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1 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÉS JELMAGYARÁZAT 
 

AM :  amidazofen  

ASA:  acetilszalicilsav 

COX:  ciklooxigenáz  

DF:  diklofenák-nátrium 

DSC:  differenciál pásztázó kalorimetria 

EHEC: etil(hidroxietil-cellulóz) 

EVAc:  etilén-vinil-acetát 

GP:  béta-glicerofoszfát 

HCl :   sósav 

HIV :  humán immundeficiencia vírus 

HLB :  hidrofil-lipofil egyensúly 

HPMC : hidroxipropil-metilcellulóz 

IBU :  ibuprofen 

IND :  indometacin 

KCl :  kálium-klorid 

LCST:  alsó kritikus szételegyedési hımérséklet 

NaCl:  nátrium-klorid 

NaOH: nátrium-hidroxid  

NaHCO3: nátriumhidrogén-karbonát 

NaCMC: nátrium-karboximetilcellulóz 

NSAID: nem-szteroid típusú gyulladáscsökkentı farmakon 

PAA:  poliakrilsavak  

PINIPAM : poli(N-izopropil akrilamid) 

PLA : polilaktisav 

PVA: poli(vinil-alkohol) 

PX:  piroxikám 

RSD:  relatív szórás 

SE:  cukorészter 

UCST: felsı kritikus szételegyedési hımérséklet 

5FU:  fluorouracil 
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c:  koncentráció 

c’:  mért koncentráció 

dT/t :  hımérsékletváltozás sebessége 

f:  frekvencia 

Φ:  peremszög 

G:  nyírási sebesség 

G’ :  tárolási modulusz 

G” :  veszteségi modulusz 

K :  minısítı állandó 

M :  forgatónyomaték 

n:  minta száma 

pK a:  savi disszociációs állandó logaritmusa (pKa=−log10 Ka) 

R2:  lineáris regresszió 

η:  viszkozitás 

t:  vizsgálati idıtartam 

t1/2:  felezési idı 

t1/2
β:  biológiai felezési idı 

T:  hımérséklet 

T2:  termális gélesedési hımérséklet 

τ:  nyíróerı 

V:  térfogat 

Vm:  minta térfogata 

Vo:  tartály térfogata 
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2 BEVEZETÉS 

 

 Gyakorló orvosként számos esetben találkozom különbözı mértékő fájdalmat és 

nyelési nehezítettséget okozó nyelıcsıgyulladással, amelynek hatékony kezelése 

gyakran nehézségekbe ütközik. A fájdalom és a gyulladás terápiájában többféle orálisan 

adagolható szisztémás hatású gyógyszerforma (tabletta, kapszula, csepp, oldat) ismert, 

azonban a gyógyszerek biohasznosíthatósága csökken azáltal, hogy a tápcsatornából 

felszívódó hatóanyagok nagy része a májban végbemenı first pass metabolizáció 

hatására lebomlik. A biohasznosíthatóság növelése érdekében az utóbbi évtizedekben 

világszerte számos kutatócsoport fejlesztett ki bioadhezív gyógyszerrendszereket, 

amelyek egyaránt alkalmasnak bizonyultak helyi és szisztémás hatású hatóanyagok 

(farmakonok) bevitelére különbözı - bukkális, nazális, gasztrointesztinális, rektális és 

vaginális – nyálkahártyafelszíneken keresztül1,2. 

 Sajnálatos módon azonban a nyelıcsıgyulladások lokális kezelésére alkalmas 

készítmény eddig alig ismert3,4, nyelıcsıben alkalmazható bioadhezív hatóanyagleadó 

rendszerrıl csupán néhány közlemény jelent meg az utóbbi évtizedben5,6,7,8,9,10.  

A nemzetközi szakirodalom alapos tanulmányozása ellenére egyetlen publikációt sem 

találtam az általam alapanyagként alkalmazott Metolose® hımérsékletváltozás hatására 

bekövetkezı termális gélesedési képességének nyelıcsıben történı felhasználásáról, 

ezért ez gyógyszertechnológiai szempontból újdonságnak számít.  

 A nagy múltú Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében Rácz István 

Professzor Úr vezetésével mőködı - a szabályozott hatóanyagleadás témakörében nívós 

eredményeket felmutató - kutatócsoport munkájába 2004 ıszén kapcsolódtam be 

doktoranduszként, ahol témavezetım Dr. Csóka Gabriella Adjunktus asszony 

irányításával végeztem tudományos tevékenységemet Dr. Klebovich Imre Professzor Úr 

útmutatásai alapján.  

 Doktori értekezésem, valamint az ennek alapjául szolgáló kutatómunka célja, 

hogy a különbözı etiológiájú nyelıcsıgyulladások kezelésére lokálisan alkalmazható 

bioadhezív, a nyelıcsıben testhımérséklet hatására gélesedı gyógyszerhordozó-

rendszer kialakítását bemutassa, amelyben hatóanyagként hagyományos nem-szteroid 

gyulladáscsökkentı farmakonokat (NSAID) alkalmaztam.  
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 Értekezésem bevezetı részében ismertetem az intelligens anyagok fogalmát, 

típusait, az alkalmazásukkal kialakítható reszponzív rendszereket, részletesen tárgyalom 

a termoreszponzivitás fogalmát, a gélrendszerek in situ kialakítására alkalmas polimerek 

típusait és legfontosabb jellemzıit. Ismertetem az adhézió fogalmát, a különbözı 

adhéziós elméleteket, a bioadhezív hatóanyagleadó rendszereket, a nyelıcsınek 

gyógyszerformulálási szempontból fontos anatómiai és fiziológiai jellemzıit, továbbá az 

alkalmazott nem-szteroid gyulladásgátló hatóanyagok, valamint a hatóanyagleadás 

módosítására szánt cukorészterek jellemzıit. 

 A kísérletes részben ismertetem az általam kialakított cellulóz alapú 

termoreszponzív és bioadhezív gélek reológiai tulajdonságait, valamint a termális 

gélesedést befolyásoló tényezıket. Az in vitro hatóanyagleadást és penetrációt bemutató 

vizsgálatokon keresztül hasonlítom össze a különbözı NSAID farmakonok alkalmazási 

lehetıségeit a kialakított gélrendszerben. Ezt követıen a hatóanyagleadás optimalizálása 

céljából segédanyagként alkalmazott cukorészterek hatását tanulmányozom. A gélképzı 

alapanyag szövetkárosító hatásának vizsgálatára in vivo szövettani vizsgálatokat 

végeztem, amelynek állatkísérletes eredményeit az értekezés záró részében ismertetem. 

 

 Munkám során olyan cellulóz alapú bioadhezív gyógyszerhordozó rendszert 

alakítottam ki, amely szobahımérsékleten szol állapotú, lenyelést követıen a 

nyálkahártyafelszínen egyenletesen szétterül, majd testhımérsékleten rövid idın belül 

gélesedik. A nyelıcsıben kialakult termogél konzisztenciája olyan, hogy nem okoz 

nyelési akadályt, irritációt vagy kellemetlenséget. A kialakított bioadhezív 

gélrendszerbıl a gyógyszeriparban széleskörben még nem alkalmazott cukorészterek 

segédanyagként történı felhasználásával jelentıs mértékő hatóanyagfelszabadulást 

értem el, ezáltal tovább csökkenthetı a hatóanyag mennyisége és a mellékhatások 

kialakulásának esélye. 
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3 IRODALMI HÁTTÉR 
 

 A nyelıcsı nyálkahártyájának gyulladása naponta emberek millióinak életét 

keseríti meg világszerte, amelynek hátterében elsısorban a gastro-oesophagealis reflux-

betegség, különbözı fertızések, valamint – a medicina látványos fejlıdése 

következtében egyre gyakrabban és korábbi stádiumban felfedezésre kerülı - különbözı 

eredető tumoros betegségek kombinált (sugár-és kemoterápiás) kezelése áll.  

 Gyakorló fül-orr-gégészként számos esetben találkozom olyan betegekkel, 

akiknél a fej-nyaki régió rosszindulatú daganatainak sugárkezelése következtében a 

tápcsatorna felsı szakaszán különbözı mértékő, fájdalmas nyálkahártya-laesiok 

(mucositis, stomatitis, oesophagitis, kisebb-nagyobb fekélyek) alakulnak ki, amelyek 

akár hónapokig jelentıs mértékben akadályozzák a táplálékfelvételt. Az életminıséget 

ilyen módon hátrányosan befolyásoló nyelıcsıgyulladás leküzdésére ezért minden 

lehetséges eszközzel törekedni kell.  

A gyógyszerészeti tudományok utóbbi évtizedekben tapasztalt robbanásszerő 

fejlıdése ellenére eddig egyetlen gyógyszerkészítmény sem közelítette meg a tökéletes 

gyógyszer ideálját, amely a megfelelı helyen a megfelelı ideig képes biztosítani az 

optimális hatóanyagkoncentrációt mellékhatások kifejtése nélkül úgy, hogy az adagolás 

módja és gyakorisága kényelmes, továbbá íze és kereskedelmi ára elfogadható legyen a 

betegek számára, mindezek mellett pedig kémiailag stabil, olcsón elıállítható és 

reprodukálható. A hagyományos gyógyszerformákkal az elıbb felsorolt követelmények 

sajnos nem teljesíthetık maradéktalanul11.  

Az 1980-as évek végén azonban új fejezet nyílt a gyógyszerkutatásban, mivel az 

intelligens anyagok megjelenése és a felhasználásukkal kialakítható reszponzív 

rendszerekbıl a hatóanyagfelszabadulás egyedülálló módon a környezeti paraméterek 

megváltoztatásával befolyásolható.  

Ennek eredményeképpen a hagyományos gyógyszerformák mellett számos új 

típusú hatóanyagleadó rendszer jelent meg (3.1.1.2.), amelyek egyre jobb hatásfokkal és 

nagyobb biohasznosíthatósággal rendelkeznek. 
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3.1 Intelligens anyagok12 
 

Az utóbbi 150 év alatt lezajlott tudományos és technikai forradalomnak és az 

ezzel párhuzamosan fejlıdı ipari technológiának köszönhetıen napjainkban lehetıség 

nyílt olyan korszerő, szintetikus anyagok elıállítására, amelyek a különbözı anyagokra 

jellemzı elınyös tulajdonságokat magukban egyesítve célzottan egy adott feladat 

elvégzésére alkalmasak (engineered materials).  

Az ilyen intelligens anyagok egyik prototípusa az Amerikai Egyesült 

Államokban 1967-ben kifejlesztett speciális üveg volt, amely látható fény hatására 

reverzibilis módon besötétedett. A szemüveglencsék gyártására kiválóan alkalmas 

fototrop üvegnél két különbözı jelenség – a kémiai egyensúly és a fényáteresztı 

képesség – összekapcsolása eredményezett új tulajdonságot. 

 Az intelligens anyag fogalma mintegy 20 évvel ezelıtt jelent meg az 

irodalomban és az intelligens jelzı itt átvitt értelemben az anyagnak az új helyzetekhez 

való gyors és rugalmas alkalmazkodóképességét jelöli. Az angolszász irodalomban 

gyakran az „intelligent”, „smart”, „responsive”, „adaptive”  jelzıkkel is 

találkozhatunk. Ide sorolhatók többek között az olyan alkalmazkodásra képes anyagok, 

mint a piezoelektromos anyagok, amelyek szilárd halmazállapotuk ellenére elektromos 

vagy mágneses térben reverzibilis alakváltozásra képesek, vagy például az orvosi 

gyakorlatban is használható alakmemóriával rendelkezı - elzáródott erek újbóli 

megnyitására kiválóan alkalmas - mőanyag vagy fém sztentek. Ez utóbbiakra jellemzı, 

hogy alakjukra - amelyet egy kritikus hımérséklet felett hoznak létre – a kritikus 

hımérséklet alatt bekövetkezı maradandó alakváltozás után is emlékezni fognak. 

Az intelligens anyagok tehát olyan alkalmazkodásra képes funkcionális anyagok, 

amelyek környezetük állapotának egy vagy több jellemzıjét érzékelik, majd ezt a „jelet” 

feldolgozva állapotuk megváltoztatásával válaszolnak.  

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az anyagok szenzorok és effektorok is egyben. 

Az érzékelı funkció leggyakrabban az anyag és a környezete közötti egyensúly révén 

valósulhat meg, amely lehet kémiai, mechanikai vagy termodinamikai egyensúly. A 

környezeti paraméterek megváltozása (stimulus vagy inger) következtében új egyensúlyi 

állapot jön létre, melyben az anyag már más tulajdonságokkal rendelkezik. Az 

alkalmazkodást tehát környezeti stimulus indukálja. A stimulus indukálta reszponzív 
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rendszerekre a gyors reakciókészség, a nem-lineáris inger-válasz kapcsolat (a környezeti 

hatás kis változására igen nagyfokú tulajdonságbeli változás következik be), valamint 

bizonyos esetekben a reverzibilitás jellemzı. 

A környezetük változásaihoz gyorsan alkalmazkodó ún. reszponzív vagy 

intelligens anyagok közül szenzitivitásuknak és felhasználhatóságuknak köszönhetıen 

napjainkban az intelligens polimergélek kutatása folyik a legintenzívebben. A 

polimergélek széleskörő orvosbiológiai felhasználást tesznek lehetıvé, alkalmazásukkal 

többek között a tünetek intenzitásától függı szabályozott hatóanyagleadó rendszer 

valósítható meg.  

3.1.1 Intelligens polimergélek 

 

3.1.1.1 Gélek fogalma, csoportosítása 

 

A legalább kétkomponenső gélek a kohezív rendszerek csoportjába tartozó olyan 

háromdimenziós térhálós vázszerkezettel rendelkezı kolloid rendszerek, amelyek 

viszonylagos alakállandósága - a váztól térbelileg el nem különülı - nagy mennyiségő 

folyadék jelenléte esetén sem szőnik meg13. A térhálós szerkezetet összetartó erık 

alapján a gélek két csoportba sorolhatóak. 

• Az irreverzibilis kohezív rendszerek csoportjába tartozó kémiai gélekben a 

részecskék között stabil kémiai kötések (kovalens kötések) alakulnak ki, amelynek 

következtében nemcsak a közeg, hanem a részecskék is folytonos vázat képeznek, 

megvalósítva ezzel a végtelen molekulatömegő térhálót. Ilyen kémiai gélek például a 

térhálós gélek (pl.: PVA gél), a szilárd-gáz xerogélek (pl.: gyógyászati szenek) vagy 

a szilárd-folyékony xerogélek (pl.: pórusos katalizátor folyékony közegben). 

• A reverzibilis kohezív rendszerek csoportjába tartozó fizikai gélek 

vázszerkezetét viszont gyenge fizikai erık (asszociációs, hidrogén-kötés) tartják 

össze, ezért kevésbé alaktartók, így már kis erı hatására is folynak. Ilyen fizikai 

gélek a polimergélek (pl.: zselatin) vagy a micellagélek (pl.: Na-sztearát-gél), 

amelyek melegítéssel illetve hígítással diszperz rendszerekké alakíthatók. 

Amennyiben a diszperziós közeg víz, abban az esetben hidrogélekrıl beszélünk14.  
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A hidrogélek a polimerek azon speciális csoportjába tartoznak, amelyek 

hidrofilitásuknak köszönhetıen vizes közegben nagymennyiségő vizet képesek 

abszorbeálni és magukban tartani, oldódás nélkül képesek duzzadni, mindezek mellett 

pedig biokompatibilisek15,16. 

A polimergél elnevezés a gélszerkezet felépítésére utal, melyben a térhálós szerkezet 

ismétlıdı alegységek (monomerek) összekapcsolódásaként jön létre. 

 

3.1.1.2 Gélek tulajdonságai 

 

A gélek átmenetet képeznek a szilárd és a folyékony halmazállapot között, nagy 

folyadéktartalmuk miatt azonban fizikai tulajdonságaik inkább az oldatokéhoz 

hasonlítanak. Könnyen deformálhatók és alaktartók, amely a gélben szerteágazó 

polimerváznak köszönhetı. A polimerváz megakadályozza, hogy a folyadékfázis 

kifolyjon a gélbıl, a folyadék viszont megakadályozza a laza térhálós szerkezet 

összeomlását. A polimergélek környezetükkel egyensúlyban lehetnek. Az egyensúlyi 

térfogat a folyadékmolekulák duzzasztó (ozmotikus) hatásának, valamint a polimer-

molekulákban e deformáció ellen ébredı visszahúzó erı hatásának a következménye. 

Egyensúlyban ezek a hatások természetesen kiegyenlítik egymást.  

A polimergélek egyedülálló tulajdonsága, hogy a környezeti paraméterek (pl.: 

pH, hımérséklet, elegyösszetétel, vagy elektromos/mágneses tér) kismértékő 

megváltozására térfogatuk megváltoztatásával válaszolnak17. Megfelelı módszerrel 

(térhálósítás) olyan gélszerkezet alakítható ki, amelyben a hatóanyag molekuláinak 

mérete nagyobb, mint a hálóláncok közötti átlagos távolság, így ebben az esetben a 

hatóanyag alapvetıen nem képes a gélbıl kioldódni. Amennyiben a gél szerkezetében 

külsı hatással térfogatváltozást (duzzadást) idézünk elı, a hálóláncok közötti távolság 

növekszik, ezáltal a gélbe inkorporált hatóanyag felszabadulásának már nincsenek 

méretbeli, illetve geometriai akadályai, ezáltal a kioldódási sebesség jelentısen 

növelhetı. A polimergélek térfogatának ilyen módon való befolyásolása magában rejti a 

szabályozott hatóanyagleadás lehetıségét. 

Összehasonlítva a hagyományos gyógyszerekkel a szabályozott hatóanyagleadást 

biztosító gyógyszerhordozó rendszerek alacsonyabb hatóanyagmennyiséggel biztosítják 

ugyanazt a terápiás hatást kedvezıbb mellékhatás profil, ritkább adagolás és 
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alacsonyabb elıállítási költségek mellett, ennek megfelelıen tulajdonságaik tekintetében 

már jobban hasonlítanak az „ideális gyógyszerhez”.  

Az intelligens anyagokkal kialakított gyógyszerhordozó rendszerek 

hatóanyagleadása többféleképpen befolyásolható, ennek alapján a 

gyógyszerkészítmények a következıképpen csoportosíthatóak18: 

 

• Hagyományos gyógyszerformák                     (tabletta, kúp, oldat, kenıcs stb.) 

• Nyújtott hatóanyagleadó rendszerek                     (sustained release) 

• Szabályozott hatóanyagleadó rendszerek                   (controlled release) 

• Célzott hatóanyagleadó rendszerek                  (targetable delivery) 

• Pulzáló hatóanyagleadó rendszerek                    (pulsatile drug delivery) 

 

Doktori értekezésemben a szabályozott hatóanyagleadást biztosító, polimergél alapú, 

stimulus indukálta gyógyszerhordozó rendszer formulálását mutatom be, ezért 

értekezésem a továbbiakban ezeknek a rendszereknek az ismertetésével folytatom.  

3.1.2 Stimulus indukálta gyógyszerhordozó rendszerek 

 

A stimulus indukálta gyógyszerhordozó rendszereket vezérelhetıségük alapján belsı 

illetve külsı stimuláló erık által szabályozott rendszerekbe sorolhatjuk19. 

Felhasználhatóságuk alapján mindkét csoporton belül megkülönböztethetık: 

 

• egyszeri választ adó irreverzibilis rendszerek (single pulse)  

• többszöri választ adó, reverzibilis vagy pulzáló rendszerek (multi pulse) 

 

3.1.2.1 Belsı stimuláló erık által szabályozott rendszerek  

 

 A belsı stimuláló erık által szabályozott rendszerek a szervezetben végbemenı 

cirkadián változások érzékelésével szabályozzák a hatóanyagleadást. Létjogosultságuk 

vitathatatlan, mivel a farmakokinetikai paramétereket - a szervezetben napszaki ritmus 

szerint zajló változások - szignifikánsan befolyásolják (pl.: a szervezet víztereinek pH-

értékében bekövetkezı változás, testhımérsékletváltozás, endogén anyagok 
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koncentrációváltozása, a vér viszkozitásának változása, a máj metabolizáló 

képességének napszaki ingadozása20).  

