítják, hogy az injektálás sebessége 

jelentısen befolyásolja az esetleges kicsapódást. Gyors injektálás kisebb mértékő 

hígulást eredményez, ezért gyakran ezt javasolják a hatóanyag kicsapódásának 

elkerülésére (Yalkowsky és mtsai 1983).  

Az infúziókkal történı elegyítés során (additív képzés) általánosan elfogadott 

követelmény, hogy az így kialakított rendszerek 24 órán keresztül stabilak maradjanak. 

Ehhez sok esetben nagyobb mennyiségő koszolvens alkalmazása szükséges, mint azt az 

oldékonyságjavító hatás megkívánná, hiszen ezeket a rendszereket akár 50-szeres 

hígításban is alkalmazhatják (Li és mtsai 2000, Narazaki és mtsai 2007, Wu és mtsai 

2005, Johnson és mtsai 2003). 

Mindezek ellenére, a koszolvenseket széles körben alkalmazzák oldékonyságnövelésre 

és igen népszerő segédanyagok, mint ahogy azt a forgalomban lévı készítmények 

száma is jól tükrözi (Liu 2008, Li és mtsai 2002).  

Elınyük, hogy esetleges kombinációjuk révén további oldékonyságjavulást 

biztosíthatnak és bizonyos esetekben stabilizáló hatást fejthetnek ki (Akers 2002, Zhao 
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és Yalkowsky 2001). A 9. táblázat összefoglalja azokat az általános szempontokat, 

amelyeket figyelembe kell venni koszolvensekkel történı formulálás esetén. 

 
 

9. táblázat: Koszolvensek kiválasztásának szempontjai 

Formulációs 

technika 

Példa Fontos formulációs tényezık Hasznos 

vizsgálatok 

Szisztémás toxicitás  

- dózisfüggı 

Koszolvenssel 

történı oldékonyság 

és 

stabilitásvizsgálatok 

Hatóanyag kiválása hígítás 

hatására 

- hatóanyag-

koncentrációjának 

függı 

- infúzió adagolási 

sebességétıl függı 

In vitro kicsapódási 

modell 

 

Koszolvens 

Polietilénglikol 

Propilénglikol 

Etanol 

Glicerin 

 Összetétel irritáció 

- izotónia 

megvalósítható-e 

- infúzióadagolás 

sebessége és idıtartama 

- hatóanyag  

- segédanyag 

- hatóanyag kiválás 

In vivo phlebitis 

modell 

In vitro sejtlízis 

modell 

(Forrás: Sweetana és Akers 1996) 

 
 

2.3.3. Felületaktív anyagok 

Felületaktív anyagoknak nevezzük azokat a vegyületeket, amelyek poláris hidrofil és 

apoláris hidrofób részeket tartalmaznak, vagyis amfifil szerkezetőek (1. ábra). Ez a 

tulajdonságuk képessé teszi az anyagokat arra, hogy poláris-apoláris határfelületeknél 



 35 

orientálódjanak, valamint egy meghatározott koncentráció felett (ún. kritikus micella 

koncentráció) micellákat képezzenek és ezáltal elısegítsék a rosszul oldódó vegyületek 

oldódását (Wan és Lee 1974, Yalkowsky 1999). A felületaktív anyagok relatív 

hidrofilitását és hidrofóbicitását jellemzı érték a HLB érték (hydrophil lipophil 

balance). Az alacsony HLB értékkel rendelkezı (≤ 10) vegyületek hidrofóbok és 

olajokban jól oldódnak, a magasabb értékkel rendelkezık (≥ 10) hidrofilek és vizes 

közegben jobb az oldékonyságuk. A HLB érték azonban csak tájékoztató jellegő adat, 

hiszen egyes felületaktív anyagok esetén a mért érték jelentısen függ az alkalmazott 

mérési technikától (Chen és Patel 1999).  

 
1. ábra: Anionos (balra) és nemionos (jobbra) felületaktív anyagok orientálódása vízben  

(Forrás: Liu 2008) 

 

2.3.3.1. Felületaktív anyagok csoportosítása 

Hagyományosan a felületaktív vegyületeket ionos és nem-ionos anyagokra lehet 

osztani. Ezen belül az ionos felületaktív anyagok anionos, kationos és ikerionos 

szerkezetőek lehetnek. Az anionos felületaktív anyagok negatívan töltött (szulfonát-, 

karboxil-, szulfát-csoportok), a kationosak pozitívan töltött (ammónium-, piridínium-

csoportok), az ikerionosak pedig mind negatívan, mind pozitívan töltött (aminosavak, 

foszfatidil-kolin) poláris régiót tartalmaznak. A nem-ionos felületaktív anyagok poláris 
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része hidroxi- és/vagy éter-csoportokat tartalmaz. Ezen vegyületek fejrészének 

polaritása az említett csoportok számától függ (Yalkowsky 1999).  

Fontos megemlíteni, hogy nem minden felületaktív anyag használható parenterális 

gyógyszerformában. Az alkalmazott segédanyagoknak szigorú követelményeknek kell 

megfelelni, amelyek megegyeznek a koszolvensekkel szemben támasztott 

követelményeknek:  

- ne legyenek toxikusak,  

- a vérrel legyenek kompatibilisek,  

- ne okozzanak túlérzékenységi reakciót, 

- ne legyenek irritálóak, 

- fizikailag és kémiailag legyenek stabilak, 

- inertek legyenek (Liu 2008). 

 

2.3.3.2. Micellák szerkezete 

Amennyiben a felületaktív anyag koncentrációja eléri a kritikus micella koncentrációt, a 

molekulaegységek összeállnak és micellákat képeznek. Ezek a micellák méretben és 

szerkezetben is különböznek. Leggyakrabban szférikus, globuláris, szferocilindrikus, 

„szivar-alakú”, „csészealj-alakú”, vagy szférikus kétrétegő (vezikulum) szerkezetek 

alakulnak ki (Liu 2008, Yalkowsky 1999). A 2. ábrán néhány fent említett formát 

mutatok be. 

 

 
2. ábra: Különféle formájú micellák (a) és lamelláris elrendezıdés (b) (Forrás: Liu 2008) 
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A micellák méretét és alakját számos tényezı befolyásolja:   

- a felületaktív anyag koncentrációja 

- pH: csak abban az esetben van hatása, amikor a felületaktív anyag gyenge 

elektrolit 

- oldott anyagok: jelentıs szerepük van, amely attól függ, hogy milyen módon 

lépnek kölcsönhatásba a micellákkal 

- koszolvensek: csökkentik a víz polaritását, ezáltal megnı a molekulák 

közötti taszító hatás. Ennek eredményeképpen megnı a micella mérete 

- ezeken túlmenıen a szénhidrogén-rész, az ionos poláris fej, az ellenion, a 

hımérséklet, erıs elektrolitok és a szerves anyag is befolyásolhatja az 

oldékonyságnövekedést. 

 Ezek közül a felületaktív anyag koncentrációjának van a legnagyobb szerepe, ami azzal 

magyarázható, hogy minél több molekula kerül az oldatba, annál több próbál micellát 

formálni vagy a meglévı micellákba beépülni. Ennek következtében a szférikus forma 

megváltozik és az említett struktúrák egyikének kialakulása következik be (Yalkowsky 

1999).  

 

2.3.3.3. A szolubilizáló hatás függése az oldandó vegyület típusától 

A micelláris oldás az a folyamat, amely során a vízben oldhatatlan anyagot micellába 

történı inkorporálás révén tesszük oldhatóvá (Liu 2008, Rangel-Yagui és mtsai 2005). 

Az ilyen típusú oldáshoz elengedhetetlen, hogy a felületaktív anyag a kritikus micella 

koncentráció feletti mennyiségben legyen jelen az oldatban. Mivel parenterális 

gyógyszerformákban kizárólag nemionos felületaktív anyagokat használnak 

oldékonyságnövelésre – kísérletes munkámban is ilyen típusú segédanyagot 

alkalmaztam – ennek példáján mutatom be az oldandó vegyület hatását az 

oldékonyságra (Powell és mtsai 1998). A vegyületek polaritásuk alapján történı 

csoportosítása lehetıséget ad a micellákban történı elhelyezkedésük megértésére, és 

ezáltal a felületaktív anyagok oldékonyságjavító szerepének megértésére is. A 

továbbiakban - Yalkowsky csoportosítása alapján - három fı csoportba sorolva 

tárgyalom a felületaktív anyagokat (Yalkowsky 1999). 
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2.3.3.3.1. Apoláris vegyületek 

Számos vizsgálat támasztja alá azt a feltevést, hogy a micellák oldékonyságnövelési 

kapacitása apoláris vegyületek esetén a molekulatömeg növekedésével csökken, 

valamint az elágazó láncokat tartalmazó molekulák oldékonyságát jobban javítják, mint 

az elágazás nélkülieket. További ismert tény, hogy az ilyen típusú vegyületek a micella 

belsejébe, az apoláris láncok közé inkorporálódnak. Ez az elhelyezkedés nemcsak a 

nem-ionos, hanem az ionos felületaktív vegyületek esetén is helytálló (Yalkowsky 

1999). 

 

2.3.3.3.2. Szemipoláris vegyületek 

Szemipoláris vegyületek esetén, mint amilyenek az aromás szénhidrogének, a molekula 

a micellák felületi poláris és apoláris részének a határán helyezkedik el (Kondo és mtsai 

1993). A molekula elhelyezkedése és a szolubilizálás mértéke jelentısen függ attól, 

hogy a molekula poláris és apoláris részeinek nagysága milyen mértékben különbözik 

egymástól (Yalkowsky 1999). 

 

2.3.3.3.3. Poláris vegyületek 

Poláris vegyületek esetén megkülönböztetünk gyenge és erıs elektrolitokat. A gyenge 

elektrolitok ko-felületaktív vegyületként is viselkedhetnek és így a micellákba beépülve 

módosítják annak méretét. Az ilyen típusú anyagok oldékonyságának növekedése 

nagyobb a várhatónál. Az erıs elektrolitok, mivel poláris vegyületek, kevésbé oldódnak 

a micellákban, mint töltés nélküli párjaik. Abban az esetben, ha ezeknek a 

molekuláknak egy viszonylag nagyobb apoláris része is van, akkor felületaktív 

anyagként viselkedhetnek (Yalkowsky 1999).   

A 3. ábra szemlélteti a fent tárgyalt vegyületek elhelyezkedésének sematikus vázlatát 

egy nemionos felületaktív anyag által létesített micellában: 
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a,    b,     c, 

3. ábra: a, szemipoláris vegyület; b, apoláris vegyület; c, poláris vegyület helyzete a micellákban 

(Forrás: Yalkowsky 1999) 

 

Az ábra a különbözı típusú vegyületek lehetséges elhelyezkedését mutatja be a 

felületaktív anyag által alkotott micellában. Mivel a poláris a polárisban, az apoláris az 

apolárisban oldódik jobban, ezért az oldandó molekula - polaritásától függıen - a 

micella különbözı részeibe inkorporálódik (Yalkowsky 1999). 

 

2.3.3.4. Felületaktív anyagok alkalmazásának gyakorlati kérdései 

Az elızı részek jól mutatják azt az összetett feladatot, amellyel a kutató akkor 

találkozik, amikor felületaktív anyagokat alkalmaz oldékonyságnövelés céljából. 

Számos felületaktív anyag létezik, amelyek potenciálisan hasznosíthatók 

oldékonyságnövelésre. Azonban a parenterális gyógyszerformákkal szemben támasztott 

szigorú követelmények ezek számát is jelentısen csökkentik. Ezen túlmenıen a 

koszolvenseknél bemutatott kritériumoknak a felületaktív anyagoknak is meg kell 

felelniük (lásd „2.3.2.3. Koszolvensek alkalmazásának gyakorlati kérdései”). Ezek 

alapján a gyakorlatban csak néhány segédanyag használata terjedt el: poliszorbát 20, 40, 

60, 80, poloxamer 188, Cremophor EL és Emulphor EL. Ezek alkalmazását és dózisát a 

10. táblázat foglalja össze (Forrás: Sweetana et Akers, 1996; Li és Zhao 2002, Veiga és 

Ahsan 1998, Singla és mtsai 2002; Dong és mtsai 2008). 
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10. táblázat: Parenterális gyógyszerkészítményekben alkalmazott felületaktív anyagok és dózisuk 

Felületaktív anyag Hatóanyag Készít-

ménynév 

Beadási 

mód 

Beadás Segédanyag 

mennyiség 

per dózis 

Poliszorbát 80 - 20mg/ml 

Propilénglikol - 20,7 mg/ml 

Fitonadion Konakion IM Hígítás 

1:10 vagy 

1:100 

5-9 ml 

Cremophor EL - 527 mg/ml 

Etanol - 49,7% 

Paklitaxel Taxol IF Hígítás 

1:5 vagy 

1:20 

20 ml 

Propilénglikol - 30% 

Poliszorbát 80 - 1,6% 

Poliszorbát 20 - 0,028% 

Multi-

vitamin 

M.V.I.-12 IF Hígítás 

1:100 

vagy 

1:500 

5 ml 

Poliszorbát 80 - 12% A vitamin Aquasol A 

Parenteral 

IM  1-2 ml 

Na-dezoxikolát - 0,41% Amfote-

ricin B 

Fungizone IF Hígítás 

1:50 

3-20 ml 

Poliszorbát 80 - 0,004%∗ Filgrastim Neupogen IB  0,25-3 ml 

Poliszorbát 20 - 0,4% Calcitriol Calcijex IB  0,5-1 ml 

∗ a poliszorbát staibilizáló és nem oldékonyságnövelı szerként van jelen a 

készítményben 

 

Az elıbbi oldékonyságnövelési technikákhoz hasonlóan, sok esetben a felületaktív 

anyagokat is más módszerekkel együtt alkalmazzák a megfelelı oldékonyság 

eléréséhez. Leggyakrabban koszolvensekkel, savakkal/lúgokkal és ciklodextrinekkel 

együtt használják ıket (Rao és mtsai 2006, Li és mtsai 1999a, 1999b), mint például a 

naringenin esetében. Itt a felületaktív anyagot ciklodextrinnel együtt alkalmazták és azt 

tapasztalták, hogy a két oldékonyságnövelı segédanyag nem versengett egymással a 

hatóanyag szempontjából, hanem additív módon hatottak a vizsgált vegyület 

oldékonyságra, ami így a kettıs rendszerben jelentıs mértékben nıtt (Tommasini és 

mtsai 2004).  
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2.3.3.5. További tényezık a felületaktív anyagok kiválasztásánál 

 

2.3.3.5.1. Toxicitás 

 

A felületaktív anyagok toxicitása fıleg hemolizáló és T-limfocita sejteket pusztító 

hatásukon alapul. Hemolizáló hatásuk révén nagy mennyiségő hemoglobin szabadul fel, 

amelynek toxikus hatása van. A T-limfocita sejtek károsítása révén pedig hisztamin 

kerül a vérbe, ami anafilaxiás sokkot is okozhat (Shalel és mtsai 2002). Számos 

tanulmány foglalkozik a felületaktív anyagok kontaktideje, minısége és koncentrációja, 

valamint a kiváltott hemolizáló hatás közötti összefüggés vizsgálatával (Lowe és mtsai 

1995, Al-Assadi és mtsai 1989). Ezen közlemények, és a forgalomban lévı 

készítmények alapján szerzett tapasztalat segítségével lehet az egyes segédanyagok 

toxicitását értékelni. 

