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I. Rövidítések jegyzéke

ATR csillapított teljes visszaverődés (attenuated total reflection)

AUC görbe alatti terület (area under curve)

CD ciklodextrin

CGT ciklodextrin glikozil transzferáz

CK kreatin-kináz

CYP citokróm P450 enzimcsalád

DOSY diffúziós NMR (diffusion-ordered spectroscopy)

DSC differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning

calorimetry)

FT Fourier-transzformáció

HAART nagyhatékonyságú antiretrovirális terápia (highly active

antiretroviral therapy)

HATR vízszintesen csillapított teljes visszaverődés (horizontal

attenuated total reflection)

HDL nagy sűrűségűlipoprotein (high density lipoprotein)

HIV humán immunhiányt előidézővírus (human immunodeficiency

virus)

HMG-CoA hidroximetil-glutaril koenzim-A

IR infravörös

LADME-Tox liberáció-abszorpció-disztribúció-metabolizmus-elimináció-

toxicitás konszekutív farmakokinetikai modell

LDL kis sűrűségűlipoprotein (low density lipoprotein)

NEP N-etil-pirrolidon

NMP N-metil-pirrolidon

NOE mag Overhauser hatás (nuclear Overhauser effect)

NOESY mag Overhauser-hatáson alapuló NMR spektroszkópia

NMR magmágneses rezonancia (nuclear magnetic resonance)

ORD optikai rotációs diszperzió

Ph.Eur. Európai Gyógyszerkönyv
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Ph.Hg.VIII. Magyar Gyógyszerkönyv, Nyolcadik Kiadás

PVP polivinil-pirrolidon

RAMEB random metilezett-ciklodextrin

ROESY „rotating frame” mag Overhauser hatás

USP Amerikai Gyógyszerkönyv (United States Pharmacopeia)

UV ultraibolya

UV-vis ultraibolya-látható fény (tartományú spektroszkópia)
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II. Bevezetés

Kiterjedt kutatások igazolják, hogy különböző farmakonok ciklodextrin-

komplexei széles körben és előnyösen alkalmazhatók a gyógyszertechnológiában. A

különbözőkémiai szerkezetűciklodextrinek úttörőszerepet játszanak az ún. újgenerá-

ciós, vagy szupergenerikus formulák kialakításában. Az ilyen célzott, illetve progra-

mozott hatóanyag-leadású gyógyszerterápiás rendszerek fejlesztése lehetőséget teremt

a hatóanyagok farmakokinetikai paramétereinek javítására, a gyógyszeres terápia ha-

tékonyságának és biztonságának fokozására, valamint a betegek életminőségének javí-

tására. [1]

A ciklodextrinek kedvezőtulajdonságai teszik lehetővé széleskörűfelhasználásukat.

Előállításuk alapanyaga a keményítő, ami rendkívül olcsón és nagy mennyiségben

hozzáférhető. A gyártástechnológia enzimatikus eljáráson alapszik, kivitelezése vi-

szonylag könnyűés nincs környezetszennyezőhatása. A ciklodextrinek biológiai

szempontból is igen kedvezőek: megfelelőtisztaságban nem toxikusak, a szervezetben

könnyen glükózzá bomlanak le, ezért perorális alkalmazásuk biztonságos. Mindezek

indokolják, hogy a gyógyszer-, növényvédőszer-, kozmetikai-, élelmiszer-, műanyag-,

papír-, és textilipar, valamint a környezet-, talaj- és vízvédelem számos területén

használnak már különféle ciklodextrineket főleg formulálási, katalitikus, elválasztási

és stabilizálási eljárások során [2].

A XXI. század civilizációs betegségeinek kezelésére alkalmazott

antihiperlipidémiás terápiában a koleszterinszintet csökkentőhatóanyagok megkülön-

böztetett jelentőségűek. A fejlett országokban a legégetőbb egészségügyi problémák

között tartják számon a kardiovaszkuláris megbetegedéseket, a hipertóniát, az arterio-

szklerózist, az akut miokardiális infarktust, vagy a krónikus kardiális dekompenzációt.

A vér magas koleszterinszintje gyakorlatilag az összes kórképért felelőssé tehető[3].

Figyelembe véve, hogy a diagnosztizált krónikus kardiális dekompenzáció prognózisa

a legtöbb rosszindulatú daganatos betegségénél is rosszabb, valamint, hogy a vér ko-

leszterinszintjének szabályozásával a szívelégtelenség kialakulási rizikója drasztiku-

san csökkenthető, megállapítható, hogy az antihiperlipidémiás hatóanyagok nélkülöz-

hetetlenek a gyógyászatban.
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A sztatinok a szervezetben történőkoleszterin szintézis sebesség-meghatározó

lépését a HMG-CoA-reduktáz enzim reverzibilis gátlásával szorítják vissza. Az első,

széles körben forgalmazott sztatin-származék a természetes eredetűlovastatin volt,

amit a Merck (Merck, Sharp & Dohme, MSD) cég 1987-ben, Mevacor® néven hozott

forgalomba az Amerikai Egyesült Államokban, majd később Németországban. 1995-

re a készítmény éves forgalma meghaladta az 1,26 milliárd dollárt. 2002-re a

simvastatin forgalma a második legmagasabb lett a gyógyszerek sorában, évi 2,85

milliárd dolláros értékkel. Az USA-ban 2001-ben járt le a lovastatin szabadalmi vé-

dettsége, azóta a generikus formulák térhódítása egyre jelentősebb.

A kurrens gyógyszerkutatás területén egyre erőteljesebben megfigyelhetőjelenség,

hogy a pozitív terápiás eredményekkel kecsegtetőgyógyszerjelölt molekulák sorsát

komoly farmakokinetikai, ezen belül is vízoldhatósági problémák pecsételik meg.

Lipinsky tanulmánya szerint 2002-ben a kifejlesztett hatóanyagok mintegy

30-40%-ának rossz a vízoldhatósága és kedvezőtlen a biohasznosíthatósága. Ez a

szám 2006-ra további 6%-kal nőtt. [4] Számos előnyös farmakológiai tulajdonságuk

mellett a sztatinoknak, így az általam is vizsgált lovastatinnak és félszintetikus szár-

mazékának, a simvastatinnak is több fizikai-kémiai és farmakokinetikai paramétere

meglehetősen kedvezőtlen [5]. Ezek formulálási nehézségekhez, biohasznosíthatósági

egyenetlenségekhez, valamint szélsőséges esetben, toxikus hatások megjelenéséhez

vezethetnek. Az előnytelen sajátságok kiküszöbölése vitathatatlanul korszerűbb, biz-

tonságosabb és hatékonyabb gyógyszerformák kifejlesztését tenné lehetővé.

Ciklodextrinek alkalmazása egy lehetséges megoldást nyújthat ezekre a problémákra.



- 7 -

2.1. A ciklodextrinek

2.1.1. A ciklodextrinek szerkezete, kémiai jellemzői

A ciklodextrinek (CD-k) már több mint száz éve ismert vegyületek [1], de ennek

a sajátos (Villiers által a rothadó burgonyán megfigyelt, fehér kristályos) vegyületcso-

portnak a szerkezetét csak az 1930-as években kezdték felderíteni. Felépítésüket te-

kintve a CD-k hat, hét, vagy nyolc -D-glükopiranóz egységből álló ciklikus

oligoszacharidok, ahol a glükóz monomerek -1,4 kötéssel kapcsolódnak egymáshoz,

vagyis nem redukáló sajátságúak. Elnevezésük a glükopiranóz egységek számától

függően -, -, illetve -ciklodextrin, amelyek összefoglaló néven alap

ciklodextrinekként ismertek. A legkisebb gyűrűtagszámú ciklikus oligoszacharid, az

-CD, 6-nál kevesebb glükopiranózból sztérikus okok miatt nem alakulhat ki

ciklodextrin. Léteznek azonban nyolcnál több glükózegységből felépülőCD-k is, ám

napjainkban ezek gyakorlati jelentősége meglehetősen kicsi. [6]

Az 1. ábrán a három alap ciklodextrin számítógépes modellje látható, ahol a szürke,

piros, kék szín jelzi a molekulákban lévőszén-, oxigén- és hidrogénatomokat.

1. ábra – Ciklodextrinek számítógépes modellje
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Az ábra jól szemlélteti, hogy a jellegzetes ciklikus szerkezetűCD-k toroid alakú mo-

lekulák, melyek hengeres belsőüreggel rendelkeznek. A glükopiranóz egységek síkjai

a henger tengelyével párhuzamosan helyezkednek el úgy, hogy a glükóz molekulák

hidroxilcsoportjai vannak a henger peremén, míg a henger „falát” a hidrogén és a

glikozilkötésűoxigénatomok alkotják (2. ábra).

2. ábra – Az -ciklodextrin szerkezete [7]

A fentebb vázolt szerkezeti felépítésnek tulajdonítható, hogy a ciklodextrinek belső

ürege lipofil, a tórusz pereme és külsőfelülete pedig hidrofil karakterű(3. ábra). Emi-

att a CD-k vízben rendszerint jól oldható vegyületek. Megfelelőkémiai szerkezetű

(egy, vagy több apoláris csoportot tartalmazó) és méretűmolekulákkal kölcsönhatásba

lépve, azokkal asszociációs típusú, ún. zárványkomplexeket képeznek. Az így kiala-

kult, nem-kovalens szupramolekuláris szerkezetűkomplexek rendszerint jól oldódnak

vízben, a vendégmolekulák pedig molekulárisan diszperz állapotban kerülhetnek

szolubilizálásra. [8]
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3. ábra – A -ciklodextrin lipofilitási profilja

(MolArch+® MLP szimuláció)

A gyakorlati szempontból leginkább jelentős alap ciklodextrinek fontosabb fizi-

kai-kémiai paraméterei az 1. táblázatban láthatók [9].

1. táblázat – Az alap ciklodextrinek főbb jellemzői

-CD -CD -CD

Glükózegységek 6 7 8

Moláris tömeg

(g/mol)
972 1135 1297

Üreg átmérő

(nm)
0,57 0,78 0,95

Perem átmérő

(nm)
1,46 1,54 1,75

Üreg magasság

(nm)
0,79 0,79 0,79

Üreg térfogat

(nm3)
0,174 0,262 0,427

Oldhatóság vízben

(t=25C, g/100ml)
14,5 1,85 23,2
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A táblázat adatai közül két érték különös figyelmet érdemel. Az egyedi molekulák

mérete azt jelzi, hogy ciklodextrin molekulák a kolloid mérettartomány alsó határa

(>1 nm) közelében helyezhetők el. Másrészt, a -CD kiugróan alacsony

vízoldhatóságú vegyület, ami a ciklodextrinek külsőfelszínére jellegzetes intramole-

kuláris hidrogénhíd-kötések hálózatára vezethetővissza. Szerkezete a 7 glükózegység

jelenléte miatt különösen szimmetrikus és stabilis. Ez a hálózat azonban akár kémiai

szubsztitúcióval, akár a pH célszerűmegválasztásával (pH>12) megbontható, ami a -

CD oldhatóságának nagyságrendi növekedésében nyilvánul meg [10].

Az 1. táblázatban jelzett üregméretek a komplexálandó vendégmolekulák geometriai

kompatibilitása szempontjából fontosak, ugyanis a komplexképzés egyik elsődleges

feltétele a szoros térbeli illeszkedés. Az üreg lehet túl szűk (pl.: -CD –

amphotericin-B), vagy túlságosan kiterjedt (pl.: -CD – sztearinsav), de előfordulhat,

hogy két vendégmolekula együttes térkitöltése elegendőcsupán a megfelelőkomplex-

stabilitás létrejöttéhez (pl. -CD – D3 vitamin). Nagyméretűvendégmolekulák esetén

a komplexképzés gyakran csak részleges, ilyenkor a ciklodextrin(ek) a vendégmoleku-

lának csak bizonyos, rendszerint a hidrofób és geometriailag kompatibilis funkciós

csoportját komplexálják.

2.1.2. A ciklodextrinek előállítása, tisztasága

A ciklodextrinek előállítása az alábbi négy főlépésben foglalható össze:

1. Ciklodextrin-glikozil-transzferázt (CGT) termelőbaktériumtörzs kitenyésztése

Villiers eredeti kísérleteiben még a Bacillus amylobacter törzset alkalmazta

[11], ám az 1904-ben Schardinger által leírt Bacillus macerans vált mind a mai

napig a meghatározó CGT-forrássá [12].
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2. Az enzim tápoldatból történőizolálása, tisztítása (4. ábra)

A CGT enzim jó hatásfokkal tisztítható affinitás-kromatográfiás eljárással.

4. ábra – A ciklodextrin-glikozil-transzferáz modellje

3. Hidrolizált keményítőenzimatikus reakciója

A kiindulást jelentőkeményítőoldat enzimatikus konverziójának eredményeként

ciklikus és lineáris dextrinek keveréke keletkezik. A reakció optimális hőmér-

séklete 40C, a közeg kémhatása pH6, míg a kiindulási keményítőoldat tö-

ménysége nem haladja meg az 5g/100ml értéket. A közeg viszkozitása a katalí-

zis hatásfoka szempontjából kulcskérdés, nem haladhatja meg a 4 Pa·s értéket.

4. A ciklodextrinek szétválasztása és tisztítása

A vegyes szerkezetűlineáris- és ciklodextrinek oldatából többlépcsős precipitá-

ciós eljárással nagy tisztaságú kristályos ciklodextrinek választhatók le. A csa-

padékok szűréssel és vákuumdesztillációval tisztíthatók meg a maradvány-

szennyeződésektől.
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2.1.3. A zárványkomplex-képzés termodinamikája

Ciklodextrinek (host, „H”) és vendégmolekulák (guest, „G”) között a

zárványkomplex-képződés oldatfázisban egyensúlyi folyamatnak tekinthető:

qp HGqHpG  (1)

ahol p és q a komponensek sztöchiometriai mennyiségét jelöli. Az egyensúlyt leíró pq

stabilitási állandó megállapítható az egyensúlyban levőkomponensek koncentrációi

(aktivitásai) ismeretében [13] [14]:

 
  qp

qp
pq

HG

HG


 (2)

A komplexképzés egyes molekuláris lépéseit jellemzőentrópia- és entalpiaváltozások

eredője adja meg a folyamat szabadentalpia-változásának mértékét. A

zárványkomplex keletkezésének elsőmolekuláris lépése a ciklodextrin üregébe zárt –

nagy entalpiájú – oldószermolekula/molekulák kilépése. A vendégmolekula belépését

rendszerint megelőzi szolvátburkának felbomlása, melyet követően a vendégmolekula

másodlagos kötőerők által stabilizáltan kerül a ciklodextrin üregébe. A folyamat során

egyrészt megszűnik az oldószer-molekulák és a ciklodextrin közti van der Waals-

kölcsönhatás és létrejön a vendégmolekula-ciklodextrin van der Waals-kötés, illetve

hidrogénhíd. Mindeközben az oldószer-molekulák között ható másodlagos kötőerők is

átrendeződnek.

A zárványkomplexek létrejötte két, egymással ellentétes előjelűentrópiaváltozást is

jelent. Egyrészt az oldószer molekuláinak „rendezetlensége” megnő, ugyanakkor a

komplexált vendégmolekula transzlációs és rotációs szabadsági foka csökken a

ciklodextrin üregében. Az entrópiaváltozás eredője rendszerint csekély, közel nulla.

[15]
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A komplexképzés általában az alábbi módokon mehet végbe:

- oldatfázisban úgy, hogy az oldószerben mind a vendégmolekula, mind pedig a

ciklodextrin egyaránt oldódik,

- ciklodextrin diszpergálásával a vendégmolekula oldatában,

- a komplexálandó anyag diszpergálásával a ciklodextrin vizes oldatában,

- szilárd ciklodextrin diszpergálásával folyékony komplexálandó anyagban,

- kristályos, vagy térhálós polimer formájú ciklodextrinek és bizonyos gázok

között [16].

2.1.4. A ciklodextrinek gyógyszerészeti alkalmazása

A ciklodextrinek sajátos szerkezete, illetve az abból fakadó jellegzetes komp-

lexképzősajátság alapozta meg ezen vegyületek kiterjedt ipari, technológiai, gyógy-

szerészeti alkalmazását.

Ciklodextrinbe zárt vendégmolekulák fizikai-kémiai tulajdonságai rendszerint számot-

tevően eltérnek a komplexálatlan szabad formáétól. Apoláris anyagok vízben történő

nedvesedése, oldódási sebessége, illetve oldhatósága általában nő, ez alól csupán né-

hány, vízben gyengén szolvatálódó komplex képez kivételt (pl.: DPPC–-CD)[17].

Az oldhatóság növekedésével párhuzamosan rendszerint a komplexek stabilitása is nő.

A ciklodextrinek tulajdonságait vizsgáló tudományos közlemények tekintélyes

hányada taglalja a vegyületcsoport gyógyszerészeti alkalmazhatóságát. Ennek az az

oka, hogy a hatóanyagok jelentős része kedvezőpartner a komplexképzéshez [4].

A potenciális vendégmolekulák javarészt kedvezőtlen farmakokinetikai tulajdonsá-

gokkal rendelkeznek, ami például rossz vízoldhatóságukban, alacsony

biohasznosíthatóságukban nyilvánul meg és nagy egyéni változatosságot mutatnak

felszívódási paramétereik, vagy étel-interakcióik. Ciklodextrinekkel sok esetben cél-

szerűen befolyásolhatók ezek a paraméterek, ugyanis a per os formában adagolt

farmakon vízoldható CD-komplexbe zárva egyrészt „rejtve” van a gyomor- és béltar-

talom egyéb komponenseitől (étel, más hatóanyagok, stb.), másrészt pedig a

komplexált farmakon a gyomor-, vagy bélnedvbe kerülve felszabadul és az abszorpci-
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ós egyensúly szempontjából kedvezőmagas szabad hatóanyag-töménység hosszú ide-

ig biztosítható (5. ábra).

5. ábra – Farmakon (G) – ciklodextrin (CD) kom

liberációs és abszorpciós folya

A szolubilizáló hatásukon túlmenően

gyógyszertechnológiai probléma megoldására

- illékony anyagok (illatanyagok, arom

kristályos formában állíthatók elő, ezál

vá és rugalmasabban felhasználhatóvá

- igen nagy stabilitású hatóanyag-ciklod

felszabadulása (vagyis maga a komple

felszívódásának sebesség-meghatározó

szerkészítmények előállítására is felhas

- perorális adagolásra szánt készítmény

ponenseinek irritatív hatása is csökkent

Szilárd gyógyszerforma

Gasztrointesztinális traktus, folyadék fázis Szisztémás keringés

GCDszilárd

GCDoldat

disszociáció

Gszabad

C

felszívódás Gfelszívódott
plexet (GCD) tartalmazó gyógyszerforma

matai a tápcsatornában

a ciklodextrinek számos egyéb

is alkalmazhatók. Például,

ák, illóolajok, stb.) ciklodextrinekkel

tal hosszan eltarthatóvá, jól adagolható-

válnak.

extrin komplexekből a vendégmolekula

x stabilitási állandója) lesz a hatóanyag

lépése. Ily módon retard hatású gyógy-

ználhatók a ciklodextrinek.

ek kellemetlen ízűés/vagy szagú kom-

hetőciklodextrinekkel.

Dszabad

+
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- számos esetben a különbözőgyógyszerformák hatóanyagai inkompatibilisek.

A ciklodextrinek alkalmazása leginkább a kémiai összeférhetetlenségi reakci-

ók visszaszorítására, illetve a hatóanyagok fizikai, kémiai és mikrobiológiai

stabilitásának javítására szolgálhat CD-komplexált hatóanyagok kevéssé haj-

lamosak ugyanis oxidációra, autokatalitikus bomlásra, polimerizációra, vagy

éppen a higroszkóposságból fakadó vízfelvételre [18].

- a kémiailag módosított, polimerizált ciklodextrinek kedveződuzzadási tulaj-

donságaik miatt dezintegráns segédanyagként kerülhetnek felhasználásra tab-

lettázási műveletek során.

- bizonyos gyakran használt, kismolekulájú szerves oldószerek (benzol, toluol,

ciklohexán, stb.), valamint hosszú zsírsavláncokat tartalmazó molekulák

(tenzidek, foszfolipidek, stb.) gyakran képeznek igen nagy stabilitású, vízold-

hatatlan komplexeket a kisebb gyűrűátmérőjű- és -ciklodextrinekkel [8,

19]. Ezt a tulajdonságot felhasználva, oldószermaradványok, szerves szennye-

zések, illetve potenciálisan allergén tenzid reziduumok megkötésére és eltávo-

lítására is alkalmasak a ciklodextrinek.

- a vendégmolekula térszerkezetétől függően, kémiailag módosított

ciklodextrinekkel igen nagy stabilitású komplexek képződése érhetőel, ami az

adott célmolekulára szelektív is lehet. Az általános anesztéziában a rocuronium

izomrelaxáns hatásának azonnali felfüggesztésére alkalmas sugammadex

(Bridion®) nevű, kémiailag módosított -ciklodextrinnel ezt a szelektív hatást

aknázzák ki (6. ábra). A -CD 6. szénatomjaira 1-1 karboxil-tio-éter csoport

kerül, ami egyrészt a CD-üreg meghosszabbítását jelenti, másrészt pedig a ne-

gatív töltésűvégcsoport elektrosztatikusan vonzza a rocuronium pozitív töltésű

nitrogénjét. Az így módosított szerkezetűrocuronium-sugammadex komple-

xek igen stabilak, stabilitási állandójuk 107 M-1 nagyságrendű[20].

- a ciklodextrinek glükózegységenként öt kiralitáscentrumot tartalmaznak.

Racém keverékek komplexálásakor megfigyelhető, hogy az egyes

enantiomerekből eltérőstabilitású komplexek keletkeznek. Ez a jelenség cél-

szerűen felhasználható királis elválasztások során, illetve enantioszelektív

szintézisekben.
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6. ábra – A rocuronium – sugammadex rendszer szupramolekuláris szerkezete:

a zárványkomplexet elektrosztatikus kölcsönhatások is stabilizálják

2.1.5. A ciklodextrinek toxikológiája

Noha az elsőhivatalos szabadalom, ami a ciklodextrinek komplexképzőtulaj-

donságairól szólt, 1953-ban látott napvilágot, az 1970-es évekig két, egymással némi-

képp összefüggőprobléma hátráltatta a kutatások előrehaladását és a ciklodextrinek

széleskörű felhasználását [21]. Egyrészt nem állt rendelkezésre kellően

költséghatékony módszer nagy mennyiségűtiszta ciklodextrin előállítására, másrészt

hosszú évtizedekig egy téves nézet is beárnyékolta a ciklodextrin-kutatást, mely sze-

rint ezek a vegyületek igen mérgezőek. Döntőfordulatot hozott az 1970-es évek elején

Szejtli József professzor és japán kutatók eredménye, akik egymástól függetlenül iga-

zolták, hogy a kellőtisztaságú ciklodextrin nem toxikus [22].

Perorális toxicitási vizsgálatokkal Andersen és munkatársai [23] mutatták ki elő-

ször, hogy a kísérleti állatok fejlődésében, életfunkcióiban, biokémiai paramétereiben

nem okozott változást a 3 hónapon keresztül, szájon át adagolt - és -ciklodexrtin a

kontroll állatokhoz képest. Szejtli és Sebestyén [22] később igen kiterjedt per os toxi-

citási vizsgálatokat végzett patkányokon és kutyákon. Nemzetközi megfigyelésekkel
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összhangban, ezek az eredmények is biztonságosnak minősítették a ciklodextrineket

[23, 24]. Nyulakon és patkányokon végzett teratofarmakológiai vizsgálatoknak az

embriotoxikus és teratogén hatásokat is sikerült kizárniuk [8, 25]. Humán vizsgálato-

kat Koutsou és mtsai végeztek 24 egészséges önkéntes bevonásával, maltodextrin pla-

cebo kontroll adása mellett. A klinikai vizsgálatok, még igen magas ciklodextrin dózis

(8,0g -CD per os) mellett sem mutattak ki szignifikáns eltéréseket a gyomor-

béltraktus működésében, flórájának összetételében, a betegek szubjektív közérzetében

[26].

A parenterális adagolás során in vitro kísérletekben már 1982-ben kimutatott

hemolítikus hatás aggodalomra adhat okot. Különbözőmértékben ugyan, de mindhá-

rom alap-ciklodextrin csökkentette a vérmintákban detektálható vörösvértest számot

[27]. Patkányokon végzett in vivo vizsgálatok során ez a jelenség lényegesen árnyal-

tabb formában mutatkozott meg mindhárom alap-ciklodextrin alkalmazásakor. Három

hónapos krónikus adagolás mellett, 120-200 mg/ttkg/nap intravénás dózis esetén

semmilyen mérhetőváltozás nem mutatkozott a kísérleti állatok vérképében, vizelet-

mintáiban, szövettani metszetein. 600 mg/ttkg/nap dózis felett már ki lehetett mutatni

a vörösvértestek és trombociták számának csökkenését, ám négyhetes rekreációs peri-

ódus után ezek a paraméterek is normalizálódtak a kísérleti állatokban. Toxicitásra

utaló tüneteket csak igen magas, 2000 mg/ttkg/nap (embernél ez 100-160 g/napnak

felel meg!) dózis felett regisztráltak: ekkor a vérképben tapasztalható jellegzetes elto-

lódás mellett nefrózist, lépmegnagyobbodást és szignifikáns testtömegcsökkenést mér-

tek [28]. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy nemcsak ciklodextrinek, hanem

egyéb, lineáris szénhidrátok is hasonló nefrotikus tüneteket okoznak ekkora intravénás

dózisban (pl.: inulin, dextrán, szacharóz). [29]

Összegezésképpen megállapítható, hogy a ciklodextrinek a gyógyszertechnológiai,

ipari szempontból releváns töménységekben nemcsak perorális, de parenterális alkal-

mazás esetén is biztonságos segédanyagnak tekinthetők [30]
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2.2. Sztatinok

2.2.1. A sztatinok szerkezete és farmakodinámiája

A szervezetben a 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reduktáz enzim (HMG-CoA-

reduktáz) a koleszterin-szintézis biokémiai folyamatának sebesség-meghatározó lépé-

sét katalizálja (7. ábra).

7. ábra – A sztatinok hatása a koleszterin-szintézis sebesség-meghatározó lépésére

A sztatinok, az enzim működésének specifikus kompetitív gátlószerei, megjele-

nésükkel forradalmasították a magas koleszterinszinttel járó kórképek gyógyszeres

kezelését [31]. Napjainkra a sztatinok váltak a hiperkoleszterinémia kezelésének el-

sődleges hatóanyagaivá amiatt, hogy az LDL (low density lipoprotein – alacsony sű-

rűségűlipoprotein részecske) szintjének csökkenését eredményezik, dózisuk jól és

Koleszterin

SZTATINOK

Acetil-CoA 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA
(HMG-CoA)

Mevalonát

Izopentenil-pirofoszfát

Farnezil-pirofoszfát

Geranil-geranil-pirofoszfát Szkvalén

Ubikinon
(Koenzim Q10)

HMG-CoA-reduktáz
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könnyen beállítható és mellékhatásaik is jól körülírtak [32]. Emiatt különösen fontos

szerepük van a magas LDL-szinttel járó hiperlipidémiák kezelésében.

Kutatómunkámban kétféle kémiai szerkezetűsztatint vizsgáltam: a természetes erede-

tűlovastatin, az Aspergillus terreus és a Monascus ruber gombafajok által termelt

vegyület, míg a simvastatin egy félszintetikus származék (8/a. ábra). Közös jellemző-

jük a hexahidronaftalin gyűrű, a metil-, illetve dimetilvajsavas észterlánc és a

hidroxisav, ami a HMG-CoA-reduktáz reakció intermedieréhez hasonló, hattagú ana-

lógot képes alkotni (8/b. ábra) [33].

8. ábra – a., Sztatinok szerkezete; b., HMG-CoA analóg szegmens

A lovastatin és a simvastatin farmakológiailag inaktív lakton-formában kerül al-

kalmazásra. Felszívódásuk után a májban a citokróm P450 enzimrendszer CYP3A4

izoenzime által metabolizálódnak: a laktongyűrűhidrolizálódik, kinyílik és aktív

metabolitként hidroxisav keletkezik (9. ábra).

Az aktív sztatin-sav a 7. ábrán látott mechanizmussal drasztikusan lecsökkenti a

hepatociták koleszterinszintjét, ami azonnali fokozott LDL-receptor expressziót indu-

kál annak érdekében, hogy a szisztémás keringésből minél hatékonyabb legyen az

LDL-részecskék megkötése [34]. A megemelkedett LDL-elimináción túl a májsejtek

saját lipoprotein szekréciója is csökken a sztatinok hatására, ezáltal tovább fokozva a

terápiás hatékonyságot.
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9. ábra – Sztatinok szervezetbeli metabolizmusa (prodrug-drug átalakulás)

A sztatinok LDL-csökkenésben mérhetőhatékonysága függ a dózistól, a kezelés előtt

mért plazma-triglicerid szinttől, illetve a választott sztatin LDL-csökkentőhatékony-

ságától [35]. A 2. táblázatban a négy leggyakrabban alkalmazott sztatin-származék

dózis-hatás összefüggését tüntettem fel.

2. táblázat – Sztatinok szerkezet-dózis-hatás összefüggése

Sztatin típus, dózis

(mg)

Változás a lipidek és

lipoproteinek plazmaszintjeiben

Lovastatin Simvastatin Pravastatin Atorvastatin Triglicerid LDL HDL Össz.

20 10 20 - -10-15% -27% +4-8% -22%

40 20 40 10 -10-20% -34% +4-8% -27%

80 40 - 20 -15-25% -41% +4-8% -32%

- 80 - 40 -20-30% -48% +4-8% -37%
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A táblázatból látható, hogy a klinikumban alkalmazott dózistartományban az

LDL-csökkentőhatás arányos a dózissal, az egyes sztatin-származékok hatékonysága

között ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak [36].

2.2.2. A sztatinok farmakokinetikája és biztonsága

A sztatinok gyakorlatilag kizárólag orálisan adagolt hatóanyagok [5].

Farmakokinetikájukat emiatt célszerűa LADME-Tox modell (Liberáció, Abszorpció,

Disztribúció, Metabolizmus, Elimináció, Toxicitás) alapján tárgyalni.

A hatóanyagok liberációja a gyógyszerformából már a gyomorban megkezdő-

dik. Az inaktív lakton-forma pH-stabilitása számos kérdést vet fel a gyomorsavas kö-

zeggel való kölcsönhatás során. In vitro körülmények között a spontán lakton-

hidroxisav átalakulás pH=2 körüli értéken már jelentékenynek tekinthető: a molekulák

10%-ban sav formában vannak jelen [37]. Állatkísérletek ugyanakkor azt mutatták,

hogy a lakton-forma stabilitása megfelelőgyomor motilitás esetén kielégítőa terápiás

hatás és a májszelektivitás szempontjából [38].

A szájon át adagolt hatóanyagok esetében biofarmáciai szempontból fontos in-

formációt nyújt az abszorpciós tulajdonságokról a biohasznosíthatóság meghatározá-

sa, ami az alábbi egyenlet alapján számszerűen megadható:

poiv

ivpo

dózisAUC

dózisAUC
F

][][

][][




 (3)

ahol [AUC]po a per os adagolás, [AUC]iv az intravénás adagolást követőhatóanyag-

plazmaszint görbe alatti területet, valamint [dózisiv] az intravénás, [dózispo] pedig a

per os dózist jelöli. Ez a viszonyszám tehát felvilágosítást ad arról, hogy a szervezetbe

bejuttatott dózisnak milyen hányada éri el a szisztémás keringést.

A lovastatin és a simvastatin orális biohasznosíthatósága nagyon hasonló, 3-6% közöt-

ti érték, ami az enzimindukáló étel-interakciókat nem számítva is igen nagy egyénen-

kénti szórást mutat: elérheti akár a 35-40%-ot is [38].



- 22 -

A két vegyület szisztémás hozzáférhetőségét számos tényezőbefolyásolja:

- first pass metabolizmus: a gyomor-béltraktusból felszívódott hatóanyag jelen-

tős része még a májban metabolizálódik a CYP3A4 enzimrendszer által az-

előtt, hogy elérhetné a szisztémás keringést;

- életkor, nem: a lovastatin és simvastatin biohasznosíthatósága az életkor

előrehaladtával emelkedik, valamint nők esetében eredendően magasabb [39];

- étel-interakciók: az egyén által elfogyasztott étel mennyisége és minősége

függvényében a biohasznosíthatóság akár 50%-kal is megemelkedhet [40];

- enzimindukáló étel-interakciók: a sztatinok metabolikus sajátságai előrevetítik

a CYP3A4 enzimrendszer gátlásában rejlő toxicitás veszélyét. A

grapefruitlével bevett gyógyszerek esetében a súlyos mellékhatások megjele-

nése sok esetben igencsak gyakorivá vált. Ez a tapasztalat irányította a figyel-

met a grapefruitlé bergamottin-tartalmára, ami igen erőteljes CYP3A4

enziminhibitorként viselkedik (10. ábra). Klinikai vizsgálatok szerint már

250ml grapefruitlé is elegendőbergamottint tartalmaz a máj CYP3A4 enzim-

rendszerének közel 100%-os gátlásához [41]. A lovastatin és simvastatin ese-

tében mindez a mérések szerint közel 1500%-os biohasznosulás-növekedést

eredményez [42]! Ez a jelenség a dózisfüggősúlyos mellékhatások tekinteté-

ben kulcsfontosságúnak tekinthető;

- gyógyszer interakciók: számos ismert hatóanyag növeli a sztatinok

biohasznosíthatóságát (pl. ciklosporin, itrakonazol), ugyanakkor az interakció

eredménye csökkent biohasznosulás is lehet (pl. propranolol)[43, 44,45].

10. ábra – A bergamottin hatása a CYP3A4 működésére
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A különbözőfarmakonok farmakokinetikája szempontjából a liberációs és ab-

szorpciós paramétereken túl kiemelt fontosságú a hatóanyag szervezetbeli eloszlása és

metabolizmusa is. Sztatinok esetében annál is inkább fontos hangsúlyozni a disztri-

búció szerepét, mert korai szakirodalmi források szerint sztatinok esetében elhanya-

golható szerep jut a szisztémás keringésbe jutó dózisfrakciónak (így a

biohasznosíthatóságnak). A terápiás hatás szempontjából ugyanis a májszelektivitás a

meghatározó tényező[46].

Ez a megállapítás az új kutatási eredmények tükrében már túlhaladottá vált,

azonban a sztatinok lipofil karaktere, májszelektivitása és az LDL-szintre gyakorolt

hatása között egyértelműösszefüggés van [47]. A farmakonok metabolizmusa a

hepatociták endoplazmás retikulumához kötött folyamat. Minél lipofilebb egy vegyü-

let, annál kedvezőbbek a passzív transzport feltételei a májsejtek irányába. Emiatt a

lipofil sztatinok is feldúsulnak a májsejtekben és intenzíven metabolizálódnak az aktív

savformájukba. Emellett mindkét vegyület esetén oxidálódhat a kondenzált gyűrűis,

melyért szintén a citokróm P450 enzimrendszer a felelős. Ez a folyamat számos, kü-

lönbözőaktivitású metabolitot eredményez, melyek végül az eliminációs lépésben az

epével távoznak a májból. A sztatinok szervezetbeli sorsát a 11. ábra szemlélteti.

11. ábra – A lipofil sztatinok diszpozíciója a szervezetben
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A sztatinok toxicitása a koleszterinszint csökkenéséből közvetlenül, valamint a

HMG-CoA-reduktáz mediálta biokémiai folyamatból vezethetőle (7. ábra). Ebből

következően a mellékhatások megjelenése és súlyossága egyértelműösszefüggést

mutat az alkalmazott dózis nagyságával [48, 49, 50]. A sztatinok metabolizmusáért

felelős enzimrendszer gátlása emiatt vezethet igen súlyos következményekhez (lásd

korábban).

A sztatinok főmellékhatásai máj transzamináz-aktivitásának növekedésében és

a vázizomzathoz tartozó tünetek jelentkezésében nyilvánulnak meg. A mellékhatások

súlyosságuk szerint a következőképp csoportosíthatók:

- tünetmentes szérum transzamináz-szint emelkedés: A kezelt betegek 2-5%-

ában mutatkozik meg ez az átmeneti, dózisfüggőjelenség, ami a kezelés abba-

hagyását követően normalizálódik és nem jelez valódi, tartós májkárosodást.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a tünet számos más antihiperlipidémiás szer

mellékhatásaként is megjelenik, például még a fel nem szívódó kolesztiramin

gyanta esetében is. Valószínűsíthetőemiatt, hogy a transzamináz-aktivitás nem

közvetlen mellékhatásként értékelendő, hanem csupán a megváltozott lipid-

anyagcserének a következménye [51].

- enyhe fokú miopátia: A sztatinok által indukált izomtoxicitás viszonylag ritka,

a kezelt betegek kevesebb, mint 0,5-1%-át érintőmellékhatás [52]. Az

izomtoxicitás mértéke ezen belül jelentősen különbözőlehet. Az enyhe, diffúz

izomfájdalmakkal és gyengeséggel járó miopátia képezi az izomtoxikus mel-

lékhatások mintegy negyedét. Ezekben az esetekben a vérkép normális kreatin-

kináz (CK) értéket mutat, az érintett izomszövet biopsziája sérült

mitokondriális elemeket tár fel [53].

- „sztatinokra jellegzetes”, krónikus miopátia: Ez a mellékhatás tompa fájdal-

makban, kifejezett gyengeségben és nyomásérzékenységben mutatkozik meg.

A vérképben emelkedett CK szint regisztrálható, ami sok esetben a határérték

tízszeresét is meghaladja. Az izomszövet mikroszkópos képén a fentieken túl

gyulladásos folyamatokra utaló változások észlelhetők [54].

- súlyos rabdomiolízis: Az izomtoxicitással járó mellékhatások mintegy 2-5%-

ban jelentkeznek súlyos izomkárosodással járó rabdomiolízis formájában. A
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következményes myoglobinuria, elektrolit deficit és acidózis akut veseelégte-

lenséghez vezethet, ami intenzív kezelés nélkül szívelégtelenséget és akár ha-

lált is okozhat. Az izomszövet mikroszkópos képén ezekben az esetekben jól

megfigyelhetőa vázizomzat harántcsíkolatának felbomlása és a sejtmagok

szétesése [55].

Az izomtoxicitás hátterében három konkurens mechanizmus húzódik meg:

- koleszterin-depléció: Az izomsejtek membránstabilitása jelentősen romlik a

lokális koleszterinhiány miatt.

- gátolt HMG-CoA-reduktáz útvonal: A farnezil-pirofoszfát, valamint a geranil-

geranil-pirofoszfát és metabolitjainak hiánya az izomsejt fehérjeszintetizáló

képességét jelentősen károsítja [56]. Emiatt a sejtekben apoptózis indul meg,

ami már közvetlen izomtoxicitásként értékelhető[57, 58].

- Ubikinon-hiány: A 7. ábrán látható módon, a HMG-CoA-reduktáz enzim gát-

lása végsősoron az ubikinon (koenzim Q10) szintézisét is gátolja. A Q10 ko-

enzim nélkülözhetetlen kofaktora a sejtek elektrontranszport folyamatainak,

valamint a mitokondriumok fontos antioxidánsa is. In vitro kutatások igazol-

ták, hogy a sztatinok által kiváltott apoptózis ubikinon adagolásával megállít-

ható [59]. Klinikai vizsgálatok szerint a sztatinokhoz kapcsolódó miopátiák tü-

neteit hatékonyan képes enyhíteni a Q10 koenzim kiegészítőfogyasztása [60].

Az ubikinon szerepe azonban a mai napig nem teljesen tisztázott a sztatinok

mellékhatásaival kapcsolatosan. Ellentmondó elméletek láttak napvilágot az in

vitro eredmények in vivo érvényességéről, különös tekintettel arra, hogy méré-

sek szerint az izomsejtek Q10 koenzim tartalma nem csökken jelentősen a

sztatin-kezelés hatására [61].

Az izomszövetet érintőmellékhatások súlyossága is dózisfüggő, ezért kiemelten hang-

súlyos kérdésként kezelendőa biohasznosíthatóság széles szórása, valamint az étel- és

hatóanyag-interakciók kérdése. Fontos látni, hogy nemcsak a CYP3A4-

enzimrendszert gátló farmakonok jelenthetnek problémát, hanem mindazok, amelyek
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ugyanezen enzimrendszer segítségével metabolizálódnak. A CYP3A4 telítése a sztatin

szempontjából látszólagos „gátlásként” is értelmezhető.

2.2.3. A sztatinok új terápiás indikációi

A sztatinok biztonságosságát vizsgáló korai kutatási eredmények a koleszterin-

szint csökkentését tekintették a főterápiás célnak. Ennek tükrében került megállapí-

tásra az előzőekben már idézett nézet, mely szerint a sztatinok szisztémás keringésbe

jutó hányada, vagyis a biohasznosíthatóság, másodlagos kérdés, hiszen a hatás helye

főként a máj [46]. A szisztémás keringésbe jutó inaktív és aktív sztatin-formák klini-

kai hatásait csak az elmúlt években kezdték részletes vizsgálatok alá vonni. A szak-

irodalomban fellelhetőközlemények szerint a sztatinok, az eredeti terápiás hatásukon

túl ígéretes hatóanyagként játszhatnak szerepet az alábbi kórképek esetén:

- Kardio- és cerebrovaszkuláris események: Egyre növekszik azon klinikai kuta-

tási eredmények száma, melyek arról számolnak be, hogy a sztatinok terápiás

alkalmazása jelentősen csökkenti a potenciálisan életveszélyes vaszkuláris

események (koronária betegségek, miokardiális infarktus, agyi érkatasztrófa,

stb.) kialakulásának valószínűségét [62]. Fontos és különösen meglepőered-

mény, hogy a sztatinok ez irányú preventív hatása normál koleszterinszint mel-

lett is megmutatkozik [63].

- vérlemezke aktiváció: Többszörös kardiovaszkuláris rizikófaktorral (magas

vérnyomás, hiperkoleszterinémia, 2-es típusú diabétesz) rendelkezőbetegek

esetében jelentősen megemelkedik az ún. mikro- és makrovaszkuláris kompli-

kációk kialakulásának valószínűsége. Ezek egyik tényezője a véralvadásért fe-

lelős faktorok aktivitásának növekedése, ami mikroaggregátumok keletkezése

révén kapilláris embóliákhoz vezethet [64]. Ezen felül a mikroaggregátumok a

keringőadhéziós faktorok szintjének párhuzamos emelkedése okán a trombó-

zisképződés veszélyét is megnövelhetik [65]. Klinikai vizsgálatok igazolják

ugyanakkor, hogy lipofil sztatinok alkalmazása mellett mind a vérlemezke ak-

tivációért felelős, mind pedig az adhéziós faktorok vérszintje jelentősen csök-

ken [66].
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- Alzheimer-kór: Az Alzheimer-kór terápiájának főirányvonalát olyan ún. be-

tegségmódosító (disease modifying) hatóanyagok kifejlesztése jelenti, amelyek

képesek lehetnek lassítani a betegség progresszióját, illetve késleltetni a klini-

kai tünetek megjelenését. Az Alzheimer-kór háttérben az agyban lerakódó -

amiloid plakkok állnak, következésképp az ideális betegségmódosító ható-

anyag képes kell legyen lassítani, gátolni, esetleg visszafordítani a plakkok le-

rakódását.

Epidemiológiai vizsgálatok rámutattak, hogy egyértelműösszefüggés mutatha-

tó ki az Alzheimer-kór és a koleszterin-metabolizmus között, mely szerint a

koleszterin szükséges faktora a -amiloid peptidek képződésének. Emiatt, ha a

perifériás szövetek koleszterinszintjét sikerül hatékonyan csökkenteni, várha-

tóan az amiloid plakkok kialakulása is visszaszorul. Ezt az elméletet

lovastatinnal végzett klinikai vizsgálatok egyértelműen alátámasztják. A kuta-

tások eredménye szerint [67, 68] a sztatinnal kezelt betegek körében jelentősen

alacsonyabb az Alzheimer-kór kialakulásának valószínűsége. A jelenség hátte-

rében bizonyíthatóan az amiloid plakkok kialakulásának visszaszorítása áll

[69].

- HIV-fertőzés: A HIV-fertőzés jelenleg elterjedt leggyakoribb módja a

HAART-terápia (Highly Active AntiRetroviral Therapy). Ez a protokoll sike-

resen és jelentősen képes javítani a betegek prognózisát és életminőségét,

azonban a folyamatos kezelés hosszú távon komoly mellékhatásokat okozhat.

Egyre nagyobb figyelmet kap emiatt a vírus és a gazdasejt közötti kölcsönha-

tások vizsgálata, különös tekintettel a fertőzés pillanatában a vírus belépését

kísérőjelenségekre. A fertőzőképesség ugyanis a gazdasejt citoszkeletonjának

aktinfüggőátrendeződését igényli, ami lehetővé teszi a lipidtutaj (lipid raft) tí-

pusú membrán mikrodomének fehérjéi és a vírus közötti kapcsolódást [70]. A

speciális lipidstruktúra létrejöttének feltétele a megfelelőkoleszterinszint je-

lenléte a sejtekben, míg a citoszkeleton átrendeződéséért az ún. Rho-típusú

GTP-ázok a felelősek, melyek aktív formájukat C-terminális preniláció révén

érik el [71]. Utóbbi folyamat izoprenoid prekurzorai ugyanúgy mevalonsavból

keletkeznek, mint a koleszterin (lásd a 7. ábra). Emiatt a sztatinok elméletileg

kettős támadásponttal lehetnek képesek a HIV fertőzőképességének csökken-
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tésére. Állatkísérletekkel sikerült bizonyítani, hogy a sztatinok in vivo körül-

mények között is gátolják a vírus ki- és belépését a gazdasejtből/be [72]. Tu-

dományos szempontból különleges súlyú az az eredmény, hogy sztatinnal kró-

nikusan kezelt, de HAART-terápiát nem kapó HIV-fertőzött egyéneknél is

csökkent a vérben keringőHIV vírusok mennyisége [73].

- Daganatos betegségek: Számos tanulmány vetette fel a közelmúltban a

sztatinok lehetséges rákellenes hatását. Mindenek előtt a lovastatinról bizonyí-

tották in vitro körülmények között, hogy apoptózist indukálnak leukémia,

glioblasztóma, vastagbél karcinóma, prosztata karcinóma és hasnyálmirigy

karcinóma sejtvonalakban. [74, 75, 76] Állatkísérletek szintén alátámasztották

ezt a felvetést, magasabb sztatin dózisok esetében a tumornövekedés teljes gát-

lásáról számoltak be. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a hatásos

antiproliferatív hatás eléréséhez közel ötszázszoros vérszint volt szükséges

lovastatin esetében a hagyományos antihiperlipidémiás dózistartományhoz ké-

pest [77]. Humán Fázis I klinikai vizsgálatok rámutattak, hogy a sztatinok ígé-

retes szerepet tölthetnek be a daganatos betegségek kezelésében, ám részben a

magas dózisigény miatt önálló hatóanyagként nem, hanem kombinációs terá-

piában adjuvánsként kerülhetnek alkalmazásra [78].

Összegzésképp elmondható tehát, hogy a sztatinok ígéretes új terápiás indikációi a

korábbi elméletekkel szemben előtérbe helyezik a lipofil hatóanyagformák szisztémás

keringésbe jutó frakcióját, vagyis a biohasznosíthatóságot. A májszelektivitás emiatt

csak az egyik meghatározó tényezőként értékelhetőa terápiás hatás szempontjából,

míg a biohasznosíthatóság növelése és egyéni szórásának csökkentése egyre inkább

aktuális és sürgetőfeladatnak tekintendő
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III. Célkitűzések

Különbözőkémiai szerkezetűciklodextrinek (-, -, -CD, módosított -CD),

sztatinok (lovastatin, simvastatin) és kismolekulák, valamint kolloidális adalékok köl-

csönhatásait és a komponensek közötti kompetitív folyamatokat tanulmányoztam.

Vizsgálataim célja az volt, hogy felderítsem a hatóanyag és a ciklodextrinek között

feltételezett komplexek kialakulását, azok szerkezetét és stabilitását, valamint ezek

lehetséges jellemzését releváns fizikai-kémiai paraméterekkel. Mindezek mellett fon-

tos annak vizsgálata is, hogy a biner sztatin-ciklodextrin rendszerhez adott különböző

szerkezetűadalékok milyen módon befolyásolják a komplexképzést, továbbá, hogy a

kolloidot is tartalmazó terner rendszerek alkalmasak-e valós gyógyszerformába törté-

nőinkorporálásra.

A kutatási program a következőfőbb kérdések megoldását tette szükségessé:

o Sztatin-ciklodextrin komplexek reprodukálható előállítása.

o Kvantitatív analitikai módszerek kiválasztása és/vagy kidolgozása a sztatin-

ciklodextrin komplexek oldatfázisú vizsgálataihoz.

o Sztatinok ciklodextrinekkel való kölcsönhatásának jellemzése:

- az alkalmazott ciklodextrinek kémiai szerkezete és hatóanyag-

szolubilizáló képessége közötti összefüggés leírásával,

- a változó kísérleti körülmények között előállított komplexek vízoldha-

tóságának tanulmányozásával,

- a keletkezett komplexek stabilitási állandóinak meghatározásával,

- szilárd komplexek hidrofil karakterének vizsgálatával immerziós en-

talpia-mérés révén.

o Kismolekulák és makromolekulák kölcsönhatásainak tanulmányozása

- ciklodextrinekkel, a páronkénti kölcsönhatások jellemzésével,

- sztatin-ciklodextrin komplexekkel.
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o A létrejövőbiner és terner rendszerek fizikai-kémiai és szerkezeti tulajdonsá-

gainak vizsgálata

- vezetőképesség méréssel,

- folyadék/gőz határfelületi feszültség meghatározásával,

- cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával,

- Infravörös spektroszkópiával,

- NMR-spektroszkópiával,

- differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) módszerrel.

o Száraz, porított komplexekből készített szilárd gyógyszerformák fizikai és in

vitro vizsgálata.



- 31 -

IV. Kísérleti anyagok és módszerek

4.1. Felhasznált anyagok

Ciklodextrinek

o -,-, - ciklodextrin (ciklohexa-, ciklohepta, ciklookta-amilóz)

o RAMEB (randomly methylated -cyclodextrin)

o DIMEB (heptakis(2,6-di-O-metil)--ciklodextrin)

o TRIMEB (heptakis(2,3,6-tri-O-metil)--ciklodextrin)

A felhasznált ciklodextrinek a Cyclolab Ciklodextrin Kutató FejlesztőLaborató-

rium Kft. Budapest, Ph.Hg.VIII. minőségűtermékei.

A „random” metilezett -CD átlagos metiláltsági foka glükózegységenként 1,8

metilcsoport. A di- és trimetil származékok izomertisztasága >95%.

Sztatinok

o Lovastatin (lásd 8. ábra)

o Simvastatin (lásd 8. ábra)

A vizsgált sztatinok a Chiesi Farmaceutici SpA. (Olaszország) termékei. Minősé-

gük megfelel az USP23 előírásainak.

Neutrális polimerek

Kolloid adalékként különbözőmolekulatömegűpolivinil-pirrolidon (PVP) szár-

mazékokat használtam (12. ábra).

o Polivinil-pirrolidon PVP K30 (polimerizációfok: n=1,1102)

o Polivinil-pirrolidon PVP K90 (polimerizációfok: n=3,2103)
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A polimerek a Fluka AG (Németország) termékei. A vízoldékony polimerek

törzsoldatait felhasználás előtt a kismolekulájú szennyezők, gyártástechnológiai

maradványok és sók eltávolítása céljából dializálással tisztítottam. A

dializáláshoz Medicell membránt (áteresztő-képesség: M<13±1kDa) használtam.

A tisztítást követően a törzsoldatok tényleges polimer-koncentrációjának megha-

tározása gravimetriásan történt.

N

CH
CH2

O

[ ]
n

12. ábra – Polivinil-pirrolidon molekula szerkezete

Jól ismert tény, hogy makromolekulás kolloidok célszerűen használhatók diszper-

ziók stabilitásának szabályozására, szilárd-folyadék határfelületek tulajdonságai-

nak befolyásolására, vagy a viszkozitás módosítására. Neutrális polimerek széles

körben nyernek alkalmazást a gyógyszertechnológia számos területén is. Polime-

rek alkotják például a tablettázás számos segédanyagát (töltőanyagok,

dezintegránsok, filmképzők, kapszulák), a különféle terápiás rendszerek mátrix-

hordozóit és egyes gyógyszerhordozók (stealth liposzómák) szerkezeti egységeit.

Polimerek monomer analóg vegyületei

o N-metil-2-pirrolidon (NMP)

o N-etil-2-pirrolidon (NEP)

Az N-metil-2-pirrolidon és az N-etil-2-pirrolidon a PVP-származékok monomer

analógjának tekinthető. (13. ábra) A felhasznált NMP és NEP a Sigma-Aldrich

Chemie GmbH (Németország) termékei.
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13. ábra – N-metil-2-pirrolidon és N-etil-2-pirrolidon kémiai szerkezete

Tablettázási segédanyagok

o Cellactose (Meggle GmbH, Németország)

- laktóz-monohidrát (M=342,3 g/mol) 75 m/m%

- cellulóz (M36000 g/mol) 25 m/m%

o Ludipress (BASF SE, Németország)

- laktóz-monohidrát (M=342,3 g/mol) 93 m/m%

- Kollidon-30 (M=2,5104-3106 g/mol) 3,5 m/m%

- Kollidon CL (M>106 g/mol) 3,5 m/m%

A Ludipress segédanyagban található Kolloidon-30 (védjegyzett név) kémiai

szerkezetét tekintve PVP, a Kolloidon CL pedig keresztkötéses (térhálós) PVP. A

tablettázási kísérletekhez felhasznált közvetlen préselésre alkalmas segédanyagok

minősége megfelelt a Ph.Hg.VIII. előírásainak.

Egyéb vegyszerek és segédanyagok

A kísérleti munkámban használt oldószerek, reagensek és egyéb segédanyagok

analitikai tisztaságú finomvegyszerek voltak. Az NMR, IR és DSC vizsgálatok-

hoz spektroszkópiai minőségűanyagokat és vegyszereket használtam.
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4.2. Analitikai módszerek

Ciklodextrinek analitikai meghatározása

Ciklodextrinek vizes oldatban a látható fény hullámhossz-tartományában nem,

UV-tartományban is csak 200 nm-nél rövidebb hullámhosszon mutatnak fényel-

nyelést. Emiatt kvantitatív analitikai meghatározásukra kétféle, közvetett spektro-

fotometriás módszert alkalmaztam. Mindkét eljárás színezék molekulák és CD-k

zárványkomplex-képzésén alapul. Spektrofotometriás mérések abban az esetben

alkalmasnak a CD-koncentráció meghatározására, ha a színezék molekulák meg-

felelőkromofór csoporttal rendelkeznek, vagy ha a komplexképzés során a sza-

bad molekulára jellemzőabszorpciós spektrum jellemzően megváltozik. (Az adott

kromofór csoporthoz rendelhetőelnyelési sáv eltolódik, vagy eltűnik.) Alkalmas

módszer megválasztásával a színezék molekulára vonatkozó abszorbancia értékek

csökkenése és a rendszerhez adott ciklodextrin mennyisége között arányosság áll-

hat fenn [79].

-ciklodextrin meghatározása [80]

0,20 ml 1,00 M töménységűsósav oldat és 2,00 ml 1,05·10-3 M-os metilnarancs

törzsoldat elegyéhez 1,00 ml változó töménységűciklodextrin oldatot adtam, és a

minta térfogatát 6,00 ml-re egészítettem ki. 30 perc várakozási idő után

SPEKTROMOM 195D spektrofotométeren 503 nm hullámhosszon 1 cm-es

üvegküvettában szobahőmérsékleten mértem az oldat abszorbanciáját.

-,-ciklodextrin és RAMEB meghatározása [81]

96 v/v%-os etanolban oldott fenolftalein 3,75·10-3 M-os törzsoldatát desztillált

vízzel tízszeresére higítottam. (A törzsoldatot mindig frissen készítettem, mert a

fenolftalein vizes oldatból lassan kicsapódik.) 25 ml-es mérőlombikban 2 ml vi-

zes fenolftalein oldatot 2,50 ml 4,00·10-3 M-os Na2CO3-oldattal elegyítettem,
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majd adott mennyiségűciklodextrin hozzáadása után a lombikot desztillált vízzel

jelre töltöttem. A kapott oldat gyengén lúgos kémhatású (pH=10,5). 30 perc vára-

kozási időután 550 nm hullámhosszon 1 cm-es üvegküvettában szobahőmérsék-

leten megmértem az oldat abszorbanciáját.

PVP meghatározása

4,00 ml vizsgálandó vizes polimer oldathoz 2,00 ml PVP-reagenst adtam, majd 30

perc várakozás után 480 nm hullámhosszon 1 cm-es üvegküvettában szobahőmér-

sékleten megmértem az oldat abszorbanciáját.

A PVP-reagens összetétele:

- jód (I2) 0,13 g

- kálium-jodid (KI) 0,33 g

- cink-szulfát (ZnSO47H2O) 5,00 g

- desztillált víz ad 100ml

A polimer töménységeket standardizált kísérleti feltételek mellett felvett kalibrá-

ciós görbe alapján számítottam ki.

Lovastatin és simvastatin meghatározása

Az oldatok sztatin-tartalmának meghatározásához az Európai Gyógyszerkönyv

Ötödik Kiadása által megadott UV-spektrofotometriás módszert alkalmaztam

[82]. A lovastatin abszorbanciáját az előírt 236 nm, a simvastatin abszorbanciáját

240 nm hullámhosszon 1 cm-es kvarcküvettában mértem. A mérések során az el-

nyelési spektrumokat számítógép-vezérelt spektrofotométer segítségével

(PerkinElmer Lambda Series 2S (PerkinElmer Inc., USA)), 190-400 nm tarto-

mányban vettem fel. A mérési adatokat Origin 7.0 (OriginLab Corp., USA) prog-

ramcsomaggal értékeltem ki.

A koncentráció meghatározása standardizált kalibrációs görbék alapján történt,

amiket ismert töménységűetanolos sztatin-oldatokban vettem fel. A módszer al-
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kalmazhatóságának igazolásához előzetesen ellenőriztem, hogy az etanolos közeg

nem torzítja az UV-spektrumot és nem változtatja meg az abszorpciós koeffici-

enst a vizes, illetve CD-tartalmú közegekhez képest. Korrekciós faktor bevezeté-

sére emiatt nem volt szükség [83].

4.3. Oldott komplexek vizsgálatai

4.3.1. Fázis-oldhatósági kísérletek

Oldatokon végzett vizsgálataimhoz a különböző kémiai szerkezetű

ciklodextrinek lovastatinnal és simvastatinnal képzett komplexeit a Higuchi-Connors

módszer módosításával állítottam elő[84]. Változó töménységű, desztillált vizes CD-

oldatokhoz nagy feleslegben adtam szilárd lovastatint, vagy simvastatint folyamatos

kevertetés mellett (lásd 3. táblázat). Ezután az oldódási egyensúly kialakulásához 24-

órás inkubációs időt biztosítottam 14, 25, 36 és 47 C-on (HAAKE PhoenixII C35P

programozható termosztátban). Az oldódási egyensúly beálltát igazolta, hogy 24 órá-

nál hosszabb inkubációs periódus után (3-14 nap) sem volt mérhető eltérés a

farmakonok oldhatóságában.

3. táblázat – Fázis-oldhatósági vizsgálatok kísérleti körülményei

Összetevők
Töménység-tartomány

(mg/ml)

-, -, -CD, RAMEB 0-50
Biner rendszerek

Lovastatin, Simvastatin 5

-CD, RAMEB 0-12

PVP 0-0,20

NEP 0-0,10
Terner rendszerek

Lovastatin, Simvastatin 5
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A fel nem oldódott sztatint membránszűréssel (0,20 m, Sartorius Minisart

16534) eltávolítottam az oldatból, majd felvettem a tiszta oldat abszorpciós spektru-

mát 190-400 nm hullámhossz-tartományban. A hatóanyagok kifejezett hidrofób tulaj-

donságát figyelembe véve, az oldott vegyület egy része elvben adszorbeálódhat a szű-

rőmembránon. Desztillált vizes sztatin-oldatok hatóanyagtartalmát 10 egymást követő

szűrés után meghatározva igazoltam, hogy a hatóanyag adszorpciója a szűrőn elha-

nyagolható, mértéke a mérési hibahatáron belüli (14. ábra).

14. ábra – Sartorius Minisart szűrőadszorpciós tesztje lovastatinnal, vizes közegben

A fázis-oldhatósági vizsgálatokat két, a gyomor-bél traktus egyes szakaszainak

megfelelőpH-n is elvégeztem. A kémhatás beállításához a Ph.Hg.VIII. szerinti mes-

terséges gyomor- és bélnedvet használtam (pHgyomor=1,2; pHbél=7.4) [85].

Sztatin-CD-polimer terner rendszereken végzett oldhatósági vizsgálatok során

speciális hőkezelést alkalmaztam [86]. A megfelelőösszetételűelegyeket programoz-

ható termosztátban 70C-ra melegítettem és 2 óráig tároltam. Ezután az elegyeket

25C-ra visszahűtve, további 22 órás inkubációs időt biztosítottam. A vizsgált három-

komponensűrendszerekben a 70C-os kezelés bizonyult optimálisnak, mert a viszony-
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lag gyors hőkezelés során az oldott komponensek még nem bomlanak, ugyanakkor

ezen a hőmérsékleten már jelentős oldhatóság-növekedés érhetőel (lásd 6. táblázat).

4.3.2. Határfelületi feszültség meghatározása

Egymással érintkezőfázisok határfelületén lévőatomok vagy molekulák az

intermolekuláris erők aszimmetrikus erőterében vannak, mert a kötőerők erőtere az

egyes fázisok irányából különböző. A határfelületen elhelyezkedőmolekulák szabad

erőtere határfelületi többletenergiaként jelentkezik, ami a határfelületi feszültségben

nyilvánul meg. A határfelületi feszültség () egységnyi felület szabadenergiája, ami

számszerűleg megegyezik egységi határfelület izoterm reverzibilis úton történőlétre-

hozásához szükséges munkával (J/m2).

Oldott anyagok jelentősen megváltoztathatják a folyadék felületi feszültségét.

Amfipatikus szerkezetűmolekulák ellentétes polaritású fázisok határrétegében fel-

halmozódva a felületi feszültség jelentős csökkenését eredményezhetik (felületaktivi-

tás). Ennek az az oka, hogy a fázishatárokon a molekulák irányított elhelyezkedése

energetikailag kedvezőbb, mint valamelyik tömbfázisban való teljes oldódása [87].

Vizes oldatok folyadék/gőz határfelületi feszültségét számítógép-vezérelt

Wilhelmy-lemezes módszerrel határoztam meg, KSV Sigma70 típusú készülékkel

(KSV Instruments, Finnország). Az erőmérésen alapuló módszerrel közvetlenül nem a

határfelületi feszültség, hanem a nedvesedési feszültség (LVcos) határozható meg.

A folyadék felületi feszültségének pontos meghatározásához biztosítani kell a szilárd

felület teljes nedvesedését (amikor is a szilárd/folyadék határfelületen kialakuló pe-

remszög 0). Emiatt tiszta, nagyenergiájú felületre van szükség, amihez a gyakor-

latban platinalemezt használtam.

A méréseket 25C-on termosztált oldatokkal végeztem, a Wilhelmy-lemezt az

egyes mérések előtt izzítással tisztítottam. A mérési adatok kiértékelésére Origin 7.0

(OriginLab Corp., USA) programcsomagot használtam.
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4.3.3. 2D-NMR spektroszkópia

Az NMR-spektroszkópia alkalmazásának korai szakaszában gondot jelentett a

módszer viszonylagos érzéketlensége, mert a magspinektől származó mágnesezettség

viszonylag csekély pl. az elektronspinhez képest. Ugyanis az erős, állandó külsőmág-

neses tér hatására létrejövőmagspin-rendezettség ellenében ható, a hőmérséklet hatá-

sára a térrel parallel orientált mágneses magok száma alig haladja meg az antiparallel

helyzetűekét. Mivel az eredőmágnesezettség ezzel a különbséggel arányos, a szoká-

sos hőmérsékletűfolyadékfázisú mintáknál az érzékenység igen gyenge volt. A kor-

szerű, nagyfelbontású folyadékfázisú NMR-módszerek térnyerése R. R. Ernst mun-

kásságához köthető, aki 1966-ban az NMR-spektroszkópiába bevezette az impulzus

Fourier-módszert. A Fourier-módszerben testet öltőpárhuzamos gerjesztés alkalmazá-

sa, a hűtött tekercsűmérőfejek bevezetése, a szupravezetőmágnesek megjelenése és

az akár 900 MHz-es protonfrekvenciájú spektrométerek alkalmazása egyre nagyobb

érzékenységet és egyre finomabb spektrális felbontást tett lehetővé.

Az NMR-spektroszkópia további fontos felismerése volt az ún. mag

Overhauser hatás (NOE – Nuclear Overhauser Effect), ami dipólusok relaxációján

alapuló spin intenzitás-átvitelt jelent két térközeli mag között. A NOE legfontosabb

különbsége a „klasszikus” spin-csatolástól az, hogy az effektus térközelségen, nem

pedig kötéstávolságon alapul. Emiatt minden, egymáshoz térben közel elhelyezkedő

atom detektálható NOE-t mutat ellentétben a spin-csatolással, ami csak azonos, vagy

szomszédos magokhoz kötődőatomok esetén figyelhetőmeg. NOE adatokból kvanti-

tatív térközelségi információk is nyerhetők, ezért az ún. NOESY (Nuclear Overhauser

Effect SpectroscopY) módszer kiválóan alkalmas nagymolekulák háromdimenziós

szerkezetének meghatározására is. Ciklodextrinek esetében az alkalmazhatóságot

nagymértékben befolyásolja a molekulák korrelációs mozgása. A kritikus

keresztrelaxációs idők egyaránt függnek az oldószer viszkozitásától, a rotációs korre-

lációs időtől (c) és az NMR-spektrométer frekvenciájától. 600 MHz-es készüléken jól

detektálható NOE-t az 1000 Da alatti és csak a jóval 5000 Da fölötti mólsúlyú vegyü-

leteknél várhatunk [88]. A CD-k és komplexeik mérettartományában ezért a NOESY

kevéssé alkalmazható. A „rotating frame” Overhauser-hatás spektroszkópiában

(ROESY) a keverési idő(mixing time) alatt ún. spin-lock tér alkalmazásával érhetőel,
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hogy a keresztrelaxáció nem a z-tengely mentén, hanem egy x,y-komponenseket is

tartalmazó effektív tengely mentén megy végbe, így gyakorlatilag tetszőleges sebes-

ségűrotációs mozgásra (molekulaméretre) biztosított a módszer érzékenysége [89].

A különbözőmolekuláktól származó NMR-jelek nagy érzékenységűszétvá-

lasztására alkalmasak az ún. diffúziós NMR (DOSY – Diffusion-Ordered

SpectroscopY) módszerek. A jelek szétválasztásának alapja a vegyületek eltérődiffú-

ziós együtthatója, amelyek relatíve kis (kb. 1%) különbsége is regisztrálható. A

DOSY-spektroszkópia 2D-NOESY technikával kombinálva a vizsgált vegyületek

háromdimenziós szerkezetéről is felvilágosítást adhat [90].

A sztatin-ciklodextrin komplexek NMR-spektrumai Varian Unity Inova 600

típusú készüléken (Varian Inc., USA) kerültek felvételre a Semmelweis Egyetem

Gyógyszerészi Kémiai Intézetében. A mérések közegéül nehézvizet (D2O), a sztatinok

natív spektrumaihoz deuterált metanolt (CD3OD) használtak.

Az NMR-spektroszkópiás mérésekkel az alábbi kérdésekre kerestem válaszokat:

o Létrejön-e zárványkomplex biner és terner rendszerekben, és ha igen, milyen

szerkezettel:

- sztatin és ciklodextrin oldatában,

- PVP és ciklodextrin oldatában,

- NEP és ciklodextrin oldatában;

o Milyen mechanizmusú kölcsönhatás, illetve kompetitív folyamat detektálható:

- sztatin és PVP között,

- sztatin–NEP–CD terner rendszerben,

- sztatin-PVP-CD terner rendszerben.

4.3.4. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia

A cirkuláris dikroizmus spektroszkópia egyike azoknak a spektroszkópiai mód-

szereknek, amelyek a polarizált fény és egy optikailag aktív anyag kölcsönhatásán

alapulnak. Az élőszervezetek által szintetizált molekulák döntőtöbbsége, így a fehér-

jék is optikailag aktívak, azaz az oldatukon keresztülbocsátott polarizált fény síkját
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elforgatják. Ezen optikai forgatás mellett felléphet még az ellipticitás, a cirkuláris

dikroizmus és a cirkuláris törésmutató különbség jelensége. Minden molekula optikai-

lag aktív, amelyik tartalmaz aszimmetrikus szénatomot.

Cirkulárisan polarizált fényt két egyenlőamplitúdójú, egymásra merőleges sík-

ban polarizált fény összegzésével kapunk, amelyek egymáshoz képest 90° fáziskü-

lönbséggel rendelkeznek. A cirkulárisan poláros hullám térben egy csavarvonallal

szemléltethető(15/a. ábra). A térerősségvektor a terjedés irányából nézve az óramuta-

tó járásával megegyezővagy ellentétes irányban forog, a két komponens fáziskülönb-

ségétől (90vagy 270) függően (15/b. ábra).

15. ábra – a., Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója;
b., A térerősségvektor forgásának függése a komponensek fáziskülönbségétől

A mérőműszer is ezen elv alapján állít előcirkulárisan polarizált fényt, egyszerűpola-

rizációs szűrők segítségével. Az optikailag aktív anyag törésmutatója különbözik a

kétféle cirkulárisan polarizált fénysugárra, ezért azon keresztülhaladva a fázisuk kü-

lönbözni fog, ami az eredőként előálló síkban polarizált fény terjedési síkjának meg-

változásához (az eredeti síkhoz képest vett szögűelforduláshoz) vezet. Ez a változás

függ a fény hullámhosszától. Az ORD (optikai rotációs diszperzió) spektrumot úgy

kapjuk, hogy a hullámhossz függvényében mérjük az αszög értékeit.
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Két cirkulárisan polarizált fénysugár különbözőmértékben nyelődik el az optikailag

aktív közegben, így azon áthaladva az amplitúdójuk is különbözni fog, ami elliptikus

polarizációhoz vezet. Ez a cirkuláris dikroizmus jelensége, ahol az ellipszis alakját

egyértelműen jellemezhetjük az ellipticitással ():








a
barctg (4)

ahol a az ellipszis hosszabb, míg b a rövidebb tengelye.

A mintán áthaladó fény elnyelődésére érvényes a Lambert-Beer törvény. A balra és a

jobbra cirkulárisan poláros fény abszorpciós koefficienseinek különbségét (∆=bal –

jobb) mérve a hullámhossz függvényében az optikailag aktív mintára jellemzőcirkulá-

ris dikroizmus spektrumot kapjuk. Csak olyan hullámhosszúságú fénynél kaphatunk

tehát cirkuláris dikroizmus jelet, ahol a mintának van „normál” elnyelése. A cirkuláris

dikroizmus jel ekvivalens az ellipticitással.

Az optikai rotációs diszperziót és a cirkuláris dikroizmust együtt Cotton-

effektusnak hívjuk. A módszer egyrészt jól alkalmazható egymáshoz hasonló szerke-

zetűaszimmetrikus vegyületek konfigurációjának empirikus megállapítására. Elméleti

és kísérleti munkák jelenleg arra irányulnak, hogy spektroszkópiai módszerekkel is

megállapítható legyen a molekulák abszolút konfigurációja [91].

A méréshez Jasco J-810 típusú spektropolarimétert (Jasco Inc., Japán) használ-

tam. A műszer felépítését tekintve egy egysugaras spektrofotométerre emlékeztet (16.

ábra).
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16. ábra – Cirkuláris dikroizmus spektropolariméter elvi felépítése

Az UV fényforrás (Xe-lámpa) fényét tükrök irányítják át az elsőrésen. Az 1. és a 2.

prizma és a hozzá tartozó két tükör együttesen monokromátorként működik, azaz a

készülékben két monokromátor található a szórt fény mennyiségének csökkentésére.

A készülékben levőkét prizmának különbözőaz axiális iránya, így a monokromátor-

okon átjutó fény nem csak monokromatikus, hanem síkban poláros is lesz, mégpedig

úgy, hogy a vízszintes síkban rezeg a térerősség-vektora. Ezt a síkban poláros fényt a

piezoelasztikus elven működőmodulátor fogja jobbra és balra cirkulárisan poláros

fényre felbontani. A vizsgálandó oldat egy speciális kvarc küvettában helyezkedik el,

amelynek hőmérsékletét termosztát segítségével állíthatjuk be. A mintán áthaladt cir-

kulárisan poláros fény a fotoelektron-sokszorozóba jut, ami detektálja a cirkuláris

dikroizmus jelet (∆) és/vagy az ellipticitást ().
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4.4. Szilárd komplexek vizsgálata

4.4.1. Szilárd sztatin-ciklodextrin komplexek előállítása

Az előzőekben leírt, oldatfázisú vizsgálatokon túl alacsony nedvességtartalmú,

szilárd porított komplexeket is tanulmányoztam. Ehhez a szilárd komplexek megbíz-

ható, gyors és jól reprodukálható előállítási eljárásának kidolgozására volt szükség.

Achát mozsárban elporított szilárd kiindulási komponensek homogenizált fizikai ke-

verékéhez 50l/g mennyiségűfolyadékot (desztillált vizet, vagy polimer oldatot) ad-

tam. Az így keletkezett pasztát 10 percen keresztül intenzíven kevertem. A mechani-

kai kezelés után a pasztát 60C-on, -0.90 bar vákuumban 96 órán keresztül szárítot-

tam. A keletkezett száraz terméket achát mozsárban újból elporítottam. A módszer

megfelelőségét a szilárd komplex újbóli feloldását követőspektrofotometriás vizsgá-

lattal ellenőriztem.

4.4.2. Immerziós nedvesedési hőmeghatározása

Szilárd minták hidrofil karakterének vizsgálatára jól alkalmazható módszer az

izotermikus rendszerűimmerziós mikrokalorimetria [92]. A hőeffektussal járó folya-

mat a mérési térben egymástól izoláltan elhelyezett szilárd és folyékony komponensek

elegyítésével jön létre. A gyakorlatban a szilárd mintát 15mm átmérőjűüvegampullá-

ba helyeztem, amelyet vákuum alatt leforrasztottam. Az ampulla 50 cm3 desztillált

vízzel töltött mérőfej üregébe merült, majd a lezárt mérőfejet a Setaram-Calvet MS-70

típusú készülékbe (Setaram Group, Franciaország) helyeztem.

A hőmérsékleti egyensúly beállásához 24 órás termosztálási időt biztosítottam.

Ezután az ampullát összetörve elegyítettem a két fázist. A mérőfej hőmérsékletét a

készülék 10-7 C érzékenységgel méri, miközben a beépített Peltier-Seebeck elven

működőtermoelektromos rendszer automatikusan az egyensúlyi hőmérsékletre kezdi

hűteni/fűteni a rendszert. Az egyensúlyi hőmérséklet helyreállításához szükséges hő-

mennyiséget a készülék detektora méri, ami az integrált belsőreferenciához minden

mérés előtt kalibrálásra került.
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A mérés során kapott hőintenzitás-időgörbék görbe alatti területe, valamint az

alábbi egyenlet segítségével meghatározható az immerziós nedvesedési hő(Qw)

értéke.
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ahol ik a belsőreferencia-tekercsen átfolyó áram erőssége, Rk a belsőreferencia-

tekercs ellenállása, tk a kalibráció időtartama, m a minta tömege, Pk és Pm a készülékre

jellemzőállandók, Vm és Vk a detektor elektromos erősítésének mértéke, Qm és Qk pe-

dig a minta- és a kalibrációs görbék görbe alatti területe.

4.4.3. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)

A differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) termoanalitikai módszer, mely

egyaránt alkalmas fizikai, kémiai és biológiai rendszerek vizsgálatára. A módszer lé-

nyege, hogy szabályozott hőmérsékletprogram alkalmazásával, a mintával és egy refe-

renciaanyaggal közölt energia különbségét mérjük a hőmérséklet, vagy az időfüggvé-

nyében. A minta és a referenciaanyag hőmérsékletének azonosságát elektromos telje-

sítmény kompenzáció biztosítja, miközben a hőmérséklet lineárisan nő, vagy csökken.

Ha a vizsgálandó minta hőenergiát vesz fel, vagy ad le, több, vagy kevesebb hőenergia

kell ahhoz, hogy a minta hőmérséklete megegyezzék a referencia hőmérsékletével. A

differenciális fűtésteljesítmény a hőmérséklet függvényében kerül detektálásra.