 Számos kutatócsoport munkája egyértelmően bizonyította, hogy a gyógyszeres 

terápia tervezésekor figyelembe kell venni a szervezetben végbemenı periodicitást, és 

ennek megfelelıen kell a gyógyszerek adagolását, illetve a hatóanyagok felszabadulását 

megtervezni.  

Amennyiben a gyógyszerhordozó rendszerbıl történı hatóanyagleadás 

sebességét és mértékét egyszeri dózisban a várható biológiai órához igazítjuk, a 

hatóanyagfelszabadulás idıkontrollált lesz (single pulse). Amennyiben egy auto-

feedback mechanizmus által vezérelt hatóanyagleadó rendszert alkalmazunk, amely a 

szervezet belsı paramétereit érzékelve, azok intenzitásától függıen biztosítja a 

hatóanyagleadást, úgy egyszeri adagolással a szervezet igényeinek megfelelıen 

kezelhetnénk a betegséget.  

Az ilyen módon a szervezetbe került hatóanyag kiváltva a biológiai hatást, 

megváltoztatja a szervezet jeleit, amely végsı soron befolyásolja a hatóanyag leadását 

(multi pulse). 

3.1.2.2 Külsı stimuláló erık által szabályozott rendszerek 

 

A külsı stimuláló erık által szabályozott rendszerek esetében megkülönböztethetıek: 

 

• ozmotikusan kontrollált rendszerek, 

• polimerek oldódásán alapuló rendszerek, 

• polimerek olvadásán alapuló rendszerek (single pulse rendszerek), 

• pH-szenzitív hatóanyagleadó rendszerek, 

• kémiai anyagok vagy enzimek által szabályozott rendszerek, 

• fotoszenzitív rendszerek (multi pulse rendszerek)21, 

• mágneseses tér által szabályozott rendszerek, 

• ultrahang által szabályozott rendszerek, 

• elektromos tér által szabályozott rendszerek, 

• hımérséklet által szabályozott (termoszenzitív / termoreszponzív) rendszerek. 
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3.1.2.2.1 Ozmotikusan kontrollált rendszerek 

 

 Az ozmotikusan kontrollált rendszerek egy polimerbevonatba ágyazott 

hatóanyagot tartalmazó magból állnak. A jó vízoldékonyságú farmakon általában szilárd 

formában van jelen, míg a bevonat ill. membrán szemi-permeábilis polimer 

felhasználásával készül.  

Az alkalmazás során a külsı környezetbıl (pl.: bélrendszerbıl) víz penetrál a 

magba, így megnı a rendszer ozmotikus nyomása, amely megrepeszti a polimerfalat, 

ezáltal a hatóanyag felszabadul.  

 

3.1.2.2.2 Polimerek oldódásán alapuló rendszerek 

  

A polimerek oldódásán alapuló rendszerek esetében a farmakon egy 

mikrokapszulázott vagy polimer által bevont magban található.  

A biológiai nedvekkel érintkezve a barrier polimer vastagsága az oldódás 

következtében csökken, végül az egész polimerfal feloldódik, így szabályozva a 

hatóanyagleadást.  

3.1.2.2.3 Polimerek olvadásán alapuló rendszerek 

 

A polimerek olvadásán alapuló rendszerekbıl történı hatóanyagleadás 

mechanizmusa nagymértékben hasonlít a 3.1.2.2.2. pontban ismertetett polimerek 

oldódásán alapuló rendszerekéhez, azonban ebben az esetben a hatóanyagleadást 

lehetıvé tevı polimerfal elvékonyodása a hımérsékletváltozás hatására létrejövı 

olvadás következtében jön létre. 

3.1.2.2.4 pH-szenzitív hatóanyagleadó rendszerek  

 

 A pH-szenzitív hatóanyagleadó rendszerek esetében a hatóanyagleadást a 

szervezet víztereinek pH-érték változása szabályozza. A pH-változásra a polimerek 

kémhatásuktól függıen duzzadással, illetve zsugorodással válaszolnak, amely végsı 

soron szabályozza a belılük történı hatóanyagfelszabadulást. Például a savas karakterő 

polimer alacsony környezeti pH esetén zsugorodik, mivel a savas csoportok protonált, 

nem ionizált formában vannak. Emelve a pH-t a savas csoport disszociál, és a polimer 
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duzzadni kezd. A bázikus karakterő polimerek esetében a folyamat ellentétes irányú. A 

pH-szenzitív hatóanyagleadó rendszerek napjainkban leginkább az orálisan adagolt 

készítmények területén kerülnek elıtérbe22, azonban daganatterápiában célzott 

hatóanyagleadó rendszereként is alkalmazzák (pH-szenzitív-liposzómák23,24).  

 A pH-szenzitív hatóanyagleadó rendszereknek különösen nagy jelentısége van 

gyomorfekély, illetve savtúltengés kezelésében, mivel a gyomor savtartalmára érzékeny, 

polimerrel ellátott szilárd gyógyszerforma kialakításával pulzáló hatóanyagleadás érhetı 

el25. 

 

3.1.2.2.5 Kémiailag stimulált rendszerek  

3.1.2.2.5.1 Glükózszenzitív hatóanyagleadó rendszerek 

 

Az inzulin dependens diabetes mellitus az inzulin felfedezése óta kezelhetı 

betegség, azonban nagyfokú fegyelmezettséget és nem utolsósorban a kezeléssel járó 

kellemetlenségek elviselését követeli meg a betegektıl. A naponta többszöri injekciózás 

az egyre modernebb injektáló eszközök ellenére sem fájdalommentes beavatkozás.  

A fenti problémák kiküszöbölésére jelenthet megoldást a glükózszenzitív 

hatóanyagleadó rendszerek kialakítása. A glükózszenzitív rendszerek három nagy 

csoportba sorolhatóak. 

• A glükóz-oxidáz tartalmú és a pH-szenzitív gélrendszer kombinálásával 

megvalósítható az inzulin adagolás szabályozása, ugyanis ebben az esetben a 

glükóz-oxidáz a glükózt glükoniksavvá alakítja, csökkentve ezáltal a rendszer 

pH-értékét. A pH-változás indukálta duzzadással az inzulin felszabadulása 

szabályozható. 

• A lecitin glükoproteinekkel és glükolipidekkel interakcióba lépve hormonszerő 

hatást, vagy akár sejtagglutinációt, sejtadhéziót idézhet elı. 

• A fenilboroniksav és származékai glükózzal komplex kialakítására képesek. Ez 

a komplex másik glükózmolekula jelenlétében disszociációra képes. 

Amennyiben ezt a glükóz-szenzitív rendszert polimergélbe helyezik, a glükóz 

jelenlétében kialakuló disszociáció a gél duzzadását okozza, amely szabályozza a 

gélbe inkorporált inzulin felszabadulását. 
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3.1.2.2.5.2 Enzimszenzitív hatóanyagleadó rendszerek 

 

 Ezek a rendszerek többnyire hidrogél alapúak és biodegradábilis polimerekbıl 

állnak, amelyek enzimek hatására elbomlanak, így az enzimek szenzorként és 

hatóanyagleadó rendszerként egyaránt alkalmazhatóak (ez esetben azonban a 

reverzibilitás nem valósítható meg).  

Alkalmazásukkal szervspecifikus hatóanyagleadó rendszer alakítható ki: a 

hatóanyag tartalmú dextránmátrix (pl. kapszula) a vastagbélig eljutva nem szenved 

változást, azonban a vastagbélbe kerülve az itt jelenlévı dextranáz enzim elbontja a 

poliszacharid dextránmátrixot, így a hatóanyag felszabadul (1. ábra). 

 

 

 

      

 

 

1. ábra: Hidrokortizon felszabadulása a dextrán kapszulából26 

 

0

20

40

60

80

100

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

idı  (óra)

H
id

ro
ko

rt
iz

o
n 

fe
ls

za
ba

du
lá

s 
(%

)

dextranáz enzim
bontó hatása



 17 

3.1.2.2.5.3 Antigénszenzitív hatóanyagleadó rendszerek 

 

 Az antigénszenzitív hatóanyagleadó rendszerek antigén-antitest kötések 

kialakulásán alapulnak. Az antitesten egy antigén felismerı hely található, ahol az 

antitest és antigén között különbözı kötések alakulnak ki, mint pl. elektrosztatikus 

kötések, hidrogénhíd-kötések, hidrofób interakciók (van der Waals kötések).  

Az antigénszenzitív hidrogéleket szabad antigént tartalmazó pufferbe helyezve a 

szabad antigén leszorítja a kötésekbıl a kötött antigént, mely a hidrogél duzzadásához 

vezet, így a hatóanyagleadást befolyásolja. 

 

3.1.2.2.5.4 Gyulladás indukálta hatóanyagleadó rendszerek 

 

 A gyulladás indukálta hatóanyagleadó rendszerek a legmodernebb célzott 

hatóanyagleadó rendszerek csoportjába tartoznak, mivel a hatóanyagot csak a gyulladt 

szövetekben adják le, ahol arra leginkább szükség van.  

A hialuronsav alkalmazásával elıállított gélekben a gyulladás során keletkezett 

reaktív gyökök gyorsan elbontják a hialuronsavat, és az így létrejövı degradáció 

szabályozza a gélben inkorporált hatóanyag felszabadulását.  

 

3.1.2.2.5.5 Kalcium-alginát tartalmú pulzáló rendszerek 

 

 Az alginát egy természetes anionos poliszacharid származék, amely kétértékő 

kationokkal (pl.: Ca2+) vizes oldatban komplexet képez. A rendszerbıl történı 

hatóanyagleadás a közeg pH-értékétıl függıen szabályozható. Savas közegben a Ca2+ 

kötésben lévı karboxilát anion átalakul karboxilcsoporttá, a gél összezsugorodik, ami a 

gélbıl történı hatóanyagleadást megnehezíti.  

Bázikus közegben (a bél pH-értékén) a karboxilcsoport disszociációja miatt az 

alginát gél duzzadni kezd, amely a hatóanyagleadást elısegíti, illetve felgyorsítja. 
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3.1.2.2.6 Fotoszenzitív hatóanyagleadó rendszerek 
 

 A fotoszenzitív gélekre jellemzı, hogy fizikai vagy kémiai tulajdonságaik fény 

hatására reverzibilisen megváltoznak. A módszer során a polimereket fénysugarakkal 

besugározva hoznak létre in situ gélrendszert27,28. A fényérzékeny polimerek egy 

fotoreceptorból és egy funkcionális részbıl állnak, amely általában egy kromofór 

vegyület. A fotokróm molekulákra ingerként ható fény izomerizációs folyamatot indít el.  

A fotoszenzitív hatóanyagleadó rendszerek hátránya, hogy a fotopolimerzációhoz 

fotoiniciátor szükséges, amely toxikus lehet, illetve hıkárosodást okozhat a környezı 

szövetekben. A fotoszenzitivitás jól alkalmazható liposzómák elıállítása során is29,30. 

 

3.1.2.2.7 Mágneses tér által szabályozott rendszerek 

 

A polimerbe ágyazott mágneses anyagból készült mikrorészecskék mágneses 

térben mozogva mikropórusokat alakítanak ki a polimer anyagában, amelyen keresztül a 

hatóanyagleadás megvalósul31,32.  

A hatóanyagfelszabadulás befolyásolható a mágneses tér amplitúdójával és 

frekvenciájával, valamint a polimermátrix mechanikai tulajdonságaival (elaszticitási 

modulusz). A mágnesesen modulált rendszerrel megvalósítható az inkorporált 

hatóanyagok folyamatos felszabadítása például etilén-vinil-acetát (EVAc) mátrixból. 

A mágneses tér által szabályozott rendszerek segítségével gyakori beavatkozást 

igénylı betegségek is kényelemesen kezelhetıek, mint például egyes hormon-

betegségek, vagy az inzulin dependens diabetes mellitus33.  

3.1.2.2.8 Ultrahang által szabályozott rendszerek 

 

Bioerodábilis polimerekbıl ultrahang hatására viszonylag gyorsan a 

hatóanyagleadást szabályozó erózió következik be34. A hatóanyagleadás sebessége és 

mértéke az ultrahang frekvenciájával és az alkalmazás idejével szabályozható. Az 

ultrahangnak a hatóanyagleadást szabályozó hatása részben termális hatással, részben 

üregképzéssel magyarázható. Ilyen rendszereket alkalmaznak a transzdermális terápiás 

rendszerek kialakításánál35,36. 
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3.1.2.2.9 Elektromos tér által szabályozott rendszerek 
 

 Elektromos tér által szabályozott hatóanyagleadás valósítható meg, amennyiben 

pozitív töltéső farmakont negatív töltéső polimerbe ágyaznak.  

Elektromos erı hatására a katódon ioncsere lép fel a pozitív farmakon és proton között, 

amely hatóanyagfelszabadulást eredményez, ennek mértéke és sebessége az alkalmazott 

feszültség függvénye37. 

Az elektromosan kontrollált terápiás rendszerek esetében a farmakon felszabadítását 

szabályozó mechanizmusokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk38: 

♦ membrán duzzadás elısegítése (pórusméret és a permeábilitás növelése) 

elektromos erı segítségével 

♦ a membrán állományában a folyadékáramlás növelése elektroforézis segítségével 

♦ a membránállományban a folyadékáramlás növelése elekrtoozmozis segítségével 

♦ a töltött részecskék elektrosztatikus szétválasztásával 

Polielektrolit hidrogélek esetében a duzzadás-zsugorodás szabályozza a hatóanyag 

leadását. 

 

3.1.2.2.10 Termoszenzitív hatóanyagleadó rendszerek 
 

 A hımérséklet által szabályozott rendszerek (termoszenzitív vagy 

termoreszponzív rendszerek) olyan termoreszponzív alap-, illetve segédanyagokból 

állnak, amelyekben a hımérsékletváltozás hatására a hatóanyagleadást befolyásoló 

fázisátalakulás következik be39,40,41. Amennyiben a fázisátalakulások reverzibilisek, úgy 

a hımérséklet többszöri, ismételt ingadozásával pulzáló hatóanyagleadó rendszer 

alakítható ki. A fázisátalakulások típusai szerint megkülönböztethetı: szol-gél, 

duzzadás-aggregáció, üveg-gumiszerő, oldódás-kicsapódás vagy folyadékkristályos 

fázisátalakulás. A termoszenzitív rendszerek fázisátalakulásuk hımérsékletfüggése 

alapján osztályozhatók. 

• Léteznek negatív hımérséklet-függéső rendszerek, amelyekben a molekulák 

vízben egy bizonyos hımérséklet felett válnak oldhatatlanná vagy zsugorodnak össze. 

Az a hımérséklet, ahol ez a fázisátalakulás bekövetkezik, az LCST-érték (Lower Critical 

Solution Temperature=alsó kritikus szételegyedési hımérséklet)42. Negatív hımérséklet-
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függést mutató polimerek például a cellulóz-származékok, az akrilamid származékok, a 

poli-vinil-alkohol és származékai, valamint a poli-(vinil-metil-éter). Az LCST-érték alatt 

a polimerek vízben való oldódásának egyik lehetséges módja, hogy a hidrofil részek 

hidrogén-hidat képeznek az oldószer-molekulákkal (hidrofil hidráció). Az LCST fölé 

melegítve az oldatot, a lipofil részek dehidratálódnak, és a hidrofób kölcsönhatások 

asszociációhoz vezetnek, ami a polimer vízbıl való kicsapódását eredményezi. Ezek az 

oldódási/kicsapódási folyamatok, melyeket a környezet hımérsékletváltozása hoz létre, 

reverzibilisek. 

• A pozitív hımérséklet-függéső rendszerek inverz fázisátalakulási tulajdonsággal 

rendelkeznek, tehát a kritikus hımérséklet alatt kicsapódás vagy összehúzódás 

tapasztalható. Ezt a hımérsékletet a polimer UCST-értékének nevezzük (Upper Critical 

Solution Temperature=felsı kritikus szételegyedési hımérséklet).  

A termoreszponzív rendszerek közé sorolhatóak a folyadékkristályos rendszerek, 

a makromolekuláris gélek és a polimerek43. A termoreszponzív polimerek közül egyesek 

képesek hımérsékletváltozás hatására hidrogélként viselkedni. Vízben egy bizonyos 

hımérséklet felett kicsapódnak, míg alacsonyabb hımérsékleten vízoldékonyak 

maradnak. A felület-regulált mátrixrendszerek esetében a hımérsékletváltozás hatására a 

hidrogélek felületén a zsugorodás kezdeti szakaszában olyan sőrő felületi réteg 

képzıdik, amelynek szerkezete korlátozza a víz és a gyógyszer-molekulák permeációját, 

ezzel elısegítve a nyújtott, kontrollált hatóanyagfelszabadulást. A termoszenzitivitást 

befolyásolhatja a polimer kémiai szerkezete, a molekulatömeg, a koncentráció, harmadik 

komponens hatása (elektrolitok) vagy bizonyos kopolimerek. A hımérsékletváltozás 

hatására létrejövı in situ gélesedés során a gél kialakulásához elegendı csupán a 

környezet hımérsékletének megváltozása, amelynek következtében fázisátalakulás jön 

létre (termoszenzitív rendszerek). 

 

A szabályozott hatóanyagleadó rendszerek ismertetése után nyilvánvaló, hogy mindazok 

a rendszerek, amelyek külön oldószert, esetleg járulékos energiaforrást, kopolimerizáló 

anyagot igényelnek a hatóanyagleadást szabályozó fázisátalakuláshoz, jelentısen 

korlátozhatják ezeknek a polimereknek az alkalmazási területét esetleges toxicitásuk, 

irritatív hatásaik vagy bonyolult és költséges elıállításuk miatt.  
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Mindezeket figyelembe véve a felsorolt rendszerek közül a nyelıcsıben 

elsısorban a hımérséklet által szabályozott rendszerek alkalmasak szabályozott 

hatóanyagleadó rendszer kialakítására, mivel a hatóanyagleadást szabályozó 

fázisátalakulás (gélesedés) pusztán a hımérsékletváltozás hatására jön létre. Ezek a 

rendszerek alkalmazás elıtt szobahımérsékleten folyékony halmazállapotú vizes 

oldatok, azonban fiziológiás körülmények között (testhımérsékleten) gélesednek. A 

következı részben az in situ gélesedésre képes anyagokat mutatom be.  

A legtöbb természetes polimer vizes oldata gélt képez hımérséklet-csökkenés 

hatására (ilyen a zselatin szol-gél átalakulása). Néhány cellulóz származék azonban 

kivételt képez az elıbb említett gélesedési mechanizmus alól44.  

A metilcellulóz és a hidroxipropil-metilcellulóz (HPMC) vizes oldata             

1-10% koncentrációban alacsony hımérsékleten folyékony halmazállapotú, azonban a 

hımérséklet emelésének hatására gélesednek45,46. A metilcellulóz oldatok 40-50 °C 

között válnak opálos gélekké, míg a HPMC esetében 75-90 °C között tapasztalható 

fázisátalakulás. A fázisátalakulási hımérsékletek különbözı kémiai vagy fizikai 

módosításokkal, adalékanyagok hozzáadásával megváltoztathatóak.  

 Az etilhidroxietil-cellulóz (EHEC)  vizes oldata hasonló termoszenzitív 

tulajdonságot mutat, mivel viszkozitása a hımérséklettel csökken. A 80-as évek végén 

Carlsson és munkatársai47,48 megállapították, hogy bizonyos ionos felületaktív anyagok, 

mint például a nátrium-dodecyl-szulfát, vagy cetil-triammónium-bromid hozzáadása az 

1-4%-os EHEC oldatokhoz teljesen megváltoztatták a rendszer termikus viselkedését. Ez 

azt jelenti, hogy a szobahımérsékleten szol állapotú rendszer melegítés hatására          

30-40 °C-on kemény és átlátszó géllé változik. A vizsgálatok szerint a felületaktív anyag 

erısen kapcsolódott az EHEC-hez, amelynek következtében micellaszerően összegyőlt a 

polimer felületén. A kötések száma a hımérséklet emelkedésével nı és a felületaktív 

anyagok a polimerláncokat összekapcsolva alakítják ki a gélstruktúrát49.  

 A kitozán a kitin deacetilált származéka, rákok és kagylók páncéljának 

természetes komponense. Biokompatibilis, pH függı kationos polimer, ami vízoldékony 

pH=6,2 értékig50. A kitozán vizes oldatának lúgosítása pH=6,2 érték fölé gélszerő 

kicsapódásához vezet. Mint más poliszacharid rendszerek esetében, ez a gél is alacsony 

koncentrációjú oldatból nyerhetı.  
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 A pH hatására gélesedı, kationos kitozán oldatok termálisan érzékeny pH-függı 

gélképzı rendszerré válnak poliolsók hozzáadására51 (pl. béta-glicerofoszfát). Az így 

elıállított kitozán-glicerofoszfát hidrogélek kiválóan alkalmasak gyógyszerészeti és 

biomérnöki implantátumok kialakítására, továbbá magas porozitásuk miatt 

makromolekulák és gyenge vízoldékonyságú hatóanyagok szállítására is 

alkalmazhatóak. 

 A poli(N-izopropil akrilamid)  (PINIPAM)  egy olyan nem biodegradábilis 

polimer, amely hımérsékletváltozás hatására duzzadás-zsugorodás folyamatán megy 

keresztül52,53. Fázisátalakulási hımérséklete (LCST) 32 °C körül van, ez alatt a gél 

duzzad, míg e felett zsugorodik54,55. A gélbıl a hatóanyagfelszabadulás 32 °C alatt 

diffúzió kontrollált, míg 32 °C felett teljesen megszőnik a gél felszínén kialakult 

sőrőségváltozás hatására. Hidrofil monomerek hozzáadása megnöveli a fázisátalakulási 

hımérsékletet, míg hidrofób egységek inkorporálása ellenkezı hatást vált ki56.  

A poloxamerek több mint 30 különbözı nemionos felületaktív ágensbıl állnak. 

A poloxamert számos in situ gélesedı rendszerben alkalmazzák gélképzı 

vivıanyagként, mivel reverzibilis termális gélesedésre képes, továbbá nem okoz 

nyálkahártyakárosodást. A poloxamer oldatok pontos gélesedési mechanizmusa eddig 

vitatott. A gélesedés hátterében feltehetıen a micella gombolyagok kialakulása és a 

micellák tömörödése állhat57. A poloxamer 407 (Pluronic®) 20% -os oldata 

szobahımérsékleten viszkózus folyadék, 25 °C-on gélesedik, és testhımérsékleten 

transzparens géllé változik.  

 Kísérleteimet hidroxipropil-metilcellulóz  vizes oldatainak alkalmazásával 

kialakított rendszerekkel végeztem, mivel a hımérséklet hatására bekövetkezı 

gélesedése nagymértékben hozzájárul a gyógyszerkészítmény és a nyálkahártyafelszín 

között kialakuló adhézióhoz, ezáltal a nyelıcsıben mérhetı – a lokális hatás 

kialakulásához szükséges – tranzitidı jelentısen növelhetı.  

Az adhézió fogalmát, kialakulását, az adhéziós elméleteket és az adhéziót befolyásoló 

fıbb tényezıket a következı részben ismertetem. 
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3.2 Adhézió, bioadhézió 
 

Az adhézió a tapadás, a tapadóképesség jellemzésére szolgáló fogalom, amely két 

érintkezı felület egymáshoz kötıdéseként, illetve az ezt létrehozó erıként definiálható. 

Abban az esetben, amennyiben az egyik felület biológiai természető anyag, úgy a 

jelenséget bioadhéziónak nevezzük, ha viszont a bioadhézió a nyálkahártyafelszínen 

valósul meg, az elnevezés mukoadhézióra módosul58.  

 

3.2.1 Adhéziós elméletek 
 

Számos adhéziós elmélet létezik, azonban az adhézió komplex folyamatának 

megértéséhez ezen elméletek kombinációja szükséges59.  

• Elektron elmélet: az adhézió létrejöttét elektromos kettısréteg kialakulásával 

magyarázza. Az eltérı elektromos szerkezet miatt elektronáramlás jön létre a nyálka és a 

mukoadhezív rendszer között, amely ezáltal egy elektromos kettısréteg révén igen erıs 

adhéziót biztosító kötést eredményez. 

• Nedvesítés elmélete: ez az elmélet elsısorban a folyékony ill. kis viszkozitású 

mukoadhezív rendszerekre jellemzı. Alapja, hogy a folyékony polimerek képesek 

spontán szétterülni a felszínen és kitöltve a felszín egyenetlenségeit, ezáltal rögzülnek. A 

szétterülés a felületi energiák és a peremszög (Φ) függvénye. Minél kisebb a peremszög, 

annál jobb lesz a nedvesítés. 

• Adszorpciós elmélet: az adhézió szempontjából a kisebb kötési energiájú, 

ezáltal könnyebben felszakítható másodlagos kötéseknek (hidrogén-híd kötés, van der 

Waals kötés, hidrofób kötés) tulajdonít nagyobb jelentıséget, szemben a nagy kötési 

energiával bíró elsıdleges kötésekkel (ionos, kovalens, fémes kötés), amelyek az 

adhéziót hátrányosan befolyásolják. 

• Diffúziós elmélet: a mukoadhezív polimerek és a nyálkahártya glikoproteinjei 

közti koncentrációkülönbség hatására létrejövı diffúzión alapul. A koncentráció-

különbség hatására a polimerláncok bediffundálnak a nyálka glikoproteinek láncai közé, 

és másodlagos kötéseket hoznak létre a mucin glikoproteinekkel. A diffúzió sebessége 
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függ a koncentrációkülönbség nagyságától, valamint a láncok hosszúságától és 

mozgékonyságától, továbbá a molekulatömegtıl és a hımérséklettıl is. 

• Töréses elmélet: ez az elmélet teljes mértékben különbözik az elıbb 

említettektıl, mivel az adhézió erısségét az egymáshoz kötıdött felületek 

szétválasztásához szükséges erı nagyságával jellemzi. A szakítóerı a polimerláncok 

hosszával egyenes arányban, míg a keresztkötések számával fordított arányban 

növekszik.  

 

Az adhézió kialakulásakor négy alaphelyzet adódhat a mukoadhezív anyag tulajdonsága 

és a nyálkahártya típusa alapján: 

 

• Száraz ill. részben hidratált gyógyszerforma érintkezik a vastag nyálkahártya-

réteggel (például mikrorészecskék alkalmazása az orrüregi nyálkahártyán). 

• Teljes mértékben hidratált gyógyszerforma érintkezik a vastag nyálkahártya-

réteggel (például „elsı generációs” mukoadhezívumok az emésztırendszer 

disztális szakaszában). 

• Száraz ill. részben hidratált gyógyszerforma érintkezik a vékony nyálkahártya-

réteggel (például tabletták vagy tapaszok a szájüregben vagy a nyelıcsıben). 

• Teljes mértékben hidratált gél érintkezik a vékony, illetve összefüggéstelen 

nyálkahártyaréteggel (például folyékony gyógyszerformák alkalmazásakor a 

nyelıcsıben, vagy a szemben). 

3.2.2 A mukoadhézió kialakulása60 
 

Az adhézió folyamata két lépésben jön létre a nyálkahártyafelszínen. 

 Elsı lépésben a mukoadhezív anyag és a nyálkahártyafelületek érintkeznek 

egymással, majd létrejön a kapcsolat (érintkezési fázis). Ez történhet direkt 

behelyezéssel, például a szájüregben vagy indirekt módon, amikor a bioadhezív anyagot 

légáramlat segítségével juttatjuk a kezelendı felületre (pl.: orrspray). A 

gasztrointesztinális rendszer esetében a bioadhezív anyagokat a perisztaltika segítségével 

juttathatjuk el a kívánt helyre. 
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 Második lépésben a már létrejött adhéziós kapcsolatot fizikai és kémiai kötések 

erısítik meg (egyesítési fázis), amelynek hatására az adhezívum a kívánt ideig 

tartózkodik a biológiai felületen (2. ábra). 

 

2. ábra: A mukoadhézió kialakulásának folyamata61 

 

3.2.3 Mukoadhezív polimerek 
 

 Annak érdekében, hogy a kifejlesztésre kerülı mukoadhezív rendszerek 

hatékonyak legyenek, a polimereknek több szempontnak is meg kell felelniük. Mivel 

alkalmazási helyük a nyálkahártya, ezért annak felszínéhez gyorsan és tartósan kell 

tapadniuk, továbbá jó szétterülési-, nedvesedési- és duzzadóképességgel is kell 

rendelkezniük. Bioadhezív tulajdonságokat kell mutatniuk mind száraz, mind folyékony 

állapotban. Fontos követelmény továbbá, hogy kiváló biokompatibilitással és 

viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkezzenek, továbbá a polimerek és származékaik 

lokálisan enzimgátló és áthatolást segítı képességgel kell hogy rendelkezzenek és nem 

lehet toxikus vagy irritatív hatásuk62.  

A polimerek kémiai tulajdonságai nagymértékben befolyásolják azok bioadhezív 

képességét.  
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3.2.4 A polimerek adhéziót befolyásoló kémiai tulajdonságai 
 

 Funkciós csoportok: A bioadhezív polimerek elsısorban másodlagos, nem 

kovalens kémiai kötésekkel kapcsolódnak a nyálkahártyához. Ezen másodlagos kötıerık 

közül a hidrogénhíd-kötések a dominánsak, melyekhez hidrofil funkciós csoportok 

szükségesek (karboxil-, hidroxil-, amid- és szulfátcsoportok). Ebbıl következik, hogy 

azon polimerek, amelyek sok poláros funkciós csoportot tartalmaznak, erısebben fognak 

kötıdni a nyálkahártya mucin glikoproteinjeihez.  

 Hidratáltság:  a polimer hidratáltsági foka jelentısen befolyásolja a 

mukoadhézió kötéserısségét. A környezet hidratáltsági fokától függıen kétféle 

mukoadhézió különböztethetı meg. Amennyiben a környezet alacsonyan hidratált, 

„ragadásos adhézió” jön létre a kapilláris ill. ozmotikus erık hatására. Amennyiben a 

környezet kellıen hidratált, akkor „nedves a nedvesen” adhézió játszódik le. A 

hidratáció elengedhetetlenül fontos a polimerláncok relaxációjához és 

interpenetrációjához, azonban a túlzott hidratáltság a mukoadhézió erısségét 

csökkentheti. Az idıben elnyújtott mukoadhézió kialakítására a kellı mértékő 

hidratációt lehetıvé tevı keresztkötéső polimerek a legmegfelelıbbek. 

 Molekulatömeg: az adhézió szempontjából nehéz meghatározni az optimális 

molekulatömeget, ugyanis ez polimerenként változhat. Általánosságban elmondható, 

hogy a nagyobb molekulatömegő polimerek nem képesek gyors hidratálódásra, míg a 

kisebb molekulatömeggel rendelkezı polimerek gyenge géleket alkotnak, ezáltal 

könnyebben feloldódnak. 

 A keresztkötések száma a lánc mobilitását és a polimer duzzadását 

szignifikánsan befolyásolja. Azonos molekulatömeg esetében a lineáris kötéseket 

tartalmazó polimer mukoadhéziót elısegítı duzzadási készsége nagyobb, mint a 

keresztkötéseket tartalmazó polimeré. Összegezve: a keresztkötések számának 

emelkedése csökkenti a láncok flexibilitását, ezáltal az effektív lánchossz is rövidül, ami 

végül a mukoadhézió erısségét csökkenti63. Ebbıl következik, hogy a keresztkötések 

száma fordítottan arányos a mukoadhézió erısségével. 

 Töltés és a pH: a polimer töltéssőrősége a bioadhézió egyik fontos faktora64.     

A környezet pH-jától függ a funkciós csoportok disszociációja, ezáltal a makromolekula 

össztöltése65.  
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3.2.5 A mukoadhéziót befolyásoló egyéb faktorok 
 

 Turnover : mivel a bioadhezív rendszerek az élı szervezetben fejtik ki hatásukat, 

figyelembe kell venni a nyálkahártya megújulási idejét is, ami nyálkahártya típusonként 

eltérı lehet. A szájüregben ez az idı rövidebb, míg az emésztırendszerben hosszabb66.

 A nyálka viszkozitása nyálkahártya típusonként és betegségenként változik67. 

Amennyiben alacsony a nyálka viszkozitása, a polimer és a nyálkahártya között egy 

gyenge és könnyen felbomló kapcsolat jön létre, amely megnehezíti a hatóanyag 

felszívódását. Gyulladás esetén a nyálka viszkozitása megnı, ezáltal csökken a 

penetráció, ugyanakkor megnı a diffúziós kapacitás, így a hatóanyag el tud jutni a 

célszervhez, azonban nem kívánt anyagok abszorpciója is bekövetkezhet68,69. 

3.2.6 A mukoadhezív polimerek típusai 

3.2.6.1 Elsı generációs mukoadhezív polimerek 

 

Az elsı generációs mukoadhezív polimerek tulajdonságaik alapján a következı 

csoportokra oszthatók: nem ionos és ionos (anionos és kationos) polimerek, amelyekbıl 

az utóbbiakat kiemelném. 

 Az anionos polimerek a legerısebb bioadhéziós kötıdést és alacsony toxicitást 

mutató polimerek csoportja, amelyek a nyálkahártyához hidrogénhíd-kötés révén 

kapcsolódnak. Gyakran használják fel a bioadhezív hatóanyagleadó rendszerekben 

kedvezı tulajdonságaik miatt Jellegzetes képviselıik a poliakrilsavak (PAA) és 

derivátumai: polikarbofil (Noveon®) és a karbomer (Carbopol®), valamint a nátrium-

karboximetilcellulóz (NaCMC). 

A kationos polimerek jellegzetes képviselıje a kitozán, amely elsısorban ionos 

kötésekkel kapcsolódik a nyálkahártyához70. Gyógyszerfejlesztés szempontjából fontos, 

hogy a kitozán tulajdonságait C2-es pozícióban különbözı kémiai csoportok 

hozzáadásával meg lehet változtatni attól függıen, hogy milyen hatóanyagleadó 

rendszerben kívánjuk felhasználni. A kitozán és degradációs termékei gyorsan 

kiválasztódnak a vesén keresztül és nem akkumulálódnak a szervezetben. 
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3.2.6.2 Második generációs mukoadhezív polimerek  

 

 Ezek a polimerek specifikusak, kevésbé érzékenyek a nyálkahártya megújulására, 

turnoverére. Néhány fajtájuk közvetlenül a nyálkahártyához tapad, ezért 

citoadhezívumoknak is szokták nevezni. Az új mukoadhezívumok kifejlesztésével 

„személyreszabott” hatóanyagleadó rendszer fejleszthetı. Fı képviselıik a lektinek, a 

bakteriális adhezívumok és a tiopolimerek. 

A lektinek természetben elıforduló fehérjék, a sejtek közti kapcsolódásban 

vesznek részt. Például infekció során a mikroorganizmusok lektinek segítségével 

képesek a gazdaszervezethez tapadni. A lektinek struktúrális szempontból különbözı 

proteinek és glikoproteinek, amelyek reverzibilisen kötıdnek specifikus karbohidrát 

reziduumokhoz71. Legnagyobb hátrányuk, hogy sok közülük toxikus, és mint „idegen” 

fehérje allergiás reakciót, esetleg anafilaxiás sokkot okozhatnak. 

A bakteriális adhezívumok közül az E. coli-ból származtatott K99 fimbriae 

nevő proteinnel végeztek in vitro vizsgálatokat. Szignifikáns növekedést találtak 

azokban a rendszerekben, ahol a poliakrilsavat fimbriae-vel ötvözték72. Egyelıre in vivo 

mérési eredmények nem állnak rendelkezésre. 

A tiolált polimerek , az úgynevezett tiomerek, hidrofil polimerekbıl származnak, 

a gerincen szabad tiolcsoportokat tartalmaznak. Ezeknek a funkcionális csoportoknak 

köszönhetıen az elsı generációs polimerek bioadhezív tulajdonságai jelentısen 

javultak73,74.  

3.2.7 Bioadhezív hatóanyagleadó rendszerek alkalmazásának 
lehetıségei 

 

 A specifikus bioadhezív molekulák segítségével célzottan érhetı el a kívánt hatás 

(szervspecificitás) és a bevitt gyógyszerforma tovább marad eredeti állapotában, ezáltal 

kisebb hatóanyagkoncentráció mellett sokkal jobb biohasznosíthatóság érhetı el75. 

Növelve a nyálkahártyán mérhetı tartózkodási idıt és mérsékelve a kioldódás sebességét 

az adagolás gyakorisága csökkenthetı. A fentiekbıl következik, hogy a bioadhezív 

rendszerek alkalmazásával a nemkívánatos mellékhatások mérsékelhetıek. A polimerek 

körében továbbra is az elsı generációs mukoadhezív polimerek, mint a polikarbofil, 
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karbomer, cellulóz derivátumok (nátrium-karboximetilcellulóz, hidroxipropil-

metilcellulóz) és kitozánok a legelterjedtebbek.  

A bioadhezív hatóanyagleadó rendszerek alkalmazási hely szerint 

csoportosíthatóak76. Léteznek nazális, okuláris, bukkális, orális, vaginális és rektális 

rendszerek, amelyek alkalmasak helyi és szisztémás hatású gyógyszerek 

bejuttatására77,78,79,80. Ezek a területek könnyen elérhetıek, gazdag vérellátással 

rendelkeznek, így a hatóanyag közvetlenül a szisztémás keringésbe kerül, kikerülve 

ezzel a first pass effektust a májban. Nyelıcsıben alkalmazható, kifejezetten gyulladások 

kezelésére alkalmas biodhezív gyógyszer eddig nem ismert. Ugyanakkor számos esetben 

(mucositis, nyelıcsı gombás megbetegedése, reflux) kívánatos volna, egy, a betegség 

helyén lokálisan ható gyulladáscsökkentı és fájdalomcsillapító hatású bioadhezív 

gyógyszer, amellyel a nyelıcsıgyulladások eredményesen kezelhetıek. Tekintettel arra, 

hogy egy speciálisan a nyelıcsı nyálkahártyájának felszínén alkalmazandó bioadhezív 

gyógyszerhordozó rendszer kialakítását tőztem ki célul, fontos ismernünk a nyelıcsı 

fontosabb anatómiai és fiziológiai jellemzıit. 

3.3 A nyelıcsı anatómiája és fiziológiája  
 

 A nyelıcsı a tápcsatorna elsı, valóban csı alakú része, amelynek hossza kb. 25-

30 cm, átmérıje kb.: 2-3 cm81. Lefutása során három szakaszra (nyaki, mellkasi, hasi) 

tagolható. A nyelıcsı felsı és alsó szakaszán találunk egy-egy záróizmot, amelyek 

normális mőködése a nyelés és a tápanyag továbbítása szempontjából elengedhetetlenül 

fontos, továbbá védi a nyelıcsövet a gyomorsav maró hatásától, így a nyelıcsıben 

normálisan a nyál kémhatásának megfelelı pH-érték mérhetı (pH=6-7). További 

különlegessége, hogy a nyelıcsı vénái a mellőri szakaszon a véna azygos és hemiazygos 

felé vezetıdnek el, így a vénás vér a májat elkerüli, tehát a máj first pass metabolizáló 

hatása nem érvényesül82.  

A nyelés során a garatból lefelé hajtott táplálékot a nyelıcsı aktív (akaratunktól 

független) perisztaltikus hullámai továbbítják a gyomor felé 2-6 cm/sec sebességgel83.  

A nyelıcsıben eltöltött tranzitidı egészséges egyénekben 10-14 másodperc, ez azonban 

elhúzódhat fekvı helyzetben, nehezített nyelés, illetve motilitási zavarok esetén84. 

Tekintettel arra, hogy a táplálék lehet forró, hideg, magas rosttartalmú vagy kevésbé 
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megrágott, a nyelıcsı belfelszínét a mechanikai hatásoknak ellenálló többrétegő el nem 

szarusodó laphám borítja. Fontos megemlíteni, hogy a nyelıcsı elsıdleges 

perisztaltikáján kívül ismeretes egy másodlagos perisztaltikus hullám is, amely 

leginkább a nyelıcsı alsó szakaszán tapasztalható, célja a tápanyagmaradékok, illetve 

refluxatum eltávolítása a nyelıcsıbıl (oesophagealis clearance), amelyhez hozzájárul a 

nyál kimosó funkciója is85. 