Külön említést érdemel a Cremophor EL nevő nem-ionos felületaktív anyag, amelyet 

több forgalomban lévı készítményben is alkalmaztak – többek között mikonazol és 

paklitaxel oldékonyságának javítására is. A segédanyag azonban számos olyan 

mellékhatást okozott, amelyek miatt alkalmazása egyre inkább háttérbe szorult 

(Gelderblom és mtsai 2001). A közlemények a segédanyag által kiváltott 

túlérzékenységi reakcióról számolnak be, amely során nefrotoxicitás, vazodiláció és 

letargia észlelhetı (Lilley és Scott 1993). A Cremophor EL anafilaxiás sokkot is okoz, 

amelyrıl bebizonyosodott, hogy hisztamin-felszabadulás idézi elı (Weiss és mtsai 

1990). További cikkekben a segédanyag infúziós szerelékekkel és zsákokkal való 

inkompatibilitásáról, a szérum lipoprotein elektroforetikus mozgásának csökkenésérıl 

illetve a lipoprotein disszociációs termékeinek megjelenésrıl írnak (Sykes és mtsai 

1994). 

Az oldékonyságnöveléshez alkalmazott felületaktív anyag kiválasztása körültekintı 

munkát és számos vizsgálatot igényel. Az alábbi táblázat azokat a vizsgálatokat foglalja 

össze, amelyek ebben segítenek. 
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11. táblázat: Felületaktív anyagok kiválasztásának szempontjai 

Formulációs 

technika 

Példa Fontos formulációs tényezık Hasznos 

vizsgálatok 

Felületaktív 

anyag 

használata 

Poliszorbátok 

Poloxamerek 

Cremophor EL 

 

Túlérzékenységi reakció 

Összetétel irritáció 

- izotónia megvalósítható-e 

- infúzió beadási sebessége 

és idıtartama 

- hatóanyag  

- segédanyag 

- hatóanyag-kiválás 

In vivo phlebitis 

modell 

In vitro sejt lízis 

modell 

Forrás: (Sweetana és Akers 1996) 

 

2.3.3.5.2. Kiválás 

 

A felületaktív anyagok használatánál is fennáll a hatóanyag kiválásának lehetısége a 

hígítás hatására. A véráramban vagy infúziókkal történı hígítás során az esetlegesen 

kiváló hatóanyag helyi reakciót válthat ki (Yalkowsky és mtsai 2000). Ennek 

megakadályozására úgy kell megválasztani a felületaktív anyag mennyiségét, hogy az 

még a hígítás után is oldatban tudja tartani a kívánt mennyiségő hatóanyagot (Alvarez-

Nunez és Yalkowsky 1998). 

 

2.3.3.5.3. Stabilitás 

 

Micellákba történı inkorporálás katalizálhatja vagy csökkentheti a hatóanyag 

reakciókészségét. A végbemenı bomlási folyamatok közül a felületaktív anyagnak a 

hidrolízisre gyakorolt hatását tanulmányozták a legtöbben. Megállapították, hogy a 

végbemenı bomlási folyamat katalizálása vagy csökkentése annak függvénye, hogy a 

hatóanyag és a bomlást okozó reaktáns milyen módon helyezkednek el a micellákban 

(Yalkowsky 1999). Abban az esetben, amikor a micella elválasztja ıket egymástól, 

stabilizáló hatás tapasztalható, mint például a metilprednisolon esetében, amit 
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poliszorbát 80 micellákba inkorporáltak és ezáltal védték meg a hatóanyagot az oxidatív 

bomlástól (Amin és Bryan 1973).  

A felületaktív anyagok megakadályozhatják a hatóanyag kicsapódását, stabilizálhatják a 

rendszert és meggátolhatják a fehérje tartalmú készítmények esetén az aggregációt is 

(Sweetana és Akers 1996). 

 

2.4. Az irodalmi beveztés összefoglalója 

 

A rossz vízoldékonyság és az ebbıl adódó formulálási problémák megoldása komoly 

kihívást jelent a szakemberek számára. Ez hatványozottan érvényes a parenterális 

gyógyszerformáknál, ahol az alkalmazott oldékonyságnövelési technika kiválasztásánál 

nagyon körültekintıen kell eljárni. Jelen dolgozatban három lehetséges módszer, a pH 

szabályozó vegyszerek, a koszolvensek és a felületaktív anyagok alkalmazásának 

elınyeit és problémáit foglaltam össze a szükséges elméleti háttér rövid ismertetésével, 

hangsúlyozva gyakorlati alkalmazásukat is.  
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3. Célkitőzések 

 

A rossz oldékonyság, valamint az ebbıl adódó folyékony gyógyszerformákat érintı 

nehézségek megoldása a gyógyszertechnológia egyik legfontosabb feladata. A probléma 

fontosságát mutatja, hogy a rendelkezésre álló vegyületek mintegy 10-30 %-a, az 

újonnan kifejlesztett molekulák 60-70 %-a rossz vízoldékonysággal rendelkezik.  
 

Ezen nehézség megoldására oldékonyságnövelési technikák állnak rendelkezésre, 

amelyekbıl a megfelelı kiválasztása gondos mérlegelést igényel. Egy terápiásan 

használható oldószerrendszer kidolgozása összetett feladat – különösen igaz ez az 

intravénás készítmények esetében. Ebben az esetben olyan oldékonyságnövelı 

módszereket kell alkalmazni, amelyek a hatóanyag oldékonyságát hatékonyan növelik 

és ezen túlmenıen figyelembe veszik a szervezet sajátosságait is. Többek között külön 

figyelmet kell fordítani az egyes segédanyagok lehetséges hemolizáló hatására, az 

összetétel pH értékére és annak sterilezhetıségére is. 
 

Doktori munkám során három rosszul oldódó azol típusú vegyület (itrakonazol, 

ketokonazol, mikonazol) intravénás készítménybe történı formulálását tőztem ki célul. 

Vizsgálataim céljának jelentısége abban rejlik, hogy a modellhatóanyagok a 

klinikumban egyre nagyobb számban megjelenı gombás fertızések kezelésére 

alkalmasak, így a gyógyszerforma kidolgozása lehetıséget teremt a szisztémás 

mikózisokban korlátozottan rendelkezésre álló parenterális készítmények bıvítésére.  

Fontos célkitőzése munkámnak, hogy a készítmények olyan összetételben legyenek 

formulálva, amely megfelel a parenterális készítményekkel szemben támasztott 

hatástani, toxicitási és gyógyszertechnológiai követelményeknek. Célom volt olyan 

kombinált rendszer kidolgozása, amely a formuláláshoz szükséges segédanyagokat a 

lehetı legkisebb mennyiségben tartalmazza, illetve nem tartalmaz olyan olyan 

komponenseket – mint pl. a mikonazol esetében a korábban forgalmazott termékben 

Cremophor EL –, amely káros mellékhatásokat idézhet elı.  
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Kísérleteim során célul tőztem ki:  

1) az azol típusú hatóanyagok oldékonyságának növelését pH szabályozó szerek, 

koszolvensek és felületaktív anyagok alkalmazásával, továbbá a farmakonok 

terápiásan effektív dózisban történı oldását az oldékonyságnövelésre használt 

segédanyagok optimális kombinációjával. 

2) Ezt követıen a klinikai szempontból releváns elıny/kockázat arány figyelembe 

vételével célom volt az oldószerrendszer segédanyag összetételének optimalizálása 

(csökkentése) úgy, hogy annak oldékonyságnövelı kapacitása ne romoljon. 

3) Az optimált rendszer sterilezhetıségének vizsgálata, valamint a csíramentesítés 

lehetıségeinek vizsgálata a készítmény terápiás alkalmazhatóságának alapfeltétele, 

ezért célom volt az ehhez szükséges módszerek, paraméterek meghatározása. 

4) Ezeken túlmenıen vizsgálni kívántam a tárolás hatását is az összetétel stabilitására, 

amely elengedhetetlen egy potenciális készítmény forgalomba hozatala 

szempontjából.  
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4. Anyagok és módszerek 

4.1. Anyagok 

4.1.1. Hatóanyagok 

Az azol típusú vegyületek nitrogént tartalmazó öttagú heterociklusos győrős molekulák, 

amelyek a győrőben két szénatom helyett nitrogén-, kén- vagy oxigén- atomot 

tartalmaznak. A heterociklusos győrőhöz különbözı oldalláncok kapcsolódhatnak. 

(Godfroi és Heres 1969). 

Kísérletes munkám során három azol típusú vegyület oldékonyságát vizsgáltam: 

itrakonazol (Mt: 705,65; 98 % tisztaságú), ketokonazol (Mt: 531,44; 98 % tisztaságú) és 

mikonazol (Mt: 416,1; 98 % tisztaságú) (Bosche Scientific, New Brunswick, NJ, USA). 

 

4.1.1.1. Mikonazol 
A mikonazol fehér vagy csaknem fehér por, hevítés hatására 83-87 °C-on megolvad. 

Vízben alig, metanolban jól oldódik. Oldékonysága vízben: ≈ 1,03 µg/ml. 

A mikonazol imidazol származék, szerkezeti képlete a 4. ábrán látható.  

 

 
4. ábra: Mikonazol szerkezeti képlete 
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A molekula az imidazol győrőn protonálódásra képes, a folyamatra jellemzı állandó 

értéke: pKa = 6,7. Ez a pH módosító szerekkel történı oldékonyságnövelés 

szempontjából kedvezı érték. A molekula oktanol-víz megoszlási hányadosának 

logaritmusa: logP = 2,3 (Abou Chacra-Vernet és mtsai 2002, Piel és mtsai 1998). 

Plazmafehérjéhez történı kötıdése nagyobb, mint 90 %. A mikonazol bejut a gyulladt 

ízületekbe, a peritoneális üregbe és kis mértékben a vér-agy gáton is átjut. A májban 

metabolizálódik (http://www.umm.edu). A szervezetbıl történı kiválasztás 

biodegradáció útján megy végbe. A dózis (orális) 45 %-a széklettel, 14 %-a vizelettel 

ürül. A széklettel a hatóanyag mintegy 12 %-a változatlan formában távozik, míg a 

vizeletben kizárólag metabolitok találhatók. Intravénás egyszeri dózisa 200 – 600 mg, 

szokásos napi dózisa 600 – 1800 mg, ami szükség esetén 3600 mg-ig növelhetı 

(http://home.intekom.com). 

 

4.1.1.2. Ketokonazol 

A ketokonazol fehér vagy csaknem fehér por, hevítés hatására 148-152 °C-on 

megolvad. Vízben gyakorlatilag nem, diklórmetánban jól, metanolban mérsékelten 

oldódik. Oldékonysága vízben: 0,017 mg/ml. 

A ketokonazol imidazol származék, szerkezeti képlete az 5. ábrán látható.  

 
5. ábra: Ketokonazol szerkezeti képlete 

 
A molekula protonálódásra képes, a folyamatra jellemzı állandók értékei: pKa = 6,51 és 

2,94. A magasabb érték a pH szabályozó szerekkel történı oldékonyságnövelés 

szempontjából kedvezı érték. A molekula oktanol-víz megoszlási hányadosának 

logaritmusa: logP = 4,34 (Abou Chacra-Vernet és mtsai 2002, Männistö és mtsai 1982). 
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In vitro kb. 99 %-ban plazmafehérjékhez kötıdik, fıként az albumin frakcióhoz. A 

ketokonazol a szövetekben széles körben eloszlik, ugyanakkor elhanyagolható arányban 

jut be a liquorba. Metabolizmusának ismert fı útjai az oxidáció, az imidazol és 

piperazin győrő degradációja a máj mikroszóma enzimjei által. A plazmából történı 

eliminációja bifázisos; a felezési idı 2 óra az elsı 10 órán át, majd ezt követıen 8 óra. 

Hozzávetıleg a dózis 13 %-a a vizelettel választódik ki, melynek 2-4 %-a változatlan 

formában ürül. A kiválasztás fıként az epén át a bélrendszeren keresztül történik 

(http://www.ogyi.hu). 

A ketokonazol szokásos dózisa 200 – 400 mg naponta, ami szükség esetén 600 – 800 

mg-ig emelhetı (www.doctorfungus.org). 

4.1.1.3. Itrakonazol 

Az itrakonazol fehér vagy csaknem fehér por, hevítés hatására 166-170 °C-on 

megolvad. Vízben gyakorlatilag nem, dikórmetánban jól, tetrahidrofuránban 

mérsékelten, alkoholban alig oldódik. Oldékonysága vízben: 50 µg/ml. 

Az itrakonazol triazol származék, melynek szerkezeti képlete a 6. ábrán látható.  

 
6. ábra: Itrakonazol szerkezeti képlete 

 

A molekula protonálódásra képes, a folyamatra jellemzı állandó értéke: pKa = 3,7. Ez 

az érték a pH módosító anyagokkal történı oldékonyságnövelés szempontjából 

kedvezıtlen érték.  

A molekula oktanol-víz megoszlási hányadosának logaritmusa: logP = 5,66 (Courtney 

és mtsai 2004) 
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Plazmafehérje kötıdése kb. 99,8 % és jelentıs kötıdési affinitást mutat a lipidekhez is. 

A szisztémás keringésben mindössze 0,2 % itrakonazol van jelen szabad formában. A 

farmakon a szövetekben nagymértékben eloszlik. Az itrakonazol a májban 

metabolizálódik. Egyik fı metabolitja a hidroxi-itrakonazol, ami in vitro az 

itrakonazolhoz mérhetı antifungális aktivitással rendelkezik. Az in vitro vizsgálatok 

adatai szerint az itrakonazol metabolizmusában a CYP3A4 enzimnek van kitüntetett 

szerepe. Az itrakonazol kb. 35 %-a a vizelettel, kb. 54 %-a a széklettel inaktív metabolit 

formájában távozik a szervezetbıl 1 héten belül. A szervezetbe bevitt itrakonazol 3-18 

%-a a széklettel ürül változatlan (nem metabolizált) formában. A bırben 4-hetes kezelés 

befejezése után még 2-4 hétig kimutatható, a köröm keratinállományában a 3 hónapos 

kezelés befejezését követıen még legalább 6 hónapig megmarad (http://www.ogyi.hu). 

Intravénás egyszeri dózisa 200 mg, szokásos napi dózisa 200 – 400 mg 

(http://www.medicines.org.uk). 

 

4.1.1.4. Farmakológiai tulajdonságok 

Az azolok hatása - amely lehet fungisztatikus és fungicid - kétféle mechanizmuson 

alapszik. Egyrészt közvetlen sejtkárosító hatásuk van, másrészt egy mikroszomális 

citokróm P450 dependens enzim, a szterol-14-α-demetiláz inhibitorai. Ez az enzim a 

szterol-bioszintézisben, a lanoszterol ergoszterollá történı átalakításánál játszik fontos 

szerepet, és gátlása csökkenti az ergoszterol-szintézist (Lymanand és Walsh 1992). 