A 17. ábrán egy jellegzetes DSC-görbe látható. A görbe két alapvetőtermikus

adatról, a fázisátalakulás hőmérsékletéről és entalpiájáról egyaránt felvilágosítást ad.
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17. ábra – Egy endoterm fázisátalakulás jellegzetes DSC-görbéje és nevezetes pontjai

Az átalakulás hőmérsékletét az ábra Tc vagy Tm pontja jellemzi. Tc az alapvonal és a

csúcs felszálló ágára illesztett egyenes metszéspontja. Az átalakulási entalpia a görbe

és az alapvonal által bezárt területtel (A) arányos. Másodrendűfolyamatok átalakulási

hőmérsékletét az alapvonalon létrejövőtovábbi töréspontok jelzik (Tsec).

A DSC-méréseket PerkinElmer DSC-II típusú készülékkel (PerkinElmer Inc.,

USA) végeztem, melyhez a szilárd mintákat a 4.4.1 fejezetben leírtak szerint állítot-

tam elő.

4.4.4. Infravörös spektroszkópia

Az infravörös spektroszkópia a kémiai szerkezetazonosítás terén igen széles

körben alkalmazott technika. A módszer alapját a kémiai kötések rezgési átmenetei-

nek infravörös gerjeszthetősége jelenti. Az infravörös fénnyel besugárzott minta rez-

gési állapotváltozásai következtében fényt nyel el, ami az anyag szerkezetétől függő

jellegzetes hullámhosszon történik. A regisztrált spektrum elnyelési sávjai jellemző

módon adott vegyértékrezgéshez, illetve deformációs rezgéshez rendelhetők. A vizs-

gált molekula elnyelési sávjainak helyzete, intenzitása és szélessége alapján következ-

alapvonal

A

Tc

Tm

Tsec
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tetni lehet akár molekulák közötti kölcsönhatások (H-kötés, komplexképzés, stb.) jel-

legére és erősségére is.

Az infravörös spektrumokat Fourier-transzformációs, FT-IR PerkinElmer 1650

típusú készülékkel (PerkinElmer Inc., USA) vettem fel ún. totálreflexiós (ATR) tech-

nikával. Ezzel a módszerrel kiküszöbölhetőa transzmissziós módszerekre jellemző,

zavaró mátrix-hatás.

A vizsgálatokhoz a mintákat horizontális ATR (HATR – horizontal attenuated total

reflection) feltétre kellett felvinni, melynek reflexiós eleme egy cink-szelenid kristály

(18. ábra). A feltétre a szilárd komplexek acetonos szuszpenzióját, illetve sztatinok

acetonos oldatát vittem fel, melyek beszárítás után kellőfelületi borítottságot biztosí-

tottak a mérésekhez. Mérés előtt spektroszkópiai úton megbizonyosodtam a HATR-

feltét oldószermentességéről.

18. ábra – Az infravörös fény útja a HATR feltétben

4.4.5. Potenciális szilárd gyógyszerformák előállítása
és in vitro vizsgálata

A szilárd komplexek valós gyógyszerformában történőfelhasználhatóságát ha-

gyományos tablettákon és pezsgőtablettákon vizsgáltam. A sztatin-tartalmú tabletták

előállítása technológiai fejlesztést igényelt.

minta

tükör

kristály

a fény útja
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Hagyományos tabletták előállítása

A porított szilárd komplexek és Cellactose közvetlen préselésre alkalmas segéd-

anyag homogenizált keverékéből Oberländer excenteres tablettázógép

(Oberländer Gyula, Magyarország) segítségével, közvetlen préseléssel 10 mm

átmérőjűbélyegzőalkalmazásával készítettem a vizsgálatokhoz felhasznált tablet-

tákat. A préselést 20 darab 0,4 g átlagtömegűtablettának megfelelőmennyiségű

porkeverékből végeztem. Meghatároztam és a gyártás során ellenőriztem a

préselmények átlagtömegét (0,4 g) és törési szilárdság értékeit (átlagos tabletta tö-

rési szilárdság célérték: 70-90 N).

Pezsgőtabletták előállítása

A porított szilárd komplexek, borkősav, kálium-hidrogénkarbonát és Ludipress

(közvetlen préselésre alkalmas segédanyag) homogenizált keverékéből Dühring

excenteres tablettázógép (Dühring Maschinen Ges., Németország) segítségével

közvetlen préseléssel 25 mm átmérőjűbélyegzőalkalmazásával készítettem a

vizsgálatokhoz felhasznált pezsgőtablettákat. A préselést 20 darab 2,0 g átlagtö-

megűpezsgőtablettának megfelelőmennyiségűporkeverékből végeztem. Megha-

tároztam és a gyártás során ellenőriztem a préselmények átlagtömegét (2,0 g) és

törési szilárdság értékeit (átlagos tabletta törési szilárdság célérték: 50-70 N).

In vitro hatóanyag-felszabadulás vizsgálata

A hatóanyag-felszabadulás vizsgálatát a Ph.Hg.VIII. előírásainak megfelelő

Pharma Test PTW-II típusú kioldódás-vizsgáló készülékkel (Pharma Test

Apparatebau GmbH, Németország) végeztem, forgólapátos módszerrel, 50

ford./perc fordulatszámon. A kioldó közeg 500 ml, 37 ± 0,5 °C-ra temperált desz-

tillált víz volt. A mérés során adott időközönként 5,00 – 5,00 ml mintát vettem,

melynek térfogatát desztillált vízzel pótoltam. A minták fényelnyelését a 4.2 feje-

zetben leírt UV-spektrofotometriás módszerrel határoztam meg.
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4.5. A mérési eredmények matematikai feldolgozása

A mérési módszerek reprodukálhatósága

A mérési eredményeket bemutató fejezetben az ábrákon (függvényeken) feltünte-

tett mérési pontok legalább 3 független, párhuzamos mérés átlagai. A spektrofo-

tometriás módszerek validitását mérési feladatonként 15 párhuzamos, azonos ösz-

szetételűmintával igazoltam.

Tapasztalati szórás (s)

A mért adatok (korrigált) tapasztalati szórásának becsült értékét (s), illetve ennek

relatív értékét (s%) a kiértékelések során a (6) és (7) egyenletek alapján számol-

tam.
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ahol xi az i. minta értéke, x a mintaátlag, n pedig az elemszám.

Regresszió analízis során az egyes x-értékekhez tartozó számolt y-értékek tapasz-

talati szórásának meghatározásához a (8) összefüggést alkalmaztam.
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ahol x és y jelöli x, illetve y értékek számtani átlagát, n pedig az elemszámot.

Megbízhatósági (konfidencia) intervallum

Egy mennyiség megbízhatósági intervallumát a mérési adatokból az alábbi össze-

függés alapján határoztam meg:

n
st

xc


 (9)

ahol n az elemszám, t a Student-féle együttható, s a tapasztalati szórás, x pedig xi

mérési adatok számtani átlaga.

A disszertációban feltüntetett mennyiségek mellett „” szimbólummal jelölt kon-

fidencia intervallumok megbízhatósági szintje 95%-os.
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V. Eredmények és megbeszélés

5.1. Sztatin-CD biner rendszerek vizsgálatai

Gyógyszerhatóanyagok vízoldhatósága biológiai hasznosíthatóságuk és a terápi-

ás cél elérése szempontjából is kulcskérdés a [4]. A lovastatin és a simvastatin oldha-

tósága vízben rendkívül csekély (Slovastatin=1,5 g/ml, Ssimvastatin=2,0 g/ml),

farmakokinetikai paramétereik pedig ugyancsak kedvezőtlenek (lásd 2.2.2. fejezet).

Jól ismert, hogy különbözőciklodextrinek számos gyógyszerhatóanyag esetében sike-

resen alkalmazhatók akár a biohasznosíthatóság növelésére és uniformizálására, akár

az oldhatóság javítására [8]. Sztatin-ciklodextrin komplexek alkalmazása ezért fi-

gyelmet érdeklőgyógyszertechnológiai és terápiás előnyökkel járhat anélkül, hogy a

hatóanyag farmakodinámiáját, metabolizmusát (lásd first pass metabolizmus) és kö-

vetkezményesen a szövetszelektivitását megváltoztatnánk. Sztatinok oldhatóságának

növelése gyógyszerészeti alkalmazásukban elsődleges cél. Komplexált formában tör-

ténőbevitelük a szervezetbe megfelelően függetlenítheti a hatóanyagok in vivo

oldékonyságát a beteg étrendjétől, jóllakottságától, gasztrointesztinális státuszától.

Következésképpen, a sztatinok biohasznosíthatóságában tapasztalható jelentős egyé-

nen belüli és egyének közötti ingadozás kedvezően mérsékelhető lehet. A

megnövekedett vízoldhatóság biztosíthatja, hogy a több sztatin-származékra jellemző

intenzív first pass metabolizmus ellenére is emelhető a hatóanyagok plazma-

koncentrációja, ami főként az új terápiás indikációk által megkívánt vérszint elérését

könnyítheti meg.

5.1.1. Fázis-oldhatósági vizsgálatok

A fázis-oldhatósági kísérletek során a CD-k által szolubilizált sztatin-

töménységet a mért abszorbancia adatokból kalibrációs görbék alapján számítottam.

Tekintve, hogy a meghatározni kívánt koncentráció-tartomány akár 2 nagyságrenddel

is magasabb lehet, mint a sztatin natív oldhatósága vízben, a kalibráló egyeneseket a
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4.2 fejezetben leírtak szerint 96%-os etanolban vettem fel. A hiteles kalibrációhoz

szükséges torzításmentes spektrumokat az ott leírtak szerint ellenőriztem. Simvastatin

különbözőkísérleti körülmények között felvett UV-spektruma a 19. ábrán látható.

19. ábra – Simvastatin UV-spektruma különbözőkörülmények között

A 20/a., 20/b., 21. ábrákon lovastatin és simvastatin oldhatósági izotermáit tün-

tettem fel különbözőCD-származékok jelenlétében, T=25C-on.
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20. ábra – a., Lovastatin fázis-oldhatósági izotermái CD-oldatokban, T=25C, pH6,5
b., Simvastatin fázis-oldhatósági izotermái CD-oldatokban, T=25C, pH6,5

Az eredmények jól mutatják, hogy ciklodextrinek vizes oldataiban mindkét

sztatin-származék oldhatósága jelentősen megnövekedett. Magasabb ciklodextrin tö-

ménységeknél tízszerest meghaladó mértékben emelkedett mindkét farmakon oldható-

sága.
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21. ábra – Lovastatin és simvastatin fázis-oldhatósági izotermája RAMEB-oldatokban,
T=25C, pH6,5

Az oldhatóság növelésére hatékonynak bizonyultak a metilezett -

ciklodextrinek, különösképpen a RAMEB (21. ábra). Nagyobb töménységeknél a

RAMEB mindkét hatóanyag oldhatóságát két nagyságrenddel növelte meg. A jelenség

hátterében vélhetőleg zárványkomplex-képződés áll. Ezt a feltételezést az is alátá-

masztja, hogy az izotermák kezdeti szakasza lineáris. Az alap ciklodextrinek esetében

25 mg/ml töménységig, RAMEB esetében pedig a teljes vizsgált koncentráció-

tartományban lineáris, ún. AL-típusú izotermák 1:1 sztöchiometriájú

zárványkomplexek létrejöttére utalnak.

Az oldhatósági izotermák adatai közül külön említést érdemel a -ciklodextrinnel

képzett komplexek meglehetősen alacsony oldékonysága. A jelenség hátterében a

-CD-re jellegzetes szimmetrikus intramolekuláris hidrogénhíd-hálózat állhat (lásd

2.1.1. fejezet). A -CD alacsony saját vízoldhatósága határt szab a szolubilizációs telí-

tettségnek is. A szubsztituensek által megbontott hidrogénhíd-hálózatú metilezett -

CD-származékokkal végzett vizsgálatok is alátámasztják ezt a megfigyelést. Az álta-

lam vizsgált háromféle metilezett -CD (RAMEB, DIMEB és TRIMEB) sztatinokat

szolubilizáló hatása között nem találtam szignifikáns különbséget.

A fázis-oldhatósági vizsgálatok eredményeit, valamint a vendégmolekulát befo-

gadó ciklodextrinek méretét figyelembe véve, további vizsgálataimhoz a -

ciklodextrint és annak metilezett származékait választottam ki.
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5.1.2. A hőmérséklet és a pH hatása a komplexképzésre

A sztatinok és ciklodextrinek között lejátszódó komplexképzést 14, 25, 36 és

47C-on tanulmányoztam. Semleges kémhatású oldatban a sztatinok natív vízoldható-

sága alig növekedett a hőmérséklet emelésével, ám ciklodextrin jelenlétében oldható-

ságuk számottevően megemelkedett. Ahogyan az a 22/a-d ábrákon is látható, a komp-

lexek előállítási hőmérsékletének 14C-ról 47C-ra való növelése közel háromszoros

növekedést eredményez oldhatóságukban.

22. ábra – a., Hőmérséklet hatása lovastatin oldhatóságára -CD oldatokban, pH6,5
b., Hőmérséklet hatása lovastatin oldhatóságára RAMEB oldatokban, pH6,5
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22. ábra – c., Hőmérséklet hatása simvastatin oldhatóságára-CD oldatokban, pH6,5
d., Hőmérséklet hatása simvastatin oldhatóságára RAMEB oldatokban, pH6,5

A komplexált hatóanyagok oldhatóságának jól látható növekedése elsősorban a szabad

farmakon saját oldhatóság-növekedésének tudható be. Az 5.1.3. fejezetben bemuta-

tandó számításaink szerint a komplexek stabilitási állandói ugyanis jellemzően csök-

kennek a hőmérséklet emelkedésével, ám a hatóanyag szabad mennyiségének növeke-

dése ellensúlyozza ezt a csökkenést (lásd még 2. egyenlet).
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Élettani szempontból releváns kémhatású közegekben, mindkét sztatin-

származék valamelyest megnövekedett oldhatóságot mutatott a desztillált vizes kö-

zeghez képest. Ciklodextrint is tartalmazó oldatokban az oldhatóság további növeke-

dését értem el (23. ábra).

23. ábra – a., Lovastatin oldhatósága -CD különbözőpH-jú oldataiban
b., Simvastatin oldhatósága -CD különbözőpH-jú oldataiban

A 23/a. és 23/b. ábrákon látható eredmények tanúsága szerint mesterséges

gyomornedvben (pH=1,2) mind a lovastatin, mind pedig a simvastatin oldhatósága 40-

100%-kal nőtt a desztillált vizes -CD-oldatokhoz képest. A jelenség hátterében vél-
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hetőleg a sztatin molekulák savas közegben végbemenőkémiai átalakulása rejlik.

Szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető, hogy erősen savas pH-n a sztatinok

inaktív lakton-formája a lényegesen hidrofilebb aktív karbonsav-formává alakul át

[47], ennek magasabb az oldhatósága. A savas közegnél számottevően nagyobb oldha-

tóság-növekedést tapasztaltam mesterséges bélnedvben (pH=7,4). A béltraktus pH-ján

mindkét sztatin-származék oldhatósága több mint kétszeresére nőtt a desztillált vizes

CD-oldatokban mért értékekhez képest. A növekedés javarészt a sztatinok

sóképződésére és a stabilabb komplexek keletkezésére vezethetővissza [93].

A fázis-oldhatósági vizsgálatok eredményei egyértelműkísérleti bizonyítékot

szolgáltatnak a sztatinok és a ciklodextrinek között lejátszódó zárványkomplex-

képződésre. Az oldhatósági izotermák lineáris szakaszai arra engednek következtetni,

hogy alacsonyabb ciklodextrin-töménységeknél 1:1 sztöchiometriájú, host-guest típu-

sú zárványkomplexek keletkeznek. Figyelembe véve azonban a sztatinok kémiai szer-

kezetét és az alkalmazott ciklodextrinek komplexképzési hajlamát, egyéb mólarányú

komplexek képződése sem zárható ki egyértelműen [8].



- 59 -

5.1.3. Sztatin-CD komplexek stabilitása

A sztatin-ciklodextrin komplexek asszociációs egyensúlyának jellemzésére az

oldhatósági izotermák lineáris szakaszai alapján Iga és mtsai módszere szerint, a 10.

egyenlet alapján kiszámítottam a komplexek stabilitási állandóit [94].

)1( 10

1
11

mS
m

K


 (10)

ahol K11 az 1:1: arányú molekulakomplexek stabilitási állandója, m1 a görbe lineáris

szakaszának meredeksége, S0 pedig annak ordinátametszete.

Az így kapott K11 állandók értékei a 4. táblázatban láthatók.

4. táblázat – 1:1 mólarányú sztatin-CD komplexek stabilitási állandói
az oldhatósági görbék alapján

Hőmérséklet

[C]

Biner elegy K11

[M-1]

25 CD – Lovastatin 1.9x1023.5x101

25 CD – Simvastatin 2.1x1023.8x101

25 RAMEB – Lovastatin 1.5x1032.1x102

25 RAMEB – Simvastatin 1.7x1032.4x102

Az alkalmazott számítási módszer sajátossága, hogy az így meghatározott asszociáci-

ós állandók értéke nagymértékben függ a tengelymetszet értékétől és emiatt érzékeny

a véletlen kísérleti hibákra. Az állandók megbízhatóságának ellenőrzésére független

matematikai módszert vettem igénybe.
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A 2.1.3. fejezetben leírtak szerint, ciklodextrinek (host, „H”) és vendégmoleku-

lák (guest, „G”) közötti komplexképzéshez vezetőegyensúlyi folyamatokat általáno-

san a 2.1.3. fejezetben feltüntetett 1. egyenlet alapján lehet jellemezni:

qp HGqHpG  (1 ; lásd: 2.1.3.)

ahol p és q a komponensek sztöchiometriai mennyiségét jelöli. Az egyensúlyt leíró pq

stabilitási állandó pedig a 2. egyenlet szerint megállapítható az egyensúlyban levő

komponensek koncentrációi (aktivitásai) ismeretében:

 
  qp

qp
pq

HG

HG


 (2 ; lásd: 2.1.3.)

A kölcsönhatás résztvevőinek összkoncentrációját felhasználva, a pq állandók számí-

tógépes program alapján számíthatók [13]:

qp
pqG HGpc  (11)

qp
pqH HGqc  (12)

ahol 10 és értéke 1. [H] és [G] értéke, reális pq értékeket feltételezve, az

összkoncentrációk (cG és cH) ismeretében iterációs módszerrel meghatározható. Az

összkoncentrációk ezek után számítással meghatározott értékét (cszámított) a 13. egyen-

letbe helyettesítve, annak minimumát keressük:

 2measuredcalculated ccU  (13)

ahol U minimuma a különbözőpq értékekre vonatkozó legmegfelelőbb illesztést jel-

zi.
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Az elméletileg lehetséges szerkezetű komplexeket számításba véve, kétféle

komplexálási folyamat valószínűsíthető: vagy kizárólag 1:1 arányú (lásd 11/a. és 12/a.

egyenletek), vagy pedig 1:1 és 1:2 arányú sztatin-CD komplexek egyaránt keletkeznek

(lásd 11/b. és 12/b. egyenletek). Ennek megfelelően a 11. és 12. egyenletek az alábbiak

szerint egyszerűsíthetők:

 HGGcG 11 (11/a)

 HGHcH 11 (12/a)

  21211 HGHGGcG   (11/b)

  21211 2 HGHGHcH   (12/b)

ahol 11 az 1:1 mólarányú sztatin-CD komplexek stabilitási állandója (ezekre az állan-

dókra K11 jelölés is használatos), 12 pedig az 1:2 sztatin-CD komplexek kumulatív

stabilitási állandója. Ez esetben a második ciklodextrin belépését jellemzőK12 lépcső-

zetes stabilitási állandó a (12 = K12 ·11, vagy 12 = K12 ·K11) összefüggés alapján

számolható [13].

A fenti elméleti megfontolások alapján meghatároztam mind az 1:1, mind pedig

az 1:2 mólarányú sztatin-CD komplexek stabilitási állandóit. Az iterációs módszerrel

számított állandók értékeit az 5. táblázat tartalmazza.
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5. táblázat – Sztatin-CD komplexek iterációs módszerrel számított stabilitási állandói
különbözőhőmérsékleteken

Hőmérséklet

[C]

Biner

rendszer

11

[M -1]

K12

[M-1]

12

[M -2]

25
CD –

Lovastatin
1.86x1022.2x101 1.13x1021.5x101 2.1x1043.74x103

36
CD –

Lovastatin
1.75x1022.1x101 8.46x1011.2x101 1.48x1042.75x103

25
CD –

Simvastatin
2.88x1023.2x101 1.61x1022.1x101 4.63x1047.94x103

36
CD –

Simvastatin
2.59x1022.8x101 1.60x1022.1x101 4.14x1047.05x103

25
RAMEB –

Lovastatin
9.38x1029.3x101 2.63x1013.7x100 2.47x1044.25x103

36
RAMEB –

Lovastatin
9.00x1028.8x101 3.01x1015.2x100 2.71x1045.38x103

25
RAMEB –

Simvastatin
1.21x1031.1x102 2.38x1022.9x101 2.88x1054.38x104

36
RAMEB-

Simvastatin
7.41x1027.3x101 6.10x1018.6x100 4.52x1047.77x103

Az eredmények arra utalnak, hogy 1:2 mólarányú komplexek kialakulásának sokkal

kisebb a valószínűsége, mint az 1:1 formákénak. Emellett az 1:1 sztatin-RAMEB

komplexek stabilitása közel egy nagyságrenddel nagyobb, mint az alap -ciklodextrin

esetében.

Az iterációs módszerrel számított stabilitási állandók valamivel kisebbek, mint a

4. táblázatban feltüntetett kísérleti adatokból számolt értékek, nagyságrendjük azon-

ban megegyezik. A komplexképzés molekuláris mechanizmusára vonatkozóan ugyan

egyik módszer sem ad kellőfelvilágosítást, de elméletileg mindkét komplexforma

kialakulhat. A komplexek feltételezett szerkezetét a 24. ábra szemlélteti.
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24. ábra – a., Sztatin-CD 1:1 komplex legvalószínűbb szerkezete
b., Sztatin-CD komplex lehetséges második komplexképződési lépése
c., Sztatin-CD 1:2 komplex lehetséges szerkezete
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5.1.4. Sztatin-CD komplexek lakton/sav-szelektivitásának vizsgálata

Gyógyszerhatástani szempontból különös jelentőséggel bír az alkalmazott

sztatin-származékok aktív, savas formája (lásd 2.2.1. fejezet). Abban az esetben, ha a

sztatin-sav forma stabilabb komplexet képez ciklodextrinekkel, mint az inaktív lakton,

elvileg lehetséges, hogy a savas forma szelektíven stabilizálható vizes CD-oldatokban.

Fontos ugyanakkor rámutatni, hogy a stabilitási adatok legfeljebb 1:2 sztatin-CD

komplexek keletkezésekor, vagyis a második komplexképzési lépcsőben valószínűsí-

tik csupán a lakton/karbonsav-molekularész komplexálását, akkor is csekély stabilitási

állandó mellett. A vázolt szelektivitás ezért nehezen igazolható. A feltételezés való-

szerűségét fizikai és spektroszkópiai módszerekkel tanulmányoztam.

A laktongyűrűfelnyílásával keletkezőhidroxisav vizes közegben hidrolizál, ami az

oldatok vezetőképességének megváltozásában is megnyilvánul. Ezt a folyamatot

simvastatin -ciklodextrinnel és RAMEB-bel képezett komplexein tanulmányoztam

desztillált vizet, valamint mesterséges gyomor- és bélnedvet tartalmazó közegekben.

Az oldatok vezetőképességét OK-102/1 típusú konduktométerrel mértem (25. ábra).

25. ábra – Simvastatin-CD komplexek vezetőképessége különbözőközegekben

Az ábrából kitűnik, hogy a különbözőközegekben legfeljebb a mérési hibahatáron

belül változik az oldott komponensek vezetőképessége. A fenti hipotézis helytállósága
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esetén a CD-tartalmú közegekben az elektromos vezetés lényegesen nagyobb növeke-

dése volna várható az egykomponensűsimvastatin-oldatokéhoz képest.

A laktongyűrűfelnyílásának a molekula optikai aktivitásának változásában is meg

kellene mutatkoznia. A 26. ábrán simvastatin natív és -ciklodextrin 10 mg/ml-es

vizes oldatában felvett cirkuláris dikroizmus spektruma látható.

26. ábra – Simvastatin és CD-komplexének cirkuláris dikroizmus spektruma

A csúcsok eltérőintenzitása a farmakon oldhatóságában mérhetőkülönbségekkel ma-

gyarázható. Egyértelműen látható azonban, hogy a spektrum három jellegzetes maxi-

muma mindkét rendszer esetében megegyezik.

A két független mérési módszerrel kapott eredményekből arra lehet következtetni,

hogy a sztatinok ciklodextrinnel képzett komplexei vizes közegben nem mutatnak

szignifikáns szelektivitást a sztatinok hidroxisav-formáira, vagyis a hidrolitikus

egyensúly nem változik meg számottevően a CD-tartalmú közegekben.
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5.1.5. Sztatin-CD komplexek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiával

Az előzőfejezetekben bemutatott eredmények alapján látható, hogy oldhatósági

és spektroszkópiai vizsgálatok egyaránt alátámasztják a sztatinok és a ciklodextrinek

közötti zárványkomplex-képződést. Mindazonáltal ezek a vizsgálati módszerek nem

szolgáltatnak közvetlen információt a komplexek molekuláris szerkezetéről. Szüksé-

ges volt ezért egy alkalmas szerkezetvizsgálati módszer igénybevétele.

A 1H-NMR spektroszkópiás vizsgálatok lehetőséget kínáltak:

o a kémiai eltolódás változásainak detektálására (, komplexképzés által indu-

kált eltolódás)

- gyakran kisebb, mint 0,1 ppm változás is szignifikáns lehet a vendég-

molekulában

- a legnagyobb érték a bezárt molekularészben várható

o pontos térszerkezeti információk rögzítésére 2D-ROESY keresztcsúcsok alap-

ján, ahol a kölcsönható molekularész nagy biztonsággal azonosítható

o a diffúziós együttható CD hatására történőváltozásának vizsgálatára (DOSY),

aminek jelentős változása akkor mutatható ki, ha a vendégmolekula hidrodi-

namikai sugara megváltozik a CD hatására

A 27. ábrán simvastatin teljes 1H-NMR és 13C-NMR jelhozzárendelése látható. A

spektrum felvétele deuterált metanolban történt. Komplexképzés esetén a simvastatin

releváns csoportjainál kémiai eltolódás változását valószínűsíthetjük.
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27. ábra – Simvastatin teljes 1H- és 13C-NMR jelhozzárendelése CD3OD-ban

A ciklodextrin-komplexek vizsgálata vizes közegben történt. Emiatt a simvastatin 1H-

NMR spektrumának felvételére nehézvízben is szükség volt. Ez a spektrum a 28/a.

ábrán látható.

28. ábra – a., D2O-ban mért telített simvastatin-oldat 1H-NMR spektruma
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A 28/b. ábra pedig a simvastatin natív és -CD jelenlétében mérhetőrészleges

jelhozzárendelése látható, nehézvizes közegben.

28. ábra – b., -CD hatására bekövetkezőkémiai eltolódás-változás () simvastatin D2O-
oldatában

Az ábrán sematikusan jelzett karbonil-csoporton mérhetőkémiai eltolódás-változás

egyértelműen zárványkomplex képződésére utal, ám a keletkezőkomplexek szerkeze-

téről valós információt a kétdimenziós ROESY-NMR spektrumok adhatnak. A 29.

ábrán simvastatin nehézvízben és 13mM -CD jelenlétében mért 2D-ROESY-

spektrumát tüntettem fel.
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29. ábra – Simvastatin és-CD 2D-ROESY spektruma, D2O-ban

A simvastatin 28/b. ábrán jelzett karbonil-ágának metilcsoportjai és a -CD belső

üregében levőhidrogének közötti keresztcsúcsok intermolekuláris térközelséget iga-

zolnak. Elmondható tehát, hogy a 24/a. ábrán elméleti megközelítésből feltételezett

szerkezet létrejöttét egyértelműen sikerült igazolni: a zárványkomplex-képzés során,

1:1 arányú komplexek létrejöttekor tehát a sztatinok karbonil-csoportja lép be a

ciklodextrinek üregébe.
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5.2. Egyéb komponenst is tartalmazó sztatin-CD

terner rendszerek vizsgálatai

A korábbi fejezetekben vázolt eredményekből látható, hogy különbözőkémiai

szerkezetűciklodextrinek sztatinokkal történőzárványkomplex-képzése jelentős old-

hatóság-növekedésben nyilvánul meg. Elméleti és gyakorlati szempontból is fontos az

a kérdés, hogy egy sztatin-CD biner rendszerhez adott harmadik komponens milyen

módon és mértékben befolyásolja az oldott molekulák közötti kölcsönhatásokat. Fel-

merül a kérdés, hogy

- létrejön-e kompetíció a „harmadik” vendégmolekula és a sztatinok között a

ciklodextrin üregéért,

- különbözőkémiai szerkezetűanyagok hogyan hatnak a komplexképzésre, és

- kolloidális adalékok mutatnak-e valamilyen jellegzetes sajátságot a kismoleku-

lákhoz képest.

5.2.1. Kolloidok hatása a komplexképzésre

Sztatin-CD komplexek oldatához adott harmadik komponens megjelenése elmé-

letileg a ciklodextrin üregéért folyó „klasszikus” kompetícióhoz vezethet. Egy ilyen

folyamat eredményeképpen a sztatinok látszólagos oldhatóságának csökkenése volna

megfigyelhetőa biner rendszerekhez képest.

A 30. ábrán a lovastatin N-etil-2-pirrolidon (NEP) hatására bekövetkezőoldha-

tóság-változását tüntettem fel CD-oldatokban.
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30. ábra – NEP hatása a lovastatin oldhatóságára RAMEB-oldatokban, T=70C /25C, pH6,5

Az ábrából kitűnik, hogy a sztatin-CD biner rendszerhez adott NEP számottevően

csökkenti a farmakon oldhatóságát, ami feltehetőleg a CD-üregért folytatott versengés

következménye. Ezt támasztja alá az a megfigyelés is, hogy magasabb adaléktömény-

ségeknél nagyobb mértékben csökken a sztatinok látszólagos oldhatósága. A jelenség

molekuláris hátterében a hatóanyag szolubilizálásának gátlása, és/vagy komplexből

történőkiszorítása állhat. A megfigyelt jelenség mértékét és jellegét tekintve is meg-

egyezősimvastatin, illetve -ciklodextrin jelenlétében, sőt NEP helyett N-metil-

pirrolidont (NMP-t) alkalmazva szintén ugyanilyen folyamat detektálható.

Vinil-pirrolidon egységekből felépülőPVP-t adagolva a sztatin-CD biner rend-

szerekhez, azonban az előzőekkel ellentétes jelenség figyelhetőmeg. A 31/a-d. ábrá-

kon az egyes sztatin-származékok oldhatóságát tüntettem fel PVP-sztatin-CD hármas

rendszerekben.



- 72 -

31. ábra – a., PVP hatása lovastatin oldhatóságára CD-oldatokban
b., PVP hatása simvastatin oldhatóságára CD-oldatokban

PVP hatására -CD jelenlétében, a polimer-koncentrációtól függően, 5-30%-os oldha-

tóság-növekedés érhetőel mind lovastatin, mind pedig simvastatin esetében.
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31. ábra – c., PVP hatása lovastatin oldhatóságára RAMEB-oldatokban
d., PVP hatása simvastatin oldhatóságára RAMEB-oldatokban

Szolubilizáló képességét tekintve a RAMEB számottevően kedvezőbb komplexképző

partner a vizsgált sztatinok számára. Vizsgálataim szerint PVP jelenlétében is megmu-

tatkozik ez az előny: a kolloid komponens hatására akár 50%-ot is meghaladó mérték-

ben növekedhet a farmakonok oldhatósága.

Fontos hangsúlyozni, hogy az előzőekben vizsgált terner rendszereket előállításuk

során a 4.3.1. fejezetben ismertetett módon hőkezeltük. Az ilyen rendszerekben meg-
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figyelhetőoldhatóság-növekedés feltételezhetően nem tekinthetővalódi egyensúly-

nak, sokkal inkább egyfajta „befagyott”, metastabil állapotnak. Ezt támasztja alá az a

megfigyelés is, hogy a 25C-on készített terner rendszerekben nem volt mérhetőold-

hatóság-növekmény, sőt az alacsonyabb hőmérsékleti csúcsot alkalmazó hőkezelési

programok esetében is lényegesen kisebb effektus volt megfigyelhető. Az általam

vizsgált hőmérsékleti tartományban az oldhatóság-növekedés a hőkezelési csúcsérték-

kel arányosnak bizonyult (6. táblázat).

6. táblázat – Hőkezelés hatása lovastatin oldhatóságára sztatin-CD-PVP hármas rendszerekben

Hőm. csúcs.
PVP

töménység
[mg/ml]

Oldhatóság-
növekedés

vízben
[%]

Oldhatóság-
növekedés,
2.0 mg/ml
RAMEB
oldatban

[%]

Oldhatóság-
növekedés,
2.7 mg/ml
RAMEB
oldatban

[%]

Oldhatóság-
növekedés,
4.0 mg/ml
RAMEB
oldatban

[%]

0,05 <1 <1 1,6 0,5 0,9 0,7

0,10 <1 <1 3,2 0,5 4,1 0,725C

0,20 <1 <1 2,7 0,5 3,7 0,7

0,05 <1 1,.6 0,3 2,2 0,7 <1

0,10 <1 3,5 0,3 7,6 0,7 2,4 0,947C

0,20 1,2 0.1 4,2 0,3 9,6 0,7 5,1 0,9

0,05 2,5 0.2 4,2 0,5 13,3 0,8 42,1 1,1

0,10 3,1 0.2 7,0 0,5 15,9 0,8 40,5 1,170C

0,20 3,8 0.2 9,1 0,5 16,3 0,8 48,0 1,1

A bemutatott eredmények egyértelműen rámutatnak, hogy megfelelőkörülmények

között oldott makromolekulák jelentősen képesek befolyásolni a ciklodextrinek

komplexképzését. A 31/a-d. ábrákon szemléltetett oldhatósági izotermák alapján, az

5.1.3 fejezetben leírtak szerint, Iga és mtsai módszere alapján megbecsülhetők a poli-

mert is tartalmazó komplexek stabilitási állandói [94]. Ez az elméleti megközelítés
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ugyanakkor csak becslésnek tekintendő, hiszen a módszert eredetileg host-guest típusú

biner komplexképzésre alkalmazták. Összehasonlítás céljából azonban megállapítható,

hogy a lovastatin-RAMEB-PVP terner rendszerben kialakuló komplexek kumulatív

stabilitási állandója 0,20 mg/ml polimer töménységnél elérheti a

K 6,5 ·103 M-1 értéket.

A jelenség molekuláris hátterének megértéséhez fontos rámutatni a fejezet ele-

jén jelzett különbségre a NEP/NMP monomer-analógokhoz képest. Polimert tartalma-

zó terner rendszerekben a kolloid komponens minden bizonnyal más módon befolyá-

solja a komplexképzést, mint kismolekulájú analógjai. Loftsson és mtsai hívták fel

elsőként a figyelmet arra a jelenségre, hogy ciklodextrinek jelenlétében egyes

vízoldékony makromolekulák megnövelhetik bizonyos vendégmolekulák oldhatósá-

gát, amit ún. terner komplexek keletkezésének tulajdonítottak [95]. Más szerzők

vízoldékony polimerek tenzidoldatok szolubilizációs képességét növelő hatásáról

számoltak be [96]. A tenzid-polimer kölcsönhatások lehetséges mechanizmusaként az

egyedi tenzidmolekuláknak a polimerláncon történő„egyszerűszorpcióját”, illetve

„polimer-asszociátum komplexek” kialakulását valószínűsítették. Utóbbi lehetőség

gyakorlatilag az oldószerben kialakult micellák és a polimerláncok közötti komplex-

képzést jelenti [97]. A lehetséges kölcsönhatások felvázolásán kívül azonban

farmakon-ciklodextrin-polimer típusú terner rendszerek szerkezetének és kialakulásuk

mechanizmusának részletes felderítésére mindmáig nem került sor.
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5.2.2. Sztatin-CD-polimer elegyek spektroszkópiás vizsgálatai

A terner elegyekben lejátszódó folyamatok molekuláris hátterének megértéséhez cél-

szerűvolt elsőként a polimernek és monomer analógjainak ciklodextrinekkel mutatott

páronkénti kölcsönhatását megvizsgálni.

Az oldhatósági vizsgálatok eredményei közvetett módon a PVP monomer-

analógjainak klasszikus versengésére utaltak a ciklodextrinek üregéért. A kismoleku-

lájú analógok belépését az üregbe NMR-spektroszkópiával vizsgáltam. A 32. ábrán az

NMP teljes jelhozzárendelése látható nehézvízben, továbbá piros színnel feltüntettem

a ciklodextrin, rózsaszínnel pedig a sztatin-ciklodextrin komplexek hatására bekövet-

kezőkémiai eltolódás-változások () értékét is.

32. ábra – NMP teljes 1H-NMR D2O-ban, CD és simvastatin jelenlétében

Az NMP hidrogénjein bekövetkezőkémiai eltolódás-változás következetesen detek-

tálható ugyan, ám mértéke csekély. A simvastatin értékei felől vizsgálva a rend-

szert, NMP hozzáadásával hasonló nagyságrendű effektust tapasztalhatunk
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(≈0.005). Mindezek kis stabilitású komplexek jelenlétére utalnak, akárcsak az,

hogy 2D-ROESY spektrumokon sem detektálható egyértelműkeresztcsúcs a releváns

hidrogének között.

Ilyen esetekben a gyenge kölcsönhatások, így a kis stabilitású komplexek jellemzésére

is jól alkalmazható a diffúziós együttható változásán alapuló DOSY-NMR módszer. A

7. táblázatban az NMP-t is tartalmazó rendszerek DOSY-val meghatározott diffúziós

együtthatóit tüntettem fel.

7. táblázat – DOSY-módszerrel mért diffúziós együtthatók NMP-tartalmú rendszerekben

Összetétel

HDO

referencia

[10-10 m2/s]

NMP

[10-10 m2/s]

CD

[10-10 m2/s]

Simvastatin

[10-10 m2/s]

NMP 22,0 ± 0,3 9,5 ± 0,3 - -

NMP + CD 22,0 ± 0,3 8,4 ± 0,6 3,3 ± 0,3 -

NMP + CD +

Simvastatin
22,0 ± 0,3 8,5 ± 0,6 3,2 ± 0,2 3,2 ± 0,2

Az NMP diffúziós együtthatójának ilyen mértékűváltozása egyértelműen alátámasztja

a gyenge asszociációs kölcsönhatás létrejöttét valószínűsítőkorábbi mérések eredmé-

nyeit. A monomer analóg tehát valóban verseng a ciklodextrin üregéért, ennek kö-

szönhetően csökkenti hármas rendszerekben a sztatinok látszólagos oldhatóságát.