 A nyelıcsıben alkalmazható bioadhezív gyógyszer alapötletét az a megfigyelés 

adta, amely megállapítja, hogy a szilárd gyógyszerformát szedı betegek mintegy 

ötödénél tapasztalható nem kívánatos gyógyszerkitapadás a nyelıcsı falához86,87,88,89. 

Amennyiben a betegek a kapszulát helytelenül - kevés vízzel, vagy víz nélkül - 

veszik be, ez az arány akár 50%-ra is emelkedhet90. Az adhézió gyorsan kialakul a 

nyelıcsıben: a nyálkahártyafelszín és a kapszula közötti gélrétegben a gyógyszerbıl 

koncentrált hatóanyagkiáramlás jön létre, amely így a nyálkahártya lokális irritációjához, 

végül a nyelıcsı korrozív károsodásához, késıbb pedig fekélyekhez, hegesedésekhez, 

következményes szőkületek kialakulásához vezethet. A nyelıcsıben a szilárd 

gyógyszerformáknak a nyálkahártyához történı kitapadása által elıidézett káros hatások 

elkerülésére a megoldást egy olyan alacsony hatóanyagtartalmú bioadhezív 

gyógyszerforma kifejlesztése jelentené, amely folyékony halmazállapotú, és a 

hatóanyagot oldott állapotban tartalmazza91.  

Normális esetben a nyelıcsövet bélelı - mechanikai hatásokkal szemben 

ellenálló - többrétegő el nem szarusodó laphám, valamint a nyelıcsıben mérhetı rövid 

tranzitidı és a nyál kimosó funkciója következtében a hagyományos gyógyszerformák 

esetében számottevı gyógyszerfelszívódás az oesophagusban nem alakulhat ki.  

Mindezek ellenére számos érv sorolható fel egy olyan bioadhezív 

gyógyszerrendszer kialakítása mellett, amely a nyelıcsıben lokálisan alkalmazható: 

• egyszerő, pontos, kényelmes adagolás szájon keresztül,  

• gyógyszerbevitel után gyorsan kialakuló hatás, 

• az alkalmazandó farmakon mennyisége csökkenthetı, 

• a mellékhatások csökkenthetıek. 

Termoreszponzív rendszerek felhasználásával olyan folyékony halmazállapotú 

rendszer alakítható ki, amely lenyelést követıen termális gélesedési képessége folytán a 

testhımérsékleten in situ gélesedve nyelıcsı falához hosszabb idıre kitapad. A 
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nyelıcsıben kialakuló in situ gélesedés fokozza a bioadhéziót, így terveim szerint a 

kialakított gélrendszer csupán lokális hatást fejt ki. Fontos megjegyezni a mukoadhézió 

szempontjából, hogy a nyelıcsı összesített belfelszíne hozzávetılegesen 150-200 cm2. 

Természetesen figyelembe vettem annak a lehetıségét is, hogy a gélrendszerbıl 

felszabaduló hatóanyag – a nyelıcsıben tapasztalható alacsony enzimatikus aktivitás, 

esetleg a fokozott oesophagealis clearance miatt – gyomorba kerülve szisztémás hatást is 

kifejthet. Figyelembe kell venni továbbá, hogy gyulladásban, illetve fekélyek 

kialakulásakor a nyálkahártyát borító többrétegő el nem szarusodó laphám folytonossága 

sérül, amely így a farmakonok penetrációját fokozhatja.  

A termoszenzitív gélrendszer kialakítása során arra törekedtem, hogy a termális 

gélesedési hımérsékletet nagyjából a nyelıcsıben uralkodó hımérsékletre 

optimalizáljam, amely a szív közelsége miatt a maghımérséklettel egyenlı (~38 ºC).  

A nyelıcsıgyulladás amennyiben a nyelést akár csak a legkisebb mértékben is 

akadályozza, nagy problémát jelent a betegek számára. A következı részben a 

nyelıcsıgyulladás okait és fokozatait ismertetem. 

3.3.1 A nyelıcsıgyulladás okai és fokozatai 
 

 Oesophagitisnek nevezzük a nyelıcsövet bélelı nyálkahártya (mucosa) 

gyulladását, amelynek számos oka lehet: gastroesophagealis reflux betegség, különbözı 

fertızések (Candidiasis, Cytomegalovírus, Herpes Simplex vírus), immundeficiens 

állapotok (HIV), kémiai ártalmak (savak, lúgok), iatrogén ártalmak (nasogastricus 

szonda okozta ulceratio) és végül, de nem utolsósorban sugárkezelés vagy 

kemoterápia92.  

 Egyes vizsgálatok szerint a magasabb dózisú sugárkezelésen átesett betegeknél 

szinte minden esetben, míg a fej-nyaki régió sugárkezelése kapcsán a betegek 80%-ánál 

alakulhat ki 2-3-as fokozatú nyálkahártyagyulladás (mucositis), jellemzıen a kezelés 10-

14. napjára, amely akár 90 napig is eltarthat93. Mucositis ugyanakkor kialakulhat 

kemoterápiás kezelések során is: például az 5FU-val kezelt betegek 40%-a szenved 

mucositisben, ebbıl 10-15% esetében a táplálás erısen nehezített.  
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 A nyelési funkció klinikai monitorozására bevezetett diszfágiás skála 5 fokozatot 

állapít meg, amely jól korrelál a WHO által meghatározott - a szájüregi nyálkahártya 

károsodásának mértékét osztályozó - mucositis skálával94 (I. táblázat).  

 

I. Táblázat Nyálkahártya károsodásának fokozatai és a hozzárendelt nyelési funkció 

Fokozat      Nyálkahártya-elváltozások                                                   Nyelési képesség 

0 Nyálkahártya-elváltozás nincs                                                   Nyelés akadálytalan 

1 Enyhe vérbıség, fekély nincs                                              Darabosat nehezen nyel 

2 Enyhe vérbıség, kis fekélyek                                                       Csak pépeset nyel 

3 Fekélyek, kiterjedt vérbıség                                                    Csak folyadékot nyel 

4 Kiterjedt szájüregi fekélyek                                                      Nyelési képtelenség 
  
 

Nagy kiterjedéső vagy hosszú ideig fennálló mucositis esetén a nagyfokú nyelési 

nehezítettség, a súlycsökkenés és az állapotromlás az eredeti kezelési tervet többször is 

módosíthatja, ami végsı soron a betegek túlélési esélyeit és az életminıséget is 

hátrányosan befolyásolja. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a panaszok 

enyhítésére, amelyre leginkább a hagyományos nem-szteroid gyulladásgátlók 

alkalmasak. 

3.4 Nem-szteroid gyulladáscsökkentı farmakonok 
 

A nem-szteroid típusú gyulladásgátló farmakonok (NSAID) világviszonylatban a 

leggyakrabban javasolt gyógyszerek közé tartoznak. Évente mintegy 6 millió esetben 

javasolnak a betegeknek nem-szteroid gyulladásgátló szereket. Alkalomszerően 13 

millió amerikai, naponta pedig hozzávetılegesen a népesség 1%-a szed 

gyulladáscsökkentıket, melyek az elıírt dózisban relatíve biztonságosnak tekinthetıek95. 

A nem-szteroid gyulladáscsökkentık antipiretikus, analgetikus hatása nagyrészt a 

gyulladás kialakulásában döntı szerepet játszó, prosztaglandinszintézisben résztvevı 

ciklooxigenáz (COX) enzimek gátlásának köszönhetı96. A COX enzimnek bizonyítottan 

két formája van: COX-1 és COX-2 izoenzim97. 

A COX-1 a sejtek többségében állandóan jelenlevı izoenzim, a szervezet 

normális mőködésében van szerepe, míg a COX-2 izoenzim valószínőleg csak a 
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gyulladásos szövetekben képzıdik, ami a prosztanoid mediátorok szintézisét katalizálja. 

A legtöbb NSAID mindkét izoenzimet gátolja, de nem egyenlı mértékben98. A 

gyulladáscsökkentés a COX-2, a mellékhatások a COX-1 izoenzim gátlásához kötıdnek.  

A NSAID-ok közül a diklofenák-nátrium azonos mértében, az ibuprofen és a 

piroxikám több, mint tízszeres mértékben gátolja a COX-2 izoenzimet. Az indometacin 

és az acetilszalicilsav erısebben gátolja a COX-1 izoenzimet.  

A NSAID-ok kémiai szerkezete igen különbözı, amely eltérések 

befolyásolhatják a farmakonok eloszlását a szövetekben99: 

• a savas karakterő hatóanyagok magasabb koncentráció elérésére képesek az 

enyhén savas gyulladásos szövetekben (diklofenák-nátrium, ibuprofen), 

• a lipidoldékony farmakonok könnyen bejutnak a központi idegrendszerbe, 

• egyes farmakonok " pro-drug"-ként viselkednek (sulindac, nabumeton). 

Léteznek olyan NSAID-ok is melyek szelektíven csak a COX-2 izoenzimet gátolják. 

Ennek legnagyobb jelentısége abban rejlik, hogy a COX-1 gátlás hiánya miatt ulcerogén 

hatással nem kell számolni, viszont cardiovascularis mellékhatásaik bizonyos esetben 

alkalmazhatóságukat korlátozzák100.  

 

3.4.1 A vizsgált NSAID farmakonok 
 

A diklofenák-nátrium (DF)  a fenilecetsav származékok között az elsı volt, 

amellyel számottevı terápiás hatást lehetett elérni. A nem-szteroid gyulladásgátlók 

hármas hatásával rendelkezik, orális adagolást követıen jól felszívódik, a felezési ideje 

1-2 óra. Farmakológiai tulajdonságairól részletesen 1986-ban egy gyógyszerészeti 

szimpóziumon számoltak be. Akut fájdalmak és posztoperatív fájdalmak kezelésére 

alkalmazzák.  

Az ibuprofen (IBU) egy propionsav származék, melyet 1979-ben Kantor majd 

1983-ban Adams és Buckler ismertetett részletesebben101. A gyulladással járó 

megbetegedések kezelésére elsıként választandó gyógyszer. Széles körben alkalmazzák, 

mivel a mellékhatások elıfordulásának valószínősége az ibuprofen esetében a legkisebb.  

A oxikámok csoportjába tartozó piroxikám  (PX) hatékony gyulladáscsökkentı. 

Annak ellenére, hogy ulcerogén hatása kifejezett, a betegek jobban tolerálják, mint a 
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szalicilátokat, vagy az indometacint. A Pfizer által 15 éve kifejlesztett savas karakterő 

hatóanyag jelentıségét egyrészt hosszú felezési idejének (t½
β= 50 óra) köszönheti, 

másrészt annak, hogy nem rendelkezik cardiovascularis és központi idegrendszeri 

hatásokkal.  

Az acetilszalicilsav (ASA) a szalicilátok csoportjába tartozó legrégebben 

alkalmazott NSAID farmakon. Hatástartama hozzávetılegesen 4 óra, enyhe és közepes 

erısségő fájdalom, illetve bizonyos típusú erıs fájdalmak (pl. csonttumor) esetén 

választandó szer.  

Az ecetsav származék indometacin (IND)  az egyik leghatásosabb és egyben a 

legerısebb ulcerogén mellékhatással rendelkezı gyulladáscsökkentı szer. A 

mellékhatások megjelenésének gyakorisága igen nagy (35-50%), elsısorban fekélyt, 

erıs fejfájást és diarrhoeát okozhat.  

A pirazolon származék amidazofen (AM) erıs és tartós hatású (5-8 óra), láz és 

fájdalomcsillapító gyógyszer, amely gyulladáscsökkentı hatással is rendelkezik. 

 

3.4.2 NSAID-ok mellékhatásai 
 

A nem-szteroid gyulladásgátlók leggyakoribb mellékhatásai a prosztaglandin-

szintézis gátlásából adódnak. Több tanulmány egyértelmően bebizonyította, hogy a 

szisztémás NSAID kezelésben hosszabb távon részesülı betegek hatszor gyakrabban 

szorulnak kórházi ápolásra, mint gyógyszereket nem szedı betegtársaik102 Az NSAID-

ok tartós alkalmazása során a következı mellékhatások kialakulásával kell számolni: 

• erosiv gastritis,  

• gastrointestinalis vérzések,  

• fekélyképzıdés, perforáció, 

• megnyúlt vérzési idı, 

• májnecrosis, cholestasis, 

• nátrium- és vízretenció,  

• csökkent vesekeringés, oliguria, veseelégtelenség, 

• asztmatikus rohamok (aszpirin asztma), 

• allergiás reakciók,  
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• rhinitis, bırkiütések,  

• orrpolypok kialakulása, 

• fülzúgás, szédülés, 

• diarrhoea, 

• fejfájás, álmosság, 

• aplasztikus anémia,  

• ritkán súlyos, akár halálos agranulocitózis. 

3.4.2.1 Mellékhatások csökkentésének és kiküszöbölésének lehetséges módjai 

 

A leggyakoribb mellékhatások (fekélyek, gastrointestinalis vérzések) kivédésére az 

alábbi módszerek alkalmasak. 

• H+-K+ protonpumpát blokkoló vegyületek alkalmazása (omeprazol), 

• H2-receptor blokkolók adagolása, ami a gyomor pH-értékét megemelve 

megakadályozza a savas karaterő farmakonoknak a nyálkahártyasejtekbe való 

bejutását, ezáltal csökkentve a sejtek károsodását, 

• nem savas karakterő hatóanyagok alkalmazása (nabumeton), 

• nem acetilát szalicilátok adagolása, melyek a gyomor normális pH-viszonyai 

között oldhatatlanok (salsalat), 

• nyálkahártyavédı anyagok (prosztagladin-E analógok) adagolása (misoprostol), 

• pro-drug adagolása, amely kevésbé vagy egyáltalán nem csökkenti, 

a prosztaglandinok szintjét a gyomorban (nabumeton, etodolac), 

• szelektív COX-2 izoenzim gátló farmakon alkalmazása (celecoxib), 

• antacidok ill. bevonószerek egyidejő alkalmazása. 

 

A fent említett módszerek eredményességérıl megoszlanak a vélemények, mivel a 

NSAID-ok parenterális adagolása mellett is kialakulhatnak fekélyes szövıdmények.  

Az enteroszolvens bevonat mérsékli ugyan a direkt károsító hatást és késlelteti a 

farmakon felszívódását, azonban ennek ellenére nem csökkenti egyértelmően a fekély 

kialakulásának kockázatát. 

Kísérleteim célja ezért egy olyan NSAID tartalmú gyógyszerforma kifejlesztése, 

amely a fenti szisztémás mellékhatások csökkentése érdekében lokálisan a gyulladás 
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területén fejtené ki hatását. Ennek érdekében olyan bioadhezív alapanyagot használtam, 

amely hosszabb idıre a nyálkahártyához tapadva lehetıvé teszi a szabályozott 

hatóanyagleadást, amely a terápiás hatás eléréséhez alacsonyabb farmakonmennyiséget 

tartalmaz.  

Az ulcerogén hatások kialakulásához általában erıs savhatás szükséges, ami a 

nyelıcsı területén a reflux-betegség kivételével nem jellemzı. Elképzelhetı, hogy a 

gyulladás miatt kialakuló enyhén savas kémhatás fokozhatja a fekélyképzıdést, azonban 

a savas karakter ellensúlyozásaként a nyál kimosó funkcióját, az oesophagus clearance-

mechanizmusát, végül az alkalmazandó gélek bázikus kémhatását mindenképpen 

figyelembe kell venni. 

 

3.5 Cukorészterek 
 

A termoreszponzív gélrendszer hatóanyag leadásának, valamint a felszabadult 

hatóanyag penetrációjának növelése érdekében felületaktív segédanyagként a 

gyógyszeriparban eddig széles körben nem alkalmazott cukorésztereket alkalmaztam és 

vizsgáltam meg. 

 

3.5.1 A cukorészterek általános jellemzıi 
 

Vizsgálataimhoz a Mitsubishi Chemical Corporation Ltd. által gyártott Ryoto® 

cukorésztereket használtam, amely a szacharóznak különbözı szénlánchosszúságú 

zsírsavakkal alkotott mono-, di- illetve poliészterei. A cukorészterek szerkezetét a 

szacharóz-monosztearát példáján mutatom be (3. ábra). 
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3. ábra A szacharóz-monosztearát kémiai szerkezete 

A cukorésztereket az élelmiszeriparban általánosan használják elsısorban 

adalékanyagként (pl.: csokoládé-, jégkrém-, rágógumigyártás), emulgensként, 

felületaktív anyagként alkalmazzák. Napjainkban egyre inkább elıtérbe kerül 

alkalmazásuk a gyógyszeriparban is, ahol leginkább a hatóanyagleadás módosítására 

használják, de felhasználhatóak emulgensként, lubrikánsként vagy szolubizálószerként. 

Számos kedvezı tulajdonságuk széleskörő felhasználást tesz lehetıvé103,104. Ezek közül 

kiemelendı: 

• kiváló felületaktív és biológiai lebomló-képesség, 

• íztelen, szagtalan, toxikus és irritatív hatásoktól mentesek.  

A felsorolt tulajdonságaik indokolják gyógyszerészeti felhasználásukat segédanyagként. 

Munkám során vizsgáltam az egyes cukorészterek hatóanyagleadásra illetve a szöveti 

penetrációra gyakorolt hatását.  

 

3.5.2 A cukorészterek kémiai felépítése, tulajdonságai 
 

A szacharóz-észterek számos szabad hidroxilcsoporttal rendelkeznek, amely 

lehetıvé teszi, hogy különbözı számú és minıségő zsírsavakkal alkossanak észtereket a 

monoésztertıl egészen az oktaészterig. A cukorészterek számszerő jellemzésére a 

hidrofil-lipofil egyensúlyt (HLB) alkalmazzák. Amennyiben a HLB-érték alacsony, az 

anyag inkább lipofil, míg magasabb HLB-érték esetén az anyag inkább hidrofil, 

emulgeáló tulajdonságú. A cukorészterek összetétele nagyban befolyásolja azok HLB-

értékét. Más felületaktív anyagokkal összehasonlítva, a Ryoto® cukorészterek a HLB 

spektrum jelentıs részét (1-18) lefedik (4. ábra). 
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4. ábra A cukorészterek és más emulgensek HLB-értékének összehasonlítása 

 

A szacharóz-észterek elnevezését, HLB-értékeit és monoészter tartalmát a II. táblázat 

mutatja be. 

II. Táblázat Cukorészterek elnevezése, összetétele, HLB értéke és megjelenési formája 

Cukorészter Típus HLB-érték Monoészter-tartalom (%) 

C18telített-170 1 1 
C18telített-270 2 10 
C18telített-370 3 20 
C18telített–370F 3 20 
C18telített-570 5 30 
C18telített-770 7 40 
C18telített-970 9 50 
C18telített-1170 11 55 
C18telített-1570 15 70 

Szacharóz-sztearát 

C18telített-1670 16 75 

C16-170 1 70 
C16-1570 15 70 Szacharóz-palmitát 
C16-1670 16 80 

C14-195 1 1 
C14-595 5 30 
C14-1695 16 80 

Szacharóz-laurát 

C14WA-1570 15 70 

C18telítetlen-170 1 0 
Szacharóz-oleát C18telítetlenWA-

1570 
15 70 

C22telítetlen-190 1 0 
Szacharóz-erukát 

C22telítetlen-290 2 10 

Szacharóz-észter 
kombinált 
zsírsavakkal 

C16C18telített és 
telítetlen-135 

1 0 

 

Emulgeáló élelmiszeradalékok HLB értékei
Ryoto cukorészter
Glicerin-zsírsav-észter
Szorbit-zsírsav-észter
Propilénglikol-zsírsav-észter
Poliszorbát

< 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
HLB
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Minél hosszabb a zsírsavlánc és minél nagyobb az észterezettség foka annál kisebb a 

cukorészterek HLB éréke. 

 

A jelölı kódok ismeretében a cukorészterek fıbb tulajdonságaira következtethetünk. 

 

 

 

 

 

 

A cukorészterekben alkalmazott zsírsavak elnevezései azok szénatomszámától függenek, 

melyet a III. Táblázat mutat be.  

 

III. Táblázat A cukorészterek zsírsav komponensei és a jellemzı szénatomszám 
Zsírsavak elnevezése Szénatomok száma 

Laurilsav (L) C12 

Mirisztinsav (M) C14 

Palmitinsav (P) C16 

Sztearinsav (S) C18 

Olajsav (O) C18 telítetlen 

Erukasav (E) C22 telítetlen 

 

Kutatómunkám során a Metolose® gélben sztearinsavval, palmitinsavval, laurinsavval és 

mirisztinsavval készült cukorésztereket alkalmaztam és hasonlítottam össze in vitro 

körülmények között. 

 

 

Zsírsav típusa 
Pl. S: sztearinsav 

HLB 
érték 

Zsírsav tisztasága 

S-1670 
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4 CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

A hagyományos gyógyszerek közül mai napig a per os alkalmazás a betegek által 

leginkább elfogadott alkalmazási mód, továbbá ipari elıállításuk olcsó és könnyen 

megvalósítható. A szisztémás hatású gyógyszerek azonban számos hátránnyal 

rendelkeznek. Alkalmazásuk során a gyorsan felszabaduló hatóanyag elsırendő kinetikát 

követ, a májon való áthaladás során a hatóanyagok a first pass metabolizmusnak 

áldozatul eshetnek és a keletkezı metabolitok számos egyéb szisztémás mellékhatást is 

kiválthatnak. Ezért világszerte intenzíven kutatják azokat a lehetséges módszereket, 

amelyekkel a farmakonok terápiás hatása fokozható, a mellékhatások pedig 

csökkenthetıek. A leggyakoribb lehetıség erre a szabályozott hatóanyagleadó 

rendszerek alkalmazása, amelyek segítségével optimalizálni lehet a hatóanyagleadás 

profilját, az abszorpciót, a disztribúciót és az eliminációt. További lehetıség a szintén 

szabályozott hatóanyagleadású rendszerek alkalmazása lokális készítmény formájában. 

Doktori értekezésem során célkitőzésem volt, hogy bebizonyítsam az általam 

kiválasztott alapanyagok és segédanyagok felhasználásával kialakított gélrendszer 

alkalmas a nyelıcsıgyulladások lokális kezelésére. Célkitőzéseimet az alábbiakban 

foglalom össze röviden: 

- olyan termoreszponzív gélképzı alapanyag kiválasztása, amely a szabályozott 

hatóanyagleadó rendszer alapjául szolgál, 

- olyan rendszer kialakítása, amely szobahımérsékleten szol állapotú, így 

könnyen lenyelhetı, majd a szervezetbe jutva a testhımérsékleten rövid idın belül 

bekövetkezı in situ gélesedés által a nyálkahártyára történı hosszabb idejő feltapadás 

révén ideális feltételeket teremt a bioadhézióhoz és a hatóanyag szöveti penetrációjához, 

- a termális gélesedésnek testhımérsékleten történı megvalósításához olyan 

segédanyagok kiválasztása, amelyek a gélszerkezetet és a nyálkahártyát az alkalmazott 

koncentrációban nem károsítják (vízoldékony sók), továbbá a hatóanyagleadást és 

penetrációt elınyösen befolyásolják (cukorészterek), 

- olyan nem-szteroid gyulladásgátló farmakonok kiválasztása, amely a kialakított 

termoreszponzív gélrendszerbıl a legjobb felszabadulási és penetrációs eredményeket 

mutatja. 
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5 ANYAGOK  

5.1 NSAID típusú hatóanyagok 
 

• Acetilszalicilsav*          (Reanal Finomvegyszergyár Zrt, Budapest, Magyarország) 

• Amidazofen**          (Reanal Finomvegyszergyár Zrt, Budapest, Magyarország) 

• Piroxikám***             (Boots Chemicals Co. Ltd, Nottingham, Nagy-Britannia) 

• Ibuprofen***                       (Boots Chemicals Co. Ltd, Nottingham, Nagy-Britannia) 

• Indometacin*             (Boots Chemicals Co. Ltd, Nottingham, Nagy-Britannia) 

• Diklofenák-nátrium* (Boots Chemicals Co. Ltd, Nottingham, Nagy-Britannia) 

5.2 A gélrendszerek elıállításához felhasznált anyagok  
 

• Metolose® 60SH-4000, 90SH 4000     (Shin Etsu Chemicals Co. Ltd, Tokyo, Japán) 

• Metolose® SM 4000      (Shin Etsu Chemicals Co. Ltd, Tokyo, Japán) 

• Ryoto® S-1190, S-1670, P-1570, M-1670, L-1695     (Mitsubishi Chemicals Co. Ltd, Tokyo, Japán) 

• kálium-klorid*    (Hungaropharma Zrt, Budapest, Magyarország) 

• nátrium-klorid*      (Hungaropharma Zrt, Budapest, Magyarország) 

• nátriumhidrogén-karbonát*   (Hungaropharma Zrt, Budapest, Magyarország) 

• propilénglikol*    (Hungaropharma Zrt, Budapest, Magyarország) 

• glicerin*     (Hungaropharma Zrt, Budapest, Magyarország) 

• etanol           (Reanal Finomvegyszergyár Zrt, Budapest, Magyarország) 

5.3 Vegyszerek  
 

• citromsav*           (Reanal Finomvegyszergyár Zrt, Budapest, Magyarország) 

• bórsav*           (Reanal Finomvegyszergyár Zrt, Budapest, Magyarország) 

• nátrium-hidroxid*          (Reanal Finomvegyszergyár Zrt, Budapest, Magyarország) 

• sósav*                 (Hungaropharma Zrt, Budapest, Magyarország) 

• nátrium dihidrogén-foszfát*  (Hungaropharma Zrt, Budapest, Magyarország) 

 

A felhasznált anyagok, segédanyagok, valamint hatóanyagok minıségére és tisztaságára 

vonatkozó jelölések:      * = Ph.Hg. VIII      ** = Ph.Hg. VII       *** = Ph.Hg. VI 
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5.4 Készülékek  
 

 

• Shimadzu UV-16A spektrofotométer  

(Shimadzu Corporation Spectroscopic Instruments, Kyoto, Japán) 

• HAAKE VT550 rotációs viszkoziméter 

(HAAKE GmbH, Karlsruhe, Németország) 

• RheoStress 150 oszcillációs viszkoziméter 

(HAAKE GmbH, Karlsruhe, Németország) 

• TC81 Peltier termosztát 

(HAAKE GmbH, Karlsruhe, Németország) 

• Pharmatest kioldódásvizsgáló készülék PTWS 

(Pharma Test Apparatebau AG, Hainburg, Németország) 

• Franz-féle cella  

(Cserveny Kft, Budapest, Magyarország) 

• Orion 420A típusú pH-mérı 

(Orion Reseach Europa, Uetikon am See, Svájc) 

• RH3T főthetı mágneses keverı 

(Prüfgerät-Werk Medingen GmbH, Dresden, Németország) 

• Sartorius 4503 típusú. mikroanalitikai mérleg 

(Sartorius Membranfilter GmbH, Göttingen, Németország) 

• Sartorius SM16753 típusú Resorptionsmodell készülék 

(Sartorius Membranfilter GmbH, Göttingen, Németország) 

• RS Sartorius membranfilter SM 16754  

  (Sartorius Membranfilter GmbH, Göttingen, Németország) 

• Zeiss fénymikroszkóp 

(Carl Zeiss AG, Göttingen, Németország) 

• AxioCam MRc 5 kamera 

(Carl Zeiss AG, Göttingen, Németország) 

• AxioVision Rel. 4.5 szoftver 

(Carl Zeiss, Göttingen, Németország) 
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6 MÓDSZEREK 
 

6.1 2% -os Metolose® 60SH 4000 gél készítése 
 

Főthetı mágneses keverın, folyamatos keverés mellett 5,0 g 70 °C-os vízhez 0,2 g 

Metolose® 60SH 4000 port adagoltam és kevertem a teljes átnedvesedésig. Ezután 4,8 g 

hideg vizet adtam hozzá és jégfürdıbe állítva folyamatosan kevertem, amíg a rendszer 

fel nem tisztult. A vizsgált hatóanyagokat és a segédanyagokat megfelelı 

koncentrációban a már elkészült gélekhez adtam hozzá. 

6.2 Reológiai vizsgálatok 
 

6.2.1 Rotációs viszkozimetriás vizsgálat 
 

Az elkészült szobahımérséklető szol rendszert a rotációs viszkoziméter tartályába 

bekészítve, a megfelelı mérési paraméterek beállítása után elindítottam a vizsgálatot. A 

mérés során a berendezést elıször 20 °C-ról 80 °C-ra főtöttem, majd visszahőtöttem     

20 °C-ra, és a kapott viszkozitás-hımérséklet függvény alapján meghatároztam a 

termális gélesedési hımérsékletet. Vizsgálataimhoz HAAKE VT550 rotációs 

viszkozimétert, Peltier TC81 termosztátot használtam. Mérési paraméterek: mérıfej: 

SV2, G=50 1/perc, t=900 s. A méréseket párhuzamos mintákkal végeztem (n=3). 

6.2.2 Oszcillációs viszkozimetriás vizsgálat 
 

Az elkészült szobahımérséklető szol rendszert az oszcillációs viszkoziméter tartójára 

adagoltam, a megfelelı paramétereket beállítva elindítottam a vizsgálatot. A berendezést 

elıször 20 °C-ról 80 °C-ra főtöttem, majd 20 °C-ra visszahőtöttem, hogy 

meghatározzam a termális gélesedési hımérsékletet. Vizsgálataimhoz RheoStress 150CS 

oszcillációs viszkozimétert, Peltier TC 81 termosztátot használtam. Mérési paraméterek: 

T=20-80 °C, dT/t=0,0333 °C/s, t=600 s, τ=1.00 Pa, M=2.094 Nm, f=1.00 Hz, ϕ=6.25 

rad/s, szenzor C20/2°, grap=0.105 mm. A méréseket párhuzamos mintákkal 

végeztem (n=3). 
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6.3 Oldékonyság vizsgálat 
 

Az oldékonyság meghatározása végett NaHCO3 5%-os vizes oldatába 5 mg hatóanyagot 

mértem be, majd 1 óra várakozás után szőrést követıen megfelelı hígítást alkalmazva 

meghatároztam a szőrlet abszorbanciáját a farmakon jellemzı fényelnyelési maximumán 

(IV. Táblázat). A vizsgálat során vak oldatként oldószert alkalmaztam. A méréseket 

párhuzamos mintákkal végeztem (n=3). 

 

6.4 In vitro bioadhezivitás vizsgálat 
 

Az in vitro körülmények között a 6.5. pontban ismertetett Sartorius SM16753 típusú 

Resorptionsmodell készülékkel végzett hatóanyagfelszívódás vizsgálata során a 

gyomornyálkahártyát szimuláló Sartorius membránt (RS Sartorius membranfilter SM 

16754) alkalmazva in vitro körülmények között adhéziós vizsgálatot végeztem. A mérés 

során 38 °C-ra temperált üvegfallal ellátott kamrába függılegesen behelyeztem a 25 cm 

hosszúságúra kialakított, lipofil folyadékkal átitatott membránt, amit mesterséges nyállal 

(pH=7 puffer) is átitattam. A mérés kezdetén ennek a membránnak a tetejére dózisnyi 

mennyiségő gélt helyeztem, és stopperórával mértem az idıt, ami alatt a gél lefolyik a 

membrán aljára. A méréseket párhuzamos mintákkal végeztem (n=3). 

 

6.5 In vitro hatóanyagleadás vizsgálat 
 

A hatóanyagleadást a Ph.Hg. VIII által, a dermális tapaszokra megadott vizsgálati 

módszer szerint végeztem el. A fenti módszerrel elkészített hatóanyagtartalmú 

rendszerbıl fémcellába mértem 2,0 g mennyiséget, majd azt cellulózmembránnal 

légmentesen lezártam. Ezt követıen a PTWS Pharmatest kioldódásvizsgáló készülék 

tartályaiba 100 ml, 38 °C-os, emberi nyálat szimuláló pH=7,0 puffert öntöttem. A 

fémcellákat a tartály aljára helyezve állandó, 50 1/perc fordulatszám mellett forgólapát 

segítségével elindítottam a keverést Az akceptor közegbıl 15-30-45-60 percben 5 ml 

mintát vettem, amelyet az eredeti kioldóközeggel pótoltam. A kivett mintákból a 
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kioldódott hatóanyag-mennyiségét spektrofotometriás módszer segítségével határoztam 

meg az alábbi hullámhosszértékek mellett (IV. táblázat). A szükséges hígításokat 

pufferrel végeztem, vak oldatként oldószert alkalmaztam. A méréseket párhuzamos 

mintákkal végeztem (n=3). 

IV. Táblázat Vizsgált farmakonok alkalmazott maximális elnyelési hullámhosszértékei 
 
 

 

 

 

 

6.6 In vitro penetrációs vizsgálat 
 

A mérés során a vizsgálandó gélt a Franz-féle diffúziós cella (5. ábra) nyálkahártyát 

szimuláló membránjára helyeztem, amelyet elıtte Sartorius-féle lipofil impregnáló 

folyadékkal impregnáltam.  

A membrán éppen érintkezett a szöveti pH-t szimuláló pH=7,5 pufferoldattal. A cellát 

38 °C-ra temperáltam, majd folyamatos kevertetés mellett elindítottam a mérést. A 

pH=7,5 értékő akceptor közegbıl 15-30-45-60 percben 5 ml mintát vettem, melyet az 

eredeti kioldóközeggel pótoltam. A mintákból a kioldódott hatóanyagmennyiséget 

spektrofotometriás módszer segítségével határoztam meg a megadott hullámhosszokon 

(IV. táblázat). A méréseket párhuzamos mintákkal végeztem (n=3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra Franz-féle diffúziós cella sematikus ábrázolása 

indometacin 325 nm 

diklofenák-Na 276 nm 

amidazofen 257 nm 

acetilszalicilsav 276 nm 

ibuprofen 265 nm 

piroxikám 350 nm 

levegı

Mintavevı nyíláscella tetı (Donor)

vékony rétegő minta

membrán

pH = 7,5 puffer
víz ki

38 °C 
víz be

keverı

KI

BE

vízfürdı

üveg cella test
(Receptor)

levegı

Mintavevı nyíláscella tetı (Donor)

vékony rétegő minta

membrán

pH = 7,5 puffer
víz ki

38 °C 
víz be

keverı

KI

BE

vízfürdı

üveg cella test
(Receptor)
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6.7 In vitro hatóanyag felszívódás vizsgálat a gélekbıl 
 

A Sartorius készülék (SM 16753 Sartorius Resorptionsmodell) I. tartályába 100 ml 

gyomornedvet szimuláló pufferoldatot (donor közeg, pH=1,2), a II. tartályába 100 ml 

plazmát szimuláló pufferoldatot (akceptor közeg, pH=7,5) öntöttem. A rendszert          

37 °C-ra temperáltam, majd az I. tartályba bemértem 10 g gélrendszert.  

A két tartály közé a lipofil anyaggal impregnált membránt (RS Sartorius membranfilter 

SM 16754, hasznos felülete 40 cm2) helyeztem és megindítottam a közegek áramlását a 

cellába helyezett membrán két oldalán. Mindkét tartályból meghatározott idıközönként 

mintákat vettem (5,0 ml), amelyeket nem pótoltam.  

A kivett minták fényelnyelését a IV. táblázatban megadott hullámhosszakon 

határoztam meg. A szükséges hígításokat a megfelelı pufferoldattal végeztem. A 

méréseket párhuzamos mintákkal végeztem (n=3). 

 

6.8 Szövettani vizsgálat 
 

Vizsgálataimat a Semmelweis Egyetem által elfogadott - a laboratóriumi állattartásra és 

állatkísérletekre vonatkozó - etikai szabályok messzemenı betartásával végeztem. Az in 

vivo kísérleteim során négy darab Whistar típusú hím patkányt (súlyuk: 407±15 gramm) 

használtam fel.  

A kezelt patkányok nyelıcsövébe 22 G átmérıjő etetıszondán keresztül 0,4 ml 5% 

NaHCO3 tartalmú 2%-os Metolose® 60SH 4000 gélt, illetve a kontroll patkányok 

nyelıcsövébe ugyanezzel a módszerrel fiziológiás sóoldatot adagoltam. Ezt követıen 

intraperitoneálisan bejuttatott urethan (1,3 g/kg) segítségével az állatokat 12 órán 

keresztül narkózisban tartottam, majd ezt követıen az állatokból eltávolított nyelıcsövek 

fiziológiás sóoldatban történı lemosás után 10%-os formaldehidben fixálásra kerültek. 

Paraffinba ágyazás után a blokkból metszetek készültek, amelyeket hematoxilin-

eozinnal történı megfestés után fénymikroszkóp segítségével értékeltem.  
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7 EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 
 

7.1 Metolose® típusok termális gélesedésének vizsgálata 
 

Kísérleteim során célkitőzésem az volt, hogy egy olyan, a nyelıcsı 

nyálkahártyájához relatíve hosszú idıre kitapadni képes, bioadhezív és termoreszponzív 

tulajdonságokkal rendelkezı fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentı hatású, in situ 

gélesedésre képes gyógyszerhordozó rendszert alakítsak ki, amelynek segítségével a 

nyelési nehezítettséget és fájdalmat okozó nyelıcsıgyulladások hatékonyan kezelhetıek. 

Munkám során gélképzı alapanyagként, hidroxipropil-metilcellulózt (Metolose®) 

választottam (6. ábra), amelynek bioadhezív, filmképzı és felületaktív tulajdonsága már 

régóta ismert, másrészrıl hımérsékletváltozás hatására reverzibilis termális gélesedésre 

képes.  

 A Metolose® fehér színő, szagtalan, íztelen, fibrózus vagy szemcsés por. Valódi 

sőrősége 1,26-1,31 g/ml, bomlási hımérséklete 280-300 °C, nedvesedési határszöge:    

35-50°. Nemionos és nem polielektrolit, ezért vizes oldata meglehetısen stabil 

anorganikus sók és organikus elektrolitok jelenlétében is. A kisebb szubsztituáltsági 

fokú származékok elektrolitokkal szemben mutatott toleranciája nagyobb. 

 

 

      

 

 

 

 

 

6. ábra A Metolose® szerkezeti képlete 

 

  

R O

O RC H2

  n   

 
n 

O

O

H

HO

H

CH2 

H

OH

O 

O 

O
H

H O

H

H

HO

CH2

R R

R

R

R

RO

R

O
H

H O 

H

H

HO

CH2

RO

O

H

HO

H

CH2

H

OH

O
O

O R

R CH3

CH2CHOHCH3

R

R

R



 48 

A Metolose® egy vízben oldható cellulóz éter105. Alapvetıen a cellulóz nem 

oldódik vízben, mivel a kristályszerkezetében a hidroxidcsoportok között létrejövı 

hidrogénhíd-kötések erıs intermolekuláris kapcsolatot teremtenek. Amennyiben a 

hidrogének közül néhányat metil- vagy hidroxipropil-csoportra cserélünk, a metoxi- és a 

hidroxipropoxi-csoportok meggátolják a hidrogénhidak kialakulását. A kialakított 

kötések következtében a polimerláncok közötti kötıerık gyengülnek, ezáltal a víz képes 

bejutni a molekulák közötti résekbe, és a polimer vízben oldhatóvá válik. A V. táblázat 

különbözı szubsztitúciós fokú polimereket mutat be. 

V. Táblázat A Metolose® fajtái és szubsztituciós fokai 

 

Típus 

Metoxil 

D.S.* 

Hidroxipropoxil  

M.S.**  

 

USP név 

 

Viszkozitás (mPas) 

SM 1,8 ----- Metilcellulóz 4, 15, 25, 100, 400, 500, 

4000 

60SH 1,9 0,25 Hidroxipropil-metilcellulóz 50, 4000, 10000 

90SH 1,4 0,20 Hidroxipropil-metilcellulóz 4000, 15000, 100000 
  *D.S.: Szubsztitúció-fok (az anhidrid glukóz egységek hidroxidcsoportjain a szubsztituensek átlagos száma) 
** M.S.: moláris szubsztitúció (szubsztituensek átlagos száma az anhidrid glukóz egységekben) 
 

A különbözı Metolose® típusok többféle viszkozitású rendszert képezhetnek               

(V. Táblázat utolsó oszlop). Munkám során mindegyik Metolose® típusból a 4000 

jelzéső anyagokat választottam és hasonlítottam össze. 

Mindegyik Metolose® típusra jellemzı, hogy vizes oldatát melegítve egy 

bizonyos hımérséklet elérése után gélesedés figyelhetı meg, majd az ismételt lehőtés 

során visszaalakul tiszta folyadék állapotba106. Az a hımérséklet, amelyen a gélesedés 

megindul (termális gélesedés hımérséklete) függ a szubsztituens típusától, a 

koncentrációtól és a melegítés sebességétıl. A termális gélesedés elsısorban a metoxi 

szubsztituált molekulák hidrofób kölcsönhatásai miatt következik be. Alacsony 

hımérsékleten a molekulák hidratáltak és a polimermolekulák között gyenge interakció 

jön létre. Amennyiben a hımérséklet emelkedik, a polimerek fokozatosan elvesztik a 

hidratáló vizet, ami a viszkozitás csökkenéséhez vezet. Végül, amikor a polimer 

elégséges, de nem teljes dehidratálódása megtörténik, polimer-polimer kölcsönhatások 

jönnek létre, és a rendszer megközelíti a végtelen hálózatos szerkezető struktúrát, ami 

viszkozitás növekedéshez vezet.  
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Ez a jelenség használható ki in situ gélesedı rendszerek kialakítása során. A termális 

gélesedési hımérséklet és a gél struktúrája a különbözı Metolose® típusoknál eltérı. 

Munkám során a Metolose® termális gélesedési képességét használtam ki egy 

nyelıcsıben alkalmazandó in situ gélrendszer kialakításakor. Elképzelésem az volt, 

hogy egy szobahımérsékleten szol állapotú, ezért per os könnyen adagolható és 

lenyelhetı rendszert alakítsak ki, amely a nyelıcsıben fél perc alatt in situ gélesedve 

ideális feltételeket biztosít az adhézió kialakulásához, majd pedig a hatóanyagok 

felszabadulásához és a penetrációjához. Ennek érdekében különbözı Metolose® 

típusokat (SM, 60SH, 90SH) hasonlítottam össze annak érdekében, hogy mind a 

szobahımérséklető szol, mind pedig a termális gél esetében optimális viszkozitású 

rendszer alakuljon ki.  

Elsı lépésben arra kerestem a választ, hogy adódik-e lényeges különbség a 

szobahımérséklető Metolose® SM és SH oldatok reológiai tulajdonsága, koncentrációja 

között, illetve tapasztalható-e eltérés a szobahımérsékleten történı adagolás során. 

Rotációs viszkoziméter (6.2.1.) segítségével meghatároztam az 1-4% Metolose®-t 

tartalmazó gélek viszkozitását szobahımérsékleten. 

Eredményeim alapján megállapítható, hogy szobahımérsékleten mind az SM, 

mind a 60SH és 90SH szol nem-newtoni folyadékként viselkedik, mivel a koncentráció 

és a viszkozitás között exponenciális összefüggés áll fent.  

Összehasonlítva a szol rendszerek viszkozitását szobahımérsékleten lényeges 

különbség nem látható, függetlenül a koncentrációtól, amely egyébként a számított 

minısítı állandó értékbıl (K ) is látható (7. ábra). 
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7. ábra Koncentráció-viszkozitás összefüggés különbözı Metolose® típusok esetében 
(n=3, RSD≤4%) 
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A koncentráció – viszkozitás összefüggést kifejezı egyenlet: 

 

cK
o e ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ηηηη====ηηηη                                            (1) 

 

Vagyis a relatív viszkozitás logaritmusa arányos a koncentrációval: 

 

ln ηrel = K · c                                          (2) 

 

ahol: K = tgα, vagyis a viszkozitás-koncentráció konstans, illetve a koncentráció és a   

ln ηrel értékek alapján felvett egyenes meredeksége. Abszolút viszkozitást mérve a 

következı összefüggéssel számoltam: 

 

olg
2.303

cK
=lg ηηηη++++

⋅⋅⋅⋅ηηηη                                      (3) 

 

Az ilyen módon meghatározott K  érték a kérdéses anyag minıségi értékelésére alkalmas 

adat.  

KSM=1,503 

K60SH=1,347 

K90SH=1,444  

 

Eredményeim alapján megállapítottam, hogy a különbözı Metolose® típusokból 

kialakított szol rendszerek között szobahımérsékleten az orális adagolást és a lenyelést 

befolyásoló lényeges konzisztenciabeli különbség nem tapasztalható.  
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Továbbiakban arra kerestem választ, hogy a szol lenyelését követıen 

testhımérsékleten fél perc alatt kialakuló termális gélek mutatnak-e viszkozitásbeli 

különbséget. A termális gélek konzisztenciája között jelentıs különbségek mutatkoztak 

38 °C-on, errıl mind vizuálisan, mind pedig viszkozimetriás mérésekkel is 

meggyızıdtem. 

Amint a 8. ábrán látható, a Metolose® SM 4000 gél esetében egy alaktartó 

szilárdabb termális gél alakul ki, míg a Metolose® 60SH és 90SH gélek esetében egy 

könnyen folyó termális gél nyerhetı  

 

            

 

 

 

 
Metolose® SM 25 °C-on 

  

Metolose® SM termális gél  

 

Metolose® 60SH 25 °C-on 

  

Metolose® 60SH termális gél 

 

8. ábra Különbözı 2%-os Metolose® oldatok konzisztenciájának összehasonlítása 
szobahımérsékleten és termális gél állapotban  
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A Metolose® SM termális gél keményebb konzisztenciája diszkomfort érzést 

válthat ki a nyelıcsıben, míg az SH termális gélek egy könnyebben szétterülı, 

viszkozitásuk miatt a felszínrıl mégis nehezebben lefolyó rendszert adnak. Figyelembe 

véve a fenti megállapításokat, gél kialakítására a Metolose® SH típust választottam, 

mivel mind az orális adagolás, mind a nyelıcsıben kialakuló termális gélesedés 

szempontjából ez eredményez ideális rendszert. 

 

Következı kísérleteimben a termális gélesedési hımérsékletet határoztam meg. 

A cellulózszármazékok termális gélesedési hımérséklete függ a szubsztituens típusától, 

a koncentrációtól és a melegítés sebességétıl.  

A termális gélesedés során létrejövı fázisátalakulás vizsgálatára különbözı 

fizikai-kémiai módszerek alkalmasak, mint például a polarizációs fénymikroszkópia, 

DSC (Differential Scanning Calorimetry=differenciál pásztázó kalorimetria), kisszögő 

neutronszórás, transzmissziós elektronmikroszkópia és oszcillációs reológiai vizsgálat. 

Viszonylag egyszerő kivitelezhetıségének és nagyfokú szenzitivitásának 

köszönhetıen oszcillációs viszkoziméterrel vizsgáltam a Metolose® SM, 60SH és 90SH 

gélek termális gélesedési folyamatát.  

Vizsgálataim során meghatározásra került az anyag elaszticitását jellemzı tárolási 

modulusz (G’), valamint az anyag viszkozitását jellemzı veszteségi modulusz (G”). 

Viszkoelasztikus rendszerek esetében a tárolási modulusz (G’) nagyobb, mint a 

veszteségi modulusz (G”). Abban az esetben, amikor a tárolási modulusz egyenlı a 

veszteségi modulusszal, szol-gél átalakulás figyelhetı meg. A Metolose® SM és 60SH 

2% -os vizes oldatának 20 °C -ról 70 °C-ra történı melegítésekor (a melegítés sebessége 

1 °C/perc) vizsgáltam a tárolási és veszteségi moduluszok változását.  

A Metolose® 60SH oldatának melegítésekor a görbén két töréspont figyelhetı 

meg, amint az a 9. ábrán látható. Emelve a hımérsékletet G’ és G” lassan csökken, 

majd 50 °C-nál (T1) mindkét értékben további nagyfokú csökkenés látható. Tovább 

melegítve az oldatot 62 °C-nál (T2) hirtelen növekedése detektálható G’ értékében. 

A termális gélesedés a T2 pontban történik, ahol a tárolási és veszteségi moduluszok 

görbéi keresztezik egymást.  
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9. ábra 2%-os Metolose® 60SH 4000 tárolási modulusz (G’) és veszteségi modulusz 
(G”) értékeinek változása a hımérséklet függvényében 

(n=3, RSD≤3,5%) 
 

A Metolose® SM gélesedési tulajdonsága azonban jelentısen eltér a már 

ismertetett Metolose® 60SH típusnál leírtaktól. A viszkozitás-hımérséklet görbén, 

hiányzik a T1 pont, ami a Metolose® 60SH esetében a jelentıs viszkozitás csökkenés 

kezdetét jelölte. Ezzel szemben a Metolose® SM 2%-os vizes oldatának melegítésekor a 

tárolási modulusz (G)’ értéke kezdetben csak kismértékben csökkent töréspont nélkül, 

majd 43 °C-nál (T2) hirtelen emelkedés mutatható ki. A veszteségi modulusz (G”) értéke 

ugyanilyen mértékben csökkent, majd 48 °C-nál lassú növekedés figyelhetı meg. Végül 

52 °C-on amikor a tárolási (G’) és veszteségi moduluszok (G”) értéke egyenlı volt, 

megtörtént a fázisátalakulás, jelen esetben szol-gél átalakulás (10. ábra). 
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10. ábra 2%-os Metolose® SM 4000 tárolási modulusz (G’) és veszteségi modulusz 
(G”) értékeinek változása a hımérséklet függvényében 

(n=3, RSD≤4%) 
 

 A termális gélesedés folyamata mind az SH, mind pedig az SM típusú Metolose® 

esetében reverzibilis. 

A Metolose® SH esetében T1 pontban megfigyelhetı hirtelen viszkozitás csökkenés több 

szempontból is elınyös: a szol állapotú készítmény könnyebb lenyelni és a gélesedés 

elıtti alacsonyabb viszkozitás miatt jobb szétterülési képességekkel rendelkezik a 

nyálkahártya felszínen.  

A Metolose® oldatok termális gélesedése jóval a testhımérséklet feletti 

hımérsékleten következik be, ezért a testhımérsékletre történı lecsökkentés érdekében 

különbözı lehetıségeket vizsgáltam meg.  

T2 
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A hımérséklet-viszkozitás görbék elemzése nyomán ésszerőbbnek tőnne a 

Metolose® SM kiválasztása a további kísérletekhez, mivel az SM típusú Metolose® 

termális gélesedése alacsonyabb hımérsékleten következik be, mint az tapasztalható az 

SH típusú Metolose® esetében, így a testhımérsékletre való lecsökkentéséhez kevesebb 

segédanyag vagy kisebb Metolose®-koncentrációra lenne szükség. Tekintettel azonban 

arra, hogy a Metolose® SM termális gél konzisztenciája sokkal keményebb, mint a 

Metolose® SH esetében, a betegek számára annak alkalmazása kényelmetlen lenne, ezért 

ezt a lehetıséget elvetettem. 

 Összehasonlítva a rendelkezésemre álló Metolose® SH típusok (60SH és 

90SH) termális gélesedési hımérsékletét, valamint a termális gél szerkezetét (VI. 

Táblázat) azt tapasztaltam, hogy a gélszerkezetben nem mutatkozott lényeges 

különbség, azonban a 90SH esetében több mint 10 °C-kal magasabb T1 és T2 értéket 

kaptam.  

VI. Táblázat Metolose® SH gélek termális gélesedési hımérséklete és gélszerkezete 

 

Metolose® típusa 

Termális gélesedési 

hımérséklet (°C) 

 

Gélszerkezet 

 T1 T2  

60SH 4000 50 62 Lágy 

90SH 4000 61 72 Lágy 

 

 Amint a 11. ábrán látható a Metolose® 90SH esetében 60 °C-ig a hirtelen 

viszkozitáscsökkenés nem következik be, amíg a Metolose® 60SH esetében ez 50 °C-on 

jelentkezik. Ezt azért fontos ismételten hangsúlyozni, mert a hirtelen 

viszkozitáscsökkenés nemcsak megkönnyítheti a lenyelést és jobb szétterülést idéz elı a 

nyelıcsı lumenében, hanem ezáltal ideális feltételeket teremt a mukoadhézió 

kialakulásához107.  

 A Metolose® 90SH esetében a termális gél kialakulásához a mérések alapján     

72 °C szükséges. Ebbıl következik, hogy Metolose® 90SH-t alkalmazva jóval nagyobb 

hımérsékletkülönbséget kell áthidalni a testhımérsékletre való csökkentéshez, mint a 

Metolose® 60SH esetében. 
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11. ábra Különbözı Metolose® típusok viszkozitásának változása a hımérséklet 
függvényében (n=3, RSD≤3%) 

 

 Ennek megfelelıen a gél kialakításához és a további vizsgálatokhoz a Metolose® 

60SH 4000-t választottam, mivel a termális gélesedésének testhımérsékletre történı 

lecsökkentése könnyebben kivitelezhetı. Az eddigi eredmények alapján megállapítható, 

hogy mindegyik Metolose® típus termális gélesedési hımérséklete jóval a 

testhımérséklet felett található, tehát ahhoz, hogy a termális gélesedés a nyelıcsıben 

történjék meg, ezt az értéket nagyjából a maghımérsékletre kell lecsökkenteni.  

 

7.2 Metolose® koncentrációjának hatása a termális 

gélesedésre 

 

Munkám további részében megvizsgáltam azokat a lehetıségeket, amelyek az általam 

kiválasztott Metolose® 60SH 4000 szol termális gélesedési hımérsékletének 
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testhımérsékletre történı lecsökkentését elıidézhetik. Elsıként a Metolose® 60SH 4000 

koncentrációjának a termális gélesedési hımérsékletre kifejtett hatását vizsgáltam.  

Mérési eredményeim azt mutatták (12. ábra), hogy a koncentráció növelése (1-4%) 

megváltoztatta a termális gélesedési hımérsékletet. Az 1%-os Metolose® 60SH 4000 

esetében egy hígan folyó rendszert kaptam, amelybıl a hımérséklet növelésével sem 

alakult ki termális gél. A koncentráció növelésével 3% esetén 56 °C-ra, 4% Metolose® 

60SH 4000 alkalmazásával már 50 °C-ra csökkenthetı a T2 értéke, de ezen rendszerek, 

ahogy az 12. ábrán is látható, már szobahımérsékleten is erısen viszkózus – tehát 

nehezen lenyelhetı - rendszert alkotnak. Ezt figyelembe véve a továbbiakban a           

2%-os Metolose® 60SH 4000-t tartalmazó rendszert alkalmaztam. 
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12. ábra A Metolose® 60SH 4000 termális gélesedési hımérsékletének változása a 

                 Metolose® 60SH 4000 koncentrációjának függvényében (n=3, RSD≤3%) 

7.3 pH hatása a termális gélesedésre 
 

 A pH hatásának vizsgálata során a Metolose® 60SH 4000 gél elkészítéséhez 

szükséges vizet vele azonos mennyiségő NaOH/HCl rendszerrel kialakított oldattal 

helyettesítettem pH=2-8-ig, majd megvizsgáltam a gélrendszer termális gélesedésére 



 58 

kifejtett hatását. (A különbözı pH kialakításához azért a NaOH/HCl rendszert és nem 

pufferoldatot alkalmaztam, hogy megbizonyosodjak arról, hogy az esetleges változást 

kizárólag a pH eltolódás és nem a pufferként alkalmazott só minısége okozza). A 

szobahımérséklető rendszerek esetében sem kicsapódást, sem elfolyósodást nem 

tapasztaltam, ami a gélek nagyfokú stabilitását bizonyítja a vizsgált körülmények között. 

A pH-változás hatására (pH=2-8) nem változott meg a rendszer termális gélesedési 

hımérséklete, azonban szobahımérsékleten némi eltérés mutatkozott az egyes oldatok 

között. Amint az a 13. ábrán látható, a szobahımérséklető szol rendszerek közül a 

pH=8 pufferrel készített szol rendelkezik a legalacsonyabb viszkozitással, ami jótékony 

hatású lehet a gyulladásos szövet savas kémhatásának ellensúlyozására.  
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13. ábra A pH hatása a 2%-os Metolose® 60SH 4000 alapú rendszer termális gélesedési 

hımérsékletére (n=3, RSD≤3%) 
 

7.4 Alifás alkoholok hatása a termális gélesedésre 
 

 Az alifás alkoholok többféle hatást is kifejthetnek a kialakított gélrendszerekben. 

A rendszer permittivitásának megváltoztatásával befolyásolhatják a farmakonok 

oldékonyságát, amely esetünkben azért is elınyös, mert a megvizsgált hatóanyagok 
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többsége rossz vízoldékonyságú. Az alifás alkoholok továbbá fokozhatják a hatóanyag 

felszabadulásának mértékét, ezáltal növelik a farmakonok penetrációs képességét.  

Ezen megfontolások alapján a továbbiakban megvizsgáltam, hogy amennyiben 

alifás alkoholokat alkalmazok segédanyagként, azok milyen mértékben befolyásolják a 

rendszer termális gélesedését. 

 Az alifás alkoholok közül a glicerin, a propilénglikol, valamint a PEG 400 

hatásait tanulmányoztam és azt tapasztaltam, hogy amennyiben a Metolose® oldat 

készítése során a teljes vízmennyiséget alifás alkoholra cseréltem, úgy a gélstruktúra 

egyik esetben sem alakult ki.  

A további kísérleteimet 5%-os alifás alkoholtartalommal folytattam, és eredményeim azt 

mutatták, hogy a kívánt termális gél kialakult ugyan, de a kiválasztott alifás alkoholok 

jelentıs mértékben megnövelték a termális gélesedési hımérsékletet (14. ábra).  
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14. ábra 5% alifás alkohol tartalmú Metolose® 60SH 4000 gélek termális gélesedése 
(n=3, RSD≤4%) 

  

Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy ezek az alifás alkoholok ebben a 

rendszerben inkább szolubilizáló anyagként viselkednek és a cellulóz származék 

oldódását segítik elı a vizes rendszerben, ami a termális gélesedési hımérsékletet emeli.  

Eredményeim alapján megállapítható tehát, hogy az alifás alkoholok a termális 

gélesedés hımérsékletének lecsökkentésére nem alkalmasak.  
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7.5 Vízoldékony sók hatása a termális gélesedésre 
 

A továbbiakban különbözı típusú vízoldékony sók (KCl, NaCl, NaHCO3) hatását 

tanulmányoztam úgy, hogy a kész Metolose® 60SH 4000 gélbe elegyítettem a vizsgált 

segédanyagot. A gél elıállítása során azt tapasztaltam, hogy amennyiben a sót a készítés 

során a még ki nem alakult gélhez adagoltam, akár a meleg, akár a hideg vízhez, ez 

megakadályozta a viszkózus rendszer képzıdését, és így egy hígan folyó rendszer 

alakult ki, míg a kész gélhez adagolva a sót, az már nem bontotta meg a kialakult 

gélszerkezetet.  

A sók minıségén túl azok mennyiségének hatásait is vizsgáltam és 

megállapítottam, hogy a vizsgált sók különbözı koncentrációinak alkalmazásával a T2 

sikeresen lecsökkenthetı. Jól látható, hogy a vizsgált sótípusok különbözı mértékben 

csökkentik a termális gélesedés hımérsékletét 38 °C-ra (15, 17. ábra). A legnagyobb 

koncentrációra a KCl esetében volt szükség (10%), míg NaHCO3 esetében 5% is 

elegendı volt. A NaCl-ot alkalmazva ebben a koncentrációban csupán 45 °C-ra 

csökkenthetı a T2 értéke (16. ábra). Az ábrákon az is jól látható, hogy a vizsgált sók a 

szobahımérséklető rendszerek viszkozitásában egyik koncentrációban sem okoztak 

lényeges viszkozitásbeli különbséget.  