Ennek eredményeként túlsúlyban lesz 14-α-demetil szterol, amely megbontja a 

foszfolipidek szoros kapcsolatát és csökkeneti egyes membránhoz kötött enzim 

rendszerek mőködését (7. ábra) (Kauffman és Carver 1997, Sawyer és mtsai 1975). 

A mikrobiális fertızésekben szenvedı betegekben kimutatott gombák közül legtöbbször 

az azolokra érzékeny fajokat tenyésztenek ki. Ezek a Blastomyces, Histoplasma, 

Coccidioides, Aspergillus és Candida, valamint egyéb Cryptococcus, Torulopsis, 

Paracoccidioides, Rhizopus és Mucorand fajok. Ezen fajok számos súlyos fertızést 

okozhatnak, mint például húgyúti-, légzıszervi-, szem- és központi idegrendszeri 

gombás fertızéseket, amelyek nem megfelelı kezelése a beteg halálához is vezethet.   
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7. ábra: Az azolok 14-α-demetiláz inhibitor és sejtkárosító hatásainak sematikus ábrája 
Forrás: www.doctorfungus.org, 

 

4.1.2. Segédanyagok 

Az oldékonyságnöveléshez, valamit a készítmény formulálásához a következı anyagok 

kerültek felhasználásra: 

pH szabályzó vegyszerek: 

- Ammónium-acetát (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

- Ecetsav (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

- Foszforsav (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

- Kálcium-glükonát (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

- Kálium-dihirogén-foszfát (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

Koszolvensek: 

- Etanol 96 % (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

- Glicerin (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

- Makrogol 400 (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

- Propilénglikol (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

Felületaktív anyagok: 

- Poliszorbát 20, 60, 80 (Molar Chemicals Kft., Budapest, Magyarország) 

 

 

Azol 

 
 

  

Sejt membrán  

Szkvalén 

Ergoszterol 
Szintézis  

 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

Ergoszterol 
14-alfa-demetiláz 
inhibíció 

  

  

Toxikus 
szterolok 
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4.1.3. Vegyszerek, oldószerek  

 

A HPLC-UV vizsgálatokhoz a következı vegyszereket használtam: 

Ammónium-acetát - HPLC tisztaságú (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Ecetsav - HPLC tisztaságú (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Metanol - HPLC tisztaságú (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

Víz - HPLC tisztaságú (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 

 

4.1.4. Membránszőrık 

A sterilezéshez cellulóz-acetát (SM 111 07; 0,2 µm pórusátmérı; Sartorius, Goettingen, 

Németország), cellulóz-nitrát (SM 113 07; 0,2 µm pórusátmérı; Sartorius, Goettingen, 

Németország) és poliamid (SM 118 07; 0,2 µm pórusátmérı; Sartorius, Goettingen, 

Németország) szőrıket alkalmaztam. Ezek szerkezeti felépítése a 8. ábrán, 

specifikációik a 12. táblázatban láthatók.  

 

a b c 

8. ábra: Az alkalmazott membránszőrık felépítési egységei (a: cellulóz-acetát; b: cellulóz-nitrát; c: 
poliamid) 
(forrás: Laboratory Product Catalogue 2009) 
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12. táblázat: Az alkalmazott szőrık specifikációi 

Jellemzı Cellulóz-acetát 

szőrı 

Cellulóz-nitrát szőrı Poliamid szőrı 

Adszorpció szérum albumin < 

10 µg/cm2 

γ-Globulin 125 µg/cm2 szérum albumin 

5 µg/cm2 

IgG 10 µg/cm2 

Inzulin 1,9 µg/cm2 

Buborék pont Minimum 2,9 bar 

0,2 µm szőrı esetén 

Minimum 4,2 bar 

0,2 µm szőrı esetén 

Minimum 3,2 bar 

0,2 µm szőrı esetén 

Kémiai 

kompatibilitás 

Kompatibilis pH 4-8, 

alkoholok, olajok 

Kompatibilis pH 4-8, 

egyes oldatok 

Kompatibilis pH 1-13, 

szervetlen és szerves 

oldószerek 

Vízzel 

kivonható 

anyag 

Kevesebb, mint 1 % Kevesebb, mint 1 % Kevesebb, mint 0,2 % 

Víz áramlási 

sebessége 

Átlag érték / felület 

(cm2) ∆p = 1 bar (100 

kPa; 14,5 psi) esetén: 

0,2 µm szőrı esetén:  

24 ml/perc 

Átlag érték / felület 

(cm2) ∆p = 1 bar (100 

kPa; 14,5 psi) esetén: 

0,2 µm szőrı esetén:  

18 ml/perc 

Átlag érték / felület 

(cm2) ∆p = 1 bar (100 

kPa; 14,5 psi) esetén: 

0,2 µm szőrı esetén 

> 28 ml/perc 

Sterilezhetıség Autoklávban 121 °C 

vagy 134 °C-on,  

γ-sugárzással, száraz 

hıvel vagy etilén-

oxiddal  

Autoklávban 121 °C-

on, γ-sugárzással (25 

kGy), vagy etilén-

oxiddal  

Autoklávban 121 °C 

vagy 134 °C-on,  

γ-sugárzással vagy 

etilén-oxiddal  

Hıstabilitás Maximum 180 °C Maximum 130 °C Nincs adat 

Vastagság Átlagosan: 120 µm Átlagosan: 130 µm Átlagosan: 150 µm 

(forrás: Laboratory Product Catalogue 2009) 
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4.2. Módszerek 

4.2.1. Technológiai fejlesztési módszerek 

4.2.1.1. Oldékonyságnövelés 

 

Az oldékonyságnövelési kísérletek során a modellként használt mikonazol 

oldékonyságát különbözı összetételő oldószerekben és oldószer-kombinációkban 

vizsgáltam. Ezen oldószerrendszerek összetételét a következı táblázatban foglaltam 

össze.  

A ketokonazol és itrakonazol oldékonyságát az oldékonysági kísérletek 

végeredményeként kidolgozott összetételrendszerben vizsgáltam. 

 

13. táblázat: Az oldékonyságnövelési kísérletekben alkalmazott oldószerrendszerek összetételei 

Vizsgált hatóanyag Oldószerrendszer 

Mikonazol Ketokonazol Itrakonazol 

Glükonátoldat (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0)  + - - 

Foszfátoldat (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) + - - 

Ammónium-acetátoldat  

(pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Propilénglikol 60 % + - - 

Glicerin 30 % + - - 

Makrogol 400 30 % + - - 

Etanol 25 % + - - 

Poliszorbát 20 (1 – 5 %) + - - 

Poliszorbát 60 (1 – 5 %) + - - 

Poliszorbát 80 (1 – 5 %) + - - 

Propilénglikol 60 % + Ammónium-acetát 

(pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Glicerin 30 % + Ammónium-acetát  

(pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 
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13. táblázat folytatása 

Vizsgált hatóanyag Oldószerrendszer 

Mikonazol Ketokonazol Itrakonazol 

Makrogol 400 30 % + Ammónium-acetát 

(pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Etanol 25 % + Ammónium-acetát  

(pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Poliszorbát 20 (1 – 5 %) + Ammónium-

acetát (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Poliszorbát 60 (1 – 5 %) + Ammónium-

acetát (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Poliszorbát 80 (1 – 5 %) + Ammónium-

acetát (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Poliszorbát 80 (1 – 5 %) + Etanol 25% + 

Ammónium-acetát (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 
+ - - 

Poliszorbát 80 (5 %) + Etanol 25% + 

Ammónium-acetát (pH 3,1) 
+ + + 

 

A glükonát- és a foszfátoldat kémhatását foszforsavval, az ammónium-acetátoldatok 

(0,05 mol) kémhatását tömény ecetsavval állítottam a kívánt értékre.  

Az elkészített oldószerrendszerekhez feleslegben adtam a hatóanyagot és az így kapott 

szuszpenziót 30 percen át 1200 rpm fordulattal rázattam (Metefém rázógép FM-2/1, 

Magyarország). Ezt követıen az egyensúlyi oldékonyság beállásáig 20 ± 2 °C-on 

tároltam a mintákat. A folyadék elpárolgásának megakadályozására a tartályokat 

dugóval és parafilmmel lezártam, valamint fóliával történı befedéssel védtem a fénytıl. 

Az egyensúly beállta után a szuszpenziókat 0,45 µm pórusátmérıjő cellulóz-acetát 

membránszőrın szőrtem (11306 típusú, 50 mm átmérıjő, Sartorius, Goettingen, 

Németország), majd a szőrlet hatóanyagtartalmát a 4.2.2.1 fejezetben ismertetett HPLC 

módszerrel határoztam meg.  

A szuszpenziók szőrése elıtt elızetes membránkompatibilitás-vizsgálatokat végeztem, 

amely során a szőrı esetleges hatóanyag-visszatartó, vagy hatóanyag-megkötı 

képességét ellenıriztem. Ezen kísérletekhez cellulóz-acetát, cellulóz-nitrát és poliamid 
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szőrıket használtam. A felsorolt szőrıkön ismert mennyiségő mikonazolt tartalmazó 

oldatot szőrtem át, majd meghatároztam a szőrlet hatóanyagtartalmát. A cellulóz-acetát 

szőrınek nincs hatóanyag visszatartó képessége a segédanyag-rendszerekben, ezért a 

továbbiakban a szuszpenzió szőrésére ezt a típust alkalmaztam.  
 

4.2.1.2. Oldószerrendszer segédanyag összetételének optimalizálása  

Az optimalizálási kísérletek – mikonazol és ketokonazol tartalmú oldószerrendszerek 

esetén – három részre oszthatók: 

1. Poliszorbátkoncentráció csökkentése 

2. Etanolkoncentráció csökkentése 

3. Hígítás hatására végbemenı folyamatok ellenırzése. 

 

4.2.1.2.1. Poliszorbátkoncentráció csökkentése 

A poliszorbát koncentrációjának csökkentése során ammónium-acetát (pH 3,1) + 25 % 

etanol + poliszorbát 80 tartalmú hármas kombinációk oldékonyságnövelı hatását 

vizsgáltam mikonazol és ketokonazol esetén. A kísérletek során a hármas kombinációk 

poliszorbát koncentrációját csökkentettem 5 % - ról 0,1 % - ra, változatlan etanol (25 %) 

és ammónium-acetát (0,05 mol) koncentráció mellett. Az így elkészített oldatok 

oldékonyságnövelı hatását a „4.2.1.1 Oldékonyságnövelés” fejezetben leírtaknak 

megfelelıen vizsgáltam. Az oldékonysági eredmények statisztikai elemzését kétmintás 

t-próbával végeztem (p=0,05).   

 

4.2.1.2.2. Etanolkoncentráció csökkentése 

Az etanol koncentrációjának csökkentése során ammónium-acetát (pH 3,1) + etanol + 

0,1 % poliszorbát 80 tartalmú hármas kombinációk oldékonyságnövelı hatását 

határoztam meg mikonazol és ketokonazol esetén. A kísérletek során a hármas 

kombinációk etanol koncentrációját csökkentettem 25 % - ról 5 % - ra, változatlan 

poliszorbát (0,1 %) és ammónium-acetát (0,05 mol) koncentráció mellett. Az így 

elkészített oldatok oldékonyságnövelı hatását a „4.2.1.1 Oldékonyságnövelés” 

fejezetben leírtaknak megfelelıen vizsgáltam. Az oldékonysági eredmények statisztikai 

elemzését kétmintás t-próbával végeztem (p=0,05).   
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4.2.1.2.3. Hígítás hatására végbemenı folyamatok ellenırzése  

 
Az optimalizálás utolsó lépéseként – az alkalmazhatóság biztosítása érdekében – az 

eredetileg forgalmazott készítményhez hasonló hígítási kísérleteket végeztem (Crane és 

mtsai 2003).  

A mikonazol tartalmú oldat hígítási-vizsgálatához két különbözı típusú infúziót 

készítettem: 5 % glükóz infúziót, ill. 0,9 % nátrium-klorid infúziót. Ezen parenteráliák 

felhasználásával a következı összetételő rendszereket hígítottam (10-szeres hígítás): 

0,1; 1,0; 2,0; 3,0 % poliszorbát 80 + 20 % etanol + ammónium-acetát (pH 3,1) + 10, 20 

és 30 mg/ml mikonazol. Az így elkészült additívok stabilitását 24 órán keresztül 

ellenıriztem. A vizsgálat során vizuális megfigyelésen túl a rendszerek 

hatóanyagtartalmát is meghatároztam a „4.2.2.1 Hatóanyagtartalom meghatározás” 

fejezetben leírt módszerrel. 

A ketokonazol tartalmú oldat esetén 0,9 % nátrium-klorid infúziót használtam a 

következı összetételek hígításához (10-szeres): 50, 75 és 100 mg/ml ketokonazol + 

0,1 % poliszorbát 80 + 20 % etanol + ammónium-acetát (pH 3,1). A vizuális ellenırzés 

mellett az additívok ketokonazol tartalmát HPLC módszer segítségével mértem 

(„4.2.2.1 Hatóanyagtartalom meghatározás”). 

Mindkét hatóanyag esetében az oldatok pH-ját elızetesen meghatározott idıpontokban 

(0, 1, 2, 4, 8 és 24 óra) megmértem. A mérési eredmények három párhuzamos 

vizsgálatból származnak. 

A hatóanyag kiválásának magyarázatára további hígítási kísérleteket végeztem 

mikonazol tartalmú oldatokkal. Azon összetételek oldékonyságnövelési kapacitását 

mértem meg, amelyeknek összetétele megegyezik a glükóz vagy nátrium-klorid 

infúzióval történt hígítás utáni összetétellel: 

a, 20 mg/ml mikonazol + 0,1 % poliszorbát 80 + 20 % etanol + ammónium-

acetát (pH 3,1) különbözı mértékre hígítva (0,05; 0,1; 0,25; 0,5) 5 %-os glükóz 

vagy 0,9 %-os nátrium-klorid infúzióval 

b, 20 mg/ml mikonazol + 3 % poliszorbát 80 + 20 % etanol + ammónium-acetát 

(pH 3,1) különbözı mértékre hígítva (0,05; 0,1; 0,25; 0,5) 5 %-os glükóz vagy 

0,9 %-os nátrium-klorid infúzióval  
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4.2.1.3. Sterilezhetıség vizsgálata 

Sterilezhetıségi vizsgálatokat mikonazol tartalmú készítmény esetén végezem. 
 
4.2.1.3.1. Hısterilezés 

A hısterilezést Boxer 300/75 LR típusú autoklávban (Lab-Ex, Magyarország) végeztem 

120°C-on, telített vízgızben, 101,3 KPa túlnyomáson.  

 
A készülék cilinderes munkatere 75 literes, az autoklávozási ciklust számítógép vezérelt 

automatizált rendszer végzi. Az autoklávozási paraméterek percenkénti rögzítése teszi 

lehetıvé az adatok elemzését. A berendezés vízhőtéses elven mőködik. Az autoklávozás 

során nyert adatok a 9. ábrán láthatók. 

