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Rövidítések jegyzéke 
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AUC  Farmakokinetikai görbe alatti terület 

(Area Under the Curve) 

AUC0-t  Farmakokinetikai görbe alatti terület „t ” időpontig 

(Area Under the Curve) 

AUC0-∞  Farmakokinetikai görbe alatti terület a „∞” időpontig 

(Area Under the Curve) 

BA  Biológiai hasznosíthatóság 

(BioAvailability) 

BE  Biológiai egyenértékűség 

(BioEquivalence) 

BCS  Biofarmáciai Osztályozási Rendszer  

(Biological Classification System) 

BST  Belső standard 

cGMP  Érvényben lévő Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat 

(current Good Manufacturing Practice) 

Cmax  Maximális plazmakoncentráció 

CPFX  CiProFloXacin 

CYP  Citokróm P 450 izoenzim rendszer 

DAD  Diódasoros detektor 

(Dioda-Array Detector) 

DE  Kioldódási hatékonyság 

(Dissolution Efficiency) 

EMA  Európai Gyógyszer-engedélyező Hatóság 
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FDA  Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hatóság 

(U.S. Food and Drug Administration) 

FLD  Fluoreszcens detektálás 

(Fluorescens Detector) 

FT-IR  Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

(Fourier Transform InfraRed spectroscopy) 

FQ  Fluorokinolon 

(FluoroQuinolone) 

GIT  Gyomor-bél rendszer 

(GastroIntestinal Tract) 

GMP  Helyes gyógyszergyártási gyakorlat 

(Good Manufacturing Practice) 
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10. BEVEZETÉS 

 

A gyógyszer-étel interakciós vizsgálatok a klinikai farmakológiában és a 

biofarmáciában egyre fontosabb szerepet töltenek be, hiszen az elfogyasztott élelmiszer 

befolyásolhatja egyes gyógyszerek biofarmáciai és farmakokinetikai tulajdonságait. A 

fiziko-kémiai (pl. oldékonyság) vagy a biokémiai (pl. enzim indukció) paraméterek 

megváltozása a farmakon klinikai felhasználását jelentősen módosíthatja. 

A modern gyógyszerkutatásban és gyógyszerfejlesztésben egyre inkább megkövetelt 

a lehető legolcsóbb módszerek, illetve eljárások alkalmazása. Megnőtt az igény arra, 

hogy a drága in vivo étel-interakciós klinikai vizsgálatok egy részét - ha mód van rá - 

költséghatékonyabb in vitro vizsgálatokkal helyettesítsék, amelyekkel pontosabban 

előre jelezhetők az in vivo vizsgálatok várható eredményei. Ilyen eljárás a biológiai 

hasznosíthatóság becslésére alkalmas gyógyszer liberációt modellező kioldódás 

vizsgálat is.  

A kutatás-fejlesztés jelenleg érvényes protokollja szerint új originális 

gyógyszerkészítményeknél kötelező az esetleges étel-interakciók feltárására irányuló 

klinikai vizsgálat elvégzése. Míg originális gyógyszerfejlesztés során kötelező az étel-

interakciós vizsgálat, addig a generikus gyógyszerkutatásban az új tendencia szerint 

nem, ha az újonnan fejlesztett készítmény hatóanyaga és annak mennyisége megegyezik 

az originális készítményével. A generikus készítmények törzskönyvezésénél a gyártók 

az originátor vizsgálataira hivatkozhatnak. 

Egy adott gyógyszerkészítmény in vitro kioldódási profilja és in vivo 

farmakokinetikája közötti összefüggés (IVIVR) többféle kioldódási közeg 

alkalmazásával érhető el.  Azonban a gyógyszer-étel interakció vizsgálatára általánosan 

alkalmazható hivatalos, szabványosított in vitro eljárás, így standardizált étel-

homogenizátumot tartalmazó, univerzálisan alkalmazható „közeg”, amely a kioldódás 

és az abszorpció előrejelzésére alkalmas, ez idáig nem ismert az irodalomban. 

Egy in vitro kioldódási modellnek szimulálnia kell a biológiai rendszert - tekintetbe 

véve a kioldódás kezdetének helyét (pl. a gyomor, ill. a vékonybél), és a jellemző 

fiziko-kémiai paramétereket (pl. éhgyomri vagy étkezés utáni állapot).  

A gyógyszer-étel interakciók vizsgálatára használt bioanalitikai módszerek esetén a 

GMP előírja, hogy minden - a vizsgálatban alkalmazott - módszert validálni kell; azaz 
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dokumentáltan igazolni, hogy a meghatározott paraméterek szerint végzett eljárás 

hatékonyan és ismételhetően működik annak érdekében, hogy az eredmény megfeleljen 

az előre meghatározott követelményeknek és jellemzőknek. 

Az irodalomból ismert, hogy egyes fluorokinolon (FQ) típusú kemoterápiás szerek 

tejjel és tejtermékekkel kölcsönhatásba léphetnek. Antimikrobás hatásuk miatt a helyes 

gyógyszer adagolási rendet követni kell külön figyelmet fordítva arra, hogy 

élelmiszerrel együtt bevéve csökkenhet, vagy növekedhet a biológiailag hasznosítható 

farmakon mennyisége.  

Doktori dolgozatomban gyógyszer-étel interakció in vitro vizsgálatát mutatom be 

fluorokinolon típusú ciprofloxacin (CPFX) modellvegyület és tejporból készített tej, 

mint élelmiszer alkalmazásával.  

Az értekezés első részében részletesen foglalkozom a gyógyszer-étel interakciók 

típusaival, hatásaival, farmakokinetikai vonatkozásaival és az étel-interakciós 

vizsgálatok hatósági követelményeivel. Áttekintem a fluorokinonolonok étel-interakciós 

klinikai vizsgálataiból azokat a publikációkat, amelyek a tej és gyümölcslé biológiai 

hasznosíthatóságot érintő hatását írják le. Az in vivo vagy az in vitro kísérletek pontos, 

reprodukálható gyógyszer koncentrációjának meghatározásához megbízható, hatósági 

előírásoknak is megfelelő bioanalitikai módszerre van szükség. A modellvegyületként 

választott CPFX tejből történő meghatározásához leírt minta-előkészítő és bioanalitikai 

módszereket foglalom össze, amelyek szerves részét képezik az általam fejlesztett, 

optimált és validált új analitikai eljárásnak. 

A dolgozat második felében a CPFX-tej interakció in vitro vizsgálatát írom le. A 

biohasznosíthatóságot csökkentő tejkomponens meghatározásához a kísérletben 

használt tejporból készült tej analízisére van szükség. Az in vitro kioldódás vizsgálat 

során sovány és zsíros tejporból készült tej, illetve tejkomponensekkel dúsított víz 

hatását követtem nyomon a kioldódás vizsgálati görbék összehasonlításával. Ezzel az új 

módszerrel gyakorlati útmutatót szeretnék adni az in vitro körülmények közötti 

élelmiszer-interakció általánosan használható költséghatékony, gyors vizsgálatához. 
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11. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Az irodalmi áttekintés fejezetben a gyógyszer-étel interakciók farmakokinetikai 

vonatkozásait, mechanizmusait és az in vivo étel-interakciós vizsgálatokkal szemben 

támasztott követelményeket foglalom össze. Mivel a kísérleteimben 

modellhatóanyagként CPFX-et vizsgáltam, ezért a fejezetben áttekintem a CPFX in vivo 

étel-interakciós kísérleti eredményeit is, ill. a fluorokinolon hatóanyagcsoport (FQ) – 

más képviselőinek klinikai étel-interakciós vizsgálatait. Ezen túlmenően részletes 

ismertetem a bioanalitikai módszerek validálási protokollját a hatályban lévő 

nemzetközi ajánlásokkal és előiratokkal. 

 

11.1. A gyógyszer-étel interakciók és farmakokinetikai vonatkozásaik 

 

Gyógyszermolekulák orális biohasznosíthatósága az alkalmazott dózis gyomor-

bélrendszerből (GIT) felszívódott mennyisége alapján határozható meg, beleértve azt a 

mennyiséget is, ami az intesztinális és hepatikus enzimeket kikerülve „first-pass” 

metabolizmuson nem esik át. Étel elfogyasztása az éhgyomri állapothoz képest lassítja a 

gyomorürülést, emeli a vékonybél proximális szakaszának pH értékét, fokozza a máj 

vérátáramlását és növeli a GIT tranzit időt. Tehát az étel hatással van a hatóanyagok 

szisztémás hasznosíthatóságára azáltal, hogy megváltoztatja a béllumenből történő 

felszívódás sebességét és/vagy mértékét, illetve befolyásolja az intesztinális/hepatikus 

exkréciót. A gyomorürülés sebességét az elfogyasztott étel mennyisége és összetétele 

befolyásolja, míg a máj vérátáramlására az elfogyasztott étel típusa fejthet ki hatást [1]. 

A különböző ételek eltérő pufferkapacitással [2] és hatóanyagszolubilizáló hatásfokkal 

rendelkeznek.  

A hatóanyag felszívódása szempontjából a gyógyszer-étel interakcióknak négy 

különböző hatása lehet: az étel késleltetheti, csökkentheti, fokozhatja, vagy nem 

befolyásolja a hatóanyag felszívódását (1. ábra).  A felszívódás sebességére a 

hatóanyag maximális plazmakoncentráció (Cmax), valamint a Cmax értékének eléréséhez 

szükséges idő (tmax) értékének változásából, míg a mértékére a Cmax értékek mellett a 

farmakokinetikai görbe alatti terület (AUC0-∞, AUC0-t) változásából lehet következtetni. 

Előfordulhat, hogy az AUC és Cmax változik, de tmax értéke változatlan marad. Ebben az 
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esetben az étel csak a gyógyszer felszívódásának mértékére van hatással. Abban az 

esetben, ha csak a felszívódás sebességére van hatással az elfogyasztott élelmiszer, a 

tmax értéke eltolódik, Cmax csökken, de az AUC változatlan marad. Ha a Cmax érték 

változása arányaiban nagyobb, mint az AUC változás, és a tmax eltolódik, akkor mind a 

felszívódás sebességére, mind mértékére hatással van az elfogyasztott táplálék. Ha az 

éhgyomri és étkezés utáni állapotokat összehasonlítva a vizsgált csoport tagjainak 

legalább 90%-ánál a megfelelő AUC és Cmax értékek arányai 80-125% értékek közé 

esnek, definíciószerűen nem lép fel interakció [3]. 

 

Étel hatása a

hatóanyagok felszívódására

Csökkent 

felszívódás

Fokozott 

felszívódás

Adszorpció, 

komplexképződés

és/vagy instabilitás

•Penicillin

•Ketokonazol

•Tetraciklin

•Ciprofloxacin

•Kaptopril

•Furoszemid

•Alendronát

•Ranitidin

Jó oldékonyság

Rossz permeabilitás

(BCS III.)

Nem befolyásolt

felszívódás

Jó oldékonyság

Jó permeabilitás

(BCS I.)

•Dizopiramid

•Oxaprozin

•Valproinsav

•Verapamil

•Danazol

•Ciklosporin

•Szakvinavir

Jó oldékonyság

Rossz permeabilitás

(BCS III.)

Jó oldékonyság

Jó permeabilitás

(BCS I.)

• Ketoprofén

• Midazolam

• Teofillin

Késleltetett 

felszívódás

Étel hatása a

hatóanyagok felszívódására

Csökkent 

felszívódás

Fokozott 

felszívódás

Adszorpció, 

komplexképződés

és/vagy instabilitás

•Penicillin

•Ketokonazol

•Tetraciklin

•Ciprofloxacin

Adszorpció, 

komplexképződés

és/vagy instabilitás

•Penicillin

•Ketokonazol

•Tetraciklin

•Ciprofloxacin

•Kaptopril

•Furoszemid

•Alendronát

•Ranitidin

Jó oldékonyság

Rossz permeabilitás

(BCS III.)

•Kaptopril

•Furoszemid

•Alendronát

•Ranitidin

•Kaptopril

•Furoszemid

•Alendronát

•Ranitidin

Jó oldékonyság

Rossz permeabilitás

(BCS III.)

Nem befolyásolt

felszívódás

Jó oldékonyság

Jó permeabilitás

(BCS I.)

•Dizopiramid

•Oxaprozin

•Valproinsav

•Verapamil

•Danazol

•Ciklosporin

•Szakvinavir

Jó oldékonyság

Rossz permeabilitás

(BCS III.)

Jó oldékonyság

Jó permeabilitás

(BCS I.)

• Ketoprofén

• Midazolam

• Teofillin

• Ketoprofén

• Midazolam

• Teofillin

Késleltetett 

felszívódás

Késleltetett 

felszívódás

 

 

1. ábra: Az étel hatása a hatóanyagok felszívódására példavegyületekkel [4] 

 

 

A relatív biohasznosíthatóság és a gyógyszer-étel vagy gyógyszer-gyógyszer 

interakciók meghatározása elsősorban a Cmax és az AUC értékek figyelembe vételével 

történik [3].  
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11.1.1. Késleltetett hatóanyag felszívódás 

 

 Az USA élelmiszer- és gyógyszer-ellenőrzési hatósága (FDA) a módosított 

hatóanyag-leadású készítményeknél azoknak az adatoknak a használatát írja elő, 

amelyek magukban foglalják a felszívódás késleltetési idején (tlag) kívül a Cmax, a tmax és 

az AUC értékeket [3], és ahol a tlag paraméter a mérhető plazma koncentráció eléréséhez 

szükséges időként definiálható [5]. 

A jó oldékonysági és permeabilitási tulajdonságokkal rendelkező, BCS I. osztályba 

tartozó gyógyszermolekulák felszívódási sebessége étel jelenlétében csökken. A 

késleltetett hatóanyag felszívódásért a csökkent gyomorürülési sebesség tehető 

felelőssé. Elsősorban a vékonybél proximális szakaszában lévő receptorok „feed-back” 

mechanizmusa révén alakul ki, hogy a hatóanyag tartózkodási ideje a felszívódás helyén 

– a vékonybélben – csökken. Emellett az étel jelenléte a gyomorban késleltetheti a 

vékonybélből történő felszívódás kezdetét, amire a Cmax értékének csökkenéséből, tmax, 

tlag vagy átlagos felszívódási idő megnyúlásából lehet következtetni.  

A késleltetett vagy csökkent felszívódási sebesség mindaddig nincs hatással az AUC 

értékre, míg a hatóanyag stabilitása nem függ a gyomorban való tartózkodás idejétől, és 

felszívódása a disztális vékonybél szakaszból jó. Farmakokinetikai és farmakodinámiás 

szempontból a késleltetett vagy lassabb hatóanyag felszívódás eltolhatja az akut terápiás 

hatás kialakulását.  

 

11.1.2. Csökkent hatóanyag felszívódás 

 

 A jó oldékonysági és rossz permeabilitási tulajdonságokkal rendelkező, BCS III. 

osztályba tartozó gyógyszermolekulák felszívódási sebessége étel jelenlétében csökken. 

A csökkent hatóanyag felszívódás esetén a felszívódás mértéke (AUC) a Cmax értékével 

együtt jelentősen csökken. A csökkent felszívódás négy fő mechanizmussal 

magyarázható: 

 Fizikai vagy kémiai kötések alakulnak ki a hatóanyag és az étel komponensei 

között. Jellemző példa az esztramusztin, amely rosszul oldódó komplexet képez 

az étel (pl. tej) kalcium-ionjaival [6], ill. a kaptopril, amelynek szulfhidril 

csoportja kovalens kötéseket alakíthat ki az étel korpuszkuláival [7].  
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 A gyomor erősen savas közegében a gyógyszer instabil. Példaként a penicillin 

említhető, amely esetében savas pH-n a β-laktám gyűrű felhasad, így a gyógyszer 

hatása gyakorlatilag elmarad [2]. 

 

11.1.3. Fokozott hatóanyag felszívódás 

 

Fokozott hatóanyag felszívódás esetén az AUC jelentősen nő, amely általában 

együtt jár a Cmax érték emelkedésével. Feltételezhetően az epesavak magasabb 

koncentrációjának eredményeként növekedett micella-szolubilizálás, illetve a csökkent 

„first-pass” hatás miatt fokozódik a hatóanyag felszívódása.  

A fokozott hatóanyag felszívódás általános mechanizmusa az 

oldékonysági/oldódási sebesség növekedésével magyarázható a vízben rosszul oldódó 

vegyületek esetében is. Magas zsír, ill. magas fehérje-tartalmú ételek fogyasztásakor 

fokozottabb hatóanyag felszívódás a magas zsírtartalmú ételeknél tapasztalható. 

 Bizonyos zsírsavak átmenetileg megváltoztathatják az epitél membrán 

permeabilitását is. Lipofil hatóanyagok esetén – lipoprotein kötődések által – a 

felszívódás fokozódhat; míg hidrofil molekulák esetén vagy az epesavakkal történő 

ionpárképzés, vagy a növekedett iontranszport felel a jelentősebb felszívódásért. 

 

11.1.4. Nem befolyásolt felszívódás 

 

Számos esetben étel fogyasztásakor nem tapasztalható érdemleges változás sem a 

felszívódás sebességében, sem annak mértékében. Az étel nem hat a gyógyszerekre, 

mert (a) a gyógyszer nem érzékeny az étkezés utáni gasztrointesztinális változásokra 

(pl. diklofenák); (b) gyorsan és teljesen felszívódik a GIT-ből, (pl. finaszterid); vagy (c) 

vékony- és vastagbélből egyaránt jól felszívódik (pl. bikalutamid).  

Mivel ennek a csoportnak a gyógyszerei – amennyiben egyéb típusú, terápiás 

szempontból fontos gyógyszer-étel interakcióval nem rendelkeznek – étkezéstől 

függetlenül alkalmazhatók, nagy klinikai jelentőséggel bírnak.  
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11.1.5. Az ételkomponensek hatása a gyógyszerhatóanyagok 

metabolizmusára 

 

Egyes élelmiszerösszetevők a gyógyszerhatóanyagok „first-pass” metabolizmusát 

megváltoztathatják a metabolizáló enzimek indukciója vagy inhibíciója révén (2. ábra).  

 Kísérleti bizonyítékok alapján ismert, hogy bizonyos élelmiszerek alkotóelemei, – 

pl. a magas fehérje tartalmú ételek, K-vitamint nagy mennyiségben tartalmazó 

zöldségek (kelbimbó, káposzta és banán) [8], policiklusos aromás hidrokarbonokban 

gazdag, faszénen sült húsok − CYP1A1 induktorok [9,10]. Ismételt, gyakori 

fogyasztásuk – indukálva a metabolizáló enzimeket – fokozhatja a „first-pass” 

mechanizmust és a teljes test klírenszet. Ily módon az elfogyasztott táplálék a Cmax és az 

AUC értékét csökkentheti. 

Csökkent „first-pass” hatás észlelhető grépfút(lé) fogyasztásakor: az interakció a 

grépfrútban található naringenin és narginin által kifejtett CYP3A4 enzimgátlás révén 

alakul ki. A grépfrút(lé) számos kalcium-csatorna blokkolóval, hidroxi-metil-glutaril-

koenzim-A (HMG-CoA) reduktáz gátlóval, azaz a terápiában gyakran alkalmazott 

sztatinokkal is kölcsönhatásba léphet [11]. A bevitt étel a Cmax és az AUC értékét 

növelheti. 

 

Étel hatása a

hatóanyagok metabolizmusára

CsCsöökkent kkent 

vérszint
NNöövekedettvekedett

vérszint

CsCsöökkent kkent 

„first-pass”

metabolizmus

NNöövekedettvekedett

„first-pass”

metabolizmus

•Warfarin

•Fenacetin

•Paracetamol

•Propranolol

•Labetalol

•Felodipin

•Hidralazin

Étel hatása a

hatóanyagok metabolizmusára

CsCsöökkent kkent 

vérszint
NNöövekedettvekedett

vérszint

CsCsöökkent kkent 

„first-pass”

metabolizmus

NNöövekedettvekedett

„first-pass”

metabolizmus

•Warfarin

•Fenacetin

•Paracetamol

•Propranolol

•Labetalol

•Felodipin

•Hidralazin
 

 

2. ábra: Az ételkomponensek hatása a hatóanyagok metabolizmusára 

példavegyületekkel 
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11.2. Étel-interakciós mechanizmusok 

 

A hatóanyag felszívódásának sebességét és mértékét több tényező határozza meg: az 

orálisan alkalmazott gyógyszerformából történő hatóanyag-felszabadulás sebessége, a 

hatóanyag oldékonysága és stabilitása a GIT folyadék fázisában, a felszabadult 

hatóanyag tranzitja a gyomorból és a különböző bélszegmensekből, a 

gyógyszermolekula permeabilitása, valamint a GIT felszívódásra alkalmas szakaszainak 

felülete.  

Az ételnek a hatóanyag farmakokinetikai paramétereire kifejtett hatása többféle 

kölcsönhatás eredményeként jöhet létre, amelyet befolyásolhat a hatóanyag, a 

gyógyszerkészítmény, a GIT állapota és az elfogyasztott táplálék minősége és 

mennyisége. Az élelmiszeripar egyre több olyan terméket hoz forgalomba, amelyek az 

egészségmegőrzés érdekében kalciummal, vassal vagy más ásványokkal, vitaminokkal 

dúsítottak. Az élelmiszerek ilyen jellegű dúsítása a klinikai farmakológiában és a 

gyógyszeres terápiában étel-interakciós problémákat okozhatnak.  

A klinikai gyógyszer-étel interakciós vizsgálatokban FDA által előírt ún. standard 

reggeli magas zsír- és kalóriatartalmú, azonban alacsony ásványianyag-tartalmú [3]. 

Abban az esetben, ha a klinikai vizsgálat alapján egy adott gyógyszer bizonyos típusú 

étellel (pl. sovány tej, narancslé) bevehető, ez nem feltétlenül alkalmazható dúsított 

élelmiszerek (pl. kalciummal dúsított sovány tej vagy narancslé) esetén. Bizonyos 

hatóanyagok felszívódása az ételkomponensek fémionjaival kialakult kelátképzés, 

illetve határfelületi adszorpció miatt csökkenhet, más molekulák a csökkent felszívódás 

mellett gyorsabban ürülnek ki. Az említett interakciók okozhatják a terápiás kezelés 

eredménytelenségét, gyakori dózisváltoztatás szükségességét, antibiotikum 

rezisztenciát, sőt súlyos esetekben fokozhatják a morbiditás és mortalitás 

valószínűségét.  

 

11.2.1. Étel hatása 

 

A hatóanyagok GIT-ből történő felszívódásának változása módosíthatja a gyógyszer 

szisztémás keringésbe kerülésének sebességét és/vagy mértékét. Ismeretes, hogy az étel 

jelenléte a GIT-ben különböző mechanizmusok által számos hatóanyag felszívódását 
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módosíthatja. Az étel jelenléte egyéb fiziológiás paraméterek változásával is hatást 

fejthet ki; változhat pl. a gyomorürülés sebessége, a gyomor pH-ja vagy az 

emésztőenzimek aktivitása [12]. 

 

11.2.1.1. Fiziko-kémiai hatások 

 

A gyógyszer-étel interakciók egy részéért felelős fiziko-kémiai hatás a hatóanyagnak az 

étel komponenseiben történő oldódását és a gyógyszerformából történő felszabadulását 

befolyásolhatja. Zsíros étel jelentétében a megnövekedett lipoidoldékonyság a 

hatóanyagok eloszlásának változását, illetve egyes hatóanyagok esetén nagyobb 

mértékű felszívódást idézhet elő. Ha a gyógyszerkészítményt a beteg olyan étellel veszi 

be, amely hatással van a hatóanyag liberalizációjára, az hosszú távon ronthatja a kezelés 

hatékonyságát. Például a teofilin retard tabletta esetében igazolták, hogy zsírdús 

táplálék hatására nő, szénhidrátban gazdag élelmiszerek hatására csökken a felszívódott 

hatóanyag mennyisége [13]. 

 

11.2.1.1.1. Fiziológiai hatások zsírban gazdag ételek hatására 

 

Zsírban gazdag ételek fogyasztásakor az epesavak termelése és exkréciója fokozódik, 

lassul a gyomorürülés, fokozódik a bélmotilitás és a nyirok visszaszívása. A 

nyirokrendszeren keresztül történő hatóanyag-szállítás a GIT és/vagy a máj „first-pass” 

metabolizmusát minimalizálja. A kis oldékonyságú vegyületek oldódását a jobb 

micella-szolubilizás következtében epesavakkal vagy ételből származó zsírral lehet 

fokozni [14]. Az epesavak sói – mint a kolát, deoxikolát, taurokolát és foszfokolát – 

ellentétes töltésű ionokkal reagálva fokozhatják a hidrofil molekulák nyálkahártyán 

keresztüli ionpár-transzportját, így növelhetik orális biohasznosíthatóságukat. 

Egyéb faktorok is kedvezhetnek a rosszul oldódó hatóanyagok oldódásának, pl. az 

elnyúlt gyomorban tartózkodási idő (GRT) és a folyadék térfogat növekedés. A 

hosszabb GRT (pl. digoxin esetén) jelentősen növelheti a rosszul oldódó anyagok 

oldódásának mértékét, amely a gyomor pH-n nagyobb hatóanyag-koncentrációt 

eredményez. A folyadék térfogatának jelentőségét igazolja a rosszul oldódó eritromicin 

hatóanyagú tabletta, amely esetében a biohasznosíthatóság a folyadék térfogat 
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növelésével jelentősen nő [15]. A folyadéktérfogat többféle módon növelhető: kívülről 

vihető be – víz, üdítő, tej, gyümölcslé formájában –, ill. az elfogyasztott étel fokozhatja 

az epe és/vagy a hasnyálmirigy szekrécióját.  

 A gyomorban oldódó polimer bevonatú filmtabletták esetében étkezést követő 

alkalmazás során biohasznosíthatóság növekedés tapasztalható – az étkezés előtt bevett 

tablettákkal összevetve –, mert az étel magas ionerőssége miatt a polimer bevonat 

leoldódhat [16].  

Magas zsírtartalmú étel fogyasztása során a plazma szabad zsírsavtartalma nő, ami 

gyógyszermegoszlás során kialakuló interakciót okozhat. A vérben a hatóanyagok és a 

szabad zsírsavak a plazma albuminjának ugyanazon részéhez kötődnek, amelynek 

eredményeként a zsírsavak kompetitíven leszoríthatják a kötött gyógyszer-molekulákat 

[17]. A jelentősen megnövekedett „szabad” hatóanyag plazmakoncentráció a betegeknél 

megváltozott hatássebességhez vezethet, vagy toxikus hatást válthat ki.    

 

11.2.1.1.2. Fiziológiai hatások fehérjében gazdag ételek hatására 

 

A fehérjében gazdag táplálék - összehasonlítva a magas szénhidrát tartalmúval - 

fokozza a splanchnikus véráramlást. Humán vizsgálatok bizonyították, hogy a fehérje 

dús étel elfogyasztása után 1 órával a splanchnikus terület vérátáramlása                  

1200 ml/perc/m
2
-ről 1600-ra emelkedett, míg a magas szénhidráttartalmú ételnek nem, 

vagy alig volt hatása [18]. Ennek eredményeképpen a máj „first-pass” metabolizmusa és 

a hatóanyag májátáramlási ideje is csökken.  

A tejtermékek fehérjetartalma az élelmiszerfajták közül kiemelkedő, mely felületi 

sajátosságai miatt a gyógyszerhatóanyagokat megkötheti, ezzel a terápia sikertelenségét 

okozhatja. A tejfehérje természetes kopolimer, kötésre alkalmas felszínének felületi 

sajátosságait és szerkezetét széles körben tanulmányozták ellipszometriával, felületi 

erőméréssel és neutronvisszaverődés képesség vizsgálattal specifikus proteolítikus 

enzim, endoproteináz alkalmazásával [19,20,21,22]. A kazein olyan adszorbensként 

funkcionáló fehérje, amelynek kötési tulajdonságai a felület minőségétől, a környezet 

ionerősségétől és só-összetételétől függenek [21,23,24,25]. 
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11.2.2. Hatóanyag farmakokinetikai tulajdonságai és a gyomor-bél rendszer 

fiziológiája 

 

Általánosságban megállapítható, hogy azok a gyógyszerek, amelyek felszívódására 

hatással van az elfogyasztott táplálék, elsősorban a GIT felső szakaszából szívódnak fel. 

Feltehetően, ha a hatóanyag oldhatósága pH-függést mutat, az étkezés utáni állapotban 

bevett gyógyszer esetén magasabb biohasznosíthatósági érték várható (ionizálatlan 

formában jelen lévő vegyületekre) mindaddig, míg az adott pH-n a hatóanyag stabil 

marad. Ez a hipotézis két ténnyel is alátámasztható: a) az étel késlelteti a gyomorürülést, 

amely a felszívódás helyén fokozott hatóanyag-retencióhoz vezet, és b) az 

ételfogyasztás során az epesavak szolubilizáló képessége növelheti a vízben rosszul 

oldódó hatóanyagok oldódását. Így étkezés utáni állapotban a zsíroldékony hatóanyagok 

oldódásának mértéke és felszívódásának időtartama – a megnövekedett tranzit idő miatt 

– nő.  

A felszívódást jelentősen befolyásolja a hatóanyag permeabilitása is. Bármely 

hatóanyag csak ionizálatlan/semleges formában képes abszorbeálódni. A hatóanyag pK-

értékeinek, mikrospeciációs állandóinak, valamint a környezet pH-jának ismeretében – 

a Henderson-Hasselbach egyenlettel – meghatározható azon gyógyszerforma hányada, 

amely felszívódásra képes [26]. A legfontosabb étel-interakciót befolyásoló tényezőket 

receptor szintű mechanizmusok nélkül az 1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat: A legfontosabb étel-interakciót befolyásoló tényezők összefoglalása [27] 
 

ÉTEL-INTERAKCIÓS 

MECHANIZMUSOK 

RELATÍV BIOLÓGIAI 

HASZNOSÍTHATÓSÁG 

VÁLTOZÁSA 

PÉLDÁK 

I. Gyógyszerformuláció, hatóanyag 

 formulációfüggő 

 

 

 segédanyagfüggő 

 

 hatóanyag sajátságaitól függő 

 

↑             ↓ 

 

 

↑             ↓ 

 

↑             ↓ 

 

 

 teofilin, diltiazem retard, 

       morfin retard,  

       számos retard készítmény 

 teofilin, propranolol,  

       számos retard készítmény 

 nifedipin, mefenaminsav, 

       verapamil 

 

II. Fiziko-kémiai aspektusok 

 mechanikai barrier 

 adszorpció, komplex-képzés 

 

 pH-módosítás 

 nagy térfogatú folyadékbevitel 

 kémiai reakció  

  (pl: -szulfhidril-csoporthoz kötődés) 

 savban instabil vegyületek 

 

↓ 

↓ 

 

↑             ↓ 

↑ 

↓ 

 

↓ 

 

 kaptopril 

 tetraciklinek, 

  (fluoro)kinolonok 

 

 eritromicin 

 kaptopril 

  

penicillin G, didanozin, 

  digoxin, omeprazol 

 

III. Fiziológiai aspektusok 

 epe-elválasztás fokozása 

 béltraktus motilitás fokozása 

         (abszorpciós ablak) 

 splanchnikus terület vérátáramlás 

         fokozása 

 

↑ 

↑ 

 

↑ 

 

 

 danazol, atorvasztatin  

 levodopa 

 

 propranolol, metoprolol,  

         (magas hepatikus klírensszel 

          rendelkező vegyületek) 

 

IV. Gyógyszer-metabolizmus 

       befolyásolása (P450 enzimek) 

 enzimindukció 

 

 

 enzimgátlás 

 

 genetikai polimorfizmust mutató 

   vegyületek 

 

 

 

↓ 

 

 

↑ 

 

↑             ↓ 

 

 alkohol, dohányzás, zsírdús 

         étkezés, faszénen sült húsok, 

         káposztafélék, zöldségek 

 grépfrútlé,vashiányos 

   szénhidrát dús étkezés, éhezés 

 propafenon (egyénfüggő) 



 

18 

11.3. In vivo étel-interakciós vizsgálatok követelményei 

 

A gyógyszer-étel interakció valószínűségére és várható mechanizmusára a 

hatóanyag fiziko-kémiai tulajdonságaiból, illetve az előzetes farmakokinetikai 

vizsgálatok eredményeiből következtethetünk. Az étel-interakciós vizsgálatok komplex 

természetéből adódóan minden esetben alkalmazható, elfogadott protokoll, klinikai 

gyakorlat nem ismert. 

 Az FDA ajánlásokat fogalmaz meg az étel-interakciós vizsgálatok in vivo 

körülményeire vonatkozóan. A hatóság javaslatot tesz arra, hogyan kell a 

biohasznosíthatósági (BA) és bioekvivalencia (BE) vizsgálatokat kivitelezni, illetve 

milyen adatokat kell nyomon követni és feltüntetni az alklamzási előiratban. 

A biohasznosíthatósági és bioekvivalencia vizsgálatokat egészséges önkénteseken 

végzik, akik jól modellezik az átlagos populációt. A táplálék összetételének 

megválasztásával provokálható a vizsgálni kívánt étel-interakció. A kölcsönhatás 

bizonyítására az étkezés előtti és étkezés utáni gyógyszerbevétellel kapott 

farmakokinetikai eredményeket (AUC, Cmax, tmax, tlag, t1/2 β) hasonlítják össze. 

„Étkezésként” az FDA egy általánosan elfogadott, ún. standard reggeli összetételét 

definiálta: két tojás, két szelet sonka, 2 szelet toast kenyér vajjal, ~100 g burgonya és 2-

2,5 dl tej. Az összetételen túlmenően fontos a bevitt élelmiszer térfogata és viszkozitása 

is. Éhgyomri vizsgálatok esetén a páciensnek a gyógyszert egy pohár, azaz 250 ml 

vízzel kell kora reggel úgy bevenni, hogy legalább 10 órája éhgyomri volt. A bevételt 

követően 4 óráig szintén semmit sem lehet fogyasztani. Az élelmiszer hatásának 

vizsgálatakor a gyógyszer bevétele az ún. standard reggeli elfogyasztása után 30 

perccel, ugyancsak egy pohár vízzel történik [28]. 

 

11.4. Fluorokinolonok és étel-interakciós vizsgálataik 

 

A FQk a kemoterápiás szerek jelentős csoportját képezik. A gasztrointesztinális 

traktusból felszívódva Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok ellen egyaránt 

hatásosak, légúti, gasztrointesztinális és húgyúti fertőzések kezelésére alkalmazhatók 

[29]. A FQk (pl. CPFX, ofloxacin, enrofloxacin, norfloxacin) a baktérium DNS-giráz 
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enzim gátlásával fejtik ki baktericid hatásukat, megakadályozva a bakteriális DNS 

replikációját és transzkripcióját, gyors baktérium sejthalált előidézve [30,31]. 

Terápiás hatásukat nemcsak a választott hatóanyag koncentrációja és a kezelés 

időtartama, hanem a helyes gyógyszeradagolási rend megválasztása és a lehetséges étel-

interakció is befolyásolja. A baktériumok eradikációjához tartósan magas szöveti 

antibiotikum szint szükséges, fenn kell tartani a szükséges MIC (minimális inhibitor 

koncentráció) értéket, továbbá biztosítani kell a terápiás időtartamot [32].  

 A FQk kémiai szerkezetüket tekintve a nalidixsav (4-oxo-1,8-naftiridin-3-

karboxilsav) (3. ábra) analógiájára szintetizált fluorozott származékok, különböző 

szubsztitúciós csoportokkal. Valamennyi FQ-nál, a nalidixsavtól eltérően, 6-os 

pozícióban fluor kapcsolódik a gyűrűhöz. A fototoxikus mellékhatás hordozója a 8-as 

pozícióban lévő szubsztituens: amennyiben 8-as pozícióban semmilyen szubsztituenst 

sem találunk, akkor a fototoxicitás enyhe. 
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3. ábra: A nalidixsav szerkezeti képlete 

 

 

 

A FQ-kat antimikróbás aktivitásuk alapján négy generációba (2. táblázat) sorolják. Az 

egyes szerek farmakokinetikai tulajdonsága a generációs besorolást jelzi [33]. 
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2. táblázat: Fluorokinolon generációk és klinikai felhasználásuk 

 

GENERÁCIÓK ÉS NÉHÁNY  

HATÓANYAG 
TÖRZSKÖNYVI INDIKÁCIÓ 

I. generáció  

pl.: naldixsav, oxolinsav 

Gram-negatív baktérium okozta 

alsó húgyúti infekció 

II. generáció AA 

pl.: norfloxacin 

Gram-negatív baktérium okozta 

alsó húgyúti infekció vagy enteritis 

II. generáció BB 

pl.: ciprofloxacin, ofloxacin, 

   enoxacin, lomefloxacin 

Gram-negatív baktérium okozta 

szisztémás infekció, intracelluláris 

infekció 

III. generáció 

pl.: levofloxacin, sparfloxacin 

Gram-negatív baktérium okozta 

légúti és húgyúti infekció, Gram-

pozitív baktérium okozta infekció 

IV. generáció 

pl.: moxifloxacin, gemifloxacin, 

     gatifloxacin, trovafloxacin 

Gram-negatív, illetve Gram-

pozitív baktérium okozta légúti, 

bőr- és lágyrész infekció 

 

 

Mind a négy generációba tartozó kemoterápiás szer per os és intravénásan egyaránt jól 

alkalmazható. A II. generációs FQk jól felszívódnak a béltraktusból, biológiai 

hasznosíthatóságuk 70-95%. A CPFX kevésbé, az ofloxacin egyáltalán nem 

metabolizálódik. Szöveti penetrációjuk kiváló, a szérumnál magasabb koncentrációt 

érnek el a legtöbb szövetben és testváladékban. Az I. generációs FQk még csak a Gram-

negatív baktériumok ellen hatásosak, ezért felhasználásuk a húgyúti infekciókra 

korlátozódik. A napjainkban forgalomban lévő származékok (II., III., IV. generáció) 

azonban már jelentős szerepet töltenek be a légúti- és gasztrointesztinális fertőzések 

kezelésében is [34]. A negyedik generációs FQ típusú kemoterápiás szerek széles 

hatásspekrummal (Gram-pozitív és -negatív baktériumok ellen egyaránt hatásosak) és a 

fotoszenzibilizáló mellékhatás minimalizálásával szolgálják a hatékony gyógyszeres 

terápiát. 
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11.4.1. Ciprofloxacin 

 

 

 A CPFX (4. ábra) a tejben található két és három vegyértékű kationokkal 

oldhatatlan kelátot képez, nehezítve ezzel a GIT-ből való felszívódást.  

Baktericid hatása koncentráció és időfüggő, annak kifejtéséhez magas CPFX-szint 

szükséges. Vesén át ürül ki, biológiai felezési ideje 3 és 11 óra között változik. 

Veseklírensz értéke 372 ml/perc, relatív biohasznosíthatósága 78,7% [35]. 

Leggyakoribb mellékhatásai a hányás, hányinger, fejfájás, illetve felléphet fototoxicitás 

is. 
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4. ábra: A CPFX szerkezeti képlete 

 

 

11.4.2. A hatóanyag csoport étel-interakciós klinikai vizsgálatai 

 

A könnyebb lenyelhetőség miatt a gyógyszereket, így a FQ-kat is gyakran 

élelmiszerrel, tejjel vagy tejtermékekkel veszik be [36]. Az utóbbi években tapasztalt 

étel-interakciós kölcsönhatások miatt a FQ típusú gyógyszerek a figyelem központjába 

kerültek. Számos klinikai vizsgálatot végeztek az észlelt kölcsönhatások igazolására és 

a kiváltó okok feltérképezésére [37,38,39,40,41].  

Megállapították, hogy a FQk a táplálék (pl. tejtermékek, gyümölcslevek) többértékű 

fémionjaival kis oldékonyságú komplexet képeznek, így csökkentve a kemoterápiás 

szer biológiailag hasznosítható mennyiségét [42] (5. ábra).  

 A kalcium, vas, magnézium, cink, alumínium - antibiotikum komplex és/vagy 

kivált kristály nem képes a GIT-ből felszívódni és eljutni a hatás helyére [43,44,45], 
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feltehetően rosszul felszívódó kelát keletkezik [46]. Annak ellenére, hogy FQ-fémion 

interakciót már több mint 20 éve leírták, az interakció pontos biofarmáciai 

mechanizmusa máig nem ismert. 

 

 

NH

N

F

N

OO

OH

Fémion

 

NH

N

F

N

OO

OH

FémionFémion

 

5. ábra: Fémion kötődésének helye a ciprofloxacin molekula 3-as és 4-es csoportjaihoz 

 
   

 CPFX és fémionok (kalcium, magnézium, alumínium, stb.) kapcsolódását 

különböző analitikai módszerekkel tanulmányozták; elemi és termál analízis, FT-IR, 

spektrális és elektromos vezetőképesség mérés, röntgen diffrakció és termogravimetria 

szerepelnek az irodalomban leírt módszerek között [47,48,49,50,51]. Az eredmények a 

mérés körülményeitől függően (pH, kalcium koncentráció, stb.) erősebb vagy gyengébb 

komplexálódásról számolnak be. 

 A CPFX önállóan alkalmazva gyorsan felszívódik a GIT-ből és ürül ki a 

szervezetből [52,53]; azonban a kalcium tartalmú étel - vagy étrendkiegészítő -

szignifikánsan csökkenti a CPFX felszívódásának mértékét. Az AUC csökkenését 

tapasztalták nagy dózisú kalcium karbonáttal történő (1340 mg) együttes adáskor [54], 

ill. kalcium-karbonáttal történő bevételkor (AUC 43%-kal csökkent) [55]. Ezzel 

ellentétben kalcium tartalmú antaciddal nem tapasztaltak a CPFX Cmax értékében 

csökkenést [56,57]. 

Szignifikáns ~ 30-36%-os biohasznosíthatóság csökkenéssel járó - interakciót írtak le 

magas kalciumtartalmú tej, natúr joghurt és CPFX között [58]. Ezek az eredmények 

azonban ellentmondásban állnak a korábbi megállapításokkal, miszerint magas zsír- és 

kalcium-tartalmú étel kis mértékben növelte a CPFX biohasznosíthatóságát [59]. 

Számos későbbi tanulmány is ezeknek az eredményeknek az ellentétét igazolja. A 

különböző összetételű tejet is tartalmazó ún. standard reggelinek csak kismértékű vagy 

nincs szignifikáns hatása a CPFX plazma koncentrációjára [57,60,61].  
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 Az ellentmondásos eredményeket több tényező is befolyásolhatja, pl. hogy a 

kalciumot folyadék fázisban (tej) [39], vagy szilárd formában (sajt) juttatják be a 

szervezetbe [59], ill. a CPFX dózisa (750 mg, míg a többi kísérletben 500 mg) is 

hatással lehet az eredményekre [55]. A GIT pH-ja szintén meghatározhatja a hatás 

mértékét, hiszen a kinolon molekula karboxil csoportjának ionizáltságától függ a 

kationnal való komplexálódás [54].   

 A norfloxacin esetében a kalcium karbonát, valamint a tej- és tejtermékek 

fogyasztásakor nagyobb mértékben csökken a biohasznosulás, az AUC értéke 48-58%-

kal kisebb [62,63].  

Számos tanulmány igazolja, hogy az étel, valamint a tej és tejtermékek a CPFX-on és a 

norfloxacinon kívül befolyásolják más FQk biohasznosíthatóságát is. Egészséges 

önkénteseket kezeltek ofloxacinnal [59,60,64,65], enoxacinnal [66,67], levofloxacinnal 

[68,69], gemifloxacinnal [70], lomefloxacinnal [71], fleroxacinnal [72], 

trovafloxacinnal [73], gatifloxacinnal [74] és pefloxacinnal [75]. Ofloxacin esetén bár 

az étel 20%-kal csökkentette a Cmax értéket, mégsem volt szignifikáns hatással az AUC 

értékre.  Enoxacinnál hasonló eredményt tapasztaltak; a készítmény bevehető tejjel és 

ún. standard reggelivel anélkül, hogy a biohasznosíthatóság szignifikánsan 

megváltozna. A későbbi FQ-étel vizsgálatok specifikálódtak az étel komponensekre; 

növelték az ásványi só-, a kalcium-, a szénhidrát- és a zsírtartalmat. CPFX-hez 

hasonlóan levofloxacin esetén az ásványi sókban gazdag tejjel kombinált reggeli, 

valamint a magas zsírtartalmú reggeli hatására nem történik szignifikáns mértékű 

csökkenés. Gemifloxacin esetében magas zsírtartalmú étel hatására a görbe alatti terület 

értéke 3 és 12%-kal csökkent, lomefloxacinnál magas szénhidrát- és zsírtartalom mellett 

a felszívódott hatóanyag mennyisége szignifikánsan nem változott. Fleroxacin, 

trovafloxacin, gatifloxacin és pefloxacin magas zsír- és kalciumtartalmú reggelivel 

történő bevételekor a klinikai felhasználás szempontjából számottevő változást nem 

észleltek. Összefoglalva megállapítható, hogy az étel a gasztrointesztinális traktusban 

CPFX és norfloxaxin felszívódásának mértékét jelentősen, azonban más FQ-két 

szignifikánsan nem csökkenti.  

Nemcsak ételek, tej és tejtermékek, hanem a multivitaminokkal dúsított 

gyümölcslevek is lehetnek hatással a FQk felszívódására. Ezen élelmiszerek a 

CPFX, gatifloxacin és levofloxacin biohasznosíthatóságára gyakorolt hatását 

klinikai vizsgálatokban tanulmányozták. A CPFX és a levofloxacin AUC értékét a 
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citruslé csökkentette; levofloxacinnál 14-18%-kal [76]. A narancslé CPFX esetén 

22%-os AUC csökkenést okozott, míg a kalciummal dúsított narancslé ezt az értéket 

kis mértékben (16%-kal) csökkentette tovább [77]. Meglepő eredmény, hogy ha 

ugyanezt az ásványi anyagokkal dúsított gyümölcslét reggelivel kombinálták, 

szignifikáns változást nem tapasztaltak az éhomi vizsgálathoz képest [78]. 

Levofloxacinhoz hasonlóan gatifloxacin esetén a dúsított gyümölcslé 

alkalmazásakor 12%-os AUC csökkenést és 38%-os tmax eltolódást írtak le. Habár az 

AUC érték változás a megengedett határon (80-125%) belül maradt, a Cmax érték 

változása nagyobb (41%-os) volt, ami adszorpcióval vagy kelátképzéssel 

magyarázható [79]. 

 

Az in vivo vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a FQ-tej(termék)/fémion 

kölcsönhatások közül a CPFX és norfloxacin szerepe jelentős. CPFX esetén az irodalmi 

adatok ellentmondásosak, további vizsgálatok elvégzését teszik szükségessé, annak 

érdekében, hogy az interakció molekuláris háttere ismertté váljon. A leírt élelmiszer-FQ 

interakciós vizsgálatok eredményeit a 3. táblázat foglalja össze.  
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3. táblázat: Fluorokinolonok étel-interakciós vizsgálatainak összefoglalása.                                               

„n” jelenti a humán klinikai vizsgálatba bevont önkéntesek számát [80] 

 

FLUOROKINOLON VIZSGÁLT ÉLELMISZER 
AZ ÉTEL-INTERAKCIÓS VIZSGÁLAT 

EREDMÉNYE 
IRODALOM 

Ciprofloxacin 

tejjel 36%-os plazmakoncentráció csökkenés  [65] 

joghurttal 47%-os plazmakoncentráció csökkenés [65] 

kalcium- karbonáttal 43%-os csökkenés az AUC-ben (n=6)  [55] 

élelmiszerrel Nincs jelentős változás (n=6)  
[57,58, 

59,60,61] 

narancslével AUC értéke 22 és 38%-kal (n=15)  [77] 

kalciummal dúsított 

narancslével 

Cmax 23%-kal illetve 41%-kal csökkent 

(n=15)  
[77] 

Norfloxacin 

tejjel 
Cmax értéke 50%-kal, AUC 48%-kal 

csökkent (n=7)  
[63] 

joghurttal AUC 58%-kal csökkent (n=7)  [63] 

kalcium-karbonáttal 
37,5%-kal csökkent a biohasznosítható 

farmakon mennyisége (n=12)  
[62] 

Lomefloxacin 
magas zsír- és szénhidrátú 

étellel 

tmax értéke növekedett, a felszívódott 

hatóanyag mennyisége egyik esetben 

sem változott jelentősen (n= 12)  

[71] 

Enoxacin 
tejjel 

standard reggelivel 

tejjel és reggelivel 

egyik esetben sem észleltek jelentős 

változást (n=8)  
[66] 

Ofloxacin 
tejjel nem volt számottevő változás (n=21,7) [64, 58] 

étellel Cmax értéke 20%-kal csökkent (n=21)  [64] 

Gemifloxacin étellel nincs szignifikáns hatás (n=21)  [70] 

Levofloxacin 

narancslé és kalciummal 

dúsított narancslével 
a Cmax 14 és 18%-kal csökkent (n=16)  [68] 

reggelivel, gabonapehellyel 
elhanyagolható csökkenés tapasztalható 

(n=16) 
[68,69,78] 

narancslé és kalciummal 

dúsított narancslével 

Cmax értéke 14%-kal és 18%-kal 

csökkent (n=16)  
[76] 

Gatifloxacin 
narancslével 

Cmax csökkent 15%-kal, tmax 38% nőtt 

(n=16)  
[79] 

étellel nem volt hatás (n=18)  [74] 

Fleroxacin 
magas zsír és magas kalcium 

tartalmú reggelivel 
Cmax csökkenése elhanyagolható (n=20)  [72] 

Trovafloxacin étellel 
Cmax értéke 12%-kal, nem számottevően 

csökkent (n=12)  
[73] 

Pefloxacin magas zsírtartalmú étel 
elhanyagolható csökkenés tapasztalható 

(n=13)  
[75] 
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11.5. In vitro-in vivo összefüggés / in vitro-in vivo korreláció – 

IVIVR/IVIVC 

 

 A generikus gyógyszergyártás során az originálishoz képest az összetétel, a 

gyártás, a berendezések és a gyártási tételek mérete is változhat. Korábban, ha ezeket a 

körülményeket a termék gyártásakor változtatták, nagy mintaszámú 

biohasznosíthatósági vizsgálatot kellett elvégezni annak érdekében, hogy bebizonyítsák 

az „új” készítmény statisztikai eredmények alapján is hasonló in vivo viselkedést mutat, 

mint az originális készítmény. Ez az előírás azonban a generikus készítmény 

forgalomba hozatalát késleltette, valamint növelte az optimálás időtartamát és költségét. 

A probléma megoldására hatósági előírást állítottak össze, amely minimalizálja a 

készítményfejlesztést kiegészítő biohasznosíthatóság vizsgálatok szükségességét [81] és 

definiálja az in vitro-in vivo összefüggést (IVIVR). 

 Mind az IVIVR, mind az IVIVR részét képező in vitro-in vivo korreláció 

(IVIVC) az in vitro kioldódási és az in vivo farmakokinetikai adatok leírására 

használatos matematikai módszer. Az IVIVR általánosabb kifejezés, ami egy szélesebb 

tartományú alkalmazást tesz lehetővé, beleértve az in vitro kioldódást, az in vivo 

felszívódást és a nem lineáris összefüggéseket. Az IVIVC-ra leírt alkalmazhatósági 

irányelvek az IVIVR esetében is relevánsnak bizonyulnak. 

 Az irodalomban és a hatósági előírásokban az IVIVC fogalma elterjedtebb, ezért 

dolgozatomban az utóbb említett korrelációval foglalkozom részletesebben.  

Az FDA definíciója szerint a „korreláció egy olyan matematikai modell, ami a 

gyógyszerkészítmény in vitro tulajdonsága és in vivo viselkedése közötti kapcsolatot 

írja le. In vitro tulajdonságok közé tartozik a kioldódás sebessége vagy mértéke, a 

hatóanyag leadás, míg in vivo tulajdonság a plazma hatóanyag koncentrációja, ill. a 

felszívódott hatóanyag mennyisége. A fiziko-kémiai tulajdonságot az in vitro kioldódási 

profil, míg a biológiai viselkedés jellemző paramétereit az AUC vagy Cmax [81,82] 

értékek adják meg. Mivel az IVIVC matematikai összefüggésekre épül, a nem lineáris 

korreláció is elfogadható.” 

 A korreláció fő célja, hogy a humán vizsgálatot a kioldódás helyettesítse azért, 

hogy a bioekvivalencia vizsgálatok számát a lehető legkisebbre lehessen csökkenteni.  

 Az amerikai hatóság öt különböző korrelációs szintet különböztet meg A, B, C, 

összetett C és D jelzéssel [81].  
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Az „A” szint pontok közötti kapcsolatot ír le az in vitro kioldódási sebesség és a 

gyógyszerkészítmény in vivo keringésbe jutási sebessége között. A „B” szintű 

korreláció statisztikai eredmények analízisén alapul. „C” szinten a korreláció 

meghatározása esetén egy kioldódás vizsgálati pontot kell egy átlag farmakokinetikai 

paraméterhez – AUC, tmax vagy Cmax – hasonlítani és ún. egypontos korrelációt kapunk. 

Az ún. többpontos korreláció összetett „C” szinten valósul meg; a kapcsolat egy vagy 

több farmakokinetikai paraméter és több időpontban kioldódott hatóanyag mennyisége 

között vizsgálandó. A „D” szint minőségi összefüggés bizonyítását teszi lehetővé.  

 

 Az IVIVC használata csak bizonyos hatóanyagokra korlátozott és csak 

ugyanarra a formulációra alkalmazható. Nem használható különböző 

gyógyszerkészítmények között, különösen az eltérő hatóanyag leadású termékeknél 

[81,83]. 

Az IVIVC-t általában akkor használják, ha in vivo felszívódáskor a hatóanyag-kioldódás 

a sebesség meghatározó lépés. Az orális gyógyszerforma felszívódása és 

biohasznosíthatósága két fő folyamattól függ: a hatóanyag-kioldódástól és a 

permeációtól. A farmakon a gyógyszerformából felszabadul, oldott formában 

felszívódásra kész állapotban van jelen, majd permeabilitásától függő sebességgel 

membránon keresztül a szisztémás keringésbe kerül. A permeáció és a felszívódás 

mértéke a hatóanyag fiziko-kémiai tulajdonságától és a vér perfúziójától függ [84]. 

 Egy jó permeabilitású hatóanyag teljes penetrációja rövid idő alatt megtörténik, 

így a felszívódást irányító egyedüli tényező a hatóanyag-leadás és/vagy -kioldódás. 

Ebben az esetben az in vitro kioldódás az in vivo felszívódás előre jelzésére 

használható. Egy azonnali hatóanyag leadású gyógyszerkészítmény kioldódási 

sebessége relatíve gyors, a felszívódás sebessége a gyomorürülési sebességétől vagy a 

bélfal permeabilitásától függ, ilyenkor az IVIVC nem alkalmazható [83].  

 A várható IVIVC becslésének alapját a BCS rendszer képezi [85]. A 

hatóanyagokat kizárólag oldékonyságuk és permeabilitásuk szerint négy osztályba 

sorolhatjuk [83].  

I. osztály jó oldhatóságú és jó permeabilitású hatóanyagai (pl. metoprolol) jól 

felszívódnak, ezért a sebesség meghatározó lépés a kioldódás vagy a gyomorürülési 

sebesség. 
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A II. osztály rossz oldhatóságú és jó permeabilitású hatóanyagainak (pl. fenitoin) 

felszívódását a kioldódás sebessége és mértéke korlátozza. A felszívódás lassabban és a 

GIT kiterjedtebb részén megy végbe, ezért a kioldódási profil hosszabb időtartamon át 

és jelentősen befolyásolja a hatóanyag koncentrációját a felszívódás helyén.  

A II. osztály hatóanyagainak felszívódása általában lassabb, mint az I. osztályé és 

hosszabb ideig tart. IVIVC rendszerint várható az I. és II. osztálynál.  

A III. osztály jó oldhatóságú és rossz permeabilitású hatóanyagainak (pl. amilorid) 

felszívódásában döntő fontosságú a membránon való áthatolás sebessége. Ezért 

kívánatos, hogy a gyors kioldódást követően minél hosszabb időn át érintkezhessen az 

oldott hatóanyag a felszívódást biztosító nyálkahártyával. A III. osztály vegyületeinél a 

felszívódott hatóanyag mennyiségében és a felszívódás mértékében nagy különbség 

figyelhető meg. Mivel a kioldódás gyors, a különbség inkább a GIT fiziológiás 

tulajdonságának és a membrán permeabilitásnak, nem a gyógyszerforma 

sajátosságainak köszönhető. 

A IV. osztály rossz oldhatóságú és rossz permeabilitású hatóanyagai (pl. furoszemid) 

általában rosszul szívódnak fel, így per os adagolásuk kerülendő. 

A 4. és 5. táblázatok a BCS és a várható IVIVC kapcsolatát foglalja össze hagyományos 

és nyújtott hatóanyag leadású rendszerekben [85].  

 

4. táblázat: BCS és IVIVC kapcsolata hagyományos hatóanyag leadású 

gyógyszerkészítményeknél [85] 

 

BCS ÉS A VÁRHATÓ IVIVC HAGYOMÁNYOS 

HATÓANYAGLEADÁSÚ RENDSZEREKBEN 

Osztály Oldhatóság Permeabilitás IVIVC 

I jó jó 

Korreláció 

(ha a kioldódás a sebesség 

meghatározó lépés) 

II rossz jó IVIVC várható 

III jó rossz 
Kismértékű vagy nem 

várható IVIVC 

IV rossz rossz 
Kismértékű vagy nem 

várható IVIVC 
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Nyújtott hatóanyag leadású rendszerek esetén a III. és IV. osztályba sorolható 

vegyületekkel a várhatóan kismértékű korreláció miatt az ajánlás tovább nem 

foglalkozik. Az I. és II. osztály hatóanyagait két külön csoportba osztják felszívódási 

tulajdonságaik alapján, majd bevezetésre kerül az V. osztály és két alosztálya savas és 

bázikus karakterű anyagokkal. 

 

5. táblázat: BCS és IVIVC kapcsolata nyújtott hatóanyag leadású 

gyógyszerkészítményeknél [85] 

 

BCS ÉS A VÁRHATÓ IVIVC NYÚJTOTT 

HATÓANYAGLEADÁSÚ RENDSZEREKBEN 

Osztály Oldhatóság Permeabilitás IVIVC 

I/a jó jó IVIVC várható 

I/b jó 
szűk abszorpciós 

ablak 
IVIVC várható 

II/a rossz jó IVIVC várható 

II/b rossz 
szűk abszorpciós 

ablak 

Kismértékű vagy 

nem várható IVIVC 

V/a 
bázikus vegyületek 

Változó 
csak a GIT felsőbb 

szakszán jó 

változó IVIVC várható 

V/b 
savas vegyületek 

Változó 
csak a GIT alsóbb 

szakszán jó 

változó 
Kismértékű vagy 

nem várható IVIVC 

 

 Az in vitro kioldódást úgy kell tervezni, hogy a készítmény in vivo kioldódását 

kövesse, ezzel elősegítve az IVIVC bizonyítását. A választott kioldódás vizsgálati 

körülmények, mint a keverési sebesség, a készülék típusa, a kioldóközeg pH-ja és 

hőmérséklete megváltoztathatják a kioldódási profilt. Kioldódás profillal az idő és a 

kioldódott hatóanyag mennyiségét határozhatjuk meg %-ban. 

 A modellvegyületként választott CPFX oldhatósága és permeabilitási 

tulajdonsága alapján a BCS II. és III. osztálya közé sorolható, mivel pH 6 alatt jól, 

magasabb pH-értékeken rosszul oldódik [86]. 
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11.6. Analitikai módszerek validálása 

 

A validálás a szabályos gyógyszergyártás, vagyis a cGMP elveivel összhangban 

végzett bizonyítási eljárás, amellyel dokumentáltan igazolható, hogy az adott folyamat, 

művelet, anyag, tevékenység vagy rendszer eleget tesz az előírt kívánalmaknak [87,88]. 

A bioanalitikai gyakorlatban három előirat: az amerikai (FDA), az európai 

(EMA) és a harmonizált (ICH) használatos. A bioanalitikai módszerek validálásának 

követelményeit az FDA útmutatásai alapján követem végig, majd röviden 

összehasonlítom az EMA és ICH előírásaival. 

  

11.6.1. FDA előíratok és vizsgálatok bioanalitikai módszerek validálására 

 

Az FDA az analitikai vizsgálatok validálására vonatkozó előírásait speciálisan 

biológiai mintákra vonatkozó kritériumokkal is kiegészíti [89]. A dokumentum 

útmutatásai segítséget nyújtanak a gyógyszerfejlesztésben és a klinikai farmakológiában 

használt bioanalitikai módszerek validálásában. Felhasználhatók olyan vizsgálatokban, 

ahol vérszérum, vérplazma, vizelet vagy más szöveti mintákból történik a hatóanyag 

meghatározása.  

A folyamat az előírt paraméterek, az ún. teljesítményjelzők figyelembe vételével és 

vizsgálatával zajlik.  

 

A bioanalitikai módszerek validálásának legfontosabb teljesítményjellemzői:  

 

11.6.1.1. Szelektivitás/specifitás vizsgálat 

 

Egy módszer szelektivitása arra vonatkozik, hogy a módszer milyen mértékben 

képes az adott alkotó meghatározására egyéb zavaró alkotók jelenlétében. 

Meghatározása biológiai minták esetében több (általában 6) egyedi és készített pl. 

plazmaminta kromatogramjának összehasonlításával történik. 
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11.6.1.2. Megbízhatósági vizsgálatok 

 

 Torzítatlanság: azt mutatja meg, hogy a mérés eredménye mennyire van 

közel a valódi értékhez. Bioanalitikai módszerek esetén a mért értéknek a 

valódi érték 15%-án belül kellene lennie; kivéve a mennyiségi 

meghatározási határ (LLOQ) esetén, ahol ez a megengedett határérték 

kisebb, mint 20%.  

 Pontosság: a vizsgáló eljárás/módszer pontossága a homogén mintából vett, 

meghatározott számú független mérési eredmény megegyezésének mértéke, 
amelyet a szórás %-ával fejeznek ki. Minden koncentrációszinten a 

meghatározott pontosság nem lehet magasabb érték, mint a variációs 

koefficiens (CV) 15%-a, kivéve a legkisebb kimutatható anyagmennyiség 

(LOD) esetén, ahol a CV 20%-nál kisebb. 

 Napon belüli és napok közötti megbízhatóság: A napok közötti 

megbízhatóság meghatározása 5 egymást követő napon QC mintákkal 

történik, pontossággal és torzítatlansággal jellemezve. A napon belüli 

megbízhatóságot három különböző koncentráció szinten határozzák meg és a 

napok közötti megbízhatósághoz hasonlóan pontosság és torzítatlanság 

adatokkal írják le.  

 

11.6.1.3. Extrakciós hatásfok 

 

A komponensek mátrixból való kinyerésére kidolgozott módszer hatékonysága 

(az adott mátrixra és méréstartományra meghatározva). Definíció szerint a 

hozzáadott (spike) és a visszanyert anyagmennyiség aránya, %-ban kifejezve. 

Az extrakciós hatásfokot meg kell adni a vizsgált komponens(ek)re és a belső 

standardra egyaránt a kalibrációs tartomány teljes terjedelmében. 

 

11.6.1.4. A kalibrációs egyenes 

 

 Linearitás / mérési tartomány: a vizsgáló eljárásnak az a képessége, hogy az 

analitikai jel egyenesen arányos a mintában lévő vizsgálandó anyag 

mennyiségével. A kalibráló pontokat biológiai minták esetén 15%-os 
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precizitással, 80-120% pontossággal kell reprodukálni. A korrelációs 

koefficiens (r) értéke – amit a méréstartományt lefedő koncentrációjú minták 

mérése alapján határoznak meg – 0,995 felett fogadható el. 

 Mennyiségi meghatározás alsó határa (LLOQ): az analitikai mérőgörbe 

legalsó értékelhető pontja (nem extrapolálható), ahol a jel/zaj viszony (S/N) 

10:1. A kalibrációs görbe felvételekor az LLOQ névleges koncentrációtól 

való eltérése 20%. 

 Detektálhatóság (kimutathatóság) határa (LOD): az a koncentráció vagy 

anyagmennyiség, amelyhez tartozó válaszjel értéke megegyezik a vakminta 

közepes válaszjelének és a vakminta válaszjeléhez tartozó tapasztalati szórás 

háromszorosának összegével, azaz a jel/zaj viszony 3:1, ahol a szórás értéke 

± 20%. 