A segédanyagok T2 értéket csökkentı hatása a kisózás jelenségével 

magyarázható. A sók az oldatban teljes mértékben disszociálnak, majd a disszociált 

ionok hidratálódnak. A hidratációhoz kompetitív módon vizet vonnak el a szintén 

hidratált állapotban lévı polimertıl, így annak részecskéi aggregálódnak, ami 

gélesedésben nyilvánul meg. Az alkalmazott vízoldékony sók közül a két nátriumsó 

használata tőnik leginkább ésszerőnek, mivel ebben az esetben kell a legkevesebb 

segédanyagot a rendszerhez hozzáadni. Megfontolandó azonban a NaCl alkalmazása, 

mivel maró hatású lehet. 

Kísérleteimet továbbiakban a NaHCO3 felhasználásával folytattam, mivel 

bázikus kémhatása miatt a savas karakterő gyulladásos szövetekben halmozódva 

jótékony hatású lehet. A bázikus kémhatás továbbá a savas karakterő farmakon 

vízoldékonyságát fokozza, így a savas karakterő hatóanyagok oldott állapotban 

találhatóak, amely ezáltal jobb kioldódáshoz vezet.  
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15. ábra A Metolose® 60SH 4000 szol termális gélesedési hımérsékletének változása 
KCl hatására (n=3, RSD≤4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra A Metolose® 60SH 4000 szol termális gélesedési hımérsékletének változása 
NaCl hozzáadásával (n=3, RSD≤4%) 

 

0

1

2

25 35 45 55 65 75

hımérséklet (°C)

ηη ηη
 (

10
3

 m
P

as
)

60SH+10% KCl.

60SH+8% KCl

60SH+5% KCl

60SH

0

1

2

25 35 45 55 65 75

hımérséklet (°C)

η
 (

10
η

 (
10

η
 (

10
η

 (
10

3 3 3 3
 m

P
as

)) ))

60 SH+1% NaCl

60 SH+2% NaCl

60 SH+4% NaCl

60 SH+5% NaCl



 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra A Metolose® 60SH 4000szol termális gélesedési hımérsékletének változása 
NaHCO3 hozzáadásával (n=3, RSD≤4%) 

 

Amint az a 18. ábrán látható, az alkalmazott vízoldékony sók koncentrációja és 

a termális gélesedési hımérséklet között lineáris összefüggés mutatható ki a vizsgált 

tartományban, melyet a lineáris regresszió (R2) értékei is igazolnak. 

A különbözı sók befolyásoló hatása jól jellemezhetı a kapott egyenesek eltérı 

meredekségével is. 

 

KCl  y=-2,1923x+62,5  R2=0,9934 

NaHCO3 y=-4,2922x+63,1  R2=0,9765 

NaCl  y=-2,8952x+60,7         R2=0,9767 
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18. ábra A termális gélesedési hımérséklet változása a sókoncentráció hatására  
(n=3, RSD≤4%) 

 

A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy az 5% NaHCO3-tartalmú gélek esetén az alifás 

alkoholok termális gélesedésre kifejtett hatása érvényesül-e (19. ábra). 
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19. ábra Alifás alkoholok (5%) hatása 5% NaHCO3-tartalmú Metolose® 60SH 4000 gél 
termális gélesedési hımérsékletére (n=3, RSD≤4%) 
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A mérési eredményeim alapján megállapítottam, hogy az alifás alkoholok 5%-os 

koncentrációban alkalmazva vízoldékony sók jelenlétében ugyanúgy megemelték a 

termális gélesedési hımérsékletet, mint vízoldékony sók hozzáadása nélkül  

A termális gélesedési hımérséklet emelkedése viszont ezáltal olyan jelentıs 

mértékő, hogy lényegesen több vízoldékony só hozzáadása szükséges az alifás 

alkoholok hatásának kompenzálására, ezért alkalmazásuktól a továbbiakban 

eltekintettem. 

 

7.6 NSAID farmakonok hatása a termális gélesedésre 
 

Disszertációmban a nyelıcsı különbözı etiológiájú gyulladásainak lokális 

kezelésére alkalmas gyulladáscsökkentı és fájdalomcsillapító hatású gélrendszerek 

formulálását tőztem ki célul, amelybe hatóanyagként hagyományos nem-szteroid 

gyulladáscsökkentı (NSAID) farmakonokat alkalmaztam (piroxikám, acetilszalicilsav, 

indometacin, diklofenák-nátrium, ibuprofen, amidazofen). A NSAID-ok legfontosabb 

tulajdonságait a következı oldalon levı VII. táblázat foglalja össze. 

Amint az a VII. táblázatból kitőnik, a vizsgált NSAID-ok savas karakterő, 

többnyire rossz vízoldékonyságú farmakonok. A célkitőzésemben szereplı lokális 

hatású bioadhezív gél formulálása során fontos szempont, hogy víztiszta, oldatos 

készítményt állítsak elı, amely mind az adagolás, mind a biohasznosulás szempontjából 

elınyös. Egy szuszpenziós rendszer ugyanis pontatlan adagolhatóságot, a fel nem 

oldódott részecskék pedig nyálkahártyairritációt okozhatnak (direkt károsító hatás).  

A kísérleteim során hatóanyagként alkalmazott NSAID farmakonok a 

prosztaglandinszintézis gátlása révén ugyan okozhatnának irritációt a 

gyomornyálkahártyán (ulcerogén hatás), azonban szándékom szerint a készítmény 

adagolásából kifolyólag elsısorban lokálisan a nyelıcsıben fejtené ki hatását. 

Elsı lépésben megvizsgáltam, hogy a kiválasztott farmakonok befolyásolják-e a 

gélstruktúrát. A vízoldékony sót nem tartalmazó gélrendszerben a diklofenák-nátriumon 

kívül az alkalmazott farmakonok nem oldódtak, így szuszpenziós rendszerek alakultak 

ki. Ugyanezt tapasztaltam NaCl–ot és KCl-ot tartalmazó gélekben esetében is, mivel 

semlegesen hidrolizáló sóként nem változtatták meg a rendszer pH-értékét. 
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VII.  Táblázat A vizsgált NSAID farmakonok tulajdonságai108 

 Diklofenák-Na Ibuprofen Piroxikám 

kémiai név 2-[(2,6-Diklór-anilin)  
fenilacetát nátrium só 

2-(4-izobutilfenil) propionsav 4-hidroxi-2-metil-N-(2-
piridil)-2H-1,2-benzoti-
azin-3-karboxamid-1,1- 
-dioxid 

szerkezeti képlet 
 
 
 
 

 

 

Két tautomer formája van: 

 
összegképlet C 14 H 10Cl 2 NO 2 Na            C 13 H 18 O2         C 15 H 13 N 3O4S 

molekulatömeg 318,1 206,3 331, 3 

pK a 4,0 4,4   5,2 6,3 

olvadáspont (C°)  283-285 °C 74-78 °C 198-202 °C 
oldékonyság 
-desztillált víz 
-alkoholok 
-szerves oldószer 

 
mérsékelten 
bıségesen 
kissé 

 
oldhatatlan 
1:1,5 
jól oldódik 

 
oldhatatlan 
kismértékben 
jól oldódik 
 

 Acetilszalicilsav Amidazofen Indometacin 

kémiai név O-Acetilszalicilsav 4- Dimetilamino-1,5-dimetil-
2-fenil-4 pirazolin-3-on 

[1-(4-Klórbenzil)-5-
metoxi-2-metilindol-3-il] 
ecetsav 

szerkezeti képlet 
 

  
 

 

összegképlet              C9H8O4 C13H17N3O C19H16ClNO4 

molekulatömeg 180,2 231,3 357,8 

pK a 3,5 5,0  4,5 

olvadáspont (C°)  143 °C 108 °C 158-162 °C 
oldékonyság 
-desztillált víz 
-alkoholok 
-szerves oldószer 

 
vízben kevéssé, 

alkoholban bıségesen  
jól oldódik 

 
vízben, alkoholban, éterben 

jól oldódik 
 

 
vízben nem, 

alkoholban mérsékelten  
éterben, kloroformban 
mérsékelten oldódik 
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A 5% NaHCO3 alkalmazása egy pH=8 értékő, enyhén lúgos rendszert eredményezett, 

melyben a savas karakterő farmakonok feloldódtak, így termodinamikailag stabil 

rendszert képeztek. Azonban a diklofenák-nátrium ebben az enyhén lúgos rendszerben 

kicsapódott.  

A cellulóz alapú gél reológiai tulajdonságait és termális gélesedését az 

alkalmazott hatóanyagok is befolyásolhatják, fıként, ha figyelembe vesszük azt a tényt, 

hogy a lúgos közegben nagyrészük feloldódik. A készítés során a farmakonokat (0,5%) a 

már elkészített gélhez adtam hozzá (mivel ennek a rendszernek a pH-értéke enyhén 

lúgos).  

További kísérleteimet a különbözı nem-szteroid gyulladáscsökkentı farmakonok 

termális gélesedési hımérsékletre kifejtett hatásainak vizsgálatával folytattam. Reológiai 

vizsgálatok eredményei alapján megállapítottam, hogy a kísérletek során alkalmazott 

hatóanyagok terápiás koncentrációban (0,5%) nem változtatták meg a vízoldékony sót 

még nem tartalmazó rendszer termális gélesedési hımérsékletét (20. ábra), és nem 

befolyásolták szobahımérséklető rendszer konzisztenciáját sem, tehát fizikai jellegő 

interakció nem jön létre a rendszer és a farmakon között. 
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20. ábra Különbözı farmakonok hatása a 2%-os Metolose® 60SH 4000 termális 
gélesedési hımérsékletére (n=3, RSD≤3%) 
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 Amennyiben a farmakonokat az 5% NaHCO3 tartalmú gélhez adagoltam, már 

észlelhetı különbség mutatkozott a termális gélesedési hımérsékletben, amint az a 21. 

ábrán látható. Legnagyobb mértékben a legsavasabb karakterő acetilszalicilsav (ASA), 

legkevésbé pedig a lúgosabb karakterő amidazofen (AM) csökkentette a termális 

gélesedési hımérsékletet (T2).  

 

21. ábra NSAID (0,5%) tartalmú és 5% NaHCO3-ot tartalmazó 2%-os Metolose® 60SH 
gél termális gélesedési hımérsékletének változása (n=3, RSD≤3%) 

 

 A vizsgált hatóanyagok közül az indometacin (IM), a piroxikám (PX), az 

ibuprofen (IBU) és az acetilszalicilsav (ASA) növekvı sorrendben csökkentette a 

termális gélesedési hımérsékletet. 

Ennek az a magyarázata, hogy a lúgos közegben a savas karakterő anyagok 

sóként vannak jelen, így a rendszer termális gélesedési hımérsékletét képesek 

lecsökkenteni.  
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7.7 In vitro hatóanyagleadás vizsgálata 
 

A hatás kifejtésének elsı lépése a hatóanyagok felszabadulása. Az általam 

kialakított készítmény esetében ennek a rendszernek a struktúrája és konzisztenciája 

eltérı az adagolás során és a hatás kifejtésének a helyén. Adagoláskor 

szobahımérsékleten szol állapotú, míg a nyelıcsıben termális gélként van jelen a 

rendszer. A termális gélesedés a szobahımérsékletrıl testhımérsékletre való 

felmelegedés során rövid idı alatt (~30 s) bekövetkezik, amit az in vitro adhéziós 

vizsgálataim során határoztam meg. A szájüregbe került gél elıször keveredik a nyállal, 

bizonyos mértékig felhígul, majd ez a nyállal kevert rendszer jut tovább a nyelıcsıbe. 

Kísérletekkel igazoltam, hogy a mesterséges nyál, mint kioldó közeg nem változtatja 

meg a gél termális gélesedését. A nyelıcsıben nemcsak a perisztaltikával, hanem a nyál 

kimosó hatásával is számolni kell, amely így eltávolíthatja a gélt a nyálkahártya-

felszínrıl. Ezért a rendszer alapjául a kiváló bioadhezív tulajdonsággal rendelkezı 

Metolose®-t választottam.  

A 6.4 pontban ismertetett in vitro bioadhezivitás vizsgálat során jól 

megfigyelhetı volt, hogy a hımérsékletváltozás hatására a gél fél perc alatt gélesedett és 

tapadt a nyálkahártyát szimuláló, mesterséges nyállal és lipofil anyaggal átitatott 

membránra (RS Sartorius membranfilter SM 16754). Ezen a vizes membránon a gél kb.: 

45-50 perc alatt haladt végig, oly módon, hogy a feltapadó részek hosszanti csíkként 

maradtak vissza a membránon. 

Abban az esetben, amikor a nyálkahártyát szimuláló membránt nem itattam át a 

mesterséges nyállal - vagyis csak lipofil anyaggal volt impregnálva - azt tapasztaltam, 

hogy a gél 10-12 perc alatt folyt le a membrán aljára, és feltapadást jelzı csíkot alig 

húzott maga után. Ez azzal magyarázható, hogy a hidrofil gél jóval kevésbé tapadt a 

lipofil membránhoz, mint abban az esetben, amikor a membránt még a hidrofil nyállal is 

átitattuk második lépésben. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a nyál segítheti a hidrofil 

gél nyálkahártyához való tapadását. 

Az in vitro hatóanyagleadás vizsgálata során a nyál kimosó hatását és a nyelıcsı 

perisztaltikus tevékenységét igen nehéz szimulálni, mivel a nyáltermelés és a nyelés 

gyakorisága egyéntıl függı és nem standardizálható. Becslésem szerint a gél maximum 

1 órán át fog tapadni a nyelıcsı nyálkahártyájának felszínére, miközben onnan 
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fokozatosan lemosódik. Ezt az idıt használtam fel arra, hogy meghatározzam az in vitro 

hatóanyagleadás vizsgálat idejét, feltételezve, hogy a farmakon felszabadulása a 

nyálkahártyára feltapadt gélbıl történik.  

In vitro hatóanyagleadás, penetráció és abszorpciós vizsgálataimhoz a 

továbbiakban az alábbi összetételt alkalmaztam (10 g gélre megadva): 

 

Metolose® 60SH 4000         0,20 g 

NSAID   0,05 g 

NaHCO3   0,50 g 

  Desztillált víz     ad 10,00 g 

 

A 6.7. pontban ismertetett in vitro hatóanyagleadás vizsgálatokat a fenti 

pontokban ismertetett eredmények figyelembevételével végeztem el.  

Eredményeim azt mutatták, hogy igen nagy különbségek mutatkoznak a NSAID 

farmakonok felszabadulása között. A vizsgálat idıtartama alatt (1 óra) testhımérséklető 

termális gélrendszerbıl történı hatóanyagfelszabadulás a piroxikám és az amidazofen 

esetében mutatott 50% körüli kioldódási értéket, míg ez a szalicilsav és az ibuprofen 

esetében csupán néhány százalék volt (22 ábra). Vizsgálataim során 15 percenként 

vettem mintát, de mivel a hatóanyagleadás kinetikáját nem tanulmányoztam, így az 

ábrán csak az 1 óra alatt leadott összhatóanyag mennyiséget tüntettem fel. 

A vizsgálat során a kivett minták térfogatát pótoltam, így az akceptor közeg 

folyamatosan hígult, amit az értékeléskor az alábbi összefüggés felhasználásával vettem 

figyelembe. 

 

∑
−=

=

=
1ni

0i
icc                                                       (4) 

 

C=korrigált koncentráció  

Ci=mért koncentráció 

n=a minta száma 
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22. ábra Testhımérséklető termális gélrendszerbıl történı hatóanyagleadás 1 óra 

vizsgálati idıtartam alatt (n=3, RSD≤3%) 

 

A következı lépésben 6.3. pontban leírt módszer alapján megvizsgáltam a 

különbözı hatóanyagok oldékonyságát a gélrendszerben.  

Eredményeimbıl megállapítottam, hogy amíg a piroxikám, az amidazofen, az 

ibuprofen, az acetilszalicilsav és az indometacin esetében ebben a közegben 

kimagaslóan jó értékek tapasztalhatóak, addig a diklofenák-nátrium alacsony 

oldékonyságot mutatott (23. ábra).  

Ez egyébként a makroszkópos vizsgálatokkal is jól korrelál: a jó oldékonyságú 

hatóanyagok esetében víztiszta, átlátszó gélt kaptam, míg a rosszul oldódó hatóanyagok 

opálos, olykor szuszpenziós rendszert eredményeztek.  
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Ennek az a magyarázata, hogy a pH=8-as gélben a savas karakterő anyagok 

jobban feloldódtak, így a feloldódott hatóanyagok termodinamikailag stabil rendszert 

képeztek, ebbıl a rendszerbıl való kioldódásuk valószínőleg a pK-értékek függvénye.  
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23. ábra A vizsgált gélrendszerben feloldódott hatóanyagok mennyiség 1 óra vizsgálati 

idı alatt (n=3, RSD≤3%) 

 

7.8 In vitro penetrációs vizsgálatok 
 

A gélrendszerbıl felszabaduló hatóanyag a lokális hatás kifejtésén túl a szövetek 

mélyébe hatolva fokozhatja a hatást, illetve megnyújthatja a hatás idıtartamát.  

Következı kísérletemmel arra keresetem a választ, hogy a vizsgált hatóanyagok 

milyen penetrációs képességet mutatnak a nyelıcsövet szimuláló körülmények között. 

Célkitőzésem az volt, hogy a gyors hatóanyagleadáson túl a hatóanyag az alkalmazás 

helyén minél nagyobb mértékben hatoljon (penetrálódjon) a gyulladt szövetekbe, és 

minél hosszabb idın keresztül tartózkodjon a gyulladás helyén.  
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 A 6.6. pontban ismertetett módszer alapján elvégzett in vitro penetrációs 

vizsgálataim során (24. ábra) a szöveti penetrációt Franz-féle diffúziós cella 

alkalmazásával szimuláltam, ahol a nyelıcsı falát lipofil oldattal impregnált szintetikus 

membrán (Sartorius membrán), a szöveti pH-t pedig pH=7,5 puffer szimulálta. 

Méréseim során a lipofil membránon átjutott és a pufferben oldódott hatóanyagot 

tekintettem a penetrálódott farmakon mennyiségnek.  

A vizsgálatok eredményei alapján megállapítottam, hogy a vizsgált rendszerbıl 

az amidazofen és a piroxikám jó penetrációs készséggel rendelkezik, míg a többi 

hatóanyag jóval kisebb mennyiségben penetrálódott.  
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24. ábra NSAID-ok penetrációja a vizsgált gélbıl (n=3, RSD≤4%) 

 

 Az alábbi egyenlet (5) segítségével kiszámítottam a disszociálatlan/disszociált 

molekulák arányát a (C/Cd) farmakonok pK-értékének ismeretében a kialakított pH=8–

as rendszerben, mely érték jellemzi a farmakon penetrációjának mértékét az adott pH-

értékő helyen.  

Eredményeimet a VIII. táblázat  és a 25. ábra mutatja, melybıl jól látható, hogy 

összehasonlítva a kapott arányokat az amidazofen és a piroxikám penetrálódik a 

legjobban, mivel a C/Cd arányok a vizsgált farmakonok közül a legnagyobbak. 
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dc
c

lgpHpK ====−−−−                                                        (5) 

c=a nem disszociált molekula koncentrációja 

cd=a disszociált molekula koncentrációja 

VIII. Táblázat  Különbözı farmakonok pK-értékei, illetve a disszociálatlan és 
disszociált forma hányadosai 
 

pK pK-pH C/C d

IND 4,5 -3,5 0,00032
DF 4 -4 0,0001
AM 5 -3 0,001
ASA 3 -5 0,00001
IBU 4,4 -3,6 0,00025
PX 6,3 -1,7 0,0013
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25. ábra Különbözı hatóanyagok penetrációjának mértéke a pH függvényében 
(n=3, RSD≤3%) 
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 Az in vitro hatóanyagleadás és penetrációs vizsgálatok eredményei alapján a 

további vizsgálataimat a piroxikám felhasználásával végeztem, mivel a penetrációs és a 

hatóanyagleadási vizsgálatok során az egyik legjobb eredményt mutatta. A piroxikám 

további elınye a hosszú biológiai felezési idı (t½
β=50 óra), amely lényegesen 

meghosszabbítja a szövetekbe penetrálódott hatóanyag tartózkodási idejét. 

