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Bevezetés

Kiterjedt kutatások igazolják, hogy különbözőfarmakonok ciklodextrin-komplexei

előnyösen alkalmazhatók a gyógyszerészet számos területén. A célzott, illetve programozott

hatóanyag-leadású gyógyszerterápiás rendszerek fejlesztése lehetőséget teremt a hatóanyag-

ok farmakokinetikai paramétereinek javítására, a gyógyszeres terápia hatékonyságának és

biztonságának fokozására és ezáltal a betegek életminőségének javítására.

A ciklodextrinek (CD-k) kedvezőtulajdonságai teszik lehetővé széleskörűfelhasználásukat.

Gyártástechnológiájuk viszonylag egyszerű, környezetbarát. A ciklodextrinek

biokompatibilisek, nem toxikusak, a szervezetben könnyen glükózzá bomlanak le, ezért

perorális alkalmazásuk biztonságos.

A XXI. század ún. civilizációs betegségeinek kezelésére alkalmazott

antihiperlipidémiás terápiában a koleszterinszintet csökkentőhatóanyagok megkülönbözte-

tett jelentőségűek. A fejlett országokban a legégetőbb egészségügyi problémák között tart-

ják számon a kardiovaszkuláris megbetegedéseket, a hipertóniát, az arterioszklerózist, az

akut miokardiális infarktust, vagy a krónikus kardialis dekompenzációt. A vér magas ko-

leszterinszintje gyakorlatilag mindezen kórképekért felelőssé tehető, ezért az

antihiperlipidémiás hatóanyagok nélkülözhetetlenek a gyógyászatban.

A sztatinok a szervezetben történőkoleszterin szintézis sebesség-meghatározó lépését a

HMG-CoA-reduktáz enzim reverzibilis gátlásával szorítják vissza. Számos előnyös farma-

kológiai tulajdonságuk mellett a sztatinoknak, így az általam vizsgált lovastatinnak és

félszintetikus származékának a simvastatinnak is több fizikai-kémiai és farmakokinetikai

paramétere meglehetősen kedvezőtlen. Ezek formulálási nehézségekhez,

biohasznosíthatósági egyenetlenségekhez, valamint szélsőséges esetben, toxikus hatások

megjelenéséhez vezethetnek. Az előnytelen sajátságok kiküszöbölésére a ciklodextrinek

alkalmazása egy lehetséges megoldást nyújthat.
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Célkitűzések

Különböző kémiai szerkezetű ciklodextrinek (-, -, -CD, módosított -CD),

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

hatásait és a komponensek közötti kompetitív folyamatokat tanulmányoztam. Vizsgálataim

alapvetőcélja a hatóanyag és a ciklodextrin molekulák között feltételezett komplexek-

képződés mechanizmusának, a komplexek szerkezetének, stabilitásának, valamint az asszo-

ciációt meghatározók paramétereknek megismerése volt.

A kutatási program a következőfőbb kérdések megoldását tette szükségessé:

o Sztatinok és ciklodextrinek közötti molekuláris kölcsönhatás jellemzése:

- a ciklodextrinek kémiai szerkezete és hatóanyag-szolubilizáló képessége kö-

zötti összefüggés leírásával,

- változó kísérleti körülmények között előállított komplexek vízoldhatóságá-

nak tanulmányozásával,

- a keletkezett komplexek stabilitási állandóinak meghatározásával,

o Oldott kismolekulák és makromolekulák kölcsönhatásainak tanulmányozása:

- ciklodextrinekkel,

- sztatin-ciklodextrin komplexekkel,

- a páronkénti kölcsönhatások jellemzésével.

o A létrejövőbiner és terner rendszerek fizikai-kémiai tulajdonságainak és a molekula-

komplexek szerkezetének vizsgálata:

- vezetőképesség méréssel,

- folyadék/gőz határfelületi feszültség meghatározásával,

- cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával,

- Infravörös spektroszkópiával,

- NMR-spektroszkópiával.

o Száraz, porított komplexekből készített minták jellemzése:

- immerziós entalpia mérésével,

- differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) módszerrel,

- in vitro kioldódási vizsgálatokkal.
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Módszerek

UV-vis spektrofotometriás tartalmi meghatározások

Az -ciklodextrin koncentráció analitikai meghatározása Szejtli és mtsai (1978) által

javasolt módszerrel történt (Spektromom 195D spektrofotométerrel, 503 nm hullám-

hosszon). A - és -ciklodextrin kvantitatív analízisére Buvári és Barcza (1981) spekt-

rofotometriás módszere szolgált (=550 nm).

A lovastatint és simvastatint tartalmazó oldatok sztatin-tartalmának meghatározásához a

Ph.Hg.VIII. által megadott UV-spektrofotometriás módszert alkalmaztam Perkin-Elmer

Lambda Series 2S típusú készülékkel.

Fázis-oldhatósági vizsgálatok

A CD-k szolubilizáló hatását Higuchi és Connors módszere (1965) alapján vizsgáltam.

Változó töménységűCD-oldatokhoz nagy feleslegben adtam szilárd lovastatint vagy

simvastatint, folyamatos kevertetés mellett. Az oldódási egyensúly kialakulásához 24-

órás inkubációs időt biztosítottam 14, 25, 36 és 47C-on. A fel nem oldódott sztatint

membránszűréssel (0,20 m, Sartorius Minisart 16534) eltávolítottam az oldatból, majd

felvettem a tiszta oldat abszorpciós spektrumát 190-400 nm hullámhossz-tartományban.

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

lelő pH-n is elvégeztem a Ph.Hg.VIII. szerinti mesterséges gyomor- és

bélnedv felhasználásával (pHgyomor=1,2 és pHbél=7,4).

Sztatin-CD-polimer terner rendszereken végzett oldhatósági vizsgálatok során speciális

hőkezelést alkalmaztam. Az elegyeket 2 órás időtartamra 70C-ra melegítettem, majd

25C-ra visszahűtve, további 22 órán át tároltam.

Határfelületi feszültség meghatározása

Vizes oldatok folyadék/gőz határfelületi feszültségét számítógép vezérelésűWilhelmy-

lemezes módszerrel határoztam meg, KSV Sigma70 típusú készülékkel. A méréseket

25C-on végeztem, a mérési adatok kiértékelésére Origin 7.0 programcsomagot hasz-

náltam.
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NMR spektroszkópia

A sztatin-ciklodextrin komplexek NMR-spektrumait Varian Unity Inova 600 típusú ké-

szülékkel vettük fel. Folyadék közegként nehézvizet (D2O), a sztatinok natív spektru-

maihoz deuterált metanolt (CD3OD) használtunk.

Immerziós nedvesedési hőmeghatározása

Szilárd minták hidrofil karakterének vizsgálatára Setaram-Calvet MS-70 típusú készü-

léket használtam. A mérés során a mintatartó ampulla 50 cm3 desztillált vízzel töltött

mérőfej üregébe merült. A mérés során kapott hőintenzitás-időgörbék görbe alatti terü-

lete alapján számítottam az immerziós nedvesedési hő(Qw) értékeket.

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)

A DSC-méréseket elektronikus (szoftveres) negatív visszacsatolású, ún. "power

compensated" elven működőPerkin-Elmer DSC-II típusú készülékkel végeztem. A mé-

rés 25 – 250C hőmérséklet-tartományban, 10 C/perc fűtési sebességgel történt.

Infravörös spektroszkópia

Az infravörös spektrumokat Fourier-transzformációs, FT-IR Perkin Elmer 1650 típusú

készülékkel vettem fel ún. totálreflexiós (ATR) technikával. A vizsgálatokhoz a mintá-

kat horizontális ATR (HATR – horizontal attenuated total reflection) feltétre vittük fel

acetonos szuszpenzió, vagy oldat formában.

Potenciális modell gyógyszerformák in vitro hatóanyag-felszabadulásának vizsgálata

A hatóanyag-felszabadulás vizsgálatát Pharma Test PTW-II típusú kioldódás-vizsgáló

készülékkel végeztem, forgólapátos módszerrel, 50 ford./perc fordulatszámon. A kioldó

közeg 500 ml, 37 ± 0,5°C-ra temperált desztillált víz volt. A minták fényelnyelését UV-

spektrofotometriás módszerrel határoztam meg.
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Eredmények, következtetések

1. Oldott sztatin-ciklodextrin komplexek vizsgálata

1.1. Fázis-oldhatósági vizsgálatok eredményei alapján jellemeztem a kétféle sztatin-

származék és a ciklodextrinek közötti kölcsönhatást (1. ábra).

Kimutattam, hogy a sztatinok oldhatósága fiziológiailag releváns körülmények között

ciklodextrinekkel jelentősen növelhető, különösen a kémiailag módosított szerkezetű-

ciklodextrinekkel (2. ábra).

.

2. ábra – Lovastatin és simvastatin fázis-oldhatósági izotermái CD-oldatokban,
T=25C, pH6,5

1. ábra – a., Lovastatin és simvastatin kémiai szerkezete
b., -ciklodextrin molekula szerkezete



1.2. Két független módszerrel kiszámítottam a feltételezett sztatin-ciklodextrin komplexek

stabilitási állandóit. A különbözőmódon számított asszociációs állandók értéke jó

egyezőséget mutat (1. táblázat).

1.3. A kialakuló komplexek molek

2D-ROESY és DOSY spektroszkópia

karbonil-ágának metilcsoportjai és a -

között intermolekuláris térközelség

molekulakomplexek létrejöttét igazolja (

1.4. Oldott makromolekulás kolloid jelenlét

oldhatósága tovább növelhető(4/a. áb

PVP) kismolekulájú monomer analógjai

NMP) azonban nem mutattak oldható

3. ábra – Simvastatin – CD k

1. táblázat – Sztatin-CD komple
K*

11 – izoterma ala
K11, K12 – iterációs

Lovastatin
-

CD

Lovastat
-

RAMEB

K*11
(izoterma) 1.9 102 2.1 10

K11
(iteráció) 1.86 102 9.38 10

K12
(iteráció) 1.13 102 1.61 10
xek lépcsőzetes stabilitási állandói,
pján számolt értékek
módszerrel számított értékek

in Simvastatin
-

CD

Simvastatin
-

RAMEB

2 1.5 103 1.7 103

2 2.88 102 1.21 103
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uláris felépítését 1H-NMR, 13C-NMR,

i adatok alapján jellemeztem. A simvastatin

CD belsőüregében levőH3 és H5 hidrogének

mutatható ki. Mindez 1:1 mólarányú

3. ábra).

ében a hatóanyagok cikldextrin-komplexeinek

ra). A makromolekulák (polivinil-pirrolidon,

(N-etil-pirrolidon, N-metil-pirrolidon, NEP és

ság-növelőhatást, sőt klasszikus kompetitív

omplex 2D-ROESY spektruma

2 2.63 101 2.38 102



komplexképzés révén csökkentették a sztatinok látszólagos oldhatóságát (4/b. ábra). A

polimert tartalmazó terner rendszerekben tapasztalt oldhatóság-növekedés külsőszférás

komplexek kialakulását valószínűsíti.

1.5. Kimu

gébe

spekt

mens

kiala
4. ábra – a., PVP hatása simvastatin oldhatóságára RAMEB-oldatokban
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tattam, hogy terner elegyekben az NMP molekulák bejutnak a ciklodextrinek üre-

, ami magyarázatot ad a kompetitív gátlóhatás molekuláris okára. A ROESY-

rumok ugyanakkor nem mutattak ki intermolekuláris térközelséget a PVP szeg-

ei és a ciklodextrin belsőürege között. Ez az eredmény a külsőszférás komplexek

kulását támasztja alá.

b., NEP hatása lovastatin oldhatóságára RAMEB-oldatokban
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1.6. Fontos új eredményként értékelhető, hogy a sztatin-ciklodextrin asszociátumok a komp-

lexképzés által indukált felületaktivitást mutatnak (5. ábra).