 

11.6.1.5. Stabilitás vizsgálatok 

 

A stabilitásvizsgálat a meghatározandó minta kémiai, fizikai, biológiai és 

mikrobiológiai stabilitásának meghatározását jelenti mintavétel, mintakezelés, 

hosszú (egy bizonyos tárolási hőmérsékletre fagyasztva) és rövid távú 

(szobahőmérsékleten) tárolás valamint fagyasztás és felolvasztás után. Előírja 

ezen kívül a törzsoldatok stabilitásvizsgálatát, a minta tisztítást követő, és mérés 

előtti stabilitásvizsgálatát.  

Biológiai minták stabilitását a tárolási körülmények, a hatóanyag kémiai 

tulajdonságai, a mátrix és a tároló edény befolyásolják. Stabilitásvizsgálat során 

meg kell határozni a minta-előkészítés és -kezelés, a hossszú- és rövid távú, 

valamint fagyasztás/olvasztás folyamatának stabilitását. Ide tartozik még a 

törzsoldat és a hígított törzsoldat stabilitása is. 

Biológiai minták esetén a stabilitást vizsgálat kezdetekor és a tárolást követően 

három különböző koncentráció értéknél, öt-öt párhuzamos méréssel kell 

elvégezni.  

A hosszú távú stabilitás vizsgálat a vizsgálati tervben leírtak szerint, a 

bioekvivalencia vizsgálatból származó „éles” vizsgálati minták tárolási 

körülményeivel megegyező körülmények között (-20 ºC, ill. -70 ºC), megadott 

időközönként történik három koncentrációszinten.  
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A rövidtávú vizsgálat esetén három különböző koncentráció értéken, 

szobahőmérsékleten történő felolvasztásos stabilitás vizsgálatot (háromszori 

fagyasztás/olvasztás) kell elvégezni.  

A hatóanyag és a belső standard törzsoldatának stabilitását szobahőmérsékleten 

6 óra után kell elvégezni. Ha a törzsoldatot hűtőben vagy fagyasztva tárolják, a 

stabilitását meghatározott időközönként ellenőrizni kell.  

Minta-előkészítést követően ellenőrizni kell a hatóanyag és a belső standard 

stabilitást, beleértve a mintaadagolóban eltöltött időt is. Mindig frissen 

elkészített mintához történik a hasonlítás. 

 

11.6.1.6. Rendszeralkalmassági vizsgálatok 

 

Az analitikai rendszer reprodukálhatóságának ellenőrzésére szolgáló vizsgálatok 

sorozata, amely kiterjed a módszer zavartűrő-képességének és robosztusságának 

meghatározására. Egy alacsony, egy közepes és egy magas koncentrációjú 

mintából öt-öt injektálást kell elvégezni és a meghatározandó komponens/belső 

standard csúcsterület arányok szórását, szükség szerint felbontóképesség értékét 

vizsgálni. 

 

A mérési eredmények abban az esetben fogadhatóak el, ha az adatok a 95%-os 

konfidencia intervallumba esnek. A mérés ismételhetőségét varianciaanalízissel 

határozzák meg (F-próba, t-próba). A szórások elfogadhatóságát több körülmény 

befolyásolja, mint pl. mátrix, minta-előkészítés, mérési eszköz.  

 

 

11.6.2. További ajánlások és előíratok az analitikai módszerek validására 

(European Medicines Agency – EMA, International Conference of 

Harmonization – ICH) 

 

Az Európai Gyógyszer-Engedélyező Hatóság (EMA) validálási dokumentuma is 

tartalmaz ajánlásokat az analitikai módszerek validálására vonatkozóan, azonban nem 

ad meg konkrét (csak bizonyos esetekben) értékeket és paramétereket, amelyeket az 
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érvényesítés során figyelembe kell venni. A 2009-ben megjelent új EMA ún. Draft 

Előírás [90] az FDA-hez hasonlóan bioanalitikai módszer validálásakor szeltivitást, 

LLOQ értéket, kalibrációs tartományt, pontosságot, precizitást, torzítatlanságot és 

stabilitást ír elő. A 2009-es előírás új definíciókat és validálási lépéseket vezet be, mint 

az átvitel (carry-over), a hígítási integritás és a mátrixhatás.  Átviteli vizsgálatnál egy 

nagy koncentrációjú minta után kell a hatóanyag nélküli, ún. vak mintát injektálni. 

Hígítási integritásnál az LLOQ-nál magasabb koncentrációjú hatóanyaggal spike-olt 

mintát kell vak mátrixszal hígítani. A torzítatlanság és a precizitás ebben az esetben is   

± 15% lehet. A mátrixhatást tömegspektrometriás mérésnél kell megvizsgálni legalább 

6 mátrix alapján. 

 

A humán gyógyszerek törzskönyvezésére vonatkozó követelményeket a Nemzetközi 

Harmonizációs Konferencia (ICH) hatósági előirata tartalmazza. Az ICH validálási 

feladatát a 6. táblázat foglalja össze [91]. 

 

 

6. táblázat: Validálás során ICH által előírt analitikai módszer vizsgálandó jellemzői  

 

 ANALITIKAI ELJÁRÁSI TÍPUSOK 

JELLEMZŐK Azonosság 

Szennyezők ellenőrzése 
Tartalmi 

meghatározás 
mennyiségi 

meghatározás 

határ 

vizsgálat 

Torzítatlanság 

és precizitás 
 X  X 

Specifitás X X X X 

LOD  X X  

LLOQ  X   

Linearitás és 

tartománya 
 X  X 

 

Megjegyzés: X-szel jelölve az analitikai eljárási típushoz tartozó vizsgálandó jellemzőket 
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11.7. Ciprofloxacin analitikai vizsgálatai 

 

Számos analitikai módszert fejlesztettek ki FQk meghatározására biológiai 

mátrixból. A módszerek közül néhány kapilláris zóna elektroforézisen [92,93,94,95] 

vagy nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiás elválasztáson (HPLC) [96] alapul, 

többnyire fluoreszcens [97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 

112], ultraibolya [97,105,113,114,115,116,117,118,119], kemilumineszcens 

[95,120,121], illetve tömegspektrometriás [103,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 

131,132] detektálással. FQk meghatározására leírtak speciális technikákat is, mint pl. 

terbium(III)-lumineszcencia [133,134], kapilláris izotachoforézis [135], 

immunoaffinitás kromatográfia [136], ionpár-kromatográfia [118] vagy a 

mikroemulziós elektrokinetikai kromatográfia [137]. 

 

Ebben a fejezetben azokat – a CPFX tejből történő meghatározásával foglalkozó – 

publikációkat ismertetem, amelyeket a későbbiekben az általam alkalmazott, új minta-

előkészítési (SPE) és analitikai módszer (HPLC-ESI-MS) kidolgozásához 

felhasználtam.  

CPFX tejből történő mennyiségi, HPLC módszeres meghatározásához több 

fizikai/mechanikai minta-előkészítési eljárás áll rendelkezésre. A hatóanyag és a mátrix 

elválasztásához egyszerű lépésekből felépülő folyamatokat írtak le, pl. fehérjekicsapás, 

szűrés/ultraszűrés, centrifugálás és szilárd fázisú extrakciós tisztítás. A 

fehérjementesítés során a kicsapott proteint szűréssel/ultraszűréssel vagy 

centrifugálással távolították el a mintából. A fehérje kicsapására ecet vagy hangyasavas 

[130,132,112], triklórecetsavas [138,113,139], ortofoszforsavas [107] acetonitrilt és 

metanolt használtak, vagy szerves fázist nem tartalmazó triklóecetsavat [105] ill. 

metafoszforsavat [106]. Ezután a tejmintákat centrifugálták [130,138,107] vagy 

ultraszűrön [118] tisztították, majd a felülúszót használták a további analízishez. A 

minta felülúszóját gyakran SPE oszlopon tovább tisztították. Az így kicsapott fehérjét 

szűréssel [105,106,112] vagy centrifugálással [113,132,139] távolították el, majd a 

felülúszót extrahálták.  

Az SPE tisztítás mosási és kondicionálási lépései csaknem minden esetben 

megegyeztek. A mintafelvitelt követő oszlopmosás szervest fázist is tartalmazó vizes 
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oldószerkeverékkel valósították meg azért, hogy az oszlophoz kötött CPFX-et a tiszta 

víz ne oldja le. A különböző SPE oszlopról történő eluálási módszerek eltérő 

visszanyerési hatásfok értékeket mutattak: az ortofoszforsavas metanollal 78% [105], 

EDTA-acetonitril eleggyel 94,8% [106], bázikus metanollal 90% [112], trifluor-

ecetsavat tartalmazó acetonitrillel 88% [113] és 97% [139] ill. hangyasavas 

acetonitrillel 60% [132]. 

Az irodalomban publikált HPLC módszereknél az áramlási sebesség a detektortól 

függően változik; UV és FLD esetén 1 [105,106,113] és 1,5 ml/perc [138], MS 

detektoroknál alacsonyabb, 0,3 ml/perc [113,139]. Állófázisként fenil [106,112], 

polimer [107], C14 [113] C18  [138,139] oszlopokat, míg mozgófázisként ortofoszforsav- 

[105,113] ecetsav- [112] és hangyasav-acetonitril [106,107,130], hangyasav-metanol-

acetonitril [113], TFA-metanol [139], ionpárképzőt tartalmazó víz-acetonitril [132], 

ionpárképzőt tartalmazó foszforsav-metanol-acetonitril [118,138] elegyeket használtak. 

Minden esetben a vizes fázis aránya 85%-nál nagyobb. 

Különböző HPLC módszereket alkalmazva az LOD és az LLOQ értékek eltértek 

egymástól; az LOD 2-9 ng/ml [113,118,132,138] között, míg az LLOQ értéke 2 és 23,3 

ng/ml között változott [107,113,130,138].  

A leggyakrabban használt belső standard a CPFX-hez kémiai szerkezetében nagyon 

hasonló norfloxacin [105,130,106], ill. sarafloxacin [107] és a kinin [139] volt. 
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12. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Gyógyszer-étel interakciók csökkenthetik vagy fokozhatják bizonyos 

hatóanyagok hatását ezzel a növelve a terápia sikertelenségét vagy a gyógyszer 

toxicitását. Mindez negatívan hat betegek gyógyítására, elősegíti a morbiditást és növeli 

a kezelési időtartamot vagy a kórházi ellátást. Ha az interakció oka nem is ismert 

pontosan, szükségszerű olyan stratégia kialakítása, amely azonosítja és megelőzi a 

gyógyszer-étel interakció kialakulását.  

 Magas kalciumtartalmuk miatt a tej és más tejtermékek feltehetően rosszul 

oldódó komplexképzésen keresztül csökkentik egyes hatóanyagok (pl. fluorokinolok) 

gasztrointesztinális traktusból történő felszívódását. A fluorokinolonok csoportjába 

tartozó ciprofloxacin a bakteriális klinikai infekciók gyakran alkalmazott kemoterápiás 

szer. Tejjel vagy tejtermékkel együtt alkalmazva a keletkezett ciprofloxacin-kelát 

komplexek akadályozzák a hatóanyag felszívódását és eljutását a hatás helyére. 

Irodalmi adatok alapján felvetődött annak lehetősége, hogy az interakció oka nem csak 

komplexképződés, hanem részben más élelmiszeralkotók, részben pedig a keletkezett 

komplex vegyületek egyéb tulajdonságai.  

 

Munkám során célul tűztem ki: 

I. A kioldódás során alkalmazott tejporból készített sovány- és zsíros tej, valamint 

néhány eltérő zsírtartalmú kereskedelmi forgalomban lévő friss tej analízisét, 

komponenseinek kvantitatív meghatározását és beltartalmi adatainak 

összehasonlítását. 

II. Az in vitro kioldódás vizsgálatok során használt, tejporból készült tej azon 

tejkomponenseinek (szénhidrát, zsír, fehérje vagy fémion) meghatározását, 

amely(ek) feltehetően a szabad, készítményből felszabadult CPFX koncentráció 

változását (csökkenését) okozzák. 

III. Egy új, a kioldódás vizsgálat farmakokinetikai paramétereinek 

meghatározásához szükséges szilárd fázisú extrakciós és nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás módszer fejlesztését, 

optimálását és teljes validálását, amely ahhoz szükséges, hogy egy robosztus, 
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pontos, reprodukálható módszer álljon rendelkezésemre a kapott eredmények 

megbízható értékeléséhez. 

IV. Olyan biztonságosan alkalmazható in vitro kioldódás vizsgálati modell 

kidolgozását, amely - szimulálva a GIT egyes szakaszainak étkezés előtti, ill. 

utáni fiziológiás körülményeit - megbízható adatokat szolgáltathat a 

költségigényes in vivo tej-interakciós vizsgálatok előrejelzésére. 

V. Korábban már publikált in vivo tej/joghurt-CPFX interakciós klinikai vizsgálat 

adatainak és az általam fejlesztett in vitro kioldódás vizsgálatban kapott 

eredmények összehasonlítása, valamint az irodalmi adatok alapján várt kapcsolat 

bizonyítása. 



 

39 

13. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

13.1. Anyagok és eszközök 

13.1.1. Modellhatóanyagok 

 

 A vizsgálataim során használt, HPLC (> 99%) tisztaságú CIPROFLOXACIN 

hidroklorid sót a Sigma-Aldrich Kft-től (Budapest) szereztem be. Az analitikai 

meghatározás során belső standardként alkalmazott ARIPIPRAZOLT Németországból, az 

LGC Promochem (Wesel, Németország) cégtől vásároltam. Az aripiprazol, 7-[4-[4-

(2,3-diklorofenil)-1-piperazinil]butoxi]-3,4-dihidro-2(1H)-kinolon, (ARI) a CPFX 

kémiai szerkezetéhez hasonló kinolon derivátum, antipszichotikumok csoportjába 

tartozó hatóanyag (6. ábra).  
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6. ábra: Aripiprazol (belső standard) szerkezeti képlete 

 

 

13.1.2. Egyéb anyagok  

 

A KRKA gyógyszergyár által gyártott és forgalmazott CIPRINOL
®

 500 MG 

FILMTABLETTA kioldódás vizsgálatát végeztem el három, a GIT egyes szakaszainak 

megfelelő pH-értékeken. A kioldódás során az 5. Európai Gyógyszerkönyvnek 

megfelelő minőségű KAZEINT („technical grade”), KALCIUM-klorid hexahidrátot és 

LAKTÓZ monohidrátot (Sigma-Aldrich Kft., Budapest) használtam. 
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13.1.3. Oldószerek 

 

A minta-előkészítés során alkalmazott metanol „gradient grade” minőségű, a trifluor-

ecetsav > 99% tisztaságú volt (Sigma-Aldrich Kft, Budapest). 

A kromatográfiás elválasztáshoz használt „gradient grade” minőségű acetonitrilt, 

ammónium acetátot, hangyasavat a Sigma-Aldrich Kft-től (Budapest) rendeltem.  

A kísérletekben használt HPLC tisztaságú víz és a kioldódás során felhasznált desztillált 

víz előállítása Milli-Q víztisztító készülékkel (Millipore, Németország) történt. 

 

13.1.4. Oldatok 

 

 A kioldódás vizsgálat mennyiségi kiértékeléséhez kalibrációs oldatsort 

készítettem. 1 mg/ml koncentrációjú CPFX törzsoldathoz a hatóanyag hidroklorid sóját 

vízben, a belső standard 0,5 mg/ml koncentrációjú oldatához az ARI-t metanolban 

oldottam. A kalibrációs tartomány 4-4200 ng/ml volt. A kalibráló oldatsor készítése 

során 250 μl térfogatú tejporból készült tejmintához CPFX-et adtam a következő 

mennyiségekben: 1,0 ng, 4,0 ng, 10,5 ng, 20,0 ng, 105,0 ng és 1050,0 ng. A minta 

minden esetben 250 ng belső standardot tartalmazott. 

 Kioldódás során az FDA előírásait követve [140] pH 1,2; 4,5 és 6,8 kémhatású 

puffereket alkalmaztam kioldó közegként. A puffereket a VIII. Magyar 

Gyógyszerkönyv előírásainak megfelelően készítettem, amelyekhez a szükséges 

anyagokat a Sigma-Aldrich Kft-től szereztem be. 

 A gyomornedv szimulálására 0,1 M sósav (HCl) oldatot készítettem 42 ml 

tömény (37%-os) HCl demineralizált vízzel 5000 ml-re történő hígításával. 

 A vékonybél szakaszt modellező oldatot (pH 4,5) 68,05 g kálium-

dihidrogénfoszfát (KH2PO4) 3750 ml demineralizált vízben oldásával állítottam 

elő. Az oldat pH-ját 0,1 M HCl-lel vagy 0,1 M nátrium-hidroxiddal (NaOH) 

állítottam be a kívánt értékre, majd 5000 ml-re egészítettem ki demineralizált 

vízzel. 

 A vékonybél hátsóbb szakaszainak jellemző pH-érték szimulálásához foszfát 

puffert készítettem. 34 g KH2PO4-ot és 4,6 g NaOH-ot oldottam 3750 ml 

demineralizált vízben. Az oldat pH-ját 6,8 értékre állítottam be, majd 5000 ml-

re egészítettem ki demineralizált vízzel [141]. 
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 A kioldó közeghez az ételhatás szimulálására kereskedelmi fogalomban kapható 

Milk Quick
®

 Instant sovány- és teljes tejporból (Instantpack Kft., Magyarország) 

készült tejet adtam. Alacsony zsírtartalmú (sovány) tej készítéséhez 90,0 g instant 

sovány tejport 850,0 ml; magas zsírtartalmú (zsíros) tej készítéséhez 120,0 g instant 

teljes tejport 880,0 ml desztillált vízben oldottam. Az így elkészített tejes közegeket 24 

órán keresztül +4 °C-on hűtőben tároltam.  

 A tejporból készült tej kalcium tartalmának CPFX kioldódási profilját 

befolyásoló hatásának tanulmányozására kalciummal dúsított vizet készítettem. A tejpor 

kalciumtartalmának megállapításához az amerikai Élelmiszertudományi Intézet Nemzeti 

Táplálékösszetétel Adatbázisának (United States Departement of Agricultures-USDA, 

National Nutrient Database for Standard Reference [142]) adatait használtam. Eszerint a 

sovány- és zsíros tejporból készült tej kalcium tartalma megegyezik – 204 mg 100 g 

oldatra vonatkoztatva.  

Vizsgálataim során 250 ml tejporból készült tej kalciumtartalmának megfelelő 

mennyiségű kalciummal dúsított vizet készítettem 2,79 g kalcium-klorid hexahidrát 

(510 mg kalciummal egyenértékű) megfelelő mennyiségű vízben történő oldásával. 

 A tejfehérje potenciális CPFX-szel fennálló étel-interakciós hatásának 

vizsgálatához kazeinnel dúsított vizet készítettem. A kazein koncentrációt a tejanalízis 

méréseim alapján választottam; sovány tejporból készült tej esetén 3,13 g/ 100 g és 

zsíros esetén 2,15 g/ 100 g. Kísérleteimben az összprotein tartalmat kazeinnel 

modelleztem, ennek megfelelően sovány tej készítésekor 7,83 gramm kazeint 

szuszpendáltam 242,17 gramm vízben, zsíros tejporból készült tejnél 5,4 grammot 

244,6 gramm desztillált vízben, 30 ºC-on. Ahhoz, hogy homogén eloszlást kapjak, az 

elkészített mintákat 24 órán keresztül +4 °C-on tároltam.  

 A kioldódási profilt a tej szénhidráttartalma is befolyásolhatja. Ennek 

tanulmányozására laktóz monohidrát oldatot készítettem a tejanalízis vizsgálati 

eredményeinek megfelelően; sovány- és zsíros tejporból készült tej esetén az átlag 

laktóztartalom 4,9 g/ 100 g volt, így 12,25 g laktóz monohidrátot oldottam 237,75 g 

desztillált vízben. 

 A Milko-Scan 130 tejvizsgáló készüléket (Foss Electric, Hillerod, Dánia) mérés 

előtt és után Triton X-100 0,1%-os vizes oldával (Sigma-Aldrich Kft.) tisztítottam; 

továbbá ugyanezt az oldatot használtam a készülék 0 pont értékének beállításához. 

A friss tejminták 5 °C-on 14 napig megőrizhetők, ha a mintához milliliterenként 
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0,6 mg kálium-dikromátot (K2Cr2O7) adunk. Nátrium-azid (NaN3) szintén használható 

erre a célra 0,4 mg/ml mennyiségben. A nem tartósított minták legfeljebb 3 napig 

tarthatók el, ha azokat 4-5 °C-on tároljuk, majd a mintákat két órán belül vizsgálni kell.  

 

13.1.5. Használt HPLC és SPE oszlopok 

 

Minta-előkészítésnél a tejminták tisztítása Supelco Discovery 100 mg C18, 1 ml SPE, 

endcapped oszloppal (Sigma-Aldrich Kft., Budapest) történt. 

A HPLC-MS mérések során a kromatográfiás elválasztást Supelco Discovery C8 (150 

mm×4.6 mm, 5 μm) (Sigma-Aldrich Kft., Budapest) analitikai kolonnán végeztem. 

 

13.2. Készülékek 

 

A Ciprinol
®
 500 mg-os filmtabletta kioldását HANSON SR8 PLUS  típusú 

(Hanson Research Corp., Chatsworth, USA) 8 férőhelyes kioldó készülékkel végeztem 

a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv ide vonatkozó előírásainak megfelelően.  

A szilárd fázisú minta-előkészítés során az oszlopokat SPE kádra (SUPELCO 

VISIPREP
TM

 24, Sigma-Aldrich Kft., Budapest) helyeztem és az SPE oszlopról eluált 

oldatok 1,0 ml-ét 50 C-on nagy tisztaságú nitrogén gáz-áram alatt (TURBOVAP
®

 LV 

EVAPORATOR, Zymark Corporation, Hopkinton, USA) szárazra pároltam.  

 Az interakciós vizsgálatban a CPFX meghatározását Agilent 1100 típusú 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográffal kapcsolt tömegspektrométerrel (AGILENT 

1100 SERIES LC/MSD SL, Agilent Technologies Inc., CA, Santa Clara, USA) 

végeztem. A készülék egy bináris pumpából, beépített gázmentesítőből, automata 

mintaadagolóból, kolonna termosztátból, diódasoros detektorból és egyszeres kvadrupól 

tömegspektrométerből áll. 

 A tejporból készült tej oldatok analízisét MILKO-SCAN 130 tej- és 

tejtermékvizsgáló készülékkel végeztem (Foss Electric, Hillerod, Dánia). A Milko-Scan 

130 tejvizsgáló készülék egy fél-automata, mikroprocesszor által szabályozott rutin 

műszer a tejiparban, ami alkalmas a tej és tejtermékek zsír, fehérje és laktóz tartalmának 

meghatározására.  
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13.3. Módszerek 

13.3.1. Kioldódás vizsgálat 

 

A kioldódás vizsgálat az orális hatóanyag felszívódás előrejelzésére alkalmazott 

gyógyszerkönyvi vizsgálat, mellyel a szilárd gyógyszerformák (pl. tabletták, kapszulák 

és kúpok) hatóanyag kioldódási profilja határozható meg. A kioldódási vizsgálatokat 

speciális esetek kivételével forgólapátos vagy forgókosaras, ill. átfolyócellás 

készülékkel végzik. Méréseim során forgólapátos készüléket alkalmaztam. A készülék 

tartályaiba 500-500 ml kioldó közeget (pH 1,2; 4,5 és 6,8) öntöttem, ezzel szimulálva a 

fiziológiásan 120 perc alatt termelődő gyomor- és bélnedvet enzimek nélkül [143]. A 

közeget 37,0 ± 0,5 °C-ra temperáltam, a keverési sebességet 50 r.p.m. értékre állítottam, 

majd a kioldóközeghez a klinikai vizsgálatoknak megfelelő, 250 ml tejporból készült 

sovány, ill. zsíros tejet, kalciummal, kazeinnel vagy laktózzal dúsított vizet adtam. A 

Ciprinol
®
 500 mg-os filmtabletta beleejtésének pillanatában indítottam a stopperórát a 

vak mintavételt követően. Mintavételi időpontok: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 perc; a 

kivett minta mennyisége 1,0 ml, amit kioldóközeggel nem pótoltam. Kilenc párhuzamos 

mérési sorozatot készítettem mindhárom vizsgált pH értéken. 

 A hatóanyag leadási profil jellemzésére a kioldódási hatékonyság (Dissolution 

efficiency, DE) paramétert használtam [144]. %-ban kifejezett értéke a kioldódási görbe 

t időpontig számított görbe alatti területének (AUC) aránya az ugyanazon t időpontig 

számított maximális (100%-os) kioldódásnak megfelelő görbe alatti területértékéhez 

viszonyítva. A DE-érték a következő egyenlet alapján számítható:  

 

t

dt
yDE

100  

 

ahol, y a t időben kioldódott hatóanyag mennyisége százalékban.  

 

Munkám során a kioldódási hatékonyság értékeket t = 120 percnél határoztam meg. A 

görbe alatti területeket a kioldódás vizsgálati profilból trapezoid módszerrel számoltam 

ki Windows Microsoft Office Excel 2007 szoftver segítségével. 
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13.3.2. Minta-előkészítés  

 

A kioldódás vizsgálat során nyert – tejes, kalciumos, kazeines és laktózos – 

mintákat szilárd fázisú extrakciós módszerrel tisztítottam.  A tejminták tisztítása során 

az SPE oszlopokat vákuum-kádra helyeztem, 2x1 ml metanollal kondicionáltam, 2x1 ml 

vízzel mostam, majd a belső standardot 250 ng mennyiségben tartalmazó tejmintát   

(250 µl) az oszlopra injektáltam. A minta szennyezőit 2x1 ml metanol:víz (20:80) 

elegyével mostam, végül a CPFX-t 6x1 ml 1% TFA-t tartalmazó acetonitrillel eluáltam 

az oszlopról. Az extrakciós minta-előkészítési módszer hatásfokát 8, 80 és 420 ng/ml 

CPFX-koncentrációknál vizsgáltam. Minden koncentráció szinten 6-6 mintát mértem. 

Az SPE oszlopról eluált oldat 1,0 ml-ét 50 C-on nagy tisztaságú nitrogén gáz-

áram alatt szárazra pároltam, majd 100,0 μl acetonitril és 0,02 M ammónium-acetát 

oldattal (80:20 v/v) (pH 2.5; hangyasavval beállítva) oldottam vissza, amiből 20,0 μl 

került injektálásra. 

 

13.3.3. Analitikai módszer 

 

A CPFX és ARI elválasztására gradiens módszert (7. táblázat) fejlesztettem két 

oldószer keverésével: az „A” ág acetonitrilt, a „B” ág pedig 0,02 M ammónium-acetát 

hangyasavval pH 2,5-re beállított elegyét [145] tartalmazta.  

 

7. táblázat: A mérés során alkalmazott gradiens program, ahol 

A: 0,02M ammónium-acetát (pH 2,5) B: acetonitril 

 

IDŐ 

(PERC) 
A% B% 

0-8 80 20 

8-8,2 40 60 

8,2-17 40 60 

17-23 80 20 
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Az áramlási sebesség 0,5 ml/perc, a kolonna hőmérséklete 30 C, a CPFX abszorciós 

maximuma az irodalmi adatok alapján 277 nm volt [146]. 

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás elúciót követően a CPFX ionizációja 

electrospray ionforrással (ESI) történt. A tömegspektrométert pozitív ionmódban, két 

különböző monitorozási módszerrel (pásztázó-SCAN és szelektív ion mód-SIM) 

használtam. SCAN módban a tömeg/töltés (m/z) tartomány 200-500 Da volt, míg SIM-

módban az m/z érték CPFX és ARI esetén 332,1 és 448,1 Da volt (MH
+

CPFX, MH
+

ARI). 

Porlasztó- és szárító gázként nitrogén gázt alkalmaztam. A tömegspektrometriás 

paraméterek a mérés során a következők voltak: a gáz áramlási sebessége 13 l/perc; 

porlasztó gáz nyomása 60 psi; szárító gáz hőmérséklete 350 C; a kapilláris feszültség 

4,0 kV; a fragmentor feszültség 70 V. 

A mérési adatok értékelése ChemStation Rev. A.09.01. (Agilent Technologies) 

szoftverrel történt.  

 Az analitikai módszer validálása során, a napon belüli és a napok közötti 

megbízhatóság méréséhez CPFX-t tartalmazó, 5-5 darab 4, 8, 42, 80, 420; és 4200 

ng/ml koncentrációjú tejporból készült tejmintát készítettem. Rendszeralkalmassági 

teszthez a 80, 420 és 4200 ng/ml-es mintákat ötször injektáltam. 

 A friss és a tejporból készült tejminták analíziséhez Milko-Scan 130 készüléket, 

és a Mosonmagyaróvári Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. által készített 

kálium-dikromáttal tartósított tejmintákat használtam fel. Az előmelegítés a tejminta 

egyenletes zsíreloszlása miatt fontos. A mintákat a mérés megkezdése előtt 40 °C-ra 

kell melegíteni, ügyelve arra, hogy a minta nem melegedjen túl, mert az a zsír 

fölöződéséhez vezethet. A pontatlan mérési eredményhez vezető erőteljes rázás a 

légbuborék képződése miatt kerülendő.  
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14. EREDMÉNYEK, MEGBESZÉLÉS 

 

 A farmakon és étel/élelmiszer között kialakuló interakció csökkentheti, vagy 

növelheti bizonyos gyógyszerkészítmények biohasznosíthatóságát és hatását. Mivel a 

biohasznosíthatóság és a farmakológiai hatás egymással szoros összefüggésben áll, a 

biohasznosíthatóság kiemelendő farmakokinetikai paraméter. Ahhoz, hogy a gyógyszer-

étel interakció klinikai jelentőségét megbecsülhessük, a kölcsönható 

étel/ételkomponensek szerepét meg kell határozni. 

 Munkám során olyan in vitro modellt dolgoztam ki, amely alkalmas a 

gyógyszer-étel kölcsönhatások vizsgálatára és segítségével az in vivo eredmények előre 

jelzésére. Mivel az in vitro eredmények jó összefüggésbe hozhatók az in vivo adatokkal, 

így a költségigényes in vivo vizsgálatok a gyors és olcsóbb in vitro vizsgálattal 

kiválthatók.  

 Modellhatóanyagként a FQk csoportjába tartozó CPFX-et vizsgáltam, az 

ételhatás szimulálását pedig az FDA által javasolt ún. standard reggeli részét képező 

tejjel végeztem.  

 A CPFX-tej interakció molekuláris hátterének feltárására, összetett, több 

lépésből álló vizsgálati sorozatot dolgoztam ki: 

1. Az interakció molekuláris hátterének vizsgálatakor elengedhetetlen a tej egyes 

komponenseinek pontos mennyiségi ismerete, melyhez meghatároztam a tej 

legfontosabb paramétereit (zsír, fehérje és szénhidrát).  

2. A kioldódott hatóanyag pontos mennyiségi meghatározására új minta-

előkészítési és műszeres bioanalitikai módszert fejlesztettem belső standard 

használatával. 

a) SPE módszert fejlesztettem és optimáltam annak érdekében, hogy a 

legnagyobb tisztaságú és legjobb hatásfokkal visszanyert mintát 

analizálhassam HPLC-MS technikával. 

b) Új, érzékeny HPLC-MS módszert fejlesztettem, optimáltam és 

validáltam, amellyel a hatóanyag kvantitatív meghatározása a 

legrövidebb idő alatt, jó érzékenységgel és reprodukálhatóan valósítható 

meg.  
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3. In vitro kioldódás vizsgálatot terveztem a GIT egyes szakaszaira jellemző pH-jú 

kioldó közegekben, statikus körülmények között. A tejfehérje (kazein) bomlási, 

emésztési folyamatait nem kívántam tanulmányozni. A vizsgálat során a kioldó 

közeghez sovány, ill. zsíros tejporból készült tejet, valamint a különböző 

tejtípusok összetételének megfelelő mennyiségű tejkomponenst – kalciumot, 

kazeint vagy laktózt – adtam. A zsír hatását indirekt módon vettem számításba. 

Minden esetben a vizes közegben kapott eredményeket tekintettem 

összehasonlítási alapnak. 

 

 

14.1. Tejvizsgálati eredmények 

 

 A CPFX-tej kölcsönhatás in vitro vizsgálatakor a %-osan kioldódott CPFX 

mennyiségi változása nyomon követhető, ha a kioldó közeghez a fagyasztva szárított 

tejporból készült standard tejet adunk. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, mely 

tejkomponens tehető felelőssé a kioldódott hatóanyag mennyiségi változásáért, a 

felhasznált tej összetevőinek kvantitatív ismerete szükséges. A Milko-Scan 130 

tejvizsgáló készülék alkalmas a tej zsír, fehérje és szénhidrát beltartalmának mennyiségi 

meghatározására. 

 A meghatározás előtt szükséges a Milko-Scan 130 készüléket az adott zsír, 

fehérje és laktóz mérési tartományban kalibrálni. Az ehhez szükséges hőkezelt 

alacsony- és magas zsírtartalmú, standard tehéntej mintákat a Magyar Tejgazdasági 

Kísérleti Intézet Kft. Mosonmagyaróvári Laboratóriuma bocsátotta rendelkezésemre. A 

tejstandard adatokat a 8. és 9. táblázat foglalja össze. 

A kalibráló oldatsor segítségével meghatározott kalibrációs egyenes adatait alacsony 

zsírtartalmú hőkezelt tehéntej minták esetén a 10. táblázat, a magas zsírtartalmú 

hőkezelt tehéntej minták esetén a 11. táblázat szemlélteti. 

Az így kapott kalibráló egyenesek segítségével mért alacsony és magas zsírtartalmú 

tejporból elkészített minták összetételét a 12. és 13. táblázat mutatja.  
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8. táblázat: Alacsony zsírtartalmú hőkezelt tehéntej minták adatai beltartalom-vizsgáló 

készülék mérési pontosságának ellenőrzéséhez 

 

MINTA 

SZÁMA 

ZSÍR 

(G/100G) 

FEHÉRJE 

(G/100G) 

LAKTÓZ 

(G/100G) 

SZÁRAZANYAG 

(G/100G) 

ZSMSZA
*
 

(G/100G) 

ÁTLAGHAMU 

(G/100G) 

 átlag ± S.D. átlag ± S.D. átlag ± S.D. átlag ± S.D. átlag átlag ± S.D. 

1. 0,02±0,003 3,35±0,02 4,90±0,04 9,01±0,006 8,98 

0,74±0,001 

2. 0,05±0,003 3,19±0,001 4,52±0,006 8,50±0,005 8,44 

3. 0,12±0,003 3,28±0,001 4,69±0,01 8,81±0,02 8,69 

4. 0,15±0,006 3,19±0,006 5,02±0,01 9,11±0,01 8,95 

5. 0,19±0,003 3,42±0,002 4,84±0,02 9,19±0,01 9,00 

6. 0,25±0,003 3,53±0,001 4,85±0,002 9,36±0,008 9,11 

7. 0,31±0,003 3,37±0,003 5,02±0,009 9,44±0,001 9,13 

8. 0,38±0,006 3,12±0,006 4,48±0,002 8,73±0,0005 8,35 

9. 0,49±0,006 3,35±0,004 4,78±0,03 9,36±0,02 8,87 

10. 0,59±0,006 3,56±0,007 4,98±0,001 9,87±0,02 9,28 

11. 0,95±0,02 3,33±0,005 4,80±0,01 9,84±0,009 8,89 
 

Megjegyzés: Zsmsza
*
 a tej zsírmentes szárazanyag tartalma 

 

 

 

9. táblázat: Magas zsírtartalmú hőkezelt tehéntej minták adatai beltartalom-vizsgáló 

készülék mérési pontosságának ellenőrzéséhez 

 

MINTA 

SZÁMA 

ZSÍR 

(G/100G) 

FEHÉRJE 

(G/100G) 

LAKTÓZ 

(G/100G) 

SZÁRAZANYAG 

(G/100G) 

ZSMSZA
*
 

(G/100G) 

ÁTLAGHAMU 

(G/100G) 

 átlag ± S.D. átlag ± S.D. átlag ± S.D. átlag ± S.D. átlag átlag ± S.D. 

1. 2,35±0,02 3,07±0,012 4,75±0,03 10,86±0,02 8,51 

0,71±0,01 

2. 2,54±0,02 3,28±0,004 4,76±0,007 11,28±0,002 8,74 

3. 2,70±0,02 2,97±0,003 4,44±0,04 10,82±0,02 8,12 

4. 2,98±0,02 3,02±0,001 4,36±0,04 11,09±0,02 8,11 

5. 3,17±0,02 3,59±0,008 4,59±0,02 12,04±0,01 8,87 

6. 3,32±0,02 3,45±0,008 4,57±0,008 12,03±0,001 8,71 

7. 3,53±0,02 3,32±0,002 4,53±0,03 12,08±0,001 8,55 

8. 0,72±0,02 3,26±0,009 4,61±0,02 12,30±0,01 8,58 

9. 3,91±0,02 3,19±0,002 4,26±0,005 12,05±0,003 8,14 

10. 4,14±0,02 3,50±0,005 4,48±0,02 12,82±0,02 9,68 

11. 4,35±0,02 3,30±0,002 4,48±0,02 12,86±0,02 8,51 
 

Megjegyzés: Zsmsza
*
 a tej zsírmentes szárazanyag tartalma 
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10. táblázat: A sovány tejporból készült tej alkotóinak (zsír, fehérje, laktóz) kvantitatív 

meghatározásához használt kalibráló egyenesek adatai 
 

TEJALKOTÓ A B CORR S (Y) SY (X) 

Zsír 0,992 -0,566 0,995 0,188 0,02 

Fehérje 0,951 0 0,99 0,145 0,021 

Laktóz 0,918 0 0,982 0,193 0,036 

 

Megjegyzés: „A” a meredekség, „B” a tengelymetszet, „CORR” a korrelációs koefficiens,” S(Y)” a 

komponens standard eltérése, „SY(X)” a Milko-Scan és a referencia eredmények közötti különbségek 

eltérése az ideális görbétől 

 

 

11. táblázat: A zsíros tejporból készült tej alkotóinak (zsír, fehérje, laktóz) kvantitatív 

meghatározásához használt kalibráló egyenesek adatai 
 

TEJALKOTÓ A B CORR S (Y) SY (X) 

Zsír 1,015 0,322 0,996 0,66 0,057 

Fehérje 0,908 0 0,971 0,198 0,047 

Laktóz 1,015 0 0,821 0,151 0,086 

 

Megjegyzés: „A” a meredekség, „B” a tengelymetszet, „CORR” a korrelációs koefficiens,” S(Y)” a 

komponens standard eltérése, „SY(X)” a Milko-Scan és a referencia eredmények közötti különbségek 

eltérése az ideális görbétől 

 

 

12. táblázat: Az alacsony zsírtartalmú tejporból készített tej összetétele 

Milko-Scan 130 készülékkel meghatározva (n=9) 

 

 ZSÍR 

(G/100G) 

FEHÉRJE 

(G/100G) 

LAKTÓZ 

(G/100G) 

SZÁRAZANYAG 

(G/100G) 

ZSMSZA
* 

(G/100G) 

Átlag 0,123 3,13 4,911 8,855 8,743 

S.D. 0,00519 0,01111 0,00815 0,03111 0,02074 

R.S.D.% 4,2156 0,35499 0,16592 0,35134 0,23723 

 

Megjegyzés: Zsmsza
*
 a tej zsírmentes szárazanyag tartalma 
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13. táblázat: A magas zsírtartalmú tejporból készített tej összetétele 

Milko-Scan 130 készülékkel meghatározva (n=9) 

 

 
ZSÍR 

(G/100G) 

FEHÉRJE 

(G/100G) 

LAKTÓZ 

(G/100G) 

SZÁRAZANYAG 

(G/100G) 

ZSMSZA
*
 

(G/100G) 

Átlag 2,22 2,151 4,812 7,809 5,588 

S.D. 0,012 0,0094 0,0136 0,0308 0,0224 

R.S.D.% 0,5405 0,4370 0,4965 0,3944 0,4009 

 
Megjegyzés: Zsmsza

*
 a tej zsírmentes szárazanyag tartalma 

 

 

A sovány- és zsíros tejporból készült tejek fehérje- és zsírösszetételében eltérés 

fedezhető fel (14. táblázat). A zsíros tejporból készült tej 20-szor több zsírt tartalmaz, 

fehérjetartalma egyharmaddal kevesebb, míg szénhidráttartalma közel megegyezik a 

sovány tejporból készült tejével. 

 

14. táblázat: Sovány és zsíros tejporból készült tej összetételének  

összehasonlítása (n=9) 

 

TEJPOR 

TÍPUSA 

ZSÍR 

(G/100G) 

FEHÉRJE 

(G/100G) 

SZÉNHIDRÁT 

(G/100G) 

Sovány 0,11±0,02 3,13±0,02 4,9±0,01 

Zsíros 2,22±0,01 2,15±0,01 4,8±0,01 

Zsíros/sovány 

arány 
2200--sszzoorrooss  00,,77--sszzeerreess  ~~11--sszzeerreess  
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14.2. Az alkalmazott HPLC-MS módszer validálási eredményei  

14.2.1. Az SPE minta-előkészítési módszer fejlesztése és optimálása 

 

A CPFX és a sovány- valamint zsíros tejporból készült tej kromatográfiásan 

zavaró komponenseinek elválasztására egy új, szilárd fázisú extrakciós (SPE) minta-

előkészítési módszert dolgoztam ki. 

 Az in vitro kioldódási profilok értékelése megköveteli, hogy a vizsgálatokat 

azonos összetételű közegben, tehát azonos összetételű tej felhasználásával végezzük. 

Mivel a kereskedelmi forgalomban kapható friss tejek – zsír, fehérje és szénhidrát – 

összetétele jelentős mértékben különbözik egymástól, ezért a validálási folyamat és a 

kioldódás vizsgálat során friss tej helyett ugyanabból a gyártási tételből származó, 

fagyasztva szárított tejporból vízzel készített tejet használtam, amleyek zsír, fehérje és 

szénhidráttartalma összevethető a kereskedelmi forgalomban kapható friss tejek 

összetételével (15. táblázat). 

 

15. táblázat: Kereskedelmi forgalomban kapható friss és tejporból készült tejek Milko-

Scan 130 készülékkel meghatározott összetétele. Zsír, fehérje, laktóz mennyiségek 

 (átlag ± szórás) 100 g tejtermékre vonatkoztatva (n = 10) 

 

KERESKEDELMI 

FRISS ÉS INSTANT TEJEK 

ZSÍR 

(G/100G) 

FEHÉRJE 

(G/100G) 

LAKTÓZ 

(G/100G) 

Friss tej (sovány) 0,4 ± 0,00 4,14 ± 0,01 4,95 ± 0,01 

Friss tej (félig fölözött) 1,49 ± 0,01 3,26 ± 0,01 4,86 ± 0,01 

Friss tej (zsíros) 2,82 ± 0,01 3,11 ± 0,01 4,79 ± 0,01 

Friss tej (teljes) 3,64 ± 0,01 2,95 ± 0,01 4,74 ± 0,01 

Tejporból készült tej 

(sovány) 
0,11 ± 0,02 3,13 ± 0,02 4,9 ± 0,01 

Tejporból készült tej 

(zsíros) 
2,22 ± 0,01 2,15 ± 0,01 4,74 ± 0,01 

 

Az összetételek alapján feltételezhető, hogy ugyanaz a SPE minta-előkészítési módszer 

alkalmazható bármely tejből történő CPFX-meghatározás esetén, illetve, a biológiai 
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mátrix minőségétől függetlenül a CPFX meghatározása ugyanazon HPLC-MS 

módszerrel megvalósítható. 

Az extrakció fejlesztése során 5 különböző (A, B, C, D, E) módszert próbáltam 

ki és hasonlítottam össze. A porózus szilika oszlop nedvesítésére minden esetben 

metanolt, majd a szorbens egyensúlyi állapotba hozására, ekvilibrálására – a mátrixszal 

(tejjel) megegyező polaritású (poláris) oldószert – vizet használtam. A tisztítandó 

sovány- és zsíros tejporból készült tejes mátrix 500,0 ng/ml CPFX–et és 500,0 ng/ml 

belső standardot tartalmazott. A mintafelvitelt követő különböző mosási és elúciós 

lépések egymástól eltérő visszanyerési hatásfokot mutatnak (16. táblázat).  

 

16. táblázat: SPE módszerek (A, B, C, D és E) mosási és elúciós lépései 

egymástól eltérő visszanyerési hatásfokot eredményeznek 

 

SPE 

MÓDSZER 
MOSÁS ELUÁLÁS 

VISSZANYERÉSI 

HATÁSFOK (%) 

ÁTLAG ± S.D. 

ALKALMAZHATÓ 

A 

2,0 ml víz/metanol 

(80:20) elegy, majd 

2,0 ml hexán 

3,0 ml 1% TFA-t 

tartalmazó 

acetonitril 

N.d. 

— B 2,0 ml víz 8,0 ml hexán 0,08 ± 0,02 

C 2,0 ml metanol 8,0 ml hexán 0,05 ± 0,01 

D 
2,0 ml víz/metanol 

(80:20) elegy 
8,0 ml acetonitril 4,2 ± 0,06 

EE  
2,0 ml víz/metanol 

(80:20) elegy 

6,0 ml 1% TFA-t 

tartalmazó 

acetonitril 
9999,,0066 ± 0,15 ++  

 

Megjegyzés: N.d. nem detektálható mennyiség. 

 

 

 

Az elúciós lépést követően 1,0-1,0 ml minta került HPLC-MS analízisre. 

Az “A” SPE módszert használva a kromatogramon sem a CPFX sem a belső standard 

retenciós idejénél kromatográfiás csúcs nem detektálható, ami azzal magyarázható, 

hogy az erősen apoláris oldószer a CPFX-t az SPE oszlopról leoldja. Ezzel szemben, ha 

a B, C, D vagy E eljárást alkalmazzuk, a jellemző retenciós időknél kromatográfiás 

csúcsok jelennek meg.  
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Az endogén szennyezők SPE oszlopról történő eltávolítására (oszlop mosása) a 

víz/metanol (80:20) elegy alkalmazható anélkül, hogy a CPFX az SPE oszlopról 

leoldódna (D, E). A TFA-val savanyított acetonitril az “E” eljárás során jelentősen 

növelte az eluált CPFX mennyiségét, ami a CPFX pH függő oldékonyságával 

magyarázható [155]. A visszanyerési hatásfok eredmények azt bizonyítják, hogy az „E” 

minta-előkészítési eljárás a legjobb (99%) a CPFX tejporból készült tejből történő 

kvantitatív meghatározására.  

Zsír- és fehérjetartalom alapján a sovány- és zsíros tejporból készült tej 

szignifikánsan különbözik egymástól (14. táblázat); a sovány 0,11 ± 0,02 v/v%, míg a 

zsíros tej 2,20 ± 0,01 v/v% zsírt tartalmaz. A zsírtartalom a CPFX oldékonyságát ill. 

fehérje felületi adszorpcióját megváltoztatva, befolyásolhatja az alkalmazott minta-

előkészítési módszer visszanyerési hatásfokát. A magas zsírtartalmú tejporból készült 

tejből történő visszanyerési hatásfok „E” SPE módszert alkalmazva 98,57 ± 0,14% volt, 

ami azt igazolja, hogy az „E” SPE módszer zsírtartalomtól függetlenül, mindkét vizsgált 

tejmátrix esetén használható a CPFX kvantitatív kinyerésére. 

 

14.2.2. Analitikai módszer fejlesztése 

 

Több olyan analitikai módszer is rendelkezésre áll CPFX biológiai mátrixból 

történő meghatározására, amely C18, C8 vagy polimer HPLC-oszlop használatát 

javasolja [145]. CPFX meghatározásakor a legjobb felbontási és szelektivitási 

eredményeket C8 oszlop használatával és a legegyszerűbb – víz és acetonitril – 

mozgófázis alkalmazásával lehet biztosítani [156]. Előkísérleteimben C8-as oszlopon 

belső standard használata nélküli izokratikus elúciót alkalmaztam 0,1% ecetsavat 

tartalmazó víz:acetonitril (70:30) eleggyel, 0,3 ml/perc áramlási sebesség mellett [147]. 

Irodalmi adatok alapján azonban jó csúcsszimmetria akkor érhető el, ha az eluenshez 

szerves fázissal is elegyedő bázikus anyagot vagy ammónium-sót adunk [108,119,157]. 

Figyelembe kell venni továbbá, hogy a HPLC-elválasztások során gyakran használt, 

nem illékony, foszfát puffer a tömegspektrometriás detektálás során nem használható.  

A módszer továbbfejlesztése eredményeként vizsgálataimhoz C8-as állófázist, 

illetve acetonitril és 0,02 M ammónium acetát oldat (pH 2,5; hangyasavval) elegyét 

alkalmaztam. 
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A CPFX kvantitatív tömegspektrometriás meghatározásához belső standard 

alkalmazása szükséges. Az irodalomban számos belső standard molekulát használtak, 

pl. norfloxacint [105,130], norfloxacint és nalidixsavat [106], sarafloxacint [107], kinint 

[139]. A CPFX-hez szerkezetileg hasonló FQk azonban a tejben lévő többértékű 

fémionokkal (Ca
2+

, Mg
2+

, Al
3+

 stb.) történő komplexképzésük miatt [148,149,150,151] 

étel-interakciós vizsgálatban belső standardként nem használhatók. A módszer 

fejlesztése során kinint, derámciklánt, vankomicint, papaverint és aripiprazolt, mint 

potenciális belső standardokat vizsgáltam az adott kromatográfiás rendszerben. Minta-

előkészítés során a kinint nem nyertem vissza; a derámciklán és a papaverin nem vált el 

a CPFX-től C8-as oszlopon; a vankomicin pedig nagy molekulatömege miatt 

tömegspektrometriásan nem jól detektálható (széles csúcskötege miatt). A vizsgált belső 

standard vegyületek közül az antipszichotikus hatású kinolon származék, az aripiprazol 

bizonyult az alkalmazott kromatográfiás körülmények között jól használható belső 

standardnak. Bár az ARI kinolon származék, a molekula nem rendelkezik a 

fémionokkal való komplexképzésért felelős oxo-csoportokkal (6. ábra), ezért az 

interakciós vizsgálatban belső standardként alkalmazható. 

 

A CPFX és ARI tömegspektrumai a 7. és 8. ábrán láthatók. 
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7. ábra: Ciprofloxacin tömegspektruma (m/z = 332,1 Da) 
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8. ábra: Aripiprazol tömegspektruma (m/z = 448,1 Da) 

 

 

A 4.3 fejezetben leírt gradiens elúció alkalmazása szükségszerű, hogy megfelelő időn 

belül a CPFX és a belső standard kromatográfiás csúcsa egymástól elváljon. A HPLC-

MS (SIM) kromatogram a 9. ábrán látható.  
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9. ábra: Ciprofloxacin és aripirazol (belső standard) vizes oldatának szelektív ion 

kromatogramja; 

m/z = 332,1 Da (CPFX) és m/z = 448,1 Da (BST). 

 

 A CPFX és a belső standard elválasztása során három különböző detektálási 

móddal (DAD, MS-SCAN és MS-SIM) kapott eredményeket hasonlítottam össze (10. 

ábra A, B, C). Az alkalmazott HPLC-MS mérések során a CPFX tR1=6,12 percnél, míg 
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a belső standard tR2=15,22 percnél detektálható. A CPFX kvantitatív meghatározására a 

DAD és MS-SCAN detektálás nem használható, mert a kromatogramon a belső 

standard retenciós idejénél pontosan körülírt csúcs nem látható. Legnagyobb 

érzékenység a tömegspektrometriás SIM detektálásnál tapasztalható (10. C ábra, 

MHCPFX=332,1 Da; MHARI=448,1 Da). 

A kvantitatív meghatározás optimális detektálási módját a jel-zaj viszony értéke 

alapján választottam meg: 500,0-500,0 ng/ml koncentrációjú CPFX és ARI 

oldatkeverék vizsgálatakor CPFX-re nézve a jel-zaj viszony (S/N) érték DAD esetén 

17:1, MS-SCAN-nél 1094:1, MS-SIM detektálásnál pedig 1600:1. 
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10. ábra: Ciprofloxacin (500,0 ng/ml) és belső standard (500,0 ng/ml) elválasztásának 

kromatogramja különböző detektálási módban a jel-zaj viszony (S/N) értékkel 
A) Dióda soros detektálás; λ=277 nm; (S/N = 17:1) 

B) Tömegspektrometriás detektálás SCAN üzemmódban 200-500 Da m/z tartományban; 

 (S/N = 1094:1) 

C)  Tömegspektrometriás detektálás szelektív ion (SIM) üzemmódban; (S/N = 1600:1) 

 ciprofloxacin esetén m/z = 332,1 Da és a belső standard esetén m/z = 448,1 Da  



 

58 

 

14.2.3. HPLC-MS analitikai módszer validálása 

 
 

A bioanalitikai vizsgálatokat csak a kötelezően előírt, validált módszerrel lehet 

egyértelműen biztonságossá és elfogadhatóvá tenni. A HPLC-MS módszer validálása az 

International Conference of Harmonization (ICH) előírásai [152], a validálási 

paraméterek meghatározása az 5. Európai Gyógyszerkönyv I. kötete alapján [157] 

történt. A validálási folyamatot tejes közeggel és anélkül is elvégeztem; jelen 

dolgozatban az értékek hasonlósága miatt csak a sovány tejporból készült tejes közeg 

validálási eredményeit mutatom be. 

 

 Szelektivitás/ specifitás 

Üres és hozzáadott hatóanyagot tartalmazó tejmintákat hasonlítottam össze annak 

érdekében, hogy bebizonyítsam, a CPFX és a belső standard retenciós tartományában 

interferáló komponens nem található (11. ábra).  
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11. ábra: Szelektivitás vizsgálat (Üres tejminta (A,) illetve 500,0 ng/ml ciprofloxacint 

(B) és 500,0 ng/ml belső standardot (C) tartalmazó tejminta HPLC-MS (SIM) 

összehasonlítása 

(m/zCPFX = 332,1 Da és m/zARI = 448,1 Da) 
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 Napon belüli és napok közötti megbízhatóság mérése 

A módszer precizitási és pontossági adatait a 17. táblázat mutatja. A kapott értékek a 

megengedett határokon belül vannak.  

 

17. táblázat: Napon belül- (n = 5) és napok közötti (n = 15) megbízhatósági értékek 

ciprofloxacin meghatározása során sovány tejporból készült tejben 

 

VEGYÜLET 

(CPFX) 

NAPON BELÜLI 

(N=5 /KONCENTRÁCIÓ) 

NAPOK KÖZÖTTI 

(N=15/KONCENTRÁCIÓ) 

Nominális 

koncentráció 

(ng/ml ) 

Mért 

koncentráció 

(ng/ml ) 

± S.D. 

Pontosság 

RSD% 

Torzítatlanság 

(%) 

Mért 

koncentráció 

(ng/ml) 

± S.D. 

Pontosság 

RSD% 

Torzítatlanság 

(%) 

4 ng/ml 
4,11 

± 0,0002 
0,005 102,75 

3,91 

± 0,018 
0,46 97,75 

8 ng/ml 
8,22 

± 0,001 
0,01 102,75 

7,89 

± 0,17 
2,15 98,625 

42 ng/ml 
40,07 

± 0,02 
0,05 95,40 

39,16 

± 0,32 
0,82 93,24 

80 ng/ml 
78,27 

± 3,8 
0,22 97,84 

77,87 

± 0,18 
0,23 97,34 

420 ng/ml 
424,41 

± 7,7 
1,81 101,05 

409,74 

± 1,44 
0,35 97,56 

4200 ng/ml 
4200,98 

± 11,52 
0,27 100,02 

4190,14 

± 8,4 
0,20 99,76 

 

 Extrakciós hatásfok 

A hatásfok meghatározása a 2.5.1.3. fejezetben tárgyalt módon történt.  

Alacsony zsírtartalmú mátrix használatakor a visszanyerési hatásfok 99,06 ± 0,15%; a 

magas zsírtartalmú tejporból készült tejből történő visszanyerési hatásfok „E” SPE 

módszert alkalmazva 98,57 ± 0,14% volt (16. táblázat).  

 

 Linearitás 

A 18. táblázat a CPFX sovány tejporból készült tejből történő meghatározásához 

használható kalibráló egyenesek (pH 1,2; 4,5 és 6,8 értékeken) visszaszámolt 

koncentráció értékeit mutatja. Az átlag (n=15) regressziós egyenes egyenlete: y = 3,49 

x+0,59. Mindhárom kalibrációs egyenes megfelel az ICH, EMA és FDA 

követelményeknek: r > 0,995 (r = 0,9973), a kalibráló pontok 20%-os precizitással, 80-

120% pontossággal reprodukálhatók.  
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18. táblázat: Kalibrációs egyenes statisztikai adatai ciprofloxacin sovány tejporból 

készült tejből történt meghatározásakor 

 

 
NOMINÁLIS KONCENTRÁCIÓ (NG/ML) 

 
4 8 42 80 420 4200 

Visszaszámolt 

koncentráció (ng/ml) 
      

Átlag 3,98 7,43 41,73 78,49 417,84 4205,63 

± S.D. 0,02 0,04 0,02 0,49 1,65 0,09 

R.S.D. 0,50 0,50 0,05 0,06 0,39 0,002 

Torzítatlanság (%) 99,5 92,88 99,36 98,11 99,49 100,13 

 

Megjegyzés: A három párhuzamos kalibráló egyenest 5 egymást követő napon készítettem el. 

 A korrelációs állandó értéke minden napon, minden esetben magasabb volt, mint 0,995 

 

 

 Meghatározási és kimutatási határ (LLOQ, LOD) 

A validálás alapján CPFX tejporból készült tejből történő meghatározása esetén az 

általam alkalmazott módszerrel és készülékkel a CPFX mennyiségi meghatározási 

határa (LLOQ) 4,0 ng/ml, a kimutatási határa (LOD) 0,4 ng/ml a jel/zaj viszony értékek 

alapján (2.6.1.4. fejezet). 

 

 CPFX-tej minták stabilitása 

Kísérleteim során megfigyeltem, hogy a tejes minták fagyasztóban nem tárolhatók, 

mert kiolvasztás után konzisztenciájuk szabad szemmel látható módon megváltozik. A 

tejes mintákat célszerű +4 °C-on tárolni, és tejvizsgáló készülék használati utasításának 

megfelelően 3 napon belül előkészíteni, így elkerülhető a minőségbeli változás (pl. 

erjedés).  

 Elvégeztem 2,0 μg/ml koncentrációjú CPFX-t tartalmazó tejes minta stabilitás 

vizsgálatát. +4 °C-on való tárolás során 3 napon belül nem tapasztaltam szignifikáns 

változást a zsír, a laktóz, a kazein és a CPFX mennyiségében. 
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Minta-előkészítést követően, a HPLC mintatartókban tárolt tejes extraktumok 

CPFX koncentrációja szobahőmérsékleten 24 órán keresztül szignifikánsan nem 

változott.  

 2,0 μg/ml koncentrációjú vizes CPFX törzsoldat stabilitása normál idejű 

stabilitásvizsgálattal +4 °C-on fél év volt. 

 

 Rendszeralkalmassági teszt 

A 3.1.1.2. pontban leírt módon készített mintákból ötször 20 μl-t injektáltam, és 

vizsgáltam a kapott csúcs alatti terület arányok (CPFX/ARI) szórását. A kapott S.D. 

értékek 0,02 és 0,5% között változtak.  
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14.2.4. Kromatográfiás paraméterek és számításuk 

 

 A legfontosabb, HPLC rendszert jellemző kromatográfiás paramétereket – a 

kapacitási tényezőt (k’), a szelektivitást (α), az elméleti tányérszámot (N), a 

csúcsfelbontást (Rs) és az aszimmetria faktort (As) – különböző előírások alapján 

[153,154,155,156,157] Origin 8.0 szoftverrel határoztam meg. 

Ideális esetben a kapacitási tényező (k’) értéke 1 és 15 közé esik [153]; kísérleteim 

során ezek az értékek 0,83 és 3,66 között változtak. Az átlag szelektivitás ( ) érték 

4,234 ± 0,079 volt; ideális esetben az  értékének 1-nél nagyobbnak kell lennie [154]. A 

fejlesztett HPLC módszer legalacsonyabb csúcsfelbontási (Rs) értéke 3,21 volt, ami 

alapvonal szintű elválasztást jelez (19. táblázat). Kromatográfiás csúcsok esetén az 

asszimetria faktor (As) optimális értéke 1, CPFX esetén As1 értéke 1,079 ± 0,015, míg 

As2 belső standardre nézve 0,992 ± 0,037 volt.  

   

19. táblázat: Ciprofloxacin és aripiprazol sovány tejporból készült tejes mintából 

szilárd fázisú extrakciót követő szelektív ion detektálási móddal történt 

meghatározásának kromatográfiás paraméterei. 
 

PARALLEL 

MINTÁK 

tR0 

(perc) 

tR1 

(perc) 

tR2 

(perc) 
k’1 k’2 α 

AS1 

(%) 

AS2 

(%) 
N1 N2 RS 

I.            

Átlag 3,33 6,09 15,20 0,83 3,56 4,30 1,07 0,97 1684 68226 3,55 

± S.D. 0,02 0,01 0,04 0,01 0,02 0,03 0,04 0,09 425 11111 0,44 

II.            

Átlag 3,28 6,11 15,28 0,86 3,66 4,24 1,08 1,02 2306 71737 4,25 

± S.D. 0,00 0,01 0,36 0,00 0,11 0,13 0,00 0,04 188 4392 0,14 

III.            

Átlag 3,30 6,15 15,17 0,86 3,60 4,16 1,09 0,98 2176 61237 4,11 

± S.D. 0,02 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 0,02 0,03 226 5185 0,23 

 

Megjegyzés: tR0 a holtidőt, tR1, k’1, As1, N1 a ciprofloxacin, míg a tR2, k’2, As2, N2 a belső standard 

csúcsának retenciós idejét, kapacitási tényezőjét, asszimetria faktorát és elméleti tányérszámát; Rs a 

csúcsfelbontást jelölik. 

 

 

A meghatározott paraméterek alapján megállapítható, hogy az újonnan fejlesztett 

kromatográfiás módszer eleget tesz az optimális elválasztási rendszer kritériumainak.  
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14.3. Az in vitro kioldódás vizsgálat eredményei 

 

Klinikai vizsgálatok során a beteg az alkalmazandó tablettát vagy kapszulát 

általában 200-250 ml térfogatú folyadékkal veszi be, így kísérleteim során 1 pohár, azaz 

250 ml folyadékkal szimuláltam az élelmiszer térfogatát [158]. A Ciprinol
®
 500 mg 

filmtabletta kioldódás vizsgálatai során 500 ml kioldó közeget alkalmaztam a teljes 

gyomor-bélrendszeri folyadék modellezésére [159]. 

A CPFX felszívódására szűk abszorpciós ablak jellemző, orális alkalmazásakor 

csak a gyomorból és a felső bélszakaszból képes felszívódni.  Ezen, a mindössze        

20-30 cm hosszúságú gyomor-bél szakasz területen ~ 120 percet tartózkodik a 

filmtabletta, ezért kioldódás vizsgálataimat 120 perc hosszúra terveztem [160,161].  

Irodalomból ismert, hogy a gyomor pH-ja étkezést megelőzően 1,5-1,9 

[162,163,164], bár bizonyos tényezők ezt az értéket 1 alá is csökkenthetik [161]. A 

duodenumtól jejunumig terjedő bélszakasz jellemző pH-értéke 4,4-7,4.  A kísérleteim 

során használt kioldóközegek pH-ja az egyes gyomor-bélrendszeri szakaszokra 

reprezentatív; a gyomrot pH 1,2 oldattal, míg pH 4,5-ös és 6,8-as pufferekkel a 

vékonybél szakaszokat szimuláltam [165].  

250 ml sovány- és zsíros tejporból készült tej kioldó közeghez adása hatással lehet a 

kioldó rendszer pH értékére. A pH 4,5 és 6,8 kioldó rendszerek esetén a 250 ml 

hozzáadott folyadék szignifikánsan nem változtatja meg az oldatok kiindulási pH 

értékét, ha azonban a pH 1,2 oldathoz sovány- vagy zsíros tejet (pH 6,55) adunk, a 

kioldóközeg pH értéke ~1,60-ra emelkedik. 

 

 

14.3.1. CPFX kioldódási profilja vizes közegben 

 

Vizes közegben végzett kioldódás vizsgálat alapján megállapítható, hogy az 

alacsonyabb pH-jú (1,2; 4,5) kioldóközegekben a CPFX kioldódása gyorsabb, a 

kioldóközeg pH-jának növelésével a kioldódott, szabad CPFX mennyisége csökken  

(12. ábra). 

Összehasonlítva a három közeg kioldódási görbéit, a filmtabletta CPFX tartalmának a 

fele (250 mg) pH 1,2-nél 15 percnél oldódik ki, míg pH 4,5-nél és pH 6,8-nél ez az 

érték 35 és 45 percre tolódik. A pH 1,2 és 4,5 görbék esetén ~ 30 percnél töréspont 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6C-4G54HK2-1&_user=1517116&_coverDate=08%2F31%2F2005&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5027&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053446&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1517116&md5=c7741b388c99b0369169be54dc654dee#bib17
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6C-4G54HK2-1&_user=1517116&_coverDate=08%2F31%2F2005&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5027&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053446&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1517116&md5=c7741b388c99b0369169be54dc654dee#bib17
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6C-4G54HK2-1&_user=1517116&_coverDate=08%2F31%2F2005&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5027&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053446&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1517116&md5=c7741b388c99b0369169be54dc654dee#bib17
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figyelhető meg, ami a Ciprinol
®
 500 mg filmtabletta formulálási sajátosságával 

magyarázható. A 120. percig pH 1,2 értéken a filmtabletta aktív hatóanyagának 

liberációja 100%. 
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12. ábra: CPFX kioldódási profilja három különböző pH értéken 

250 ml víz kioldóközeghez adása után (n=9) 

 

 

14.3.2. Sovány tejporból készült tej hatása a CPFX kioldódására  

 

Sovány tejporból készült tejes közegben a vizsgált pH tartományokban – minden 

mintavételi időpontban – a kioldódott CPFX mennyisége jelentősen csökken a vizes 

közegben mért CPFX mennyiségekhez képest (13. ábra). A két magasabb, pH 4,5 és 

6,8 értékeken kapott kioldódás vizsgálati görbék lefutása hasonló a pH 1,2 görbéjéhez.  

 Kioldódási hatékonyság értékek alapján a kioldódási görbék különböző pH-

értéken, különböző közegek alkalmazása esetén egymással összehasonlíthatók. Ha a 

vizes közeg vizsgálati eredményeiből számolt kioldódási hatékonyság értékeket 100%-

nak tekintjük, sovány tejporból készült tejes közeg esetén pH 1,2-n ez az érték 17,06%, 

míg pH 4,5-ön 58,83%, pH 6,8-on pedig 19,49% (20. táblázat).  
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13. ábra: Vizes és sovány tejporból készült tejes közegben mért CPFX mennyiségek 

szimulált éhgyomri körülmények (pH 1,2) között (n=9) 

 

 

20. táblázat: Sovány tejporból készült tejes közegben mért CPFX kioldódási görbéinek 

AUC értékein alapuló kioldódási hatékonyság (DE) értékek (%) 

 

PH 1,2 PH 4,5 PH 6,8 

közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) 

víz 47889 100 víz 38276 100 víz 32931 100 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

8168 17,06 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

22518 58,83 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

6419 19,49 

 

Megjegyzés: Referenciaként (100%) a megfelelő pH-jú vizes közeg DE értéke szerepel. 

 

 

Felvetődik a kérdés, hogy a sovány tejporból készült tejes közegben kapott kioldódási 

görbe miért mutat pH függést. A görbéken pH 4,5 kioldóközeg használatakor a 

kioldódott CPFX mennyiség az idő függvényében folyamatosan nő, míg pH 1,2-n és 

6,8-on maximum értékek figyelhetők meg. A vizes kioldóközegekben mért értékekkel 

összehasonlítva az emelkedés a tanulmányozott rendszer komplex tulajdonságával 

magyarázható: feltehetően a tejes mátrix és a hatóanyag közötti fiziko-kémiai interakció 

okozza a szabad CPFX mennyiségének csökkenését a tejben található fémionokkal 

történt komplexképzés és/vagy a fehérje komponensek felületi adszorpciója által 
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[37,38,39,40,41]. Ahhoz, hogy molekuláris szinten is ismert legyen a tej-CPFX 

interakció háttere és egyértelműen igazoljam, hogy a kioldódott CPFX mennyiségi 

csökkenését a komplexképzés és/vagy a határfelületi adszorpció okozza, külön-külön is 

vizsgáltam a főbb tejkomponensek hatását. Kísérleteimben a tej komplexképzésben 

szerepet játszó fémion komponenseit kalciummal dúsított víz kioldó közeghez adásával, 

míg a lehetséges felületi adszorpcióért felelős tejfehérjét kazeinnel dúsított víz 

kioldóközeghez adásával modelleztem.  

 

14.3.3. Kalcium hatása a CPFX kioldódására 

 

Korábbi vizsgálatok oldhatósággal kapcsolatos eredményei rámutatnak arra, 

hogy a fémionok nem befolyásolják, vagy növelik a FQk oldékonyságát [166]. 

Irodalomi eredmények alapján a tejben lévő fémionok nem csökkentik a FQk 

oldhatóságát, és nincs biohasznosíthatóság-csökkentő hatásuk sem [59,60,57,61].  

A korábban publikált vizsgálati eredményekhez hasonlóan az általam végzett CPFX-tej 

in vitro interakciós vizsgálatok is megerősítik, hogy a kioldó közegben jelenlévő       

(0,2%) 510 mg kalcium a közeg pH-jától függően eltérő hatást fejt ki a kioldódott 

CPFX mennyiségére és így a komplexálódás mértékére. A pH hatást a kioldódási 

hatékonyság értékek is jól tükrözik: pH 1,2-n kalciummal dúsított közeg esetén 51%, 

pH 4,5-en 92% és pH 6,8-on 68,44% volt (21. táblázat). 

  

21. táblázat: Vizes és 0,2% kalciummal dúsított közegben mért CPFX kioldódási 

görbéinek AUC értékein alapuló kioldódási hatékonyság (DE) értékek (%) 

 

PH 1,2 PH 4,5 PH 6,8 

közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) 

víz 47889 100 víz 38276 100 víz 32931 100 

kalcium 24546 51,26 kalcium 35392 92,46 kalcium 22537 68,44 

 

Megjegyzés: Referenciaként (100%) a megfelelő pH-jú vizes közeg DE értéke szerepel. 

 

Ezek az értékek megegyeznek azzal a megfigyeléssel [167], hogy a savas környezet 

jobban kedvez a FQ-kation komplex kialakulásának, azaz a %-osan szabaddá vált 
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CPFX mennyiség alacsony pH-értékeken jelentősebb mértékben csökken, mint 4,5 vagy 

afölötti pH-értékek esetén. A vizes kioldóközegekhez képest a kalcium jelenléte ugyan 

csökkentette a szabad CPFX mennyiségét, de a kalcium kioldódott hatóanyag 

mennyiséget csökkentő hatása nem volt olyan kifejezett, mint sovány tejporból készült 

tej esetén (14. ábra). A két magasabb pH-jú közegben mért kioldódási profilok 

megegyeznek a pH 1,2 közegével.  
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14. ábra: Sovány tejporból készült tejes és tejnek megfelelő mennyiségű - 0,2% - 

kalciummal dúsított vizes közegben mért kioldódott CPFX mennyiségek szimulált 

éhgyomri körülmények (pH 1,2) között (n=9) 
 

 

Mindezek az eredmények azt feltételezik, hogy a sovány tejporból készült tejben a 

kalcium/fémionok mellett más mechanizmus(ok) is felelősek a biohasznosítható CPFX 

mennyiségének csökkenéséért. 

 

 

14.3.4. Sovány tejporból készült tej kazein-tartalmának szerepe CPFX 

kioldódásában 

 

Méréseim során a tejfehérjé(k)nek a CPFX-tej interakcióban betöltött szerepét 

kazeinnel modelleztem, mert a kazein a tejben található összfehérje ~84%-át teszi ki 

[159].  
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A pH 1,2 és 4,5 értékeken a sovány tejporból készült tejnek megfelelő mennyiségű –

3,13% – kazeinnel dúsított vizes közeg kioldódási görbéinek lefutása hasonló a sovány 

tejporból készült tejes kioldóközegben mért profilokhoz (15. ábra).  
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15. ábra: Sovány tejporból készült tejes és sovány tejnek megfelelő - 3,13% - kazeinnel 

dúsított vizes közegben mért CPFX mennyiségek szimulált éhgyomri  

körülmények (pH 1,2) között (n=9) 
 

 

A két különböző pH-jú közeg kioldódási hatékonyság értékei között csak 0,76% és 

8,51% különbség tapasztalható (22. táblázat:). 

 

 

22. táblázat: Sovány tejporból készült tejes és sovány tejnek megfelelő - 3,13% - 

kazeinnel dúsított vizes közegben mért CPFX kioldódási görbéinek AUC értékein 

alapuló kioldódási hatékonyság (DE) értékek (%) 

 

PH 1,2 PH 4,5 PH 6,8 

közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

8168 17,06 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

22518 58,83 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

6419 19,49 

3,13% 

kazein 
7805 16,26 

3,13% 

kazein 
25777 67,35 

3,13% 

kazein 
12676 38,49 
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A pH 6,8 közegben végzett vizsgálatnál megfigyelhető, hogy a kazeinnek a kioldódott 

CPFX mennyiséget csökkentő hatása (DE = 38,49%) sokkal kisebb, mint a sovány 

tejporból készült tej esetén mért érték (DE = 19,49%). A kazeinnel dúsított vizes és a 

sovány tejporból készült tejes közeg kioldódási hatékonyság értékei közötti különbség a 

6,8-as pH-értéken 19%.  

A kazein DE értéket csökkentő hatásának egzakt mechanizmusa még nem 

ismert, de feltételezhetően összefüggésbe hozható a tejfehérje felületi sajátosságaival. 

Feltételezhetően a kazein izoelektromos pontja miatt a pH is befolyásolja a fehérje 

felületén történő adszorpciót, amely magyarázatot adhat arra, hogy a 3,13% kazeinnel 

dúsított közeg esetén a Ciprinol
®
 500 mg filmtabletta hatóanyag leadása DE értékek 

alapján eltérő pH értékeken különbséget mutat (22. táblázat).  

Összehasonlítva a 3,13% kazeinnel ill. 0,2% kalciummal dúsított víz 

jelenlétében mért biohasznosítható CPFX mennyiségét, megállapítható, hogy minden 

vizsgált pH értéken a kazeinnek – kalciummal összevetve – sokkal kifejezettebb hatása 

van a felszívódásra alkalmas kemoterápiás szer mennyiségére. A gyógyszerterápiás 

gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a CPFX tablettát éhgyomorra kazeinnel dúsított 

vízzel bevéve az 500 mg CPFX-ból maximum 81,5 mg (DE = 16,3%) biohasznosulhat, 

míg kalciummal dúsított vízzel a felszívódásra alkalmas CPFX mennyisége maximum 

256,3 mg (DE = 51,26%). Az in vivo klinikai eredmények szerint [35], ha 500 mg 

hatóanyagtartalmú CPFX tablettát 200 ml ivóvízzel vesznek be, a CPFX relatív 

biohasznosíthatósága 78,7%. A tej komponenseinek jelenléte ezt az értéket tovább 

csökkentheti [168].  

 

14.3.5. Zsíros tejporból készült tej hatása a CPFX kioldódására  

 

A magas, 2,22% zsírtartalmú tejporból készült tej (14. táblázat) kioldó közeghez 

adásával indirekt módon követhető nyomon a zsír, mint tejalkotó szerepe a kioldódott 

CPFX mennyiségi csökkenésében.  

Összehasonlítva a sovány- és zsíros tejporból készült tejes, valamint a vizes közeg 

kioldódási profiljait (16. ábra), a zsíros tejporból készült tejes közegben mindhárom 

vizsgált pH-n a szabad CPFX mennyiségének csökkenése figyelhető meg. A magasabb 
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pH értékeken kapott kioldódás vizsgálati görbék lefutása megegyezik a pH 1,2 

görbéjével.  
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16. ábra: Sovány és zsíros tejporból készült tejes, valamint vizes közegben mért CPFX 

mennyiségek szimulált éhgyomri körülmények között (pH 1,2). (n=9) 

 

 

A kioldódási hatékonyság (DE) értékek (23. táblázat:) alapján a kioldódási profilok 

egymással összehasonlíthatók.  

 

23. táblázat: A zsíros és sovány tejporból készült tejes, valamint vizes közegben mért 

CPFX kioldódási görbéinek AUC értékein alapuló  

kioldódási hatékonyság (DE) értékek (%)  

 

PH 1,2 PH 4,5 PH 6,8 

közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) 

víz 47889 100 víz 38276 100 víz 32931 100 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

8168 17,06 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

22518 58,83 

sovány 

tejporból 

készült 

tej 

6419 19,49 

zsíros 

tejporból 

készült 

tej 

22517 47,02 

zsíros 

tejporból 

készült 

tej 

21012 54,89 

zsíros 

tejporból 

készült 

tej 

22381 67,96 

 

Megjegyzés: Referenciaként (100%) a megfelelő pH-jú vizes közeg DE értéke szerepel. 
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A vizes közeg AUC eredményeit 100%-nak tekintve, zsíros tejporból készült tejes 

közeg esetén pH 1,2-n a DE 47,02%, pH 4,5-n 54,89% és pH 6,8 értéken 67,96%. A 

sovány tejporból készült tejes kioldóközegben kapott eredményekhez képest pH 1,2-n 

és 6,8-n a DE értéke zsíros tejporból készült tejes közegben jelentősen (30-40%-kal) 

magasabb, míg pH 4,5-n a különbség 4%. A hasonlóság a kazein izoelektromos 

pontjával (pH 4,6) magyarázható.  

A vizsgálat végén, a 120. percben kioldódott hatóanyag mennyiség pH 1,2 értéken 

zsíros tejporból készült tej esetén 297 mg, míg sovány tejporból készült tej 

hozzáadásakor 54 mg. Ennek a különbségnek feltehetően az az oka, hogy a zsíros 

tejporból készült tej fehérjetartalma ~30%-kal alacsonyabb, mint a sovány tejporból 

készült tejé (14. táblázat), amely kisebb mértékű fehérje felületi adszorpciót, így 

magasabb szabad CPFX-mennyiséget tesz lehetővé. 

Míg a sovány tejporból készült tejes közegben kapott kioldódási görbék esetén pH 4,5-n 

a kioldódott CPFX mennyiség az idő függvényében folyamatosan nő, és pH 1,2-n és 

6,8-on maximum értékek figyelhetők meg, addig zsíros tejporból készült tejes közeg 

alkalmazásakor mindhárom vizsgált pH-n az idő függvényében folyamatosan nő a 

kioldódott CPFX mennyisége. Az emelkedés a tej komplex összetételével – jelen 

esetben a magasabb zsír- és alacsonyabb fehérjekoncentrációval – magyarázható, ill. a 

filmtabletta gyomorsavban oldható polimer bevonata is befolyásolhatja a kioldódási 

profilt [16].  

Megfigyelhető, hogy zsíros tejporból készült tejes kioldóközeg használatakor kb. ötször 

nagyobb mennyiségű CPFX oldódik ki a filmtablettából pH-tól függően, mint sovány 

tejporból készült tej esetében. Klinikai étel-interakciós vizsgálatokban bizonyították, 

hogy zsírdús táplálék hatására a kölcsönhatás provokálható [13], azonban az in vitro 

kioldódás vizsgálatban a zsíros tejporból készült tejes közeg alkalmazásakor a 20-szoros 

zsírmennyiség hatására – a várt eredményekkel ellentétben – a kioldódott szabad CPFX 

mennyisége a sovány tejporból készült tejes közegben mérthez képest növekedett.  

Az eredmények azt igazolják, hogy zsíros tejporból készült tejes közegben a 

biohasznosuló farmakon mennyisége több mint a sovány tejporból készült tejes 

mátrixban, tehát a hatóanyag felszabadulását a zsír mennyisége kisebb mértékben 

befolyásolja, mint egyéb tej összetevők. 
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14.3.6. Zsíros tejporból készült tej fehérjetartalmának hatása a CPFX 

kioldódására  

 

Annak érdekében, hogy zsíros tejporból készült tej jelenlétében a szabad CPFX 

mennyiségi csökkenésének okát meghatározzam, a kioldóközeghez a zsíros tejporból 

készült tej fehérjetartalmával ekvivalens mennyiségű kazeinnel (2,15% kazein) dúsított 

vizet adtam. Mivel a sovány- és zsíros tejporból készült tej kalcium tartalma 

megegyezik, az eredmények értékeléséhez a korábban leírt kalciummal dúsított közeg 

kioldódási eredményeit használtam. A teljes fehérjetartalmat jelen esetben is kazeinnel 

modelleztem. A 2,15% kazeines kioldódás vizsgálati görbéknél (17. ábra) a DE érték 

pH 1,2-n 49,73%, pH 4,5-n 51,27%, és pH 6,8-n 79,12% volt.  
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17. ábra: Zsíros tejporból készült tejes, zsíros tejnek megfelelő - 2,15% - kazeinnel 

dúsított vizes és vizes közegben mért CPFX mennyiségek szimulált éhgyomri 

körülmények között (n=9) 
 

 

A DE értékek zsíros tejporból készült tej és 2,15% kazeinnel dúsított víz esetén a pH 

1,2-n és 4,5-ön csaknem megegyeznek, azonban pH 6,8-on kis mértékben eltérnek 

egymástól (24. táblázat). A 2,15% kazeinnel dúsított vizes kioldódás vizsgálati 

eredmények is alátámasztják azt a tényt, hogy a vizsgált pH tartományban a 

készítményből szabaddá vált CPFX mennyiségének csökkentésében a kazeinnek 

kifejezettebb hatása van, mint a tejben található fémionok komplex-képeződésének.  
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24. táblázat: A zsíros tejporból készült tejes, zsíros tejnek megfelelő mennyiségű - 

2,15% - kazeinnel és 0,2% kalciummal dúsított, valamint vizes közegben mért CPFX 

kioldódási görbéinek AUC értékein alapuló kioldódási hatékonyság (DE) értékek (%) 

 

pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8 

közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) 

víz 47889 100 víz 38276 100 víz 32931 100 

zsíros 

tejporból 

készült 

tej 

22517 47,02 

zsíros 

tejporból 

készült 

tej 

21012 54,89 

zsíros 

tejporból 

készült 

tej 

22381 67,96 

2,15% 

kazein 
23814 49,73 

2,15% 

kazein 
19625 51,27 

2,15% 

kazein 
26055 79,12 

kalcium 24546 51,26 kalcium 35392 92,46 kalcium 22537 68,44 

 

Megjegyzés: Referenciaként (100%) a megfelelő pH-jú vizes közeg DE értéke szerepel. 

 

14.3.7. Laktóz hatása a CPFX kioldódására 

 

Vizsgálataim bizonyítják, hogy a tej fehérje- és zsírtartalma jelentősebb hatással van a 

CPFX biológiai hasznosíthatóságára, mint a kalciummal történő komplexképzés. 

Felmerül a kérdés, hogy a tej szénhidráttartalma mennyire befolyásolja a kioldódott 

CPFX mennyiségét. A szénhidráttartalom CPFX-tej interakcióban betöltött szerepének 

tanulmányozására kioldódás vizsgálataim során a kioldóközeghez laktózzal dúsított 

vizet adtam. Mivel a sovány- és zsíros tejporból készült tej laktóz tartalma – a 

kalciumhoz hasonlóan – megegyezik (14. táblázat), mérési eredményeim értékelése 

során ugyanazt a laktózos kioldódás vizsgálati eredményt használtam. Szénhidrát 

jelenlétében a kioldódott CPFX mennyiség – a többi (víz, sovány- és zsíros tejporból 

készült tej, kalciummal- és kazeinnel dúsított víz) kioldóközeg alkalmazásához 

hasonlóan – pH függést mutat. A laktózzal dúsított víz hozzáadáskor kapott kioldódási 

görbék (18. ábra) lefutása az alacsonyabb (1,2 és 4,5) pH értékeken megegyezik. pH 

6,8-as közegben a kioldódási görbe lefutása megegyezik a vizes közeg kioldódásával, 

de a mintavételi időpontokban a kioldódott hatóanyag mennyisége minden esetben 

alacsonyabb.  
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Mindhárom pH-n az 5. percnél a filmtabletta hatóanyagtartalmának több mint fele (270 

mg) kioldódik, majd a CPFX oldódása a vizsgálat 45. percég folyamatosan nő. A 45. 

percnél görbéken törés látható és innen a hatóanyag kioldódása felgyorsul. Szimulált 

éhgyomri körülmények között (pH 1,2) a 120. percben kioldódott CPFX mennyiség 

93% (465 mg), míg pH 4,5 értéken mindössze 70% (350 mg). Magasabb pH értéken 

(6,8) a kioldódott hatóanyag mennyiség 340 mg, ami csaknem megközelíti a 

mesterséges bélnedv (pH 4,5) szabad CPFX tartalmát (350 mg).  
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18. ábra: Vizes és a tejnek megfelelő - 4,9% - laktózzal, 0,2% kalciummal dúsított, 

valamint vizes közegben mért CPFX mennyiségek szimulált éhgyomri körülmények 

között (pH 1,2) (n=9) 

 

 

A 4,9% laktózzal dúsított közegben kapott DE értékek közelítik a vizes közegben kapott 

(100%) értéket; pH 1,2-n 93,68%, pH 4,5-n 98,7% és pH 6,8-n 87,57% (25. táblázat). 

