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Ajánlás
„A gyógyszertechnológia alapjai” című tankönyv elé
Ez a tankönyv komoly hiányosságot pótol, mivel jelenleg nincs nyomtatott anyag a
gyógyszerészhallgatók egyik legfontosabb tantárgyához, a gyógyszertechnológiához.
Legutoljára 2001-ben (12 évvel ezelőtt!) jelent meg technológiai témájú könyv, Rácz
István és Selmeczi Béla szerkesztésében, a három kötetes Gyógyszer-technológia 2.
bővített és átdolgozott kiadása. Ez a kiadvány inkább kézikönyv volt. Bár a graduális
képzésben részt vevő hallgatók is használhatták, de igazán a szakgyógyszerész jelöltek
felkészüléséhez nyújtott segítséget, és az ipari gyógyszerészek képzését, továbbképzését
szolgálta. Tudomásom szerint jelenleg hozzáférhetetlen. Ezért (is) örömmel kell
üdvözölni Dévay Attila és munkatársai vállalkozását, amely régóta várt hallgatói igényt
elégít ki, és eredményesen szolgálja a graduális hallgatók oktatását.
Dévay Attila méltó folytatója a hazai gyógyszertechnológiai tankönyvírásnak. Az
első egyetemi tankönyvet Dávid Lajos szegedi professzor írta. A három kötetes Gyógyszerészet – melyet a szerző saját kiadásában adott ki – harmadik kötete foglalkozik
gyógyszer-technológiával. (Ez a kötet éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg.) Elmondható
erről a könyvről, hogy a kor tudományos eredményeit magas szinten tárta a hallgatók
elé.
A háború után, 1959-ben jelent meg Pandula Egon Gyógyszerészet c. nagy volumenű tankönyve, amely főként a gyógyszertári gyógyszerkészítéssel kapcsolatos ismeretanyagot tárgyalta. Pandula, – Takács Gézával közösen – Ipari gyógyszerészet című és
témakörű könyvet is írt, amely 1964-ben jelent meg. Újabb kiadása sajnos nincs.
Az első valóban, címében is gyógyszertechnológia tankönyvet Kedvessy György
írta, és az első kiadás 1965-ben jelent meg. Ezt további 3 kiadás követte. Ez a tankönyv
a gyógyszertechnológiát - a korabeli angol és német nyelvű tankönyvekhez hasonlóan –
fizikai kémiai, kolloidikai és műszaki kémiai alapokon tárgyalta, és közel 3 évtizeden át
szolgálta a gyógyszerészképzést.
A tankönyvekkel szemben a nagy német költő-fejedelem, Johann Wolfgang Goethe fogalmazta meg a legfontosabb elvárást: „A tankönyv vonzó legyen; ilyenné akkor
válhatik, ha a tudás és a tudomány legderűsebb, legkönnyebben hozzáférhető részét
nyújtja.” Ezt az elvárást – úgy gondolom, – A gyógyszertechnológia alapjai c. tankönyv
kielégíti, mert a szerző igyekezett a gyógyszerkészítés és –gyártás minden jelenségében
az érdekeset, a vonzót, a hasznosat és korszerűt megragadni.
45 éves oktatói tapasztalattal a hátam mögött, sok külföldi tankönyv áttanulmányozása után túlzás nélkül elmondhatom, hogy ez a könyv gazdag tartalmú, élvezetes,
olvasmányos és jól tanulható tankönyv. Kívánom, hogy a hallgatóság eredményesen és
sikerrel forgassa ezt a fontos oktatási eszközt.
Prof. Dr. Erős István
ny. egyetemi tanár
a gyógyszertudományok doktora

Szeged, 2013. februárjában
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Előszó
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”
Babits Mihály
A gyógyszertechnológia múltját és jelenét, célját és feladatát tekintve jellegzetesen
gyógyszerészeti tudományág, ami szorosan kapcsolódik a mindenkori gyógyszerészi
tevékenységhez, a gyógyszerészi hivatás gyakorlásához.
Európában a XIX-XX. századi iparosodás időszakában, a gyógyszergyárak jelentős részét gyógyszerészek alapították, akik a társadalmi igényeknek megfelelően, a
gyógyszertári gyógyszerészet sok évszázados tapasztalatait immár ipari körülmények
között is alkalmazták. A gyógyszertári gyógyszerkészítés és az ipari gyógyszergyártás
merev szétválasztása hibás megközelítés lenne, mert egyrészt figyelmen kívül hagyná a
gyógyszertechnológia hagyományait, másrészt elfeledkezne arról, hogy a két terület
máig erősen kapcsolódik egymáshoz. Ugyanakkor nyilvánvalóan vannak különbségek
is, de a hasonlóságok sokkal jelentősebbek.
A kutatási költségek jelentős növekedése miatt, világszerte egyre kevesebb az új
hatóanyag, ezért újabb lehetőségeket kell találