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Bevezetés  

 

Az oldódás jelentıségére Joseph Carson, a pennsylvaniai egyetem tanára 

már 1863-ban rámutatott 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. 

 

Megállapítása a mai napig helytálló és fontos, hiszen napjainkban a  

rendelkezésre álló vegyületek mintegy 10-30 %-a, az újonnan kifejlesztett 

molekulák 60-70 %-a vízben rosszul oldódik. Ezen gyógyszermolekulák 

nem megfelelı vízoldékonysága továbbra is komoly nehézséget jelent 

terápiás felhasználásuk szempontjából annak ellenére, hogy a 

gyógyszerfejlesztık a rossz vízoldékonyság,valamint az ebbıl adódó 

folyékony gyógyszerformákat érintı problémák megoldásán hosszú ideje 

dolgoznak.  

 

A fentieken túl, a kutatásban napjainkban 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 alakítani. Egy meglévı molekula 

oldékonyságának javítása növeli a hatóanyag biohasznosulását és 

hatékonyságát, amely nem csak tudományos és gyógyászati szempontból 

releváns, hanem – nem elhanyagolható módon – jelentıs piaci értéket is 

teremt. Ezen túlmenıen a már ismert hatóanyagokat tartalmazó 
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készítmények átformulálása (ún. szupergenerikus készítményekké) további 

terápiás lehetıségeket nyithat meg, és a termék szabadalmi védettségét is 

növelheti. Egy készítmény átformulálása sokkal kevesebb anyagi 

ráfordítást igényel, mint egy új hatóanyag kidolgozása és 

gyógyszerkészítménnyé történı kifejlesztése.  

 

A rosszul oldódó vegyületek folyékony gyógyszerformába történı 

elıállításánál számos kutató és fejlesztı kísérelte meg és jó néhány 

oldékonyságnövelési módszer ismert a gyógyszertechnológiában, mint pl. 

pH változtatás, koszolvensek, felületaktív anyagok alkalmazása, illetve 

liposzómák vagy mikro- és nanoemulziók készítése.  

 

Fontos megemlíteni a különbséget azon eljárások között, amelyek az egyes 

gyógyszermolekulák látszólagos oldékonyságát növelik és ezzel szilárd 

gyógyszerformában mutatott farmakokinetikai tulajdonságait módosítják; 

vagy a molekulák valódi, egyensúlyi oldékonyságát változtatják meg. Ez 

utóbbi módszereket lehet folyékony gyógyszerformáknál elınyösen 

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 technika kiválasztása különös odafigyelést igényel. 

Egyes technikákat csak korlátozottan, másokat pedig egyáltalán nem lehet 

alkalmazni, hiszen ebben az esetben olyan oldékonyságnövelı módszereket 

kell választani vagy fejleszteni, amelyek a hatóanyag tulajdonságain túl a 

szervezet sajátosságait is figyelembe veszi. 
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Célkitőzés  

 

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 modell hatóanyagok 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 komponenseket – 

mint pl. a mikonazol esetében a korábban forgalmazott termékben lévı 

Cremophor EL –, amely káros mellékhatásokat idézhet elı.  

 

Kísérleteim során célul tőztem ki:  

1)  az azol típusú hatóanyagok oldékonyságának növelését a Ph.Hg. 

VIII-ban hivatalos 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- 
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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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Módszerek  

 

Az oldékonyságnövelési kísérletek során a modellként használt mikonazol 

oldékonyságát a következı rendszerekben vizsgáltam: 

� pH módosító szerek (glükonát, foszfát, ammónium-acetát) 

� koszolvensek (propilénglikol, glicerin, makrogol, etanol) 

� felületaktív anyagok (poliszorbát 20, 60, 80) 

� kettıs kombinációk (ammónium-acetát + koszolvensek; 

ammónium-acetát + felületaktív anyagok) 

� hármas kombinációk (ammónium-acetát + etanol + poliszorbát) 

 A ketokonazol és itrakonazol oldékonyságát az oldékonyságnövelési 

kísérletek során kidolgozott hármas összetételrendszerben vizsgáltam. 

 

A kidolgozott oldószerrendszer segédanyag összetételének optimalizálási 

kísérleteit – mikonazol és ketokonazol tartalmú oldószerrendszerek esetén 

– három részre bontottam/osztottam: 

� poliszorbátkoncentráció csökkentése 

� etanolkoncentráció csökkentése 

� hígítás hatására végbemenı folyamatok ellenırzése. 

 

A sterilezhetıségi vizsgálatokat mikonazol tartalmú készítménnyel 

végeztem. A vizsgálatok során a hısterilezés és membránszőrés hatását 

ellenıriztem. A membránszőrıkkel statikus szőrıvizsgálatot, 

membránkompatibilitási és buborék-pont érték meghatározási kísérleteket 

végeztem. 
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A fejlesztés végén a mikonazol tartalmú oldatokkal fotostabilitás- és 

gyorsított stabilitás vizsgálatokat (12 hónapig) is végeztem. 

 

A kísérletek során a mikonazolt, ketokonazolt és itrakonazolt tartalmazó 

készítmények hatóanyagtartalmának meghatározása HPLC-UV módszerrel 

történt Merck-Hitachi HPLC-UV készülékkel. 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 szennyezı és bomlástermékek azonosítása HPLC-MS/MS módszerrel 

történt Agilent 6410 Triplequad LC/MS készüléken scan és product ion 

módban, elektroporlasztásos ionizációval, pozitív üzemmódban.  
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Eredmények 

 

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 jóval több, mint a korábban forgalomban lévı 

készítményben oldott hatóanyagkoncentráció.  

� 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 terhelést jelentenek a szervezet számára. 
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� 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.  

� 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 a terner rendszerben 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.  
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Következtetések 

 

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 komponensei mennyiségének változtatásával a 

haszon/kockázat arány figyelembevételével a készítmény formulálható. 
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