Összehasonlítva a tejporból készült tej protein- és szénhidráttartalmának 

biohasznosítható CPFX-et csökkentő hatását, mindhárom vizsgált pH-n a tejcukor 

kisebb mértékben csökkentette a kioldódott CPFX mennyiségét, mint a kalcium. Laktóz 

jelenlétében pH 1,2-n 42%-kal, pH 6,8-n 19%-kal, míg pH 4,5-n 6%-kal magasabb DE 

értékek figyelhetők meg, mint tejben található fémion kioldóközeghez adásakor. A 

laktózzal dúsított vizes kioldódás vizsgálati eredmények is alátámasztják azt a tényt, 

hogy a vizsgált pH tartományban a CPFX biohasznosítható mennyiségének 

csökkentésében a kazeinnek kifejezettebb hatása van, mint a tejben található cukornak. 
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25. táblázat: A 0,2% kalciummal illetve 4,9% laktózzal dúsított, valamint vizes 

közegben mért CPFX kioldódási görbéinek AUC értékein alapuló kioldódási 

hatékonyság (DE) értékek (%) 
 

PH 1,2 PH 4,5 PH 6,8 

közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) közeg AUC DE (%) 

víz 47889 100 víz 38276 100 víz 32931 100 

kalcium 24546 51,26 kalcium 35392 92,46 kalcium 22537 68,44 

laktóz 28843 87,57 laktóz 37778 98,70 laktóz 44861 93,68 
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14.4. In vitro kioldódás vizsgálati eredmények és korábban publikált in 

vivo adatok közötti összefüggés 

 

 Az in vitro és in vivo adatok közötti összefüggés bizonyítását gyakran 

alkalmazzák gyógyszerfejlesztésben a folyamat idejének csökkentése és a 

gyógyszerkészítmény hatóanyag leadásának javítása céljából. A matematikai modell 

segítségével az in vitro adatok alapján az in vivo eredmények előre jelezhetők, így a 

gyógyszerforma optimálása során a lehető legkevesebb humán vizsgálatot kell 

elvégezni, illetve alapját képezheti további bioekvivalencia vizsgálatoknak.  

 A CPFX-tej interakció vizsgálata során kapott in vitro kioldódási eredményeimet 

korábban publikált in vivo adatokkal [65] hasonlítottam össze. 

Az in vivo kísérletben hét egészséges önkéntest 500 mg CPFX tartalmú tablettával 

kezeltek, melyet éhgyomorra egy pohár vízzel, teljes tejjel vagy joghurttal vettek be. 

Vízhez képest mind a joghurt, mind a tej jelentősen csökkentette a CPFX 

plazmakoncentrációját (19. ábra), amit a tabletta plazma farmakokinetikai értékeinek 

(Cmax, tmax, AUC(0-1), AUC(0-24), t1/2, 24 órás exkréció) változása is jól mutat (26. 

táblázat) [65]. 
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19. ábra: Víz, tej és joghurt hatása a ciprofloxacin (500 mg) tabletta vérszintjére 

 szórás értékek nélkül [65] 
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A Cmax értéke 36-47%-kal, a teljes felszívódott hányad (AUC(0-24)) 30-36%-kal csökkent 

tej és joghurt hatására. A kezdeti felszívódás (AUC(0-1)) nagyobb mértékben csökkent, 

mint az AUC(0-24). 

 

26. táblázat: Tej és joghurt hatása a ciprofloxacin (500 mg) tabletta 

farmakokinetikájára [65] 

 

PLAZMA ÉRTÉKEK VÍZ TEJ JOGHURT 

tmax (óra) 1,2 1,3 1,7 

Cmax (μg/ml) 2,92 1,86 1,55 

AUC(0-1) (μg * óra /ml) 1,62 0,72 0,38 

AUC(0-24) (μg * óra /ml) 15,1 10,1 9,5 

AUC (%) 100 67 64 

t1/2 4,6 5,3 5,1 

 

Megjegyzés: Cmax a plazma maximális koncentrációját, tmax a Cmax eléréséhez szükséges időt, AUC a 

plazma koncentráció-idő görbe alatti területet, t1/2 az eliminációs felezési idő jelöli 

 

 

 

A klinikai vizsgálatban azt feltételezték, hogy a CPFX-felszívódás sebességének és 

mértékének csökkenéséért a tejtermékek kalcium tartalma felelős. A CPFX-kalcium 

komplex kialakulását mind a hatóanyag, mind a kalcium koncentráció befolyásolja. Az 

in vivo vizsgálatban használt teljes tej és joghurt összetételét az in vitro kioldódás 

vizsgálatnál alkalmazott sovány- és zsíros tejporból készült tej komponeseinek %-os 

arányát a 27. táblázat összegzi. 
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27. táblázat: CPFX-tejtermék in vivo és in vitro vizsgálatában  

alkalmazott tejtermékek összetétele 

 

 
IN VIVO 

VIZSGÁLATBAN 

HASZNÁLT 

TEJTERMÉKEK 

ÖSSZETÉTELE (%) 

IN VITRO 

VIZSGÁLATBAN  

HASZNÁLT 

TEJTERMÉKEK  

ÖSSZETÉTELE (%) 

Tejkomponensek TEJ JOGHURT 

SOVÁNY 
TEJPORBÓL 

KÉSZÜLT TEJ 

ZSÍROS 
TEJPORBÓL 

KÉSZÜLT TEJ 

Kalcium 0,12 0,15 0,2 0,2 

Fehérje 3,2 3,8 3,13 2,15 

Zsír 3,9 2,5 0,11 2,22 

Szénhidrát 4,7 5 4,9 4,74 

  

Az in vivo kísérletekben használt tej és joghurt kalciumtartalma csak kis 

mértékben tér el; szénhidrát mennyiségük csaknem hasonló. Összetételi különbség 

fehérje- és zsírtartalomban fedezhető fel; a teljes tejben 15%-kal kevesebb fehérje, és 

56%-kal több zsír található, mint a joghurtban (27. táblázat).  

 Az in vitro kioldódás vizsgálatban használt sovány- és zsíros tejporból készített 

tej kalciumtartalma megegyezett, szénhidrátmennyiségük kis mértékben tér el 

egymástól. Hasonlóan az in vivo vizsgálatban használt teljes tejhez és joghurthoz, 

összetételbeli eltérés a tejporból készült tejek esetén is különbség a zsír- és 

fehérjemennyiségben látható (27. táblázat). A zsíros tejporból készült tej 30%-kal 

kevesebb fehérjét, de húszszor több zsírt tartalmaz (14. táblázat). 

 Összehasonlítva az in vitro és in vivo vizsgálatban használt tejtermékek 

összetételét megállapítható, hogy szénhidrát- és kalciumtartalmuk közel megegyezik, a 

tejporból készült tejek fehérje- és zsírtartalma alacsonyabb, mint az in vivo vizsgálatban 

használt teljes tejé és joghurté. A sovány tejporból készült tej összetételében a joghurtra, 

míg a zsíros tejporból készült tej az in vivo vizsgálatban használt teljes tejre hasonlít. A 

tejtermékek összetétele nagyságrendileg azonos, ezért in vitro kioldódás vizsgálati 

eredményeim megbízhatóan összehasonlíthatók az in vivo plazma adatokkal.  
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 A korábban publikált in vivo vizsgálat és az in vitro kioldódás vizsgálati 

értékeim közötti összefüggést az IVIVR írja le pontosabban. Az in vivo és az in vitro 

kísérlet értékeit akkor vethetem össze relevánsan, ha az összehasonlítani kívánt 

paramétereket mindig vízhez viszonyítom. A Cmax, AUC(0-1) és AUC(0-24) eredményeket 

in vivo vizsgálatnál a vízzel történő bevétel értékeihez arányítottam, míg in vitro 

kioldódásnál adott pH-n a DE értékeket használtam.  

 Az in vivo vizsgálat fő plazmaértékeinek (Cmax, AUC(0-1) és AUC(0-24)) és a 

vízzel történő bevétel adatainak arányát a 20. ábra mutatja tej és joghurt esetén. Vízhez 

képest mindkét alkalmazási módnál az AUC(0-24) arány a legmagasabb, melyet a Cmax és 

az AUC(0-1) arányok követnek. Összehasonlítva a teljes tejjel vagy joghurttal történő 

bevételt a 20. ábrából kitűnik, hogy a joghurt mindhárom vizsgált farmakokinetikai 

értéket nagyobb mértékben csökkentette, mint a teljes tej. 
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20. ábra: Tej és joghurt in vivo farmakokinetikai adatai vízzel történő bevételhez képest 

 

 

 Az in vitro kioldódás során a vizsgálat 90. percében kalciummal dúsított, 

sovány- és zsíros tejporból készült tejes közegekben kioldódott szabad 

hatóanyagtartalom mennyiségeket arányítottam a vizes közegben, adott pH-n a 90. 

percben kioldódott hatóanyag mennyiséggel (21. ábra). 
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21. ábra: Sovány- és zsíros tejporból készül tej, valamint tejjel megegyező  

mennyiségű – 0,2% – kalciummal dúsított víz kioldódási görbe alatti  

területeinek aránya vízhez képest a vizsgálat 90. percében.   

 

 

Sovány-, zsíros tejes és 0,2% kalciummal dúsított kioldó közegben a DE érték pH 4,5 

értéken a legmagasabb, melyet a pH 1,2 és 6,8 követ. A 21. ábra alapján a három közeg 

közül a vizsgálat 90. percében a 0,2% kalciummal dúsított víz van legkevésbé hatással a 

kioldódott hatóanyag mennyiségére, melyet a zsíros- és sovány tejporból készült tejes 

közegek követnek. 

 A 21. ábra alapján az in vitro kioldódás vizsgálataim ellentmondanak az 

irodalomban leírtakkal, hogy a vizsgált CPFX-tej és CPFX-joghurt interakciójának 

molekuláris hátterében a kalcium áll. Kioldódás vizsgálat során bizonyítottam, hogy a 

kalciummal dúsított és a vizes közegben kapott görbék (14. ábra) hasonló lefutásúak és 

DE értékük is közel esnek egymáshoz. Míg a kazeinnel dúsított vizes közeg görbéi a 

sovány- és zsíros tejporból készült tejnél is a tejes görbéhez fut közel és DE értékük 

csaknem megegyezik. Az in vivo klinikai vizsgálatban, ha a CPFX tablettát tejjel vagy 

joghurttal vették be, az AUC (0-24) érték 15,1-ről (víz) 10,1-re (tej) és 9,5-re (joghurt) 

csökkent. In vitro kioldódás vizsgálataim alapján azonban ez a csökkenés nemcsak 

tejtermék kalcium-, hanem fehérjetartalmával is összefüggésbe hozható. 



 

81 

A 20. és 21. ábrát összehasonlítva megállapítható, hogy a vízhez viszonyított AUC 

adatok az in vivo vizsgálatban használt teljes tej esetén az in vitro kioldódás során 

kioldó közeghez adott zsíros tejporból készült tej mutat összefüggést, míg a joghurt 

AUC értékei a sovány tejporból készült tej adataival hozható összefüggésbe. Ez az 

összefüggés nemcsak a farmakokinetikai eredmények között figyelhető meg, de a 

tejtermékek összetételében is. Mivel az in vitro és in vivo vizsgálat tejtermékeinek 

szénhidrát és kalcium tartalma csaknem megegyezik, az eredmények közötti kapocs a 

zsír- és fehérjetartalommal hozható összefüggésbe. Mind az in vivo, mind az in vitro 

kísérletre igaznak tűnik, hogy a magasabb protein koncentráció (joghurt, sovány 

tejporból készült tej) nagyobb mértékű hatóanyag csökkenést eredményez a vizsgálat 

farmakokinetikai értékekben.  

 Az értékelés alapján megállapítható, hogy az in vitro eredmények jó 

összefüggést mutatnak korábbi in vivo adatokkal, így az általam fejlesztett in vitro 

kioldódás vizsgálati modell gyorsított eljárásként alkalmazható az in vivo vizsgálatok 

előre jelzésére és pontosítására.  
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15. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁG 

 

Értekezésemben azt a módszerfejlesztési és kutatói munkát mutattam be, amelyet 

CPFX, mint modellvegyület tejes közegben észlelt gyógyszer-étel interakciójának 

vizsgálata során végeztem. 

 

Az értekezés új tudományos eredményei: 

 

I. A CPFX tejes mátrixból történő kvantitatív meghatározására új, fehérjekicsapás 

nélküli, jól reprodukálható SPE minta-előkészítési módszert fejlesztettem és 

optimáltam a mátrix zsírtartalmától függetlenül a legjobb kinyerési hatásfokkal 

(sovány- és zsíros tejnél 99 és 98%).   

II. Az SPE tisztítást követően megbízható, pontos, szelektív és nagyérzékenységű 

HPLC-ESI-MS bioanalitikai módszert fejlesztettem és validáltam aripiprazol 

belső standard használatával, ahol a meghatározási és kimutatási határ 4,0 és 0,4 

ng/ml volt. Az alacsony LOD és LLOQ értékkel leírható HPLC-ESI-MS 

technika alkalmazást nyerhet a gyógyszerészeti kutatásokban, kiemelten a 

farmakokinetikai, illetve az in vitro étel/tej és CPFX/FQ interakciók 

vizsgálatában. 

III. A fagyasztva szárított tejporból készült tej összetevőinek (szénhidrát, zsír és 

fehérje) mennyiségét nemzetközileg alkalmazott tejvizsgáló készülékkel 

határoztam meg. Az így kapott beltartalmi értékeket használtam fel a kioldódás 

vizsgálatok során. 

IV. Irodalmi adatok alapján ismert, hogy a CPFX biohasznosíthatósága tejjel együtt 

alkalmazva csökken. A csökkenés molekuláris hátterének feltárásához olyan in 

vitro kioldódás vizsgálati módszert dolgoztam ki, ahol a GIT egyes részeinek pH 

értékét (pH 1,2; 4,5 és 6,8) szimulálva a kioldóközeghez sovány- vagy zsíros 

tejet, ill. valamely korábban meghatározott mennyiségű tejkomponenssel 

dúsított vizet adtam.  

V. A Ciprinol
®
 500 mg filmtabletta kioldódás vizsgálati eredményei igazolták, hogy 

– a vízhez képest − a sovány- vagy zsíros tej, a kalcium, a kazein, valamint a 
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laktóz jelenléte – pH-tól függően − csökkenti a szabad, biohasznosítható CPFX 

mennyiségét. A csökkenés  

a) gyomor sósavban kicsapódott fehérje felületén történő adszorpcióval, illetve  

b) a többértékű fémionokkal (főként kalciummal) létrejött komplexek 

kialakulásával magyarázható. 

VI. Az in vivo vizsgálatban a kalcium CPFX biohasznosíthatóságát csökkentő hatása 

feltételezett. Kioldódás vizsgálataim során három különböző, a GIT egyes 

szakaszait jellemző pH-n, in vitro körülmény között igazoltam, hogy a tej- és 

tejtermékeknek a kioldódott CPFX mennyiségére kifejtett csökkentő hatásának 

molekuláris hátterében a tejkomponensek közül nem a kalcium, hanem a kazein 

(a tejfehérje) áll.  

VII. Az előbb leírt molekuláris folyamatok ráirányítják a figyelmet nemcsak a tejnek 

és a különböző tejtermékeknek, hanem a fehérjében gazdag ételeknek a CPFX 

felszívódására, biohasznosíthatóságára kifejtett potenciális, de klinikailag és 

farmakokinetikailag szükségszerűen vizsgálandó hatására. A fehérjedús diéta a 

CPFX terápia sikertelenségét okozhatja, és felelős lehet a baktérium rezisztencia 

kialakulásáért.  

VIII. Eredményeim alapján a CPFX tartalmú orálisan használandó készítmények 

alkalmazási előiratában és betegtájékoztatójában nemcsak azt kellene feltűntetni, 

hogy a gyógyszert kalcium tartalmú étellel, savlekötővel vagy egyéb 

étrendkiegészítővel ne vegye be a beteg, hanem hangsúlyt kellene kapnia a 

fehérje kiemelkedő biohasznosíthatóságot jelentősen csökkentő szerepének is. 

Az élelmiszer bevitelt úgy kell időzíteni, hogy a gyógyszerkészítmény bevételét 

megelőzően legalább 1 óra vagy utána 2 óra teljen el.  

IX. Gyógyszermellékhatás-jelentés során a hatóság újabb in vivo vizsgálat helyett 

ilyen in vitro módszerrel rövid idő alatt, olcsón modellezheti a kérdéses 

mellékhatást és további vizsgálatokkal pontosíthatja annak mechanizmusát, 

molekuláris hátterét.  

X. Az új in vitro kioldódási módszer modellvizsgálatnak tekinthető, amely 

hatóanyag és tej kölcsönhatásának tanulmányozására a jó IVIVR miatt 

felhasználható. Az in vitro módszer − ellentétben a drága in vivo klinikai 

vizsgálatokkal − egyszerűbb, kis laborköltségű, gyorsabb, jó korrelációja miatt 
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alkalmas az in vivo eredmények előre jelzésére, jelentősen csökkentve a 

mintaszámot és a vizsgálat időtartamát. 

XI. Az in vitro kioldódás vizsgálati modell gyors tájékoztató információ elérésére is 

használható akár a korábban törzskönyvezett, így étel-interakcióra nem vizsgált 

készítmények esetén is.  

XII. Óriási előnye az in vitro tej-interakciós vizsgálatoknak, hogy a csecsemő- és 

gyermekgyógyászati készítmények tesztelése in vitro gyógyszer-étel és/vagy tej 

predikciós vizsgálatokkal etikai konzekvenciák nélkül megvalósítható. 
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16. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A gyógyszeres terápiában egyre szélesebb körben teret nyerő ciprofloxacin (CPFX) 

potenciális étel-interakcióinak előrejelzésére a költséges in vivo vizsgálatok mellett in 

vitro kioldódás vizsgálatok is szükségesek. Doktori munkám során célom volt a CPFX-

tej(termék) interakció hátterének in vitro módszerekkel történő molekuláris szintű 

vizsgálata, ill. eredményeim korábban publikált in vivo adatokkal történő 

összehasonlítása.  

A CPFX tejes közegben történő mennyiségi meghatározására egy olyan, 

reprodukálható, fehérjekicsapás nélküli, SPE-t követő HPLC-ESI-MS módszert 

fejlesztettem, optimáltam és validáltam, amely a tejes közeg zsírtartalmától függetlenül 

használható. A CPFX és a belső standard (aripiprazol) elválasztását gradiens elúcióval, 

szelektív ion detektálás mellett végeztem.  

Az in vitro kioldódás vizsgálat során a kioldó közeghez vizet, sovány vagy zsíros 

tejet, illetve a tejnek megfelelő mennyiségű kalciumot, kazeint vagy laktózt adtam. A 

GIT egyes szakaszainak megfelelő pH-jú közegek használatakor a hatóanyag 

kioldódása pH függést mutat; az alacsony pH kedvez a CPFX oldódásának. Sovány tej 

hatására a szabad hatóanyag mennyisége  a vizes közegben mérthez képest  

jelentősen csökkent. A zsíros tejporból készült tej a soványhoz képest mintegy 30%-kal 

alacsonyabb fehérjetartalma összefüggésbe hozható a zsíros tej esetén tapasztalt, ~ 

30%-kal megemelkedett szabad CPFX mennyiséggel. Míg a kalcium 51-92%-kal, a 

tejcukor 87-98%-os mértékben csökkentette a kioldódott CPFX mennyiségét. A tej-

CPFX kölcsönhatás molekuláris hátterében − in vitro eredményeim alapján − a kazein 

(a tejfehérje) áll. 

Nemcsak a tej és tejtermékek, hanem a fehérjében gazdag ételek is hatással 

lehetnek a CPFX felszívódására, biohasznosíthatóságára; a fehérjedús diéta a CPFX 

terápia sikertelenségét okozhatja, és felelős lehet a baktérium rezisztencia 

kialakulásáért. Vizsgálataim alapján CPFX esetén hangsúlyt kell kapnia a lehetséges 

CPFX-étel interakciók alkalmazási előiratban való feltüntetésének. 
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17. SUMMARY 

  

For the prediction of food-drug interactions of the more commonly used 

chemotherapeutic agent – ciprofloxacin (CPFX) - next to the expensive in vivo studies 

in vitro dissolution studies are necessary, too. During my PhD work I intended to 

evaluate the molecular background of the CPFX-milk/dairy products interaction using 

in vitro dissolution methods. Furthermore, I aimed to compare the in vitro data with 

earlier published in vivo results.  

In order to determine the amount of dissolved CPFX in milky media – not 

depending on the fat content of the media - a solid phase extraction sample preparation, 

without precipitation of the proteins, followed by high performance liquid 

chromatography coupled mass spectrometry analytical method was developed, 

optimized and validated. The separation of CPFX and the internal standard (aripiprazol) 

was carried out with gradient elution; and selected ion monitoring was applied. 

During the in vitro dissolution tests water, low- and high-fat milk, or appropriate 

amounts of calcium, casein or lactose – as milk components - were added to the 

dissolution media. At different pH values - simulating certain parts of the GIT – the 

dissolution of CPFX is pH-dependent. The low pH-values increase the dissolution of 

CPFX. In the presence of low-fat milk the amount of dissoluted CPFX is significantly 

lower than in case of aqueous medium. The relatively low protein content of high-fat 

milk – being at about 30% less than that of low-fat milk – is in connection with the ~ 

30% higher free CPFX amounts measured in high-fat milky media, in comparison to the 

low-fat ones. 

Calcium reduced the amount of free CPFX at ~ 51-92%, while the presence of 

lactose caused 87-98% decrease in the dissolved amount of CPFX. According to my in 

vitro data, the presence of casein can be made responsible for the decreasing effect.  

Not only the milk and dairy products, but also other foods with high protein content 

can have an influence on the pharmacokinetic of CPFX and can lead to inefficient 

clinical therapy and as a consequence of it to bacterial resistance. My results highlight 

the importance of correct patient information. 
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