 

Autoklávozási diagram
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9. ábra: A hısterilezési kísérletek során alkalmazott autokláv általános sterilezési ciklusa 
 
Az oldószer komponenseinek vizsgálatakor 20 percig, az optimalizálás utáni összetétel 

(3 % poliszorbát 80 + 20 % etanol + 0,05 mol ammónium-acetát (pH 3,1) + 20 mg/ml 

mikonazol) vizsgálatakor pedig 20, 40 és 60 percig végeztem az autoklávozást. A 

sterilezést követıen az oldat hatóanyagtartalmát HPLC-UV (4.2.2.1 fejezet), a 

bomlástermékek szerkezetét HPLC-MS/MS módszerrel (4.2.2.2 fejezet) határoztam 

meg. Ezeken kívül vizsgáltam az oldat kémhatását és színét is. 
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4.2.1.3.2. Membránszőrés 

A kifejlesztett rendszerek sterilezhetıségének vizsgálatát membránszőréssel is 

elvégeztem. A kísérletek során membránintegritást és membránkompatibilitást 

vizsgáltam. 

 

Membránintegritás 

A membránintegritási teszt során az oldatok szőrése elıtt és után buborékpont értéket 

határoztam meg. A buborékpont meghatározás szőrıszerelékkel történt. A szőrıszerelék 

nyomásálló tartályból, szőrıvázból és a megfelelı összeköttetésekbıl (szilikon csövek) 

állt. A membránszőrıket az alkalmazott oldószerrel átnedvesítettem, majd a vázat 

lezártam és csatlakoztattam a nyomásálló tartályhoz és a préslevegıhöz. A buborékpont 

meghatározásához egyre növekvı nyomást adtam a szőrıre. A szőrıváz alatt elhelyezett 

fızıpohárban található vízben folyamatosan megjelenı buborékolás jelezte a 

buborékpontot. 

Az alkalmazott szőrıváz rozsdamentes acélból készült és 130 cm2 szőrıfelülettel 

rendelkezik. A maximális mőködési nyomás 7 bar (700 kPa, 101.5 psi), az alkalmazható 

membránszőrı átmérıje 142 mm. A szőrı autoklávban (max. 134 °C) vagy száraz hıvel 

(180 °C) sterilezhetı. 

  

Membránkompatibilitási-vizsgálat 

Membránkompatibilitási-vizsgálatot statikus szőrıvizsgálattal végeztem. A teszt során 

petri csészébe helyezett szőrıre 50 ml vizsgálandó oldatot öntöttem, majd 

meghatározott idıpontokban mintát vettem az oldatból. Meghatároztam a 

hatóanyagtartalmat (HPLC-UV módszerrel), az oldat kémhatását és vizsgáltam az oldat 

színét is.  

A statikus szőrıvizsgálatot követıen a szőrıket pásztázó elektronmikroszkóppal (JEOL 

JFC 1200) is analizáltuk. A minták felületét 60 másodpercen keresztül vékony arany 

réteggel vontuk be, biztosítva az elektromos vezetést. A felvételek 15 kV gyorsító 

feszültséget alkalmazva, 5000-szeres nagyítással készültek. 
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4.2.1.4. Stabilitásvizsgálatok 

4.2.1.4.1. Fotostabilitási-vizsgálat 

A gyorsított stabilitásvizsgálat megkezdése elıtt a mikonazol lehetséges 

bomlástermékeinek meghatározása és szennyezıinek azonosítása érdekében 

fotostabilitási-vizsgálatot végeztem, mert az irodalmi adatok alapján a mikonazol 

fényérzékeny vegyület, a legtöbb bomlástermék megjelenése fény és UV hatásnak kitett 

minták esetén várható.  

A fotostabilitási-vizsgálatot a „Photostability testing of new active substances and 

medicinal products” (European Medicines Agency 1998) alapján végeztem, amely 

szerint a mintákat 1,2 millió lux óra látható fény és 200 watt óra/m2 UV hatásnak kell 

kitenni. A mintákat stabilitásvizsgáló kamrában tároltam (Sanyo 22 típus, 

Leicestershire, Egyesült Királyság). A vizsgálatot a 30 mg/ml mikonazol tartalmú 

ammónium-acetát (pH 3,1) + 25 % etanol + 5 % poliszorbát 80, valamint 30 mg/ml 

mikonazol tartalmú metanol oldatokkal végeztem. A teszt végén meghatároztam a 

lehetséges szennyezık és bomlástermékek szerkezetét LC-MS/MS módszer (4.2.2.2 

fejezet) segítségével.  

 

4.2.1.4.2. Gyorsított stabilitásvizsgálat 

 

Az ammónium-acetát (pH 3,1) + 20 % etanol + 3 % poliszorbát 80 oldószerrendszerben 

oldott 20 mg/ml mikonazol stabilitását gyorsított stabilitásvizsgálattal ellenıriztem. A 

„Guideline on stability testing: stability testing of existing active substances and related 

finished products” (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 2003) 

irányelv alapján a vizsgálatot 40 ± 2 °C-on és 75 ± 5 % relatív páratartalom mellett 

végeztem stabilitásvizsgáló kamrában (Sanyo 22 típus, Leicestershire, Egyesült 

Királyság). A mintákat forrasztott ampullákba vagy dugóval ellátott fiolákba helyeztem. 

A fiolákat állítva, illetve fejjel lefelé tároltam. A minták fizikai és kémiai stabilitását 12 

hónapon át vizsgáltam. A fizikai stabilitást a mintákban látható kicsapódással és/vagy 

színváltozással ellenıriztem. A kémiai stabilitás ellenırzését a minták pH-jának 

mérésével, hatóanyag tartalmának meghatározásával, illetve szennyezéseinek és 

bomlástermékeinek azonosításával és összmennyiségük mérésével végeztem.  
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4.2.2. Ellenırzı kémiai vizsgálatok 

 

4.2.2.1. Hatóanyagtartalom meghatározás 

A mikonazolt, ketokonazolt és itrakonazolt tartalmazó készítmények 

hatóanyagtartalmának meghatározása HPLC-UV módszerrel történt (Piel és mtsai 

1998).  

A szőrletek hatóanyagtartalmát Merck-Hitachi HPLC-UV készülékkel (L-6200 A 

pumpa, AS-4000 automata mintaadagoló, L-4250 UV-detektor) vizsgáltam. A 

kromatográfiás elválasztást Agilent Zorbax C8 (4,6 mm x 150 mm, 5µm) oszlopon 

végeztem izokratikus körülmények között 0,05 mol acetát-puffer (pH = 3,5) és metanol 

30:70 arányú elegyével szobahımérsékleten, a mozgó fázis áramlási sebessége 

1,0 ml/perc volt. A itrakonazol detektálása λ = 263 nm hullámhosszon, a ketokonazol 

detektálása λ = 235 nm hullámhosszon, a mikonazol detektálása λ = 230 nm 

hullámhosszon történt. A csúcs alatti terület integrálását Merck-Hitachi Model D-7000 

Chromatography Data Station Software Version 4.1 (Merck KGaA, Darmstadt, 

Germany and Higuchi Instruments Inc., San Jose, USA) segítségével végeztem. 

 

4.2.2.2. Mikonazol szennyezı- és bomlástermékeinek meghatározása 

A kromatográfiás elválasztást Phenomenex HyperClone DDS C18 (4,6 mm × 100 mm, 

3 µm) oszlopon végeztem 25 °C-on. A mozgófázis 6 g ammónium-acetát, 300 ml 

acetonitril, 320 ml metanol és 380 ml víz volt. A mérések izokratikus körülmények 

között 2 ml/perc–es áramlási sebességgel λ = 235 nm hullámhosszon történtek az 

6. Európai Gyógyszerkönyv által ajánlott módszer alkalmazásával (6. Európai 

Gyógyszerkönyv).  

A szennyezı és bomlástermékek azonosítása tömegspektrometriás módszerrel történt 

(LC-MS/MS) Agilent 6410 Triplequad LC/MS készüléken scan és product ion módban, 

elektroporlasztásos ionizációval pozitív üzemmódban. Scan módban a tömegtartomány 

30 – 1000 Da között volt. A vizsgálatoknál a következı mérési paramétereket 
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használtuk: fragmentor feszültség 50 V; stepsize 0,2; porlasztógáz hımérséklet 350 °C; 

szárítógáz áramlási sebesség 13 l/perc; kapilláris feszültség 4000 V. 
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5. Eredmények  

5.1. Oldószerrendszer kidolgozása 

5.1.1. A hatóanyagtartalom meghatározására alkalmazott HPLC-UV 

módszer 

A mikonazol, ketokonazol és itrakonazol meghatározása HPLC-UV módszerrel történt 

(Piel és mtsai 1998). Az analitikai módszer ellenırzésére specificitási-vizsgálatokat 

végeztem az oldékonyságnöveléshez használt segédanyagokkal és azok kombinációival. 

A mennyiségi meghatározáshoz szükséges kalibráló egyenest külsı standard módszerrel 

határoztam meg, amely mindhárom hatóanyag esetén jó linearitást mutatott széles 

koncentráció tartományban (mikonazol: 0,01-3 mg/ml, R2=0,9932; ketokonazol: 0,2-2 

mg/ml, R2=0,9961; itrakonazol: 0,1-1 mg/ml, R2=0,9892). A kísérletek eredményei 

igazolták, hogy az alkalmazott segédanyagok nem zavarják a kromatogramon 

megjelenı hatóanyagok csúcsait. 

A 10., 11. és 12. ábrák a modellvegyületek tipikus kromatogramjait mutatják be. 

 

 

10. ábra: Mikonazol HPLC-UV kromatogramja 
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11. ábra: Ketokonazol HPLC-UV kromatogramja 

 
12. ábra: Itrakonazol HPLC-UV kromatogramja 
 
 

5.1.2. pH hatása a mikonazol oldékonyságára 

A mikonazol pKa értéke 6,7 és oldékonysága a molekulán található ionizálható 

csoportok hatásának köszönhetıen pH függı. Irodalomból ismert, hogy a megfelelıen 

kiválasztott pH módosító vegyület (pl: citrát, laktát) növeli a hatóanyag oldékonyságát. 
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Oldékonyságnövelési kísérleteim során három oldékonyságnövelı adalékanyag hatását 

vizsgáltam különbözı pH értékeken: 

- glükonátoldatok (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0),  

- foszfátoldatok (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0), 

- acetátoldatok (pH 3,1; 4,0; 5,0; 6,0).  

A mikonazol oldékonyságának változását a pH függvényében (3,1; 4,0; 5,0; 6,0) 

különbözı pH beállítók alkalmazásával a 13. ábra mutatja be.    

3,1
4

5
6

Glükonát puffer

Foszfát puffer

Acetát puffer

0.1

1

10

100

1000

10000

pH

Oldott mikonazol 
(mikrogramm/ml)

Glükonát puffer Foszfát puffer Acetát puffer

 
13. ábra:  Mikonazol oldékonyságának változása a pH (3,1; 4,0; 5,0; 6,0) függvényében különbözı 

pH módosító szerek alkalmazásával 
 

A farmakon oldékonysága a pH csökkenésével párhuzamosan nıtt. Ennek oka 

feltehetıen az, hogy a molekula nitrogén csoportja protonálódott. A molekula ezáltal 

polárisabbá vált és a poláris hatóanyag jobban oldódott a poláris oldószerben. 

Mindhárom pH módosító segédanyag esetén azt tapasztaltam, hogy pH 3,1-es közegben 
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a legnagyobb az oldékonyságnövekedés az elıbb említett polaritásváltozás miatt, 

azonban a pH szabályozó szerek között ugyanazon kémhatáson eltérnek az 

oldékonyságnövekedési tendenciák. Ennek magyarázata feltehetıen az, hogy az 

egyszeres töltéssel rendelkezı ellenionok (pl. acetát) általában jobb oldékonyságnövelı 

kapacitással rendelkeznek, mint a többszörösen töltött ionok (Yalkowsky 1999). Bár 

mindhárom oldatban a hatóanyag számottevı oldékonyságjavulását észleltem, a 

leghatásosabb oldékonyságnövelı az acetát puffer oldat volt. Ebben a rendszerben 

pH 3,1-en 2241,73 ± 103,23 µg/ml mikonazol oldódott, míg glükonátoldatban 

653,33 ± 28,45 µg/ml, foszfátoldatban pedig 769,74 ± 31,05 µg/ml. 

 

5.1.3. Koszolvensek és koszolvens-pH szabályozó anyag 

kombinációjának hatása a mikonazol oldékonyságára 

A mikonazol oldékonyságát négy különbözı koszolvens jelenlétében vizsgáltam: 

- propilénglikol 60 %, 

- glicerin 30 %, 

- makrogol 400 30 %, 

- etanol 25 %. 

A 14. táblázatban a koszolvensek oldékonyságra gyakorolt hatását foglaltam össze, 

feltüntetve a koszolvens-víz rendszerben mért pH-t is.  

14. táblázat: Mikonazol oldékonysága koszolvens–víz oldatokban 

Koszolvens 
Mikonazol oldékonysága 

(µg/ml) 

Az oldat kémhatása oldás 

után 

Etanol 25 % 

 
21,58 ± 1,01 5,81 

Makrogol 400 30 % 

 
22,37 ± 1,04 5,69 

Propilénglikol 60 % 

 
360,66 ± 11,78 7,18 

Glicerin 30 % 

 
24,88 ± 1,91 4,95 
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A vizes koszolvens rendszerekben rendkívül alacsony oldékonyságot tapasztaltam. Az 

oldatok kémhatása jelentısen eltért az elızı fejezetben optimálisnak ítélt pH 3,1-tıl, 

feltehetıen ez lehet az oka a rossz oldékonyságnak. Ezen eredmények ismeretében 

összetettebb rendszer kidolgozása vált szükségessé a megfelelı mennyiségő mikonazol 

feloldásához. A továbbiakban megvizsgáltam az acetát puffer – koszolvens 

kombinációk oldékonyságra gyakorolt hatását. Mind a négy koszolvenssel külön-külön 

elegyítettem az ammónium-acetátoldatot és az elızıekben leírthoz hasonlóan az 

oldószerek kémhatását 3,1; 4,0; 5,0 és 6,0-ra állítottam be. A rendszerek 

oldékonyságnövelı hatásának eredményeit 15. táblázatban mutatom be.  

 

15. táblázat: Mikonazol oldékonysága koszolvens–ammónium-acetátoldatokban 

Mikonazol oldékonysága koszolvens – 0,05 mol ammónium-

acetát oldószerben (µg/ml) Koszolvens 

pH 6,0 pH 5,0 pH 4,0 pH 3,1 

Etanol 25 % 
6,27 

± 0,78 

82,88 

± 4,98 

874,66 

± 22,80 

8081,46 

± 290,65 

Makrogol 400 30 % 
31,10 

± 1,58 

177,74 

± 6,54 

1550,80 

± 65,60 

4263,06 

± 132,02 

Propilénglikol 60 % 
389,30 

± 12,77 

998,79 

± 27,10 

2960,32 

± 96,15 

3691,93 

± 136,96 

Glicerin 30 % 
0,86 

± 0,15 

21,38 

± 1,39 

74,21 

± 4,46 

1484,89 

± 23,07 

 

A vizsgálatok során jelentıs oldékonyságnövekedést észleltem, amelynek oka az lehet, 

hogy az oldatok kémhatásának módosítása a mikonazol ionizálódásához vezet. A 

táblázatból látható, hogy a legjobb oldékonyságot az etanolt tartalmazó rendszerben 

értem el pH 3,1-en, a pufferelt közegben mérthez képest több, mint háromszoros 

növekedés volt tapasztalható. 