A kismolekulájú analóg után a -ciklodextrin PVP-vel mutatott kölcsönhatását

spektrofotometriás módszerrel vizsgáltam. Ennek során adott töménységűCD-

oldathoz növekvőmennyiségben PVP-t adtam és megmértem az oldat látszólagos

polimer-koncentrációját. A 33. ábrán az ismert hozzáadott PVP-töménység függvé-

nyében a detektálható PVP-koncentrációt tüntettem fel. Komplexképzés esetén a lát-

szólagos érték negatív eltérése valószínűsíthető.
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33. ábra – PVP kölcsönhatása -ciklodextrinnel

Az ábrán látható eredmények azt jelzik, hogy a kísérleti körülmények között a látszó-

lagos polimer töménység csak rendkívül kis mértékben csökken. Mindez arra utalhat,

hogy a ciklodextrin a polimer szegmenseivel nem, vagy csak nagyon kis stabilitású

zárványkomplexeket képez.

A pontos molekuláris mechanizmus felderítésére NMR-spektroszkópiás mód-

szereket vettem igénybe. A 34. ábrán a PVP teljes 1H-NMR és 13C-NMR jelhozzáren-

delése látható. A spektrum felvétele nehézvízben történt.

34. ábra – PVP teljes 1H- és 13C-NMR jelhozzárendelése D2O-ban
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Komplexképzés esetén, hasonlóan a sztatinokhoz, a releváns csoportok kémiai eltoló-

dásának változását valószínűsítenénk. A PVP -ciklodextrin jelenlétében felvett

spektruma azonban nagyfokú egyezést mutat a kémiai eltolódás értékeiben (35. ábra).

35. ábra – PVP teljes 1H-NMR jelhozzárendelése-CD jelenlétében, D2O-ban

Az ábrából kitűnik, hogy a PVP kémiai eltolódásai nem (< 0,01 ppm) változnak

meg -CD hozzáadására. Ez a megfigyelés szintén alátámasztja azt a feltevést, misze-

rint a -CD és a PVP szegmensei között valószínűleg nem alakulnak ki klasszikus

zárványkomplexek.

A hipotézis további ellenőrzését simvastatint, -CD-t és PVP-t egyaránt tartalmazó

hármas rendszerekben végeztem. A terner elegy 1H-NMR vizsgálata szintén nehéz-

vízben történt, a spektrum a 36. ábrán látható.
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36. ábra – Simvastatin-CD-PVP hármas rendszer 1H-NMR spektruma D2O-ban

A spektrumon jól elkülöníthetőek az egyes komponensek jelei, bár a kis kémiai elto-

lódású simvastatin-jelek csak 2D-spektrumokból azonosíthatók. A simvastatin terner

elegyekben mért kémiai eltolódásait így ábrázolva látható, hogy az értékek jól egyez-

nek a simvastatin-CD biner rendszerben mértekkel (5.1.5. fejezet), ami azt valószí-

nűsíti, hogy a PVP jelenlététől függetlenül is biner sztatin-CD komplexek keletkeznek

(37. ábra).

37. ábra – Simvastatin 1H-NMR jelhozzárendelése CD és PVP jelenlétében, D2O-ban
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A PVP-t is tartalmazó hármas rendszereket 2D-ROESY módszerrel tanulmányozva a

38. ábrán látható spektrumot kaptuk.

38. ábra – Simvastatin-CD-PVP terner rendszer ROESY-spektruma
(1D vetületben, a CD belsőhidrogénjeivel)

Látható, hogy a CD H3 és H5 belsőhidrogénje csak a simvastatin metilcsoportjaival

ad térközelségi csúcsot, a PVP-vel nem.

A spektroszkópiai vizsgálatok az alábbi négy független kísérleti eredményre vezettek:

- a fotometriás mérés szerint nem, illetve alig csökken a látszólagosan detektál-

ható PVP-mennyiség CD oldataiban;

- CD jelenlétében a PVP releváns hidrogénjeinek kémiai eltolódása nem válto-

zik (< 0,01 ppm);

- simvastatin-CD-PVP terner elegyek a simvastatin kémiai eltolódás-változása

megegyezik a biner sztatin-CD rendszerben tapasztaltakkal;

- simvastatin-CD-PVP hármas elegyben 2D-ROESY módszerrel nem volt ki-

mutatható térközelség a PVP és aCD belsőhidrogénjei között.
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Mindezek arra engednek következtetni, az NMP monomer analóggal szemben a

PVP nem a host-guest típusú komplexképzés direkt befolyásolásával fejti ki

oldhatóságnövelőhatását.

Mivel a polimer és monomer analógjainak kémiai karaktere között nincs számottevő

különbség, joggal feltételezhető, hogy a hatásért a polimer kolloid jellege tehetőfele-

lőssé. Ezt a hipotézist kolloidfizikai vizsgálati módszerek segítségével vizsgáltam to-

vább.

5.2.3. Ciklodextrint tartalmazó biner és terner elegyek
felületaktivitásának vizsgálata

Sztatin és ciklodextrin biner elegyeivel, valamint PVP-t is tartalmazó rendsze-

rekben az oldott komponensek közötti páronkénti kölcsönhatások jobb megismerésére

terner vizes oldataik felületaktivitását vizsgáltam. A 39. ábrán csak ciklodextrint,

ciklodextrint és sztatint együttesen, valamint ciklodextrint, sztatint és polimert egy-

aránt tartalmazó vizes oldatok folyadék/gőz határfelületi feszültségének változását

tüntettem fel a CD-töménység függvényében.

39. ábra – Vizes oldatok felületaktivitása simvastatin, ciklodextrin és PVP jelenlétében,
T=25C, pH6,5
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Az oldatok felületi feszültségét alapvetően desztillált vizes közegben mértem. Annak

igazolására, hogy a fiziológiás szempontból releváns közegekben is hasonló változá-

sok történnek, mint a komplexek vizes oldataiban, mesterséges bélnedvben is megha-

tároztam a folyadék/gőz határfelületi feszültségeket (40. ábra).

40. ábra – Simvastatint és CD oldatok folyadék/gőz határfelületi feszültsége
mesterséges bélnedvben, T=25C, pH6,5

Látható az ábrán, hogy a csak ciklodextrint tartalmazó rendszerekben a RAMEB ön-

magában kismértékűfelületaktivitást mutat. Az oldott simvastatin-ciklodextrin komp-

lexek ugyanakkor jelentős mértékben csökkentik az oldatok felületi feszültségét: a

különbség mintegy 15-25 mJ/m2. Polimert is tartalmazó hármas rendszerekben a biner

komplexek hatásához képest nem tapasztalható további lényeges különbség az oldott

komponensek felületaktivitásában.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a simvastatin és a ciklodextrin molekulák kö-

zött lezajló komplexképződés felületaktív asszociátumok keletkezésére vezet. A fo-

lyamat során kialakuló sztatin-CD komplexek egységei vélhetően felhalmozódnak az

oldat/levegőhatárfelületen. Így az amfifil karakterűkomplexek számottevőhatárfelü-

leti felhalmozódása lesz az oka annak, hogy a farmakon-CD asszociátumok jelentősen

csökkentik a víz felületi feszültségét.
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A komplexképzés által indukált felületaktivitási jelenség a makromolekulás ol-

datokban megfigyelt hatóanyagoldhatóság-növekedés mechanizmusának értelmezése

szempontjából kulcsfontosságú lehet. A ciklodextrinek megnövekedett szolubilizáló

képessége hátterében valószínűsíthetően terner asszociátumok kialakulása állhat. Az

oldhatósági vizsgálatokban alkalmazott „hőtorna” emelt hőmérsékletű(70C) szaka-

szában az asszociációs egyensúly a komplex képződésének irányába tolódik el, ami-

nek következtében a sztatin-CD egységek koncentrációja megnő. A kialakuló amfifil

karakterűkomplexek a tenzidekhez hasonlóan, az oldott makromolekulák láncain

szorbeálódhatnak oly módon, hogy a komplexek hidrofób része kötődhet a polimer

molekulához [86]. Az oldatban maradt szabad komplexek töménysége így nem külön-

bözik lényegesen az adott hőmérsékleten jellemző, polimermentes egyensúlyi kon-

centrációjukhoz képest. Az oldatban levőkomplexek összkoncentrációja természete-

sen a szabad és a polimerlánchoz kötött formák összegéből adódik.

Összegzésként elmondható, hogy a vizsgált alacsony CD-töménységeknél, ahol a

ciklodextrin molekulák közötti önasszociáció elhanyagolható mértékű, a tenzid mole-

kulák polimerláncokhoz történőkötődéséhez hasonló, „egyszerűszorpciós” mecha-

nizmus valószínűsíthetőa vizsgált rendszerek esetében is, ami szupramolekuláris

szerkezetűsztatin-CD-polimer terner komplexek kialakulásához vezethet [98].

A makromolekulás kolloidok alkalmazása tehát célszerűen növelheti a vizsgált

sztatinok biohasznosíthatóságát. Fontos továbbá, hogy a tanulmányozott

szupramolekuláris egységek preferáltan kötődhetnek különféle biológiai membránok-

hoz, ami hozzájárulhat a hatóanyagok biofarmáciai paramétereinek kedvezőbefolyá-

solásához (liberáció, abszorpció, étel-interakciók, stb.)[95].



- 85 -

5.2.4. Kölcsönhatások sztatinok, CD-k és kismolekulák terner elegyeiben

Makromolekulákon kívül számos kismolekulájú segédanyagot alkalmaznak a

gyógyszertechnológiában. A felhasználás célja lehet többek közt a hatóanyagok fizi-

kai-kémiai paramétereinek és/vagy biofarmáciai viselkedésének befolyásolása. A

sztatin-ciklodextrin rendszerekhez adott harmadik komponens hatását a farmakon old-

hatóságára makromolekulák jelenlétében az előzőfejezetben ismertettem. Rámutattam

továbbá, hogy az alkalmazott polimer kémiai szempontból monomer analógja versen-

gést folytat a ciklodextrin üregéért. Valószínűsíthetőtehát, hogy megfelelőkémiai

szerkezetűkis- és makromolekulás adalékokkal célszerűen befolyásolható lehet a

ciklodextrinek komplexképzése, ezáltal szolubilizációs képessége is. Kísérleti mun-

kám során emiatt célszerűnek mutatkozott kismolekulájú adalékoknak a komplexkép-

zésre gyakorolt hatását is megvizsgálni.

Ciklodextrinek terner oldataiban végzett kutatások két fontos vegyületcsoportra

hívták fel a figyelmet:

- Pharr és mtsai megfigyelései szerint a hidrogénkötéseket bontó vegyületek je-

lentősen képesek megnövelni a -ciklodextrin alacsony oldhatóságát vizes kö-

zegekben [99];

- Fenyvesi és mtsai kimutatták, hogy a hidroxisavak egyrészt kis stabilitású

zárványkomplexet képeznek ciklodextrinekkel, másrészt pedig jelentősen ké-

pesek módosítani a -ciklodextrinek intra- és intermolekuláris hidrogénhíd-

szerkezetét [100]. Ezek mellett bizonyos gyógyszermolekulák ciklodextrines

szolubilizációját is kedvezően befolyásoló kutatási eredmények is napvilágot

láttak [101].

A sztatin-ciklodextrin komplexekkel végzett kísérleteimet ezért karbamidot, valamint

borkősavat is tartalmazó rendszerekre is kiterjesztettem.

A 41/a-b. és 42. ábrákon látható diagramokon lovastatin oldhatóság-változását

tüntettem fel karbamidot és borkősavat tartalmazó CD-oldatokban, ahol a CD tömény-

sége 0 – 7 mg/ml tartományba esett.
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41. ábra – a., Karbamid hatása simvastatin oldhatóságára 7,00 mg/ml-ciklodextrin jelenlétében,
T=25C, pH6,5

41. ábra – b., Karbamid hatása lovastatin oldhatóságára-ciklodextrin jelenlétében,
T=25C, pH6,5
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42. ábra – Borkősav hatása lovastatin oldhatóságára -ciklodextrin jelenlétében,
T=25C, pH6,5

Ahogyan az ábrákból is kitűnik, számottevőhatóanyagoldhatóság-növekedést lehetett

elérni mindkét adalékkal. Karbamid jelenlétében simvastatinnal akár 150%-os,

lovastatin esetében 50-80%-os, míg borkősavval közel 25%-os növekmény érhetőel.

Fontos megemlíteni, hogy egyik adalék esetében sem volt szükség a polimernél ismer-

tetett hőkezelés alkalmazására, vagyis az oldhatóság-növekedés már 25C-on megmu-

tatkozott.

Jelen vizsgálataim eredményei alapján nem adható egyértelműválasz arra a kér-

désre, hogy a sztatin-ciklodextrin biner rendszerek vizes oldataihoz adott harmadik

komponens hogyan befolyásolja a zárványkomplexek képződésének molekuláris me-

chanizmusát. Annak ellenére, hogy hasonló hatás érhetőel kis- és nagymolekulájú

adalékokkal is, a létrejövőszupramolekuláris rendszerek keletkezési módja és felépí-

tése minden bizonnyal különböző. A sztatin-CD komplexek amfifil karakterének felté-

telezhetően kulcsszerepe van a kolloidokkal megfigyelt kölcsönhatásokban. A terner

rendszerekben megfigyelt oldhatóság-növekedés szupramolekuláris asszociátumok

képződésére vezethetővissza. Kismolekulájú adalékok esetén a jelenség hátterében

valószínűleg egyrészt a ciklodextrinek hidrogénhíd-hálózatának megbontása, másrészt

a kismolekulák és az amfifil sztatin-CD egységek közötti külsőszférás szekunder

komplexképzés állhat [100, 102, 103, 104]. Makromolekulás oldatokban pedig az

amfifil komplexek szorpciós folyamatok révén kötődhetnek meg a polimerláncokon.
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5.3. Szilárd sztatin-CD komplexek vizsgálatai

Az oldatfázisú vizsgálatok számos alapvetőkérdésre, mint például a komplex-

képzés jellege, a komplex szerkezete és stabilitása, választ szolgáltattak.

Gyógyszertechnológiai felhasználásuk szempontjából érdemes megvizsgálni, a szilárd

komplexek szerkezeti, kolloidfizikai és biofarmáciai tulajdonságait.

5.3.1. Sztatin-CD biner rendszerek mikrokalorimetriás vizsgálata

Szilárd minták immerziós entalpiájának meghatározása alkalmas lehetőséget kí-

nál bonyolultabb összetételűés szerkezetűmolekulakomplexek nedvesedési tulajdon-

ságainak tanulmányozására. Ebből a szempontból alapvetőfontosságú (a 4.4.1. feje-

zetben leírt módszerrel előállított) szilárd sztatin-CD komplexek hidrofil karakterének

adekvát jellemzése. Fontos kérdés az is, hogy a szilárd minták újbóli feloldása során

megmaradnak, vagy megváltoznak-e a farmakon kedvezőbb oldhatósági jellemzői.

A vákuumban szárított és tárolt szilárd porított minták nedvesedési tulajdonságainak

jellemzésére mikrokalorimetriás módszerrel, desztillált vizes közegekben meghatároz-

tam azok immerziós entalpiáját. A kapott eredményeket a 8. táblázatban foglaltam

össze.

8. táblázat – Különbözőösszetételűszilárd minták immerziós entalpiája (Qw) vízben

Összetétel
Qw

(J/g)

Simvastatin 12,3 0,5

1,2mM -CD 36,1 0,4

1,2mM RAMEB 53,0 0,4

1,2mM -CD + Simvastatin 89,6 0,3

1,2mM RAMEB + Simvastatin 81,2 0,3

1,2mM -CD + Simvastatin

+ 100 mg/l PVP K30
91,1 0,3
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Az eredmények azt mutatják, hogy a rendkívül hidrofób simvastatin immerziós ental-

piája igen alacsony, míg a vízoldékony -ciklodextrin és a vízben bőségesen oldható

RAMEB entalpia értékei 3-5-ször magasabbak. Az egykomponensűmintákhoz képest

azonban a sztatint tartalmazó két-, és háromkomponensűszilárd komplexek nedvese-

dési entalpiája kiugróan magas. A többkomponensűkomplexek entalpia értékei a tisz-

ta hatóanyagéhoz képest mintegy hétszer nagyobbak, de még a jó vízoldhatóságú

ciklodextrinekhez képest is több mint kétszeres a komplexált hatóanyag immerziós

entalpiájának növekedése.

Mindebből megalapozottan lehet arra következtetni, hogy a komplexált hatóanyag

oldékonyság-növekedése a szilárd halmazállapotú minták hidrofil karakterének erősö-

désében is megmutatkozik. Ezek a változások igen előnyösek lehetnek a készítmény

tablettázhatósága és perorális adagolása szempontjából is.
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5.3.2. Sztatin-CD komplexek szerkezetvizsgálata IR spektroszkópiával

A szilárd halmazállapotú sztatin-ciklodextrin komplexek szerkezeti jellemzésére

olyan kísérleti módszereket választottam, amelyek alkalmasak szilárd minták vizsgá-

latára is és információt nyújtanak a molekulák közötti kölcsönhatásokról. A sztatinok

és a ciklodextrinek közötti molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára infravörös spekt-

roszkópiai méréseket végeztem.

A 43/a-c. ábrákon lovastatin -ciklodextrin komplexének IR-spektrumai láthatók.

43. ábra – a., Lovastatin, CD és lovastatin-CD komplexek ATR-IR spektruma
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43. ábra – b., c., Lovastatin,CD és lovastatin-CD komplexek ATR-IR spektrumai

A spektrum sávjaihoz irodalmi adatok alapján rendeltem az egyes vegyérték- és de-

formációs rezgéseket (9. táblázat) [105, 106, 107].
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9. táblázat – CD és lovastatin infravörös spektrumain levőfőbb abszorpciós sávok helye

és a sávokhoz rendelt rezgéstípusok

Komponens
Hullámszám

[cm-1]
Rezgéstípus

1001, 1026, 1053
vegyérték

(C – O, primer OH)

1079
vegyérték

(C – O, szekunder OH)

CD

2850, 2922
vegyérték

(CH2)

972
vegyérték

(C – OH)

1040, 1080
deformációs

(lakton C – O – C)

1696, 1710, 1721
vegyérték

(lakton és észter-karbonil)

2876, 2930, 2965
vegyérték

(metil és metilén C – H)

3015
vegyérték

(C == C – H)

Lovastatin

3538
vegyérték

(C – OH)

Az infravörös spektrumok kiértékelése alapján az főbb következtetések vonhatók le:

- A komplexált hatóanyag és a szabad lovastatin IR-spektruma között nincs lé-

nyeges eltérés a csúcsok számát és helyét tekintve. Mindez a korábbi eredmé-

nyekkel összhangban arra utal, hogy kovalens jellegű, erős kémiai kölcsönha-

tás nem alakul ki a vendég- és gazdamolekulák között. A komplexben levő

sztatin jellegzetes sávjainak intenzitása kisebb, mivel túlsúlyban van a szabad

ciklodextrin komponens.

- A 43/c. ábrán látható, hogy a CD keskenyebb és szélesebb peremét szegélye-

zőprimer és szekunder OH-csoportok abszorpciós sávjai a komplexben nem
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jelennek meg, illetve eltolódnak. Ez arra utalhat, hogy ezen csoportok szabad

deformációja a komplexben némileg gátolt.