Következı kísérletemben a piroxikám kimagaslóan jó hatóanyagleadási és 

penetrációs képességeire kerestem magyarázatot.  

Elsı lépésben megvizsgáltam, hogy a pH-változás mennyire befolyásolja a 

piroxikám felszabadulását a gélrendszerbıl. A vizsgálat során a Metolose® gél 

elkészítésekor desztillált víz helyett különbözı pH-értékő puffereket alkalmaztam 

(pH=2-4-6-8). A Franz-féle cellával végzett hatóanyagleadási és penetrációs vizsgálatok 

során az eredményekbıl jól látható (26. ábra), hogy pH=8–as puffer esetében jelentısen 

megnövekedett mind a felszabadult, mind a penetrálódott hatóanyag mennyisége. 
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26. ábra Piroxikám felszabadulása a pH függvényében 

(n=3, RSD≤3%) 
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Kísérleti eredményeimet alátámasztják a 5. számú egyenlet alapján végzett számításaim, 

amellyel a piroxikám oldékonyságát határoztam meg a pH függvényében (27. ábra). 
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27. ábra Piroxikám penetrációja a pH függvényében (n=3, RSD≤3%) 
 

A 28. ábra és a XI. táblázat mutatja, hogy a piroxikám oldékonysága erısen pH-függı, 

és lúgos közegben kimagaslóan jó értéket mutat. 
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28. ábra A piroxikám oldékonyságának változása a pH függvényében (n=3, RSD≤3%) 
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IX . Táblázat A piroxikám oldékonysága a pH függvényében 

pH c (mg/ml) 

2 5,52 x 10-5 

4 5,53 x 10-5 

6 8,26 x 10-5 

8 2,81 x 10-4 

10 2,75 x 10-1 
 

7.9 In vitro hatóanyagfelszívódás vizsgálata 
 

 Vizsgálataim során figyelembe vettem azt a lehetıséget, hogy az alkalmazás 

során bizonyos mennyiségő - a nyelıcsı falára fel nem tapadt vagy lemosódott - gél a 

gyomorba juthat és így szisztémás hatást is kifejthet. 

 A gyomorba jutó gél jelentıs változáson megy keresztül: a gél keveredik pH=1,2 

gyomorsavval majd az erısen savas közegben a - lúgos kémhatású gélben eredetileg 

oldatban lévı - savas karakterő hatóanyagok kiválnak, miközben a rendszer pH-értéke 

csupán 1,8-ra emelkedik.  

 A mérés során a kivett minták térfogatát nem pótoltam, az akceptor közeg 

fokozatos töményedését az alábbiak szerint vettem figyelembe: 

 
















 ⋅⋅=
oV
mV

2

1-n
-1'cc                                               (6) 

 

c=korrigált koncentráció 

c'=mért koncentráció 

Vm=minta térfogata 

Vo=tartály térfogata  

n=minta száma 
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 A Sartorius berendezés gyomoroldali mintáinak hatóanyagtartalmát 

megvizsgálva jól látható (29. ábra), hogy a hatóanyagok oldékonysága a kialakult 

pH=1,8-as közegben jelentıs mértékben lecsökken, ezért csak igen kismértékben 

oldódnak fel, illetve kiválnak. A vizsgált hatóanyagok közül egyedül a piroxikám maradt 

oldott állapotban, ezért felszívódni is csak a piroxikám képes. 

 A vizsgált idı alatt a piroxikámnak több mint 50%-a szívódott fel az emberi 

gyomrot szimuláló körülmények között, míg a többi hatóanyag esetében ez csupán 

néhány százalékra tehetı. 
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29. ábra Különbözı NSAID-ok felszívódása gyomorból  

(n=3, RSD≤3%) 
 

 Megvizsgálva a plazmaoldali minták hatóanyagtartalmát (a felszívódott 

hatóanyagmennyiség), jól látható (30. ábra), hogy a piroxikám több mint 30%-a 

megjelent a mesterséges plazmában a vizsgált idı alatt, míg ez az érték a többi farmakon 
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esetében nem számottevı. Vizsgálati eredményeim összefüggésbe hozhatóak a 

farmakonok pK-értékével. Az alacsonyabb pK-értékő, savas karakterő anyagok a 

gyomor savas közegében kicsapódtak (ASA, AM, IND, IB), míg a kevésbé savas 

karakterő piroxikám (pK=6,3) oldatban maradt. A fel nem oldódott farmakonok nem 

tudtak felszívódni a gyomorból.  
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30. ábra Különbözı NSAID-ok in vitro felszívódása (n=3, RSD≤3%) 

 

 Vizsgálataim során szándékosan nem vettem figyelembe a vékonybélbıl 

felszívódó farmakonok mennyiségét, mivel számításaink alapján a véletlenül lenyelt gél 

mennyiség nem számottevı, továbbá a gyomortartalommal hígulva elhanyagolható 

mennyiségő hatóanyag szívódna fel csupán. Elméletileg azonban a bél magasabb pH-

értékén az erısebben savas farmakonok valószínőleg oldatban maradnának, tehát 

felszívódhatnának.  

 Eredményeim alapján megállapítható, hogy amennyiben a kialakított gélt, 

nemcsak lokálisan a nyelıcsıben ható rendszert, hanem mint szisztémásan ható 

készítményt is értékeljük, a vizsgált hatóanyagok közül a piroxikám mutatkozik a 
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legmegfelelıbbnek. Az eredményes kezeléshez a piroxikám által mutatott jó 

eredményeken túl, a piroxikám hosszú biológiai felezési ideje (t½
β= 50 óra) is 

hozzájárulhat. 

 

7.10  Cukorészterek hatásának vizsgálata 
 

A hatóanyagok felszabadulása és penetrációja felületaktív anyagok 

hozzáadásával nagymértékben befolyásolható. Ennek érdekében a - penetrációs és az in 

vitro hatóanyagleadás vizsgálatok során az egyik legjobb értékeket mutató - piroxikámot 

tartalmazó kész gélhez Ryoto® cukorésztereket (SE) adtam hozzá 0,1 % mennyiségben. 

A 3.4. pontban ismertetett cukorészterekbıl az S-1190, S-1670, P-1570, M-1670, L-

1695 típusokat választottam ki és hasonlítottam össze a vizsgálat során. Különbözı 

cukorészterek hatásait vizsgálva azt tapasztaltam, hogy a gélrendszerbe inkorporált 

hatóanyag felszabadulását a HLB-értéken túl nagymértékben befolyásolja a szénlánc 

hosszúsága, vagyis a zsírsav típusa (31. ábra). 
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31. ábra Cukorészterek (0,1%) és alifás alkoholok (5%) hatása a piroxikám 

felszabadulására Metolose® 60SH 4000 alapú, 5% NaHCO3 tartalmú gélbıl 60 perc 

vizsgálati idıtartam alatt 
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Eredményeim alapján megállapítható, hogy a HLB-érték növekedése és a 

szénatomszám csökkenése növeli a leadott hatóanyagnak a mennyiségét. A laurinsav 

tartalmú, legkisebb szénatomszámú, cukorészter (L-1695) alkalmazása esetén a leadott 

piroxikám mennyisége szinte duplájára növelhetı, ami jelen esetben közel 100%-os 

hatóanyagleadást jelent. A készítmény biohasznosulása szempontjából ez rendkívül 

fontos eredmény. Összehasonlítva a vizsgált cukorészterek és alifás alkoholok hatását 

megállapítható, hogy az alifás alkoholok a 15-16 HLB-értékő cukorészterekhez hasonló 

hatást fejtenek ki. 

 

7.11  Szövettani vizsgálat 
 

Soron következı kísérletsorozatomat (6.8 pont) az elkészített gélrendszer 

szövetkárosító hatásainak vizsgálatával folytattam. Tekintettel arra, hogy a 

gélrendszerben inkorporált hatóanyagok a prosztaglandinszintézis gátlása révén fejtik ki 

nyálkahártyakárosító hatásukat, a Metolose® pedig önmagában nem rendelkezik 

szövetkárosító hatással, figyelmemet a továbbiakban a rendszerhez hozzáadott 

vízoldékony só (NaHCO3) szövetkárosító hatásainak vizsgálatára irányítottam. 

Az állatkísérletek során nyert szövettani metszetek elemzése alapján 

megállapítható, hogy az 5%-os NaHCO3-at tartalmazó Metolose® gél a 12 órás vizsgálati 

idıtartam alatt direkt szövetkárosodást nem okozott összehasonlítva a kontroll mintával, 

amely a korábbi vizsgálataim eredményeinek igen fontos bizonyítéka (32. ábra). 

 

     

 
32. ábra 5% NaHCO3 tartalmú Metolose® 60SH 4000 géllel kezelt és nem kezelt 

patkány nyelıcsı metszete 
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8 KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Vizsgálataim eredményei alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

 

1. a nyelıcsıben alkalmazandó termoreszponzív rendszer alapanyagául 

kedvezıbb konzisztenciája miatt a Metolose® 60SH 4000 felhasználásával 

elıállított 2%-os vizes alapú gél a leginkább megfelelı, 

2. a Metolose® oldatok termális gélesedése a testhımérsékletnél magasabb 

hımérsékleten következik be, ezért annak lecsökkentése szükséges, 

3. a rendszer pH-értékének változtatásával a termális gélesedés nem 

befolyásolható, 

4. a Metolose® 60SH 4000 alkalmazásával széles pH-tartományban is stabil 

mátrixszerkezet alakítható ki,  

5. az alifás alkoholok a termális gélesedési hımérsékletet megemelték, ezért a 

termális gélesedési hımérséklet lecsökkentésére nem alkalmasak, 

6. a vízoldékony sók különbözı koncentrációinak alkalmazásával a termális 

gélesedési hımérséklet sikeresen lecsökkenthetı,  

7. a termális gélesedési hımérsékletnek testhımérsékletre csökkentését a 

vizsgált sók közül az 5% NaHCO3 alkalmazásával értem el, 

8. a különbözı NSAID-ok terápiás koncentrációban nem befolyásolták a 

gélstruktúrát és nem változtatták meg jelentıs mértékben a rendszer 

termális gélesedési hımérsékletét sem,  

9. az in vitro hatóanyagleadás vizsgálatának eredményei teljes mértékben 

korrelálnak a hatóanyagok oldékonyságával. A kialakított rendszerben jól 

oldódó hatóanyagok- az amidazofen, és a piroxikám- felhasználásával 

készített oldatos rendszerbıl sokkal jobb hatóanyagleadás tapasztalható, 

10. a többi NSAID-al összehasonlítva a legjobb szöveti penetrációt az 

amidazofen és a piroxikám esetében érhetı el, 

11. az in vitro bioadhezivitás mérések eredményei bebizonyították, hogy a 

gélrendszer 1 órán át tapad fel a nyelıcsı nyálkahártyájának felszínét 

szimuláló (lipofil anyaggal és mesterséges nyállal átitatott) membránra, ami 

a hatóanyag-felszabadulás és a szöveti penetráció szempontjából ideális, 
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12. a felszabadult és a penetrálódott hatóanyag mennyisége nagymértékben 

függ az alkalmazott gél pH-értékétıl, 

13. a piroxikám a legjobb felszabadulási és penetrációs eredményeket a     

pH=8–as pufferrel készített gél esetében mutatta,  

14. az alkalmazott 5% nátriumhidrogén-karbonát hatására a gélrendszer enyhén 

bázikus (pH=8) kémhatással rendelkezik, amely csökkenti a NSAID-ok 

savas környezetben érvényesülı ulcerogén hatását, továbbá biztosítja, hogy 

a hatóanyagok oldott állapotban legyenek, így a homogén 

hatóanyageloszlás következtében a nyálkahártyairritáció elkerülhetı. Az 

oldott állapot továbbá növeli a hatóanyagfelszabadulást, és ezáltal a 

hatóanyag penetrációjának mértékét, 

15. az alacsonyabb pK-értékő, savas karakterő anyagok a gélbıl felszabadulva a 

gyomor savas közegében kicsapódtak (ASA, AM, IND, IB), míg a kevésbé 

savas karakterő piroxikám (pK=6,3) oldatban maradt, ezért képes 

felszívódni a gyomorból, 

16. amennyiben a kialakított gélt nemcsak mint a nyelıcsıben lokálisan ható 

rendszert, hanem mint szisztémásan ható készítményt is értékelem, a 

vizsgált hatóanyagok közül a piroxikám mutatkozik a legmegfelelıbbnek 

hosszú biológiai felezési ideje miatt, 

17. a segédanyagként különbözı HLB-értékő cukorésztereket alkalmazva a 

nagymértékben javítható a gélrendszerbe inkorporált hatóanyag 

felszabadulása,  

18. a cukorészterek közül az L-1695 alkalmazása esetén közel 100%-os 

hatóanyagleadás érhetı el 1 óra alatt, 

19. az 5%-os NaHCO3-at tartalmazó Metolose® gél a 12 órás vizsgálati 

idıtartam alatt a patkányok nyelıcsövében direkt szövetkárosodást nem 

okozott. 
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Az általam formulált NSAID tartalmú, Metolose® alapú, bioadhezív és termoreszponzív 

gélrendszer a következı elınyös tulajdonságokkal rendelkezik a gyakorlati 

alkalmazhatóság szempontjából: 

 

1. olyan innovatív gyógyszerkészítmény, amely már engedélyezett és bevált 

alapanyagokból, hatóanyagokból és segédanyagokból áll (költséghatékony 

elıállítás), 

2. olyan gyógyszerrendszer, amely az optimalizálás következtében 

testhımérsékleten gélesedve a nyelıcsınyálkahártya-gyulladások lokális 

kezelésére alkalmas (gyógyszertechnológiai újdonság), 

3. olyan betegségekben alkalmazható sikeresen, amelyben a nyelés nehezített és 

esetenként hosszantartó kezelés szükséges,  

4. olyan könnyen lenyelhetı - szobahımérsékleten szol állapotú - rendszer, amely a 

nyelıcsıben testhımérséklet hatására in situ gélesedve fokozza a rendszer 

bioadhezív képességét (új gyógyszerformula a fájdalom gyógyszeres 

terápiájában), 

5. olyan Metolose® alapú hordozó rendszer, amely egyéb farmakonok szállítására is 

alkalmas (univerzális felhasználás), 

6. olyan bázikus kémhatású rendszer, amely ellensúlyozza a NSAID farmakonok 

ulcerogén hatását (mellékhatások csökkentése, kivédése),  

7. az általam formulált gélrendszer az inkorporált hatóanyagot oldott formában 

tartalmazza, ezáltal gyors hatáskezdet várható  

8. a nagy mukoadhéziós potenciál, a szervezetben bekövetkezı termális gélesedés 

valamint a kiválasztott hatóanyag hosszú biológiai felezési ideje ritkább 

adagolást, kevesebb mellékhatást, kisebb megterhelést jelent a szervezet számára 

(kényelem, biztonság, költséghatékony kezelés),  

9. az alkalmazás során fellépı kivédhetetlen szisztémás hatás tovább növeli a 

rendszer hatékonyságát, 

10. a gyógyszeriparban kevésbé ismert cukorésztereket alkalmazva a hatóanyag-

felszabadulás nagymértékben növelhetı (költséghatékony kezelés és elıállítás),  

11. gyártástechnológiai módszerekkel a hatóanyagleadás az új igényeknek 

megfelelıen szabályozható. 
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9 ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A különbözı etiológiájú nyelıcsıgyulladásokban gyakran tapasztalható fájdalom 

és nyelési nehezítettség, amelyek kezelés nélkül a betegek állapotromlását idézhetik elı. 

Ennek elkerülése érdekében a fájdalom hatékony csillapítása elengedhetetlenül fontos, 

azonban a hagyományos szájon keresztül alkalmazható gyógyszerek 

biohasznosíthatóságát a májban végbemenı first pass metabolizáció jelentısen 

csökkenti. Normális körülmények között a nyelıcsıben gyógyszerfelszívódás nem jöhet 

létre a rövid tranzitidı és a nyelıcsövet bélelı el nem szarusodó laphám miatt, 

ugyanakkor számos esetben kívánatos volna egy olyan lokálisan alkalmazható fájdalom 

és gyulladáscsökkentı hatású gyógyszer, amely elsıdlegesen az elváltozás helyén 

fejtené ki a hatását. Célkitőzésem egy olyan szabályozott hatóanyagleadású 

gyógyszerhordozó rendszer formulálása, amely hosszú idıre képes kitapadni a nyelıcsı 

nyálkahártyájának felszínéhez, ezáltal fokozva az adott gyógyszer biohasznosulását, 

csökkentve a nem kívánatos mellékhatásokat. Munkám során olyan cellulózszármazékot 

(Metolose® 60SH 4000) választottam, amelynek bioadhezív, filmképzı, felületaktív 

tulajdonságai már régóta ismertek, másrészrıl hımérsékletváltozás hatására gélesedésre 

képes. Azt a hımérsékletet, amelyen a szol állapotú rendszerbıl fázisátalakulással gél 

állapotú rendszer alakul ki, termális gélesedési hımérsékletnek (T2), míg ezt az 

egyébként reverzibilis folyamatot termális gélesedésnek nevezzük. Mivel az alkalmazott 

Metolose® 60SH 4000 termális gélesedési hımérséklete az alkalmazás helyének 

fiziológiás hımérsékleténél jóval magasabb értéken következik be (62 ºC), ezért ennek 

lecsökkentésére különbözı módszerek és segédanyagok alkalmazása szükséges. Az 5%-

os NaHCO3 alkalmazásával a termális gélesedési hımérséklet sikeresen a 

testhımérsékletre lecsökkenthetı, míg erre az alifás alkoholok és a pH nem alkalmasak. 

Vizsgálataimból megállapítható, hogy az alkalmazott farmakonok közül az 

acetilszalicilsav és a piroxikám mutatta a legjobb felszabadulási és penetrációs értékeket. 

Amennyiben a gélrendszer készítése során pufferrendszert alkalmaztam, a hatóanyag 

felszabadulása és penetrációja nagymértékben javult. Vizsgálataimmal bizonyítottam, 

hogy különbözı segédanyagokkal (vízoldékony sók, cukorészterek) olyan speciális 

tulajdonságokkal rendelkezı Metolose® alapú gyógyszerhordozó gélrendszer alakítható 

ki, amelybıl az inkorporált hatóanyag teljes mértékben felszabadulhat. 
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SUMMARY 

 

Several illnesses related to the oesophagus result in an inflammation which may 

cause pain, dysphagia, weight loss of the patient. It is essential for us to focus on the 

effective analgetic and anti-inflammatory therapy, as the availability of the conventional 

oral administrated dosage forms is limited. Due to its short transit time and the relative 

impermeability of the stratified squamous epithelium, drug absorption from the 

oesophagus is not significant in comparison to the other parts of the gastrointestinal 

tract. However it would be desirable that locally acting agents should be used in the 

treatment of the pain and inflammation in several cases. In order to reach a considerable 

drug effect and absorption from the mucosal surface of the oesophagus, contact time 

should be prolonged by using different methods. 

The aim of this study was to formulate a novel thermoresponsive and 

bioadhesive in situ gelling drug delivery hydrogel system which can adhere to the 

mucosal surface in the oesophagus, improving the transit time and the bioavailability 

and decreasing the side effects.  

In my present work a water-soluble cellulose derivative hydroxypropyl 

methylcellulose (Metolose® 60SH 4000) was used as a thermoresponsive and 

bioadhesive material. The Metolose® 60SH 4000 aqueous system is in sol phase at room 

temperature, and at a certain temperature it turns into gel phase. The temperature where 

the gelation can be observed is referred to as thermal gelation temperature (T2). In 

normal conditions the gelation temperature of Metolose® 60SH 4000 is above body 

temperature (62 °C), while by using 5% NaHCO3, this temperature can be shifted to     

body temperature. The alteration of the pH had no influence on T2. Based on my 

experiments, piroxicam and acetylsalicylic acid proved to have the best permeation and 

release abilities from the thermal gel. 

Based on my investigations that were carried out to examine the dependence of these 

processes on pH, I can conclude that the basic medium is preferable for the release and 

permeation.  

My investigations proved that by using different additives (water-soluble salts, 

sugar esters) a special behaviour Metolose® based drug carrier system can be developed 

from which the incorporated drug can release up to 100%. 
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