Figyelemfelkeltı az a tény is, hogy a koszolvensek és az ammónium-acetátoldat 

kombinálása szinergista oldékonyságnövelı hatást fejt ki. A szinergista hatás abban 

mutatkozik meg, hogy az ammónium-acetát oldékonyságnövelı hatását és a koszolvens 

oldékonyságjavító hatását külön-külön összegezve kisebb érték adódik, mint amikor az 
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összetevıket elegyítem. Ez a hatás a legkifejezettebben az etanol esetén tapasztalható, 

ahol az etanol 21,58 ± 1,01 µg/ml mikonazol oldására képes, az ammónium-acetátoldat 

(pH 3,1) 2241,73 ± 103,23 µg/ml hatóanyagot old fel, míg a kombinációjuk több, mint 

az összeg háromszorosát, 8081,46 ± 290,65 µg/ml mikonazolt. Hasonló hatás figyelhetı 

meg az összes kombináció esetén is. 

 

5.1.4. Felületaktív anyagok és felületaktív anyag-pH szabályozó 

anyag kombinációjának hatása a mikonazol oldékonyságára 

Kísérleteim következı fázisában felületaktív anyagok vizes oldatának 

oldékonyságnövelı hatását vizsgáltam. Poliszorbát 20, 60 és 80-at használtam 1-5% 

mennyiségben. Ezen koncentrációk mindhárom anyag esetén jóval a kritikus micelláris 

koncentráció felett vannak, tehát a mikonazol oldékonyságának mértéke elsısorban a 

keletkezett micellák számától függ. A 14. ábra a mikonazol oldékonyságának változását 

mutatja be a poliszorbát koncentrációjának függvényében Az ábrán látható, hogy a 

mikonazol oldékonysága lineárisan nıtt a növekvı poliszorbátkoncentrációval, 

amelynek oka, hogy egyre több micella képzıdött.  
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14. ábra:  Mikonazol oldékonyságának változása a különbözı koncentrációjú poliszorbáttartalmú 
oldatokban 
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A három segédanyag közül a poliszorbát 80 volt a leghatásosabb oldékonyságnövelı 

szer, 5%-ban adva a rendszerhez 1518,52 ± 86,85 µg/ml mikonazol oldódott fel, míg a 

poliszorbát 60 (5%) 1426,56 ± 73,23 µg/ml, a poliszorbát 20 (5%) 817,48 ± 62,45 

µg/ml mikonazolt oldott fel. 

Ahogyan a koszolvensek esetén, a felületaktív anyagoknál is megvizsgáltam 

oldékonyságra gyakorolt hatásukat pH értéket módosító vegyületekkel kombinált 

rendszerben. Poliszorbát 20, 60 és 80-at 1-5 % mennyiségben kevertem 0,05 mol 

ammónium-acetátoldattal pH 3,1; 4,0; 5,0 és 6,0-on. A pH szabályozó szerekkel végzett 

kísérleteknél tapasztaltak alapján a legjelentısebb oldékonyságnövekedést mindhárom 

poliszorbát esetén pH 3,1-en mértem. A legtöbb mikonazolt az 5 % poliszorbát 80 

tartalmú rendszer képes oldatban tartani pH 3,1-en. A 15. ábra a mikonazol 

oldékonyságának változását mutatja be különbözı poliszorbát - ammónium-acetát 

oldószerrendszerben a négy vizsgált pH értéken.  
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15. ábra:  Mikonazol oldékonyságának változása a különbözı koncentrációjú poliszorbáttartalmú 

oldatokban, különbözı pH-n 
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A koszolvens – ammónium-acetát kombinációnál tapasztalt szinergista hatás a 

felületaktív anyagoknál is jelentkezett. Ennek a szinergista oldékonyságnövelı hatásnak 

köszönhetıen a poliszorbát – ammónium-acetát kombinációk jóval több mikonazolt 

oldottak (15. ábra), mint amennyit oldanának, ha külön-külön adnánk össze 

oldékonyságnövelı hatásukat. 

 

5.1.5. Felületaktív anyag, koszolvens és pH szabályozó szer 

kombinációjának hatása a mikonazol oldékonyságára 

A szinergista oldékonyságnövelı hatással rendelkezı oldószerrendszerek jelentıs 

oldékonyságjavító tulajdonságai ellenére további oldékonyságnövelést kívántam elérni. 

Bár a kidolgozott rendszer tartalmazta a korábban forgalomban lévı készítmény 

hatóanyagmennyiségét (10 mg/ml), a további oldékonyságnövelés kedvezıbb terápiás 

alkalmazási körülményeket biztosíthat a beteg számára. Ez azért fontos szempont, mert 

a parenterális gyógyászati célú felhasználás során lényeges kérdés az alkalmazás során 

bevitt infúziós oldat mennyisége. 

Két oldékonyságnövelı segédanyagot tartalmazó rendszernél tapasztalt szinergista 

oldékonyságnövelı hatás ismeretében hármas oldószer kombinációt állítottam elı. A 

rendszer a kettıs kombinációkból kiindulva 5% poliszorbát 80 felületaktív anyagot, 

0,05 mol ammónium-acetát (pH 3,1) pH beállítót és 25 % etanol koszolvenst 

tartalmazott.  

A kísérletek ereményei azt bizonyították, hogy ez a hármas kombinácó a két 

segédanyagot tartalmazó rendszerekhez képest sokkal kifejezettebb szinergista hatást 

mutat és rendkívül jelentıs oldékonyságnövekedést tapasztalható: a rendszer 

42,46 ± 1,45 mg/ml mikonazolt oldott fel. A hármas kombinációban alkalmazott 

segédanyagok között nem tapasztaltam inkompatibilitást.  
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16. ábra: Az oldékonyságnövelési kísérletek összefoglaló ábrája 
 
A 16. ábrán jól látható, hogy a három segédanyag kombinációja szinergista hatásuknak 

köszönhetıen sokkal több mikonazolt képes feloldani, mint az egy illetve a két 

segédanyagot tartalmazó rendszerek. A hármas oldószerrendszerben feloldott mikonazol 

mennyisége több, mint négyszerese a korábban forgalmazott, intravénásan alkalmazott 

készítményben található hatóanyagnak. A terápiás dózis ezáltal kevesebb folyadék 

beadásával valósítható meg, ami egyben kevesebb segédanyag bevitelt is jelent a beteg 

számára. 

5.1.6. A kidolgozott hármas oldószerrendszer oldékonyságnövelı 

hatása ketokonazol és itrakonazol esetén  

 

A kísérletek egy nagyon jelentıs oldékonyságnövelı hatással rendelkezı 

oldószerrendszert eredményeztek. A kidolgozott rendszer hatékonyságát további azol 

származékok - itrakonazol és ketokonazol - esetén is megvizsgáltam. A mikonazolnál, 

ketokonazolnál és itrakonazolnál kapott eredményeket a 16. táblázatban foglaltam 

össze. 
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16. táblázat: A kidolgozott hármas rendszer oldékonyságnövelı hatása mikonazol, ketokonazol és 
itrakonazol esetén 

Összetétel víz 
5 % poliszorbát 80 + 25 % etanol + 

ammónium-acetát pH 3,1 

Oldott mikonazol ± S.D. (mg/ml) ~ 0,001  42,46 ± 1,45 

Oldott ketokonazol ± S.D. (mg/ml) ~ 0,017 158,53 ± 30,40 

Oldott itrakonazol ± S.D. (mg/ml) ~ 0,050 0,057 ± 0,005 

 

A táblázat adataiból jól látszik, hogy a ketokonazolnál is jelentıs oldékonyságnövelést 

eredményez az acetát puffert, etanolt és poliszobát 80-at tartalmazó rendszer, míg az 

itrakonazol esetén nem tapasztaltam jelentıs oldékonyság javulást. Az oldékonyságbeli 

eltérés feltehetıen annak tulajdonítható, hogy bár mindhárom vegyület azol származék, 

a mikonazol és a ketokonazol imidazol vegyületek, míg az itrakonazol triazol 

származék. Az ebbıl adódó szerkezetbeli különbség, továbbá a vegyületek pKa és logP 

értékei közötti eltérések is befolyásolhatják a vegyületek oldékonyságát.    

Mindkét imidazol vegyületet tartalmazó készítmény alkalmas terápiás célú 

felhasználásra az oldott anyagmennyiség és az alkalmazott segédanyagok összetételét 

tekintve. Mivel az itrakonazol esetében a kidolgozott rendszer jelentıs 

oldékonyságnövekedést nem eredményezett, ezért a továbbiakban ennek vizsgálatát 

nem folytattam. 

 

5.2. Oldószerrendszer segédanyag összetételének 

optimalizálása 

Az optimalizálási kísérleteket három részre osztottam: 

1. Poliszorbátkoncentráció csökkentése 

2. Etanolkoncentráció csökkentése 

3. Hígítás hatására végbemenı folyamatok ellenırzése. 

Mint minden gyógyszernél, a parenterális gyógyszerformánál is kritikus a 

formulációban alkalmazott segédanyagok mennyisége. A segédanyagok toxicitása, 
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biológiai és esetleges farmakológiai hatásuk függ alkalmazott mennyiségüktıl: 

zavarhatják a szisztémás cirkulációt, befolyásolhatják a szervezet transzport rendszerét 

és enzimmőködését is (Krzyzaniak és mtsai 1997, Krzyzaniak és mtsai 1998, 

Yalkowsky és mtsai 2000, Amin és Dannenfelser 2006). Ezért kísérleteimben arra 

törekedtem, hogy az oldékonyságot növelı segédanyagok koncentrációja a lehetı 

legalacsonyabb legyen (a Food and Drug Association és az OGYI adatbázisában 

található parenterálisan alkalmazott segédanyagok koncentrációja alapján). Az 

optimalizálás során célom volt a segédanyagok koncentrációját csökkenteni úgy, hogy 

az oldószerrendszer oldékonyságnövelı kapacitása ne csökkenjen a terápiásan 

szükséges hatóanyagtartalom alá (mikonazol esetén 30 mg/ml, ketokonazol esetén 100 

mg/ml). 

5.2.1. Poliszorbátkoncentráció csökkentése 

 

A felületaktív anyagok kölcsönhatásba léphetnek a biológiai membránokkal és ezáltal 

bizonyítottan hemolizáló hatásúak (Ross és mtsai 2004). Ezen mellékhatások 

elıfordulásának csökkentésére és a haszon/kockázat arány növelésére, az optimalizálás 

elsı lépéseként az összetétel poliszorbát mennyiségének csökkentését tőztem ki célul 

úgy, hogy az oldékonyságnövelési kísérletek során kidolgozott hármas kombinációt 

tartalmazó oldószerrendszer (25 % etanol + 5 % poliszorbát + 0,05 mol ammónium-

acetát (pH 3,1)) által feloldott ≈42 mg/ml mikonazol és ≈158 mg/ml ketokonazol 

mennyisége a terápiásan szükséges szintet biztosítsa. 

A poliszorbát 80 koncentráció csökkentésének hatását a mikonazol és ketokonazol 

oldékonyságára a hármas oldószerrendszerben található poliszorbát 80 

koncentrációjának 5 %-ról 0,1 %-ra történı változtatásával vizsgáltam. A 17. ábrán a 

mikonazol és ketokonazol oldékonyságváltozását mutatom be 25 % etanol, ammónium-

acetát (pH 3,1) és 5 % - 0,1 % poliszorbát 80 oldószerrendszerekben.  
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17. ábra:  Mikonazol és ketokonazol oldékonysága 25 % etanol + ammónium-acetátoldat (pH 3,1) 

+ 0,1; 0,25; 0,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 % poliszorbát összetételő oldatokban 
 

Az 5 % poliszorbát 80-at tartalmazó összetétel mikonazol tartalma 

42,46 ± 1,15 mg/ml-ról 35,99 ± 1,50 mg/ml-ra csökkent a 0,1 % poliszorbáttartalmú 

rendszerben. Hasonló, csökkenı oldékonyságnövelı kapacitás figyelhetı meg a 

ketokonazol esetén is, ahol az 5% poliszorbáttartalmú rendszer 158,54 ± 30,40 mg/ml, 

míg a 0,1 % poliszorbát 80 tartalmú rendszer 139,41 ± 16,87 mg/ml ketokonazolt oldott 

fel. Mikonazol esetén a 0,25, 0,5, 2,0, 3,0, 4,0 és 5 % poliszorbáttartalmú rendszerek 

oldékonyságnövelı kapacitása között nincs statisztikailag szignifikáns különbség 

(p=0,05, n=6). Ezzel ellentétben a 0,1 % és 0,25 % poliszorbát 80 tartalmú rendszerek 

között statisztikailag szignifikáns különbség észlelhetı (p=0,05, n=6). Ketokonazol 

esetén egyik rendszer között sincs statisztikailag szignifikáns eltérés (p=0,05, n=6).  

 
Annak érdekében, hogy megérthessük az optimalizálás során végbemenı oldékonyság 

kapacitásbeli változását, meg kell vizsgálni azokat a folyamatokat, amelyek az 

oldószerrendszer egészében, illetve a hatóanyagokban mennek végbe. Az optimalizálás 

elıtti állapotban a mikonazol és a ketokonazol a pH 3,1 kémhatású oldatban gyenge 

bázisként (mikonazol: pKa 7,7; ketokonazol: pKa1 2,94 és pKa2 6,51) ionizálódik. Bár 

egy ionizált, poláris vegyület jobban oldódik a poláris oldószerben – azaz kevésbé a 

felületaktív micellák apoláris részében –, a két hatóanyag log D értékének 

meghatározásakor szembetőnı, hogy a vizsgált pH-n ezek a vegyületek nem polárisak, 
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hanem szemipolárisak. A log D értékek a következı egyenletek segítségével 

határozhatók meg: 

 

Mikonazol:  log D(pH) = log P – log (1 + 10pKa - pH), 

5. Egyenlet: Mikonazol log D értékének meghatározása 
 

Ketokonazol: log D(pH) = log P – log (1 + 10pKa1+pKa2– 2 pH + 10pKa2- pH) 

6. Egyenlet: Ketokonazol log D értékének meghatározása 
 
ahol log D(pH) a látszólagos partíciós koefficiens egy adott pH-n, log P partíciós 

koefficiens. 

Az 5. és 6. egyenletek segítségével meghatározott logD(pH) érték a mikonazol esetében 

2,3-2,7, a ketokonazolnál 0,09-0,61 a vizsgált pH tartományban (pH 3,1-3,5). 

Yalkowsky osztályozása alapján, mivel az értékek 0-3 tartományba esnek, ezek a 

vegyületek szemipolárisnak tekinthetık. (Yalkowsky 1999). A szemipoláris vegyületek 

esetén a micellák – feltehetıen azok poláris része – továbbra is jelentıs 

oldékonyságjavulást eredményezhetnek. 

A pH hatásán túl a koszolvensek jelenléte is befolyásolja a rendszert. Az etanol is 

megváltoztathatja a farmakon pKa értéket oly módon, hogy a vegyület kevésbé 

ionizálódik, illetve az etanol is inkorporálódhat a poliszorbát micellákba.  