- A 43/a. ábrán 3280 cm-1 körül szélesen ellapuló abszorpciós sáv irodalmi ada-

tok szerint a víz vegyértékrezgéseinek tartománya [108, 109]. Az a tény, hogy

ez a sáv csak tiszta ciklodextrin esetében jelenik meg, közvetett módon arra

engedhet következtetni, hogy a komplexképzés során az üregbe belépőven-

dégmolekula kiszorítja a korábban az üregben helyet foglaló vízmolekulákat.

Összességében elmondható, hogy egy független spektroszkópiás módszerrel is

sikerült bizonyítékokat szerezni a sztatin-ciklodextrin komplexek szerkezetére és szi-

lárd formában történőlétezésére vonatkozóan.
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5.3.3. Sztatin-CD biner rendszerek DSC-vizsgálatai

A szilárd sztatin-ciklodextrin komplexeket termoanalitikai módszerrel is vizs-

gáltam. A differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) módszer célszerűen alkalmazha-

tó különbözőkristályszerkezetűés amorf szilárd vegyületek szerkezetének tanulmá-

nyozására a fázisátalakulási hőmérsékletek követésével, illetve a fázisátalakulásokat

kísérőentalpiaváltozások kvantitatív meghatározásával. A kalorimetriás vizsgálatok-

hoz elektronikus (szoftveres) negatív visszacsatolású, ún. "power compensated" elven

működőkalorimétert használtunk, amely az ELTE Anyagfizikai Tanszékén továbbfej-

lesztett PerkinElmer DSC-II típusú modell. A berendezés vezérlése és az adatgyűjtés

számítógéppel történt real-time Linux operációs rendszerrel. Ez tette lehetővé mintegy

10kHz frekvenciával az adatgyűjtést és a vezérlést (átlag ill. differenciális hőmérsék-

let).

A mérést 25 – 250C hőmérséklet-tartományban, 10 C/perc fűtési sebességgel

végeztük. A 44/a-c. ábrákon a simvastatin, a -ciklodextrin és a simvastatin-CD

komplex DSC-görbéi láthatók szoftveresen kiértékelt alapvonalra illesztve.

44. ábra – a., -ciklodextrin DSC-görbéje
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44. ábra – b., Simvastatin DSC-görbéje
c., Simvastatin – CD komplex DSC-görbéje



- 96 -

A mérési adatokból megállapítható, hogy

- a lovastatin olvadási fázisátalakulását 135,8C-nál éles endoterm csúcs jelzi. A

fázisátalakulást kísérőentalpiaváltozás H= – 69,83 J/g.

- -ciklodextrin esetében 72C-nál, 164,4C-nál és 180,4C-nál láthatók karak-

terisztikus csúcsok.

- a simvastatin-CD komplex görbéjén kitűnik, hogy a lovastatinra jellemzőéles

csúcs eltűnt a spektrumból, vagyis a sztatin a vizsgált hőmérsékleti tartomány-

ban nem mutat fázisátalakulást, illetve nem mérhetőszerkezeti változásra utaló

hőeffektus. Ebből arra lehet következtetni, hogy a ciklodextrin üregébe való

belépéssel a sztatinok elvesztik jellegzetes kristályos rendezettségüket, azaz

amorfizálódnak.

- a komplex esetében a CD-re jellemzőspektrum detektálható, ám a karakte-

risztikus csúcsok közül a 72C-nál megjelenősáv szignifikáns eltolódást mutat

(83,9C), míg a másik két csúcs nem változik. Szakirodalmi források szerint ez

a csúcs a ciklodextrin üregének belsejében lejátszódó folyamatokra utal [107].

A DSC-spektrumok meggyőzően alátámasztják, hogy a -ciklodextrin-komplexbe zárt

sztatin fizikai-kémiai paraméterei jelentősen megváltoznak. Olyan mértékűa változás,

hogy az eredeti kristályszerkezetre jellemzőfázisátalakulási hőeffektus a komplex

rendszerek esetében nem is detektálható.
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5.3.4. Potenciális szilárd gyógyszerformák sajátságai

Az oldott és szilárd halmazállapotú sztatin-ciklodextrin komplexekkel végzett

oldhatósági, kolloidfizikai és szerkezeti vizsgálatok eredményei egyaránt előrevetítet-

ték a komplexek kedvezőgyógyszertechnológiai alkalmazhatóságát. A feltevés ellen-

őrzésére szilárd sztatin-CD komplexekből előállított tablettákon és pezsgőtablettákon

néhány alapvetőgyógyszertechnológiai vizsgálatot végeztem.

A kísérletekhez a 4.4.5 fejezetben leírt módon 20-20 db hagyományos tablettát és

pezsgőtablettát készítettem, amelyek főbb fizikai tulajdonságait a 10. táblázatban tün-

tettem fel.

10. táblázat – Sztatint és sztatin-CD komplexet tartalmazó modelltabletták fizikai paraméterei

TABLETTÁK Fizikai jellemző Érték
Átlagtömeg 411 15,3 mg

Átlagos átmérő 10 0 mm
Átlagmagasság 5,1 0,1 mm

Referencia

Törési szilárdság 77 7 N

Átlagtömeg 398 10,7 mg
Átlagos átmérő 10 0 mm
Átlagmagasság 5,0 0,0 mm

Komplex

Törési szilárdság 74 3 N

PEZSGŐTABLETTÁK Fizikai jellemző Érték

Átlagtömeg 2062 65,3 mg
Átlagos átmérő 25 0 mm
Átlagmagasság 2,8 0,0 mm

Referencia

Törési szilárdság 54 4 N

Átlagtömeg 2011 59,6 mg
Átlagos átmérő 25 0 mm
Átlagmagasság 2,7 0,0 mm

Komplex

Törési szilárdság 67 3 N
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A hagyományos tabletták fizikai megjelenésében vizuálisan is szembetűnőkülönbség

indokolta a tabletták törési felületének digitális képrögzítésre alkalmas

sztereomikroszkópos vizsgálatát (45. ábra).

45. ábra – (A) Simvastatint tartalmazó referencia tabletta törési felülete,
(B) Simvastatin-RAMEB komplexet tartalmazó tabletta törési felülete,
(C) Lovastatin tartalmazó referencia pezsgőtabletta törési felülete,
(D) Lovastatin-RAMEB komplexet tartalmazó pezsgőtabletta törési felülete

(Készülék: Nikon SMZ1000; Szoftver: Media Cybernetics Image Pro Plus)

A felvételeken jól látható, a csak sztatint tartalmazó referencia tabletták belsőszerke-

zete laza, felületük lemezes, a hagyományos tablettákon pedig erőteljes „kalaposodás”

észlelhető. A préselés után kialakult belsőszerkezet nem homogén. A komplexet tar-

talmazó kísérleti tabletták mikroszkópos képe ugyanakkor igen kedvezőtulajdonságo-

kat mutat. A préselmény homogén felületén lemezes-sávos elkülönülések nem tapasz-

talhatók. A DSC-mérések eredményei alapján valószínűsíthető, hogy a komplexkép-

zés révén létrejövőszilárd anyag tablettázhatósági tulajdonságai lényegesen kedve-

zőbbek, mint a hatóanyagé önmagában.

A tabletták in vitro hatóanyag-leadási tulajdonságait a Ph.Hg.VIII. előírásainak

megfelelően, keverőlapátos kioldódás vizsgálattal tanulmányoztam a 4.4.5. fejezetben

leírtak szerint. A 46/a. ábrán a simvastatint tartalmazó tabletták kioldódási görbéi

láthatók. A pezsgőtabletták vizsgálata a hagyományos tablettákétól eltérően keverés
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nélkül, 200 ml desztillált vízben történt. A mintavételt és a kiértékelést a Ph.Hg.VIII.

szerint végeztem, a kapott eredményeket a 46/b. ábrán tüntettem fel.

46. ábra – a., Simvastatint tartalmazó tabletták kioldódási görbéje
b., Lovastatint tartalmazó pezsgőtabletták kioldódási görbéje

Az ábrák jól szemléltetik, hogy az oldhatósági vizsgálatokkal összhangban, mindkét

komplex-tartalmú modellkészítménynek kedvezőbbek a kioldódási tulajdonságai.
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A simvastatint komplex formájában tartalmazó hagyományos tabletták kioldódása

gyorsabb volt, a közegben elért végkoncentráció pedig több mint kétszer magasabb a

referenciaértékeknél.

A pezsgőtablettáknál a fentiekhez nagyon hasonló jelenség volt megfigyelhető. Noha

a komplexet tartalmazó formula kioldódási görbéje kezdetben kisebb meredekségű, a

maximálisan kioldódott hatóanyag töménysége ismét közel kétszerese a referenciatab-

lettában mért értékhez képest.

Technológiai szempontból fontos hangsúlyozni, hogy a pezsgőtabletták igen érzéke-

nyek az összetevők nedvességtartalmára, valamint az előállítási és tárolási környezet

páratartalmára. Kedvezőtlen esetben a tabletták elszíneződhetnek és szétesési idejük is

jelentősen megnőhet (t>10perc!). Megfelelőalapanyagok, előállítási és tárolási kö-

rülmények biztosításával ugyanakkor egyenletes matt fehér felszínűtablettákat lehet

készíteni, amelyek szétesési ideje kevesebb, mint 2 perc.

A pezsgőtabletták „oldatainak” zavarosságában vizuálisan is megfigyelhetőkülönbség

mutatkozik. A lovastatint tartalmazó referenciatabletta közege erősen zavaros és fel-

színén nehezen oszló hab látható, a komplex-tartalmú pezsgőtabletta oldata azonban

jelentősen kisebb zavarosságot mutat, a folyadék felszínén hab alig figyelhetőmeg

(47. ábra). Mindezek közvetetten a hatóanyag szabad és komplexált formájának hid-

rofil karakterében lévőkülönbségeket is jelzik.

47. ábra – Modell pezsgőtabletták oldatai
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Az előzetes gyógyszertechnológiai modellvizsgálatok eredményei azt mutatják,

hogy mindkét vizsgált komplexforma alkalmas lehet a tablettázásra, a tabletták össze-

tételének további optimalizálása a sztatin-oldhatóság célszerűnövelését és szabályo-

zását teheti lehetővé.
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VI. Következtetések

Doktori munkám során a kardiovaszkuláris terápiában központi jelentőségű

lovastatin és simvastatin kölcsönhatásait tanulmányoztam különbözőkémiai szerkeze-

tűciklodextrinek (-, -, -CD, módosított -CD), valamint oldott kis- és makro-

molekulák biner és terner elegyeiben. Az értekezésben bemutatott eredményeim alap-

ján az alábbi megállapítások tehetők:

1. Oldott sztatin-ciklodextrin komplexek vizsgálata

1.1. Fázis-oldhatósági vizsgálatok eredményei alapján jellemeztem a kétféle

sztatin-származék és a ciklodextrinek közötti kölcsönhatást. Kimutattam,

hogy a sztatinok oldhatósága fiziológiailag releváns körülmények között

ciklodextrinekkel jelentősen növelhető, különösen a kémiailag módosított

szerkezetű-ciklodextrinekkel.

1.2. Két független módszerrel kiszámítottam a keletkezősztatin-ciklodextrin

komplexek stabilitási állandóit. A különbözőmódon számított asszociációs

állandók értéke jó egyezőséget mutat.

1.3. A kialakuló komplexek molekuláris felépítését 1H-NMR, 13C-NMR,

2D-ROESY és DOSY szerkezetvizsgálati módszerek segítségével jellemez-

tem. A simvastatin karbonil-ágának metilcsoportjai és a -CD belsőüregé-

ben levőH3 és H5 hidrogének között intermolekuláris térközelség mutatha-

tó ki. Mindez 1:1 mólarányú molekulakomplexek létrejöttét igazolja.

1.4. Oldott makromolekulás kolloid jelenlétében tovább növelhetőa hatóanyag-

ok cikldextrin-komplexeinek oldhatósága. Az alkalmazott makromolekula

(PVP) kismolekulájú monomer analógjai (NEP és NMP) azonban nem mu-

tattak oldhatóságnövelőhatást, sőt klasszikus kompetitív komplexképzés

révén csökkentették a sztatinok látszólagos oldhatóságát. A polimert tartal-

mazó terner rendszerekben tapasztalt oldhatóság-növekedés külsőszférás

komplexek kialakulását valószínűsíti.

1.5. Terner elegyekben igazoltam az NMP belépését a ciklodextrinek üregébe,

ami egyértelműmagyarázatot ad a kompetitív gátlóhatás molekuláris okára.
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A ROESY-spektrumok ugyanakkor nem mutattak ki intermolekuláris térkö-

zelséget a PVP szegmensei és a ciklodextrin belsőürege között. Ez az

eredmény szintén a külsőszférás komplexek kialakulását támasztja alá.

1.6. Fontos új eredményként értékelhető, hogy a sztatin-ciklodextrin

asszociátumok a komplexképzés által indukált felületaktivitást mutatnak. A

keletkezőkomplexek számottevően csökkentik a vizes oldat/levegőhatárfe-

lület többletenergiáját (az oldat felületi feszültségét). Amfifil karakterű

komplexek keletkezése lehetséges magyarázatot szolgáltathat a polimert tar-

talmazó terner rendszerekben mért oldhatóság-növekedésre is. Az amfifil

egységek polimerláncokon történőszorpciója a komplexképződési egyen-

súlyt a komplexek keletkezésének irányába tolhatja el, ami a sztatinok old-

hatóságának növekedésére vezethet.

1.7. Kimutattam, hogy a sztatin-ciklodextrin komplexek oldhatósága kismoleku-

lájú adalékokkal is célszerűen szabályozható. A ciklodextrinekre jellemző

inter- és intramolekuláris hidrogénhíd-hálózatot megbontó adalékok segít-

ségével (hidroxisavak, karbamid, stb.) a szolubilizációs telítettség jelentő-

sen növelhető.

1.8. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópiai és konduktometriás vizsgálatok

eredményei sztatinok esetében nem támasztják alá ciklodextrinek szelektív

farmakon-komplexálásának hipotézisét, ami vizes közegben a sztatinok

hidroxisav-formáinak preferenciáját mutatná. CD-tartalmú vizes közegek-

ben a hidrolitikus egyensúly nem változott meg számottevően.

2. Szilárd sztatin-ciklodextrin komplexek tanulmányozása

2.1. A szilárd minták immerziós nedvesedési hőjének meghatározásával igazol-

tam, hogy a sztatin-CD nedvesedési entalpia (Qw) értékei 2-3-szor nagyob-

bak a hatóanyagmentes ciklodextrinek Qw értékeinél, és közel ötszörös a

növekedés a tiszta simvastatinhoz képest.

2.2. A szilárd minták infravörös spektroszkópiai vizsgálatai egyéb szerkezet-

vizsgálati eredményekkel összhangban azt mutatták, hogy a sztatin-CD
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komplexekben eltűnik a tiszta -ciklodextrin spektrumában a vízre jellemző

sáv, ami a komplexképzés indirekt bizonyítékának tekinthető.

2.3. A differenciális pásztázó kalorimetriás vizsgálatok megerősítették, hogy a

zárványkomplexek szerkezete jelentősen különbözik az egyedi komponen-

sekétől. A sztatin-CD komplexek DSC-görbéjén hiányzó karakterisztikus

sztatin-csúcs a hatóanyag amorf szerkezetére utal.

2.4. A szilárd komplexekből in vitro gyógyszertechnológiai előkísérleteket vé-

geztem. Jellemeztem a hagyományos és pezsgőtabletta formában előállított

gyógyszerformák hatóanyag-leadási tulajdonságait. Az eredmények igazol-

ták, hogy a ciklodextrinek kedvezően befolyásolják a hatóanyag kioldódását

és a modelltabletták szerkezetét.
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VII. Összefoglalás

A kardiovaszkuláris terápiában megkülönböztetett fontosságú, erősen lipofil ka-

rakterűlovastatin és simvastatin -, β- -ciklodextrinnel (CD) és metilált -CD-

származékokkal alkotott komplexeit tanulmányoztam különbözőkémiai szerkezetű

kismolekulájú és makromolekulás adalékok jelenlétében.

Fázis-oldhatósági vizsgálatokkal igazoltam, hogy zárványkomplex képzés révén

jelentősen megnövelhetőmindkét sztatin vízoldhatósága. A vizsgált ciklodextrinekkel

széles hőmérséklet-tartományban akár két nagyságrenddel növelhetőa farmakonok

oldékonysága. A tápcsatornára jellemzőkémhatású elegyekben a vízoldékonysági

határértékek már kis ciklodextrin töménységeknél is jelentősen növelhetők. A folya-

mat során valószínűleg elsődlegesen 1:1 és kisebb valószínűséggel 1:2 mólarányú

sztatin-CD asszociátumok keletkeznek. A komplexek stabilitási állandóit két függet-

len számítási módszerrel határoztam meg, kiszámítottam a feltételezett 1:1 és 1:2

sztatin-ciklodextrin komplexek stabilitási állandóit is.

Kimutattam, hogy harmadik komponenst tartalmazó rendszerekben a sztatinok

oldhatósága tovább növelhető. Kismolekulájú adalékokkal ez a hatás a -ciklodextrin

molekulák között H-híd kötések révén kialakult hálózat megbontására vezethetővisz-

sza. Polimert tartalmazó hármas rendszerekben feltételezhetően szupramolekuláris

sztatin-CD-polimer egységek képződnek, amelyekben a felületaktív sztatin-CD komp-

lexek a makromolekula láncaihoz kötődnek. A kolloid komponens monomer analóg

vegyülete kompetitív gátló hatást fejt ki.

Biner és terner sztatin-ciklodextrin komplexek valószínűszerkezetét spektro-

szkópiai (UV-vis, NMR, IR, DSC) és kolloidfizikai (felületaktivitás, immerziós ned-

vesedési hő) vizsgálatok eredményei igazolták.

A szilárd sztatin-CD komplexek alkalmazhatóságát gyógyszertechnológiai cé-

lokra modelltabletták kedvezőfizikai paraméterei és hatóanyag-leadási kinetikája egy-

aránt alátámasztották.
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VIII. Summary

Statins, as efficient HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme-A)

reductase inhibitors are widely used in the management of cardiovascular diseases.

Interactions in aqueous solutions between highly lipophilic statins and cyclodextrins

of different chemical structures (-, -, -CD, and methylated -CD) were studied in

the absence and the presence of a dissolved small or macromolecular additive,

respectively.

It was shown that the formation of host-guest type inclusion complexes

considerably improves the solubility of the studied statin derivatives. Complexation

may lead to improvement of the aqueous solubilities of both drugs by 1 or 2 orders of

magnitude in a wide temperature range. At physiologically relevant pHs considerable

solubilization could be detected even at moderate CD-concentrations. In binary

systems statin-CD complexes dominantly of 1:1 molar ratios and associates of 1:2

molar ratios with less probability may alike form. Stability constants for the associates

of different molar ratios have been calculated by two independent calculation

procedures.

The solubility of the statins in statin-CD-additive ternary systems could be

further improved. The enhanced drug solubilities in the solutions of suitable small

molecular mass solutes are likely related to their ability to disintegrate the H-bonding

system of β-CD. In polymer-containing systems, statin-CD-polymer associates of

supramolecular structure may presumably form in a way that portions of

surface-active statin-β-CD complexes are anchored at the macromolecular chains. The

non-colloidal analogue of the polymer competitively reduced the efficacy of CDs.

Properties and probable structure of the statin-CD associates formed in binary

and ternary solutions were characterized by spectroscopic (UV-vis, NMR, IR, DSC)

and colloid-physical (surface activity, immersion wetting enthalpy) measurements.

The possible utilization of solid statin-CD complexes in pharmaceutical

preparations was proven by the detected favourable physical parameters and

dissolution properties of model tablets.
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