A keletkezőkomplexek számottevően csökkentik a vizes oldat/levegőhatárfelület több-

letenergiáját (az oldat felületi feszültségét). Amfifil karakterűkomplexek keletkezése

magyarázatot szolgáltathat a polimert tartalmazó terner rendszerekben mért hatóanyag-

oldhatóság növekedésére is. Az amfifil egységek polimerláncokon történőszorpciója a

komplexképződési egyensúlyt a komplexek keletkezésének irányába tolhatja el, ami a

sztatinok oldhatóságának növekedésére vezethet.

1.7. Kimutattam, hogy a sztatin-ciklodextrin komplexek oldhatósága kismolekulájú adalé-

kokkal is célszerűen szabályozható. A ciklodextrinekre jellemzőinter- és intramoleku-

láris hidrogénhíd-hálózatot megbontó adalékok segítségével (hidroxisavak, karbamid,

stb.) a szolubilizációs telítettség jelentősen növelhető(6/a-b. ábra).

6. ábra – a., Borkősav hatása lovastatin oldhatóságára -ciklodextrin jelenlétében,
T=25C, pH6,5

5. ábra – PVP hatása simvastatin oldhatóságára RAMEB-oldatokban



1.8. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópiai

sztatinok esetében nem támasztják

komplexálásának hipotézisét, ami vizes

ferenciáját mutatná. CD-tartalmú vizes k

zott meg számottevően.

2. Szilárd sztatin-ciklodextrin komplexek t

2.1. Szilárd minták immerziós nedvesedési

sztatin-CD minták nedvesedési entalpia

mentes ciklodextrinek Qw értékeinél

simvastatinhoz képest.

2.2. A szilárd minták infravörös spektroszkó

ményekkel összhangban azt mutatták, ho

-ciklodextrin spektrumában a vízre jel

primer és szekunder OH-csoportjainak

nyítékának tekinthető.

6. ábra – b., Karbamid hatása lovastatin
T=25C
oldhatóságára -ciklodextrin jelenlétében,
- 9 -

és konduktometriás vizsgálatok eredményei

alá ciklodextrinek szelektív farmakon-

közegben a sztatinok hidroxisav-formáinak pre-

özegekben a hidrolitikus egyensúly nem válto-

anulmányozása

hőjének meghatározásával igazoltam, hogy a

(Qw) értékei 2-3-szor nagyobbak a hatóanyag-

, és közel ötszörös a növekedés a tiszta

piai vizsgálatai egyéb szerkezetvizsgálati ered-

gy a sztatin-CD komplexekben eltűnik a tiszta

lemzősáv, valamint eltolódnak a ciklodextrin

csúcsai is, ami a komplexképzés indirekt bizo-

, pH6,5
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2.3. A differenciális pásztázó kalorimetriás vizsgálatok megerősítették, hogy a

zárványkomplexek szerkezete jelentősen különbözik az egyedi komponensekétől. A

sztatin-CD komplexek DSC-görbéjén hiányzik a karakterisztikus sztatin-csúcs, ami a

hatóanyag amorf szerkezetére utal (7. ábra).

2.4. A szilárd komplexekből in vitro gyógyszertechnológiai előkísérleteket végeztem. Jel-

lemeztem a hagyományos és pezsgőtabletta formában előállított gyógyszerformák ható-

anyag-leadási tulajdonságait. Az eredmények igazolták, hogy a ciklodextrinek kedve-

zően befolyásolják a hatóanyag kioldódását és a modelltabletták szerkezetét.

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