 

A fenti hatások ismeretében a poliszorbát mennyiségének csökkentése feltehetıen a 

következıképpen befolyásolja az oldószerrendszer oldékonyságnövelı kapacitását: az a 

tény, hogy az etanol és a poliszorbát versengenek a mikonazol és a ketokonazol 

oldásáért azt eredményezi, hogy amennyiben a poliszorbát koncentrációjának 

csökkentése révén kevesebb micella képzıdik és ezáltal a micellák kevesebb azolt 

oldanak fel, a nem inkorporálódott hatóanyagot az etanol képes oldatban tartani, tehát a 

rendszer oldékonyságnövelı kapacitása nem romlik számottevıen.  

 

Összességében megállapítható, hogy a mikonazol és a ketokonazol esetén a 0,1 % 

poliszorbáttartalmú rendszer a célkitőzésben megadott koncentrációnál nagyobb 

mennyiségben oldotta a hatóanyagokat, ezért az optimalizálást ezzel a rendszerrel 

folytattam. 
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A fejlesztési kísérletek során a poliszorbát mennyiségét olyan szintre csökkentettem, 

amely még éppen elegendı a megfelelı mennyiségő hatóanyag oldatban tartására. Ezzel 

egy toxikológiailag és farmakológiailag elfogadható készítményt állítottam elı. 

 

5.2.2. Etanolkoncentráció csökkentése 

 

Az optimalizálás második lépése a 0,1 % poliszorbát 80 + 25 % etanol + ammónium-

acetát (pH 3,1) összetételő rendszer etanoltartalmának lehetséges csökkentése volt. 

Annak meghatározására, hogy az etanol koncentrációjának csökkentése milyen hatással 

van a rendszer oldékonyságnövelı kapacitására, a következı rendszereket vizsgáltam: 

0,1 % poliszorbát + 5, 10, 15, 20 és 25 % etanol + ammónium-acetát (pH 3,1). 

Megállapítottam, hogy mikonazol esetén a 20 % és a 25 % etanol tartalmú rendszerek 

oldékonyságnövelı kapacitása statisztikailag hasonló (p=0,05, n=8), míg az ennél 

alacsonyabb etanolkoncentrációjú oldatok oldékonyságnövelı kapacitása statisztikailag 

szignifikánsan eltér egymástól. Ketokonazol esetén hasonló csökkenést tapasztaltam 

azzal a különbséggel, hogy ez esetben már a 20 % etanoltartalmú rendszerben kevesebb 

farmakon oldódik fel, mint a 25 % etanolt tartalmazó keverékben, a rendszerek 

oldékonyságnövelı kapacitása már e két koncentráció között statisztikailag 

szignifikánsan eltér egymástól (p=0,05, n=6). A 18. ábrán a mikonazol és a ketokonazol 

oldékonysága látható a különbözı etanolkoncentrációjú rendszerekben.  
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18. ábra:  Mikonazol és ketokonazol oldékonysága 5, 10, 15, 20, 25 % etanol + 
ammónium-acetátoldat (pH 3,1) + 0,1 % poliszorbát összetételő oldatokban 

 

Az etanol koncentrációjának csökkentése során végbemenı folyamatok értelmezése a 

csökkentett poliszorbátkoncentráció miatt a következıképpen változik: mivel a 0,1 % 

poliszorbátot tartalmazó rendszerben a kevesebb micellában kevesebb hatóanyag 

inkorporálódik, ezért az elızıekben leírt módon, az onnan kiszorult hatóanyag-

molekulákat az etanol oldja fel. Amennyiben az etanol koncentrációja csökken, az 

abban oldott molekulák már nem tudnak oldatban maradni, hiszen nincs, ami az etanol 

csökkentett oldékonyságnövelési kapacitását pótolja. Ez azt eredményezi, hogy a 

koszolvens koncentrációjának csökkentése következtében jelentıs oldékonyságnövelési 

kapacitásromlás tapasztalható.  

 

A fent leírt folyamatok eredményének értékelésével – az oldószerrendszer 

oldékonyságnövelési kapacitását elemezve – megállapítottam, hogy a segédanyagok 

koncentrációjának csökkentésébıl adódó toxicitáscsökkenés elınyösebb, mint az 

oldékonyságnövelési kapacitás romlása. 

Tehát az optimalizálás második lépése után az összetétel 0,1 % poliszorbát 80, 20 % 

etanol és ammónium-acetát (pH 3,1) kombinációjából állt. 
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5.2.3. Hígítás hatására végbemenı folyamatok ellenırzése 
  

A kidolgozott oldószerrendszer infúzióhoz készített koncentrátum, amelyet beadás elıtt 

megfelelı térfogatra kell hígítani egy erre alkalmas infúziós oldattal. Erre a célra a 

klinikumban általában 5 %-os glükóz, illetve 0,9 %-os nátrium-klorid infúziókat 

alkalmaznak. Általánosan elfogadott követelmény, hogy egy hígított rendszernek 

elfogadható ideig stabilnak kell maradni, ez az idı általában 24 óra. Ez esetben a 

stabilitást a kicsapódás hiánya jelzi. A hatóanyag kicsapódása azon rendszerek esetén a 

legvalószínőbb, ahol oldékonyságnövelıként pH beállítókat, koszolvenseket vagy 

felületaktív anyagokat használnak. Mivel jelen munkában a kidolgozott összetétel 

ezeket a segédanyagokat tartalmazza, ezért az optimalizálás keretében az 

oldószerrendszer hígítás hatására végbemenı folyamatait is megvizsgáltam. Mikonazol 

esetén a vizsgálathoz 20 ml 0,1, 1,0, 2,0, 3,0 % poliszorbát 80, 20 % etanol és 

ammónium-acetátoldatokban (pH 3,1) feloldottam 10, 20 és 30 mg/ml hatóanyagot és 

az oldatokat 200 ml-re hígítottam 5 %-os glükóz, ill. 0,9 %-os nátrium-klorid 

infúziókkal. Az 17. táblázatban a hígítás hatására végbement folyamatok eredményeit 

foglaltam össze.  

17. táblázat: Hígítás hatására végbemenı folyamatok mikonazol esetén 

Poliszorbát 80 

koncentráció (%) 

Mikonazol 

koncentráció 

(mg/ml) 

Infúzió Hatóanyag kiválás 

24 óra elteltével 

10 Nincs 

20 Van 

30 

NaCl 

Van 

10 Nincs 

20 Van 

0,1 

30 

Glükóz 

Van 

10 Nincs 

20 Van 

30 

NaCl 

Van 

10 Nincs 

20 Van 

1 

30 

Glukóz 

Van 
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17. táblázat folytatása 

Poliszorbát 80 

koncentráció (%) 

Mikonazol 

koncentráció 

(mg/ml) 

Infúzió Hatóanyag kiválás 

24 óra elteltével 

10 Nincs 

20 Nincs 

30 

NaCl 

Nincs 

10 Nincs 

20 Van 

2 

30 

Glükóz 

Van 

10 Nincs 

20 Nincs 

30 

NaCl 

Nincs 

10 Nincs 

20 Nincs 

3 

30 

Glükóz 

Nincs 

 

Jól látható, hogy a 0,1 % poliszorbát 80 + 20 % etanol + ammónium-acetát (pH 3,1) + 

10 mg/ml mikonazol összetételő oldat mind a glükóz, mind a nátrium-klorid infúzióban 

stabil maradt a vizsgálat ideje alatt. 20, ill. 30 mg/ml mikonazolt a 3 % poliszorbát 80-at 

tartalmazó rendszer képes oldatban tartani 24 órán keresztül mindkét infúziós oldatban.  

(19. ábra).  
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19. ábra:  0,9 %-os nátrium-klorid infúzióban hígított rendszerek mikonazol tartalma a 24 órás 
vizsgálat alatt  

 

Ellenıriztem az infúziókkal hígított oldatok pH-ját is. Megállapítottam, hogy a hígított 

oldat kémhatása változatlan marad a vizsgálat ideje alatt (18. táblázat) és a két 

különbözı infúzióval hígított rendszer kémhatása nem tér el jelentısen egymástól. Ez 

utóbbi megállapítás azért lényeges, mert ezzel kizárható annak a lehetısége, hogy az 

alacsonyabb poliszorbátkoncentráció mellett a hatóanyag kiválása a megváltozott pH 

hatására következzen be. 

 
18. táblázat:  Hígított összetételek pH-jának alakulása 24 óra alatt mikonazol esetén 0,9 %-os 

nátrium-klorid és 5 %-os glükóz infúzióban  

0,9%-os NaCl infúzió 

Idı (óra) 0 1 2 4 8 24 

30 mg/ml 3,35 ± 

0,02 

3,27 ± 

0,02 

3,29 ± 

0,03 

3,30 ± 

0,04 

3,25 ± 

0,01 

3,28 ± 

0,02 

20 mg/ml 3,23 ± 

0,01 

3,21 ± 

0,05 

3,17 ± 

0,04 

3,22 ± 

0,04 

3,21 ± 

0,05 

3,18 ± 

0,05 

10 mg/ml 3,21 ± 

0,02 

3,20 ± 

0,01 

3,19 ± 

0,01 

3,23 ± 

0,01 

3,24 ± 

0,04 

3,21 ± 

0,03 
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18. táblázat folytatása 

5%-os glükóz infúzió 

Idı (óra) 0 1 2 4 8 24 

30 mg/ml 3,39 ± 

0,01 

3,47 ± 

0,02 

3,34 ± 

0,01 

3,39 ± 

0,02 

3,29 ± 

0,02 

3,30 ± 

0,01 

20 mg/ml 3,35 ± 

0,01 

3,47 ± 

0,01 

3,31 ± 

0,01 

3,39 ± 

0,01 

3,31 ± 

0,01 

3,31 ± 

0,01 

10 mg/ml 3,27 ± 

0,02 

3,30 ± 

0,01 

3,19 ± 

0,01 

3,31 ± 

0,01 

3,21 ± 

0,01 

3,28 ± 

0,01 

 

Mivel az oldószerrendszer kémhatása nem változik a hígítás hatására, ezért feltehetıen a 

mikonazol kiválása az alacsonyabb koncentrációban jelen lévı poliszorbát 80-nak és 

etanolnak köszönhetı. 

 

A hatás megértéséhez a hígításkor végbemenı folyamatokat kell megvizsgálni. Ennek 

ábrázolására az un. hígítási egyenest használtam. A hígítási egyenes az origóból az 

összetétel kezdeti koncentrációjába vezetı egyenes, ha az oldott anyag koncentrációját 

ábrázoljuk az oldószerrendszer összetevık koncentrációjának a függvényében. A 20. és 

21. ábrákon három különbözı kezdeti koncentrációból (10, 20, 30 mg/ml) induló 

hígítási egyenest ábrázoltam különbözı hígítási frakciókban. Az ábrákon ezenkívül 

látható két olyan oldékonysági görbe is, amelyek annak az összetételnek felelnek meg, 

amelyek segédanyag koncentrációja (etanol és poliszorbát 80) megegyezik egy olyan 

rendszerével, amely tízszeresre történı hígítás (glükóz vagy nátrium-klorid infúzió) után 

keletkezne. 

A hatóanyag kiválásának jelenségét e görbék és egyenesek viszonylagos helyzetével 

lehet értelmezni. Abban az esetben, amikor az oldékonysági görbe a hígítási egyenes 

felett helyezkedik el, nem kell hatóanyag kiválással számolni. Ezzel ellentétben, amikor 

az oldékonysági görbe a hígítási egyenes alatt fut, akkor a hatóanyag kicsapódhat a 

rendszerbıl. A farmakon kiválása több tényezıtıl is függ, pl. az oldat túltelítettségének 

mértékétıl, a hımérséklettıl és a gócképzıdés mértékétıl. A 20. ábra adataiból látszik, 

hogy a glükóz, illetve nátrium-klorid infúziókkal 10-szeresre hígított 0,1 % poliszorbát, 

20 % etanol és ammónium-acetát (pH 3,1)-nak megfelelı összetételő rendszernek 
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alacsonyabb a mikonazol oldó képessége, mint amire szükség volna ahhoz, hogy a 

hatóanyag kiválását megakadályozza (mivel az oldékonysági görbe a hígítási egyenes 

alá esik). Ez a vizsgálat magyarázhatja a 17. táblázatban feltüntetett hígítási kísérletek 

eredményeit.  

A 17. táblázatban foglaltak alapján a 3 % poliszorbát 80 tartalmú összetétel 24 órán 

keresztül stabil. Annak érdekében, hogy ezt elméletileg is igazoljam, az elızıekben leírt 

módon a 3 % poliszorbát 80 tartalmú rendszer oldékonysági görbéjét 

összehasonlítottam a hígítási egyenesekkel (21. ábra). Bár az eredmények azt mutatják, 

hogy ez az oldékonysági görbe is a 3 mg/ml mikonazol szint alatt helyezkedik el (= 30 

mg/ml kezdeti koncentrációjú hígítási egyenes), a rendszer 24 órán át stabil. Ez a már 

korábban is említett túltelítettségbıl adódhat, amelynek hatására a mikonazol a vizsgálat 

ideje alatt oldatban maradt. 

 
20. ábra:  Mikonazol tartalmú oldószerrendszerek oldékonysági görbéje és hígítási egyenese közötti 

összefüggés I.  
Oldékonysági görbék: 
a, 20 mg/ml mikonazol + 0,1% poliszorbát 80 + 20% etanol + ammónium-acetát (pH 
3,1), tízszeresre hígítva 5% glükóz vagy nátrium-klorid infúzióval [ -x- ]  
b, 20 mg/ml mikonazol + 3% poliszorbát 80 + 20% etanol + ammónium-acetát (pH 3,1), 
tízszeresre hígítva 5% glükóz vagy nátrium-klorid infúzióval [ -*- ]. 
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21. ábra:  Mikonazol tartalmú oldószerrendszerek oldékonysági görbéje és hígítási egyenese közötti 

összefüggés II. 
Oldékonysági görbék: 
a, 20 mg/ml mikonazol + 0,1% poliszorbát 80 + 20% etanol + ammónium-acetát (pH 
3,1), tízszeresre hígítva 5% glükóz vagy nátrium-klorid infúzióval [ -x- ]  
b, 20 mg/ml mikonazol + 3% poliszorbát 80 + 20% etanol + ammónium-acetát (pH 3,1), 
tízszeresre hígítva 5% glükóz vagy nátrium-klorid infúzióval [ -*- ]. 

 

Az optimalizálás elıtti összetételhez képest a három segédanyagot tartalmazó 

rendszerben jelentıs mértékben csökkentettem a segédanyagok mennyiségét, amely 

elınyös a készítmény klinikai alkalmazhatósága szempontjából (19. táblázat). 

  

19. táblázat: Az oldószerrendszer összetételének összehasonlítása az optimalizálás elıtt és után 

mikonazol esetén 

 Elıtte Utána Különbség 

Oldott mikonazol (mg/ml) 42,46 34,12 - 8,34 

Poliszorbátkoncentráció  5 % 3 % - 40 % 

Etanolkoncentráció 25 % 20 % - 20 % 

Ammónium-acetátoldat pH 3,1 pH 3,1 változatlan 
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A hígítási kísérletek eredményeképpen a végsı összetétel mikonazol esetén: 3 % 

poliszorbát 80, 20 % etanol és ammónium-acetátoldat (pH 3,1). 

 

5.2.4. Az optimalizált hármas oldószerrendszer oldékonyságnövelı 
hatása ketokonazol esetén  

 

Az elızıekben bemutatott vizsgálatokat elvégeztem ketokonazol hatóanyagot 

tartalmazó oldatokkal is 0,9 %-os nátrium-klorid infúzióval történı hígításnál. 

Ketokonazol esetén 20 ml 0,1, % poliszorbát 80, 20 % etanol és ammónium-

acetátoldatokban (pH 3,1) feloldottam 50, 75 és 100 mg/ml hatóanyagot és az oldatokat 

200 ml-re hígítottam 0,9 %-os nátrium-klorid infúzióval.  A mikonazollal ellentétben a 

ketokonazol hígítási kísérleteinek eredménye azt mutatta, hogy a vizsgált rendszerek 

közül egyiknél sem észlelhetı hatóanyag kiválás a nátrium-klorid infúzióban történı 

10-szeres hígítás hatására 24 óra alatt. Az 22. ábra a hígított rendszerek ketokonazol 

tartalmát mutatja be a vizsgálat ideje alatt.  
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22. ábra:  0,9 %-os nátrium-klorid infúzióban hígított rendszerek ketokonazol tartalma 24 órás 
vizsgálat alatt 

 

A hígított oldatok kémhatását ellenırizve megállapítható, hogy a pH nem változik 

jelentıs mértékben a hígítás hatására a vizsgálat ideje alatt sem az 5 %-os glükóz, sem a 
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0,9 %-os nátrium-klorid infúzó esetén. A 20. táblázatban a 0,9 %-os nátrium-klorid 

infúzióban hígított összetételek kémhatása látható.  

 

20. táblázat:  Hígított összetételek pH-jának alakulása 24 óra alatt ketokonazol esetén 0,9%-os 
nátrium-klorid infúzióban  

Idı (óra) 0 1 2 4 8 24 

100 mg/ml 3,72 ± 

0,01 

3,75 ± 

0,01 

3,83 ± 

0,02 

3,80 ± 

0,01 

3,77 ± 

0,01 

3,77 ± 

0,00 

75 mg/ml 3,65 ± 

0,01 

3,69 ± 

0,01 

3,73 ± 

0,01 

3,67 ± 

0,01 

3,68 ± 

0,02 

3,69 ± 

0,01 

50 mg/ml 3,51 ± 

0,02 

3,52 ± 

0,00 

3,58 ± 

0,02 

3,56 ± 

0,03 

3,58 ± 

0,01 

3,57 ± 

0,01 

 

Az optimalizálás elıtti összetételhez képest a három segédanyagot tartalmazó 

rendszerben jelentıs mértékben csökkentettem a segédanyagok mennyiségét, amely 

elınyös a készítmény klinikai alkalmazhatósága szempontjából (21. táblázat). 

  

21. táblázat: Az oldószerrendszer összetételének összehasonlítása az optimalizálás elıtt és után 
ketokonazol esetén 

 Elıtte Utána Különbség 

Oldott ketokonazol (mg/ml) 158,54 113,95 - 44,59 

Poliszorbátkoncentráció  5 % 0,1 % - 98 % 

Etanolkoncentráció 25 % 20 % - 20 % 

Ammónium-acetátoldat pH 3,1 pH 3,1 változatlan 

 

Mivel a kísérletek során a 0,1 % poliszorbát 80-at tartalmazó rendszerbıl sem vált ki 

hígítás hatására a ketokonazol, ezért végsı összetételként ketokonazol esetén a 

legkiesbb (0,1 %) poliszorbát 80 tartalmú összetételt (0,1 % poliszorbát 80, 20 % etanol 

és ammónium-acetátoldat (pH 3,1)) javasoljuk végsı összetételnek.  

 

Összefoglalva az oldékonyságnövelési kísérletek eredményét megállapítható, hogy 

az optimalizálás révén csökken ugyan az oldószerrendszer oldékonyságnövelı 

kapacitása, azonban ennek mértéke nem jelentıs, illetve nem zavarja a terápiás adag 

alkalmazását és a szinergista oldékonyságnövelı hatás ebben az esetben is érvényesül. 
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5.3. Sterilezhetıség vizsgálata 

Parenterális gyógyszerformák gyártása során alapvetı követelmény steril készítmény 

elıállítása. Ennek érdekében már az összetétel fejlesztése során elengedhetetlen 

fontosságú a különbözı sterilezési technikák vizsgálata. A teljes csíramentesség 

biztosítására számos módszer létezik, melyek fizikai (hı és szőrés), kémiai (gáz) vagy 

fiziko-kémiai (ionizálás) eljárások lehetnek. A legtöbbet tanulmányozott és a 

legszélesebb körben alkalmazott eljárás a hısterilezés és a membránszőrés. A 

hısterilezés jelentıs befolyással lehet a hatóanyag és az összetétel stabilitására, a 

membránszőrés folyamán pedig az összetétel és a szőrı között fellépı 

inkompatibilitások okozhatnak fejlesztési nehézségeket (Avis és mtsai 1992, Carleton 

és Agallo 1998). 

A vizsgálatok célja a korábban kidolgozott mikonazol tartalmú oldat sterilezése: az 

összetétel stabilitásának vizsgálata a két említett sterilezési eljárást követıen. 

 

5.3.1. Hısterilezés 

A hısterilezés során elıször az oldószerrendszer egyes alkotóinak esetleges változását 

vizsgáltam. A kísérleteket az oldékonyságnöveléshez alkalmazott segédanyagok vizes 

oldataival, illetve azok kombinációival végeztem. A rendszerek stabilitásának 

meghatározásra az oldatok színében végbemenı színváltozást, valamint a pH változást 

vizsgáltam. A 22. táblázat az autoklávozás során tapasztalt és mért eredményeket 

foglalja össze 20 perces sterilezést követıen. 
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22. táblázat: Az oldószerrendszer egyes alkotóinak változása autoklávozás hatására 

Oldat színe pH 

Oldószer összetétel Autoklávozás 

elıtt 

Autoklávozás 

után 

Autoklávozás 

elıtt 

Autoklávozás 

után 

Poliszorbát 80 (1 – 5 %) 
Áttetszı Áttetszı/enyhén 

sárga 

- - 

Etanol Áttetszı Áttetszı - - 

0,05 mol Ammónium-

acetát (pH 3,1) 

Áttetszı Áttetszı 6,00 

5,01 

3,98 

3,12 

6,00 

5,04 

3,95 

3,14 

Poliszorbát 80 (1 – 5 %) + 

20 % etanol 

Áttetszı Áttetszı - - 

Poliszorbát 80 (1-5 %) + 

0,05 mol ammónium-acetát  

(pH 3,1) 

Áttetszı Áttetszı/enyhén 

sárga 

3,12 3,15 

20 % etanol + 0,05 mol 

ammónium-acetát 

 (pH 3,1) 

Áttetszı Áttetszı 3,1 3,07 

Poliszorbát 80 (1 – 5 %) + 

20 % etanol + 0,05 mol 

ammónium-acetát  

(pH 3,1) 

Áttetszı Áttetszı/enyhén 

sárga 

3,05 3,04 

 

A hatóanyag nélküli oldószer összetevık autoklávozásának eredménye alapján 

megállapítható, hogy a segédanyagok hısterilezés hatására eredeti tulajdonságaikat 

megtartják, a vizsgált paraméterek közül egyik összetételben sem tapasztaltam jelentıs 

változást.  

A vizsgálat második szakaszában a mikonazolt is tartalmazó végleges oldószerrendszer 

stabilitását vizsgáltam. A korábban említett paramétereken túl, a hatóanyagtartalmat és 

az összbomlástermékettartalmat is mértem autoklávozás elıtt és után. A kísérletek 

eredményeit a 23. táblázatban foglaltam össze. 
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23. táblázat: Kifejlesztett hármas kombinációs rendszer stabilitása autoklávozás hatására 

Minta Mikonazol- 

tartalom 

(mg/ml) 

Összbomlástermék- 

tartalom % 

Szín pH 

autoklávozás 

elıtt 

20,97 ± 0,34 0,404 ± 0,098 Áttetszı 3,38 

20 perc 

autokláv után 

19,94 ± 0,22 0,335 ± 0,044 Változatlan 3,45 

40 perc 

autokláv után 

20,29 ± 0,18 0,406 ± 0,103 Változatlan 3,33 

60 perc 

autokláv után 

19,19 ± 0,54 0,510 ± 0,134 Változatlan 3,20 

 

Annak ellenére, hogy a készítmények a gyógyszerkönyvben meghatározott 

körülmények között 20 perc után is csíramentesekké válnak, kísérleteim során további 

20, illetve 40 percig végeztem a hıterhelést. Ennek célja, hogy a stressz körülmények 

során elıforduló változásokat is vizsgáljam. Mivel 60 perces hıterhelés után sem 

tapasztaltam jelentıs változást a készítmények stabilitásában, megállapítható, hogy 

mind a hatóanyag, mind az oldószerrendszer hısterilezhetı. 

 

5.3.2. Membránszőrés 

Az autoklávozás az elsıdlegesen választandó sterilezési eljárás infúziók, illetve 

injekciók esetén. Elıfordul azonban, hogy bár a készítmény végsterilezéssel kerül 

csírátlanításra, a gyártás során egy csíraszegényítı szőrést is be kell iktatni a 

folyamatba. Ezen szőréseket általában membránszőrıkkel végzik, így azok 

kompatibilitása a szőrt oldattal kulcsfontosságú. A kompatibilitás egyrészt a membrán 

integritásával, másrészt a szőrésre kerülı oldat változatlanságával jellemezhetı. 
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5.3.2.1. Membránintegritás 
A vizsgálatokban használt szőrık integritását a statikus szőrıvizsgálat elıtt, és a 

vizsgálatot követıen is ellenıriztem buborékpont teszt segítségével. A mérések 

eredményeit a 24. táblázatban foglaltam össze. 

 

24. táblázat: Polimaid, cellulóz-acetát és cellulóz-nitrát szőrık integritásvizsgálatainak eredménye 

Szőrı típus 

Mikonazol 

koncentráció 

(mg/ml) 

Buborékpont 

(bar) 

Szőrés elıtt 

Buborékpont 

(bar) 

Szőrés után 

10 2,3 2,8 

20 2,3 3,0 Poliamid 

30 2,3 2,8 

10 2,4 2,8 

20 2,1 2,8 Cellulóz-acetát 

30 2,1 2,8 

10 3,1 3,1 

20 2,7 2,9 Cellulóz-nitrát 

30 3,1 3,2 

 

A gyártók által megadott buborékpont értékek minden esetben vízzel átnedvesített 

membránokra vonatkoznak, más oldószer használata esetén ezek az értékek eltérhetnek 

a gyári adatoktól.  

Mivel a kidolgozott összetétel felületi feszültsége eltér a vízétıl, ezért a vizsgálatok 

során mért buborékpont értékek is eltérnek a vízzel mértektıl. Ennek ellenére a szőrık 

integritása igazolható azzal, hogy a szőrés hatására mindhárom membrán buborékpont 

értéke pozitív irányba tolódott el. Amennyiben a szőrı integritása megbomlik, abban az 

esetben a buborékpontnak csökkennie kellene. Ezt nem tapasztaltam, így feltevésem 

alapján a membránszőrık épek maradtak. 

 

Vizsgálataim során a szőrık felületérıl a statikus szőrıvizsgálat elıtt és után pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételeket is készíttettem. A 23. és 24. ábrákon a cellulóz-acetát 

szőrı elektronmikroszkópos felvétele látható szőrés elıtt és szőrés után.  
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23. ábra:  Cellulóz acetát szőrı pásztázó elektronmikroszkópos felvétele szőrés elıtt   
  (5000x nagyítás) 
 
 

 
24. ábra:  Cellulóz acetát szőrı pásztázó elektronmikroszkópos felvétele szőrés után   
  (5000x nagyítás) 
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A szőrıvizsgálat utáni felvételen jól látható, hogy a cellulóz-acetát szőrı felülete 

(térszerkezete) nem változott, nem látható mikonazol kristály. A cellulóz-nitrát és 

poliamid szőrıkrıl készült felvételek is hasonló eredményekrıl adnak tanúbizonyságot. 

A vizsgálat alátámasztja, hogy a szőrık a szőrés során nem károsodtak.  

5.3.2.2. Membránkompatibilitási-vizsgálat 
A szőrık integritásán kívül az összetétel stabilitását is vizsgáltam a statikus 

szőrıvizsgálat során. Míg az oldószerrendszer pH-ja és színe nem változott, a 

hatóanyag-tartalom eltérést mutatott a különbözı szőrık esetén (25. ábra). 
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25. ábra: Poliamid, cellulóz-acetát és cellulóz-nitrát membránszőrık mikonazolmegkötı képessége 
 
A 25. ábrán a poliamid, a cellulóz-acetát és a cellulóz-nitrát szőrık hatóanyag-megkötı 

képességének vizsgálata során nyert eredmények láthatók. Az ábrán a kidolgozott 

hármas oldószerrendszerben 24 órán át tárolt szőrık környezetébıl vett oldat 

hatóanyagtartalmát ábrázoltam az eltelt idı függvényében. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a poliamid szőrık 24 órán, a cellulóz-acetát szőrık 8 órán keresztül nem kötnek 

meg hatóanyagot az oldatból. Ezzel ellentétben a cellulóz-nitrát szőrı már a vizsgálat 

kezdetétıl folyamatosan, egyre több mikonazolt köt meg. Bár egy szokásos szőrés nem 

tart 24 órán keresztül, mégis a lehetséges hatóanyagmegkötés miatt a cellulóz-nitrát 

szőrı nem alkalmas az oldat csíramentesítı szőrésére.  
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5.4. Stabilitásvizsgálatok  

5.4.1. Fotostabilitás 

A kívánatos oldékonyság elérése mellett az összetétel stabilitásának biztosítása is 

elengedhetetlen a gyógyszerfejlesztés során. Mivel irodalmi adatok alapján a mikonazol 

fényérzékeny vegyület, ezért feltételezhetı, hogy a besugárzás során keletkezik a 

legtöbb szennyezı- és bomlástermék (Ph.Eur.6). Annak érdekében, hogy a kidolgozott 

összetétel stabilitását igazoljam, elızetes fotostabilitási-vizsgálatokat végeztem, amely 

során LC-MS/MS módszer segítségével azonosítottam a fı bomlástermékeket a látható 

fény- és UV- hatásnak kitett mintákban.  

Az 26. ábrán a „Photostability testing of new active substances and medicinal products” 

(CPMP/ICH/279/95) ajánlásainak megfelelı körülményeken tárolt minta DAD és TIC 

kromatogramjai láthatók. A kromatogramok alapján nyolc lehetséges szennyezı és 

bomlástermék jelent meg a mintákban, ezeket az ábrán számokkal jelöltem. Ezen 

vegyületek jellemzı adatait és lehetséges szerkezetüket a 25. táblázatban foglaltam 

össze. 

 

 
26. ábra:   Látható fény- és UV-hatásnak kitett mikonazol tartalmú minta DAD és TIC 

kromatogramjai  
Felsı ábra: Látható fény- és UV-hatásnak kitett mikonazol tartalmú minta TIC 

kromatogramja  
Alsó ábra: Látható fény- és UV-hatásnak kitett mikonazol tartalmú minta DAD 

kromatogramja 
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25. táblázat: UV- és látható fény-hatásnak kitett minta szennyezıi és bomlástermékei 

Feltételezett 

szerkezet 

Száma Retenciós 

idı (perc) 

Molekulatömeg 

(Da) 

Fragmens 

ionok (m/z) 

Megjegyzés 

 

 

1 1,06 256  

Szennyezı 

(A) 

MKNZ – Cl – 2H 2 4,5 378 159,203 
Bomlás-

termék 

MKNZ – Cl – 2H; 

izomer 
3 4,8 378 

213, 

246/248, 

258, 

281/283, 

293 

Bomlás-

termék 

MKNZ – Cl – 2H 

+ OH 
4 4,94 394 139, 240 

Bomlás-

termék 

 

5 6,2 363 
117, 152, 

159, 188 

Szennyezı 

(C) 

MKNZ + CH3 6 6,7 429 173 
 

 

MKNZ + OH 7 8,7 430 159, 255 
 

 

MKNZ izomer 8 10,9 414 69, 159 
Szennyezı 

(D, F, G) 

MKNZ = mikonazol 

 

A kromatogramon jelölt nyolc vegyületbıl három gyógyszerkönyvi szennyezıt, három 

bomlásterméket és két ismeretlen eredető anyagot azonosítottam. Ezen eredmények 

alapján az alkalmazott analitikai módszer alkalmas a bomlás- és 

szennyezıkomponensek azonosítására. 
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5.4.2. Gyorsított stabilitásvizsgálat 

 

A kidolgozott oldószerrendszer és a hatóanyag stabilitásának meghatározására gyorsított 

stabilitásvizsgálatot végeztem. A vizsgálatok során nemcsak a készítmény stabilitását, 

hanem különbözı csomagolóanyagokkal (forrasztott ampulla, fiola + dugó állítva, fiola 

+ dugó fejjel lefelé) szembeni kompatibilitását is ellenıriztem. Mivel az oldatokat 

különbözı üvegekbe töltöttem, ezért a különbözı tartályok által okozott változások is 

nyomon követhetık voltak. Az 27. ábrán a 12 hónapig tárolt, 20 mg/ml mikonazol 

tartalmú minták stabilitásvizsgálatának eredményét mutatom be. 

 
27. ábra:  2, 6, 9 és 12 hónapig tárolt mikonazoltartalmú minták hatóanyagtartalma és az összetétel 

pH-ja  
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Az ábrán látható, hogy sem a hatóanyag mennyisége, sem az oldat pH-ja nem változott 

jelentısen a tárolás hatására egyik tartályban sem 6 hónapig. A 9. hónap után a fiolában 

dugóval fejjel lefelé tárolt mintákban azonban az oldat hatóanyagtartalma csökkent. 

Ennek lehetséges magyarázata az az ismert jelenség, hogy a mőanyag dugó képes 

hatóanyagot megkötni bizonyos esetekben. Ezzel ellentétben az ampullába és az álló 

fiolákba (ledugózva) töltött oldatok hatóanyagtartalma nem változott. A mintákat 

szemmel ellenırizve, nem volt látható változás 9 hónapon át, azonban 12 hónap után 

opaleszcencia jelei mutatkoztak. Ezért a mikonazol tartalom meghatározása elıtt az 

oldatokat 0,22 µm pórusátmérıjő membránszőrın szőrtem. A hatóanyag tartalom 

meghatározása igazolta, hogy az opálosság az oldatból kivált mikonazol hatására 

keletkezett: a visszamért farmakon mennyisége fiolában állítva tárolva és ledugózva 

15,31 ± 1,67 mg/ml, fiolában dugóval fejjel lefelé tárolva 16,88 ± 0,13 mg/ml, 

ampullában 17,95 ± 1,17 mg/ml volt. Az oldatok pH-ja a tárolás során nem változott 

(pH 3,56 ± 0,03) és a tartály és oldat össztömege is konstans maradt. Ez arra utal, hogy 

sem folyadékfelvétel, sem folyadékvesztés nem történt a tárolás ideje alatt. 

Vizsgálataim során nemcsak tartalmi meghatározást végeztem, hanem a korábban 

kidolgozott összetételő oldószerrendszerben oldott mikonazol bomlástermékeit és 

szennyezıit is azonosítottam. Az azonosított vegyületeket és az összbomlástermék 

százalékos arányát a kilenc hónapos gyorsított stabilitásvizsgálaton átesett mintákon 

mutatom be, mert ez volt az utolsó mérési idıpont, amikor mindhárom tárolási mód 

során változatlan maradt a mikonazoltartalom a kezdeti idıponthoz képest.  

A gyorsított stabilitásivizsgálatok során a 9 hónapig tárolt mintákban azonosított 

szennyezıket és bomlástermékeket a 26. táblázat foglalja össze.  

 

26. táblázat: Azonosított bomlás és szennyezı komponensek 9 hónapos tárolást követıen 

Feltételezett 

szerkezet 

Száma Retenciós 

idı (perc) 

Molekulatömeg 

(Da) 

Fragmens 

ionok (m/z) 

Megjegyzés 

MKNZ – Cl – 

2H + OH 

4 4,94 394 139, 240 Bomlás-

termék 

MKNZ + CH3 6 6,7 429 173  

MKNZ izomer 8 10,9 414 69, 159 Szennyezı 

(D, F, G) 
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A gyorsított stabilitásivizsgálatokban mért adatokkal összehasonlítva a látható fény- és 

UV- hatásnak hatásnak kitett mintákat, jól látható, hogy a 9 hónapig tárolt minták esetén 

jóval kevesebb típusú és mennyiségő szennyezı és bomlástermék keletkezik. Az 

összbomlástermékek aránya a mikonazolhoz képest 1,0367 ± 0,0422 %. 
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6. Következtetések 

 

 

Értekezésemben azt a fejlesztési és kutatói munkát mutattam be, amelyet rossz 

vízoldékonysággal rendelkezı azol típusú vegyületek parenterális gyógyszerformába 

történı formulálása során végeztem. 

Az értekezés új tudományos eredményei: 

• Az oldékonyságnövelési kísérletek során megállapítottam, hogy a fejlesztéshez 

alkalmazott segédanyagok jelentıs oldékonyságjavulást biztosítanak azol típusú 

hatóanyagok parenterális készítményeinek elıállításához. A vizsgált két 

modellvegyület – a mikonazol és a ketokonazol – oldékonysága nagymértékben 

növelhetı pH beállítók, koszolvensek és felületaktív anyagok segítségével. 

• Kidolgoztam olyan kettıs, illetve hármas oldószerrendszereket, amelyek 

szinergista oldékonyságnövelı hatásukkal számottevıen javították mind a 

mikonazol, mind a ketokonazol oldékonyságát. A legjelentısebb 

oldékonyságnövekedést egy 5 % poliszorbát 80 + 25 % etanol + ammónium-

acetát (pH 3,1) oldattal értem el. Ez a rendszer a mikonazol esetében 

42,46 ± 1,45 mg/ml, a ketokonazol esetében 158,53 ± 30,40 mg/ml hatóanyag 

oldására képes. Ez az érték a mikonazol esetén négyszer több, mint a korábban 

forgalomban lévı készítményben oldott hatóanyagtartalom.  

• Bizonyítottam, hogy az oldószerrendszer összetételének optimalizálása révén az 

alacsonyabb koncentrációban jelen lévı segédanyagok hasonló 

oldékonyságnövelési kapacitással rendelkeznek, mint az optimalizálás elıtt, és 

alacsonyabb koncentrációjuknak köszönhetıen feltehetıen kisebb a toxicitásuk. 

• További optimalizálás során, a rendszer alkalmazhatóságát figyelembe véve a 

hígítás hatására végbemenı folyamatokat is ellenıriztem. Igazoltam, hogy a 

kidolgozott oldószerrendszer stabil marad különbözı infúziókkal történı hígítás 

után. A végsı összetételben a poliszorbát 80 és az etanol a lehetı 

legoptimálisabb koncentrációban van jelen mind a fiziológiai elviselhetıség, 

mind a szolubilizáló hatás szempontjából.  
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• Bizonyítottam, hogy mind az autoklávozás, mind a membránszőrés – némi 

kitétellel – alkalmas az összetétel sterilezésére. A membránszőrés használatánál 

rámutattam a megfelelı szőrıanyag kiválasztásának fontosságára: a vizsgált 

szőrık közül a cellulóz-nitrát inkompatibilis a rendszerrel.  

• Kidolgoztam egy új LC-MS/MS módszert, amelynek segítségével a látható 

fény- és UV- hatásnak kitett mintákban azonosítottam gyógyszerkönyvi 

szennyezıket és bomlástermékeket, valamint két egyéb termék feltételezhetı 

szerkezetét is meghatároztam.  

• Vizsgálataim során az összetételben oldott mikonazol bomlástermékeit és 

szennyezıit azonosítottam 12 hónapos gyorsított stabilitásvizsgálatot követıen, 

valamint látható fény- és UV- hatásnak kitett mintákban is. Az utóbbi mintákat 

összehasonlítva a kilenc hónapig tároltakkal megállapítottam, hogy a kilenc 

hónapig tárolt minták az azonosított vegyületek közül csak hármat tartalmaztak, 

azokat is jóval kisebb mennyiségben, mint a látható fény- és UV- hatásnak kitett 

minták.  Ezek az eredmények igazolják az összetétel stabilitását.  

 

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága:  

• A munkám során mikonazol ill. ketokonazol tartalmú parenterális készítményt 

(koncentrátum infúzióhoz) fejlesztettem, amely szabadalmaztatását követıen 

alkalmas lehet gyógyszeripari elıállításra. 

• Az oldékonyságnövelési kísérletek során több olyan hármas oldószerrendszert 

dolgoztam ki, amelynek oldékonyságnövelı hatása terápiásan alkalmazható 

mennyiségben oldja fel mind a mikonazolt, mind a ketokonazolt és feltevések 

szerint egyéb rosszul oldódó antifungális imidazolvegyületeket is. Az összetétel 

kidolgozásának gyakorlati haszna nem feltétlenül korlátozódik parenterális 

alkalmazásra, hiszen ezzel a gyógyszerformával szemben támasztott 

követelmények több esetben felülmúlják a belsıleges vagy külsıleges 

készítményekkel szemben támasztottakat. 

• Az optimalizálási kísérletek rámutattak arra, hogy a kidolgozott hármas 

oldószerrendszer komponenseinek mennyiségének változtatásával a 

haszon/kockázat arány figyelembevételével a készítmény formulálható. 
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7. Összefoglalás 

 
A rossz oldékonyság, valamint az ebbıl adódó folyékony gyógyszerformákat érintı 

nehézségek megoldása a gyógyszertechnológia egyik legfontosabb feladata. A probléma 

fontosságát mutatja, hogy a rendelkezésre álló vegyületek mintegy 10-30 %-a, az 

újonnan kifejlesztett molekulák 60-70 %-a rossz vízoldékonysággal rendelkezik.  

A probléma megoldására oldékonyságnövelési technikákat alkalmaznak, ezek gondos 

kiválasztása és egy megfelelı oldószerrendszer kidolgozása összetett kutatói feladat. 

Különösen igaz ez az intravénás készítmények esetében. Ebben az esetben olyan 

oldékonyságnövelı módszereket kell alkalmazni, amely a hatóanyag tulajdonságain túl 

figyelembe veszi a szervezet sajátosságait is. Külön figyelmet kell fordítani az egyes 

segédanyagok lehetséges hemolizáló hatására, az összetétel pH értékére és annak 

sterilezhetıségére is. 

Munkám során két rosszul oldódó azol típusú vegyület (ketokonazol és mikonazol) 

intravénás készítménybe történı formulálását valósítottam meg. A modellhatóanyagok a 

klinikumban egyre nagyobb számban megjelenı gombás fertızések kezelésére 

alkalmasak, a gyógyszerforma kidolgozása lehetıséget teremt a szisztémás 

mikózisokban korlátozottan rendelkezésre álló parenterális készítmények bıvítésére. 

A kísérletek során pH módosító szerek, koszolvensek és felületaktív anyagok 

használatával és ezek optimális kombinációival jelentıs oldékonyságnövelést értem el a 

mikonazol és a ketokonazol esetén. Elıbbi esetén 42 000, utóbbi esetén 9000-szeres 

oldékonyság javulás történt, amely mindkét esetben biztosítja az intravénás adagoláshoz 

szükséges terápiás dózist. Ezt követıen az oldószerrendszer segédanyag összetételét 

optimáltam úgy, hogy annak oldékonyságnövelı kapacitása nem romlott, így a klinikai 

szempontból érvényesülı elıny/kockázat arányt növeltem. Megvizsgáltam az 

mikonazoltartalmú összetétel sterilezhetıségét mind autoklávban, mind pedig 

membránszőrık alkalmazásával, amely során igazoltam, hogy a hısterilezés és a szőrés 

is – némi megszorítással – alkalmazható a készítmény csíramentesítésére. Az összetétel 

eltarthatóságát gyorsított stabilitásvizsgálat segítségével határoztam meg, amely során a 

megjelenı bomlástermékek lehetséges szerkezetét és mennyiségét LC-MS/MS 

módszerrel azonosítottam. 
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8. Summary 

 

Poor water solubility of active pharmaceutical ingredients is a great issue in 

pharmaceutical development. This issue is prominently important in formulating a 

liquid dosage form and is underlined by the fact that 10-30 % of marketed drugs have 

solubility problems and almost 60 % of compounds coming from early preclinical 

development exhibit low solubility.  

The need to overcome this problem led to several methods of formulating parenteral or 

oral medications of poorly soluble chemicals, but choosing the appropriate technique, 

especially in case of parenteral administration is a complicated task. In the latter case it 

is also very important to pay attention to the physiology of the human body, including 

the possible haemolysing effect of the excipients, the pH of the composition and the 

effect of sterilization on the formulation. 

The aim of my work was to formulate an intravenous solution containing an azole type 

antifungal (itraconazole, ketoconazole, miconazole). The model drugs can be used to 

parenterally treat the ever growing number of systemic mycoses, and the formulation of 

the composition expanded the choice of such preparations, which are presently quite 

limited. 

A substantial solubility enhancment was achieved with the use of pH adjusters, co-

solvents, surfactants and their optimal combinations. In case of micoanzole a 42 000 

fold, in case of ketoconazole an 9 000 fold increse in solubility was achieved, which in 

both cases exeeded the therapeutically effective dose. Optimization of the concentration 

of the excipients in the composition was performed in such a way that the solubilizing 

capacity of the preparation did not deteriorate, therefore the benefit/risk ratio was 

increased. The effect of sterilizing the composition containing miconazole was also 

evaluated and it was concluded that both heat sterilization and sterilizing filtration – 

with certain restrictions – can adequately be used for the sterilizing of the composition. 

The storage time of the composition was determined by perfroming accelerated stability 

tests, during which the possible structure and quantity of the impurities and formed 

degradation products was determined using an LC-MS/MS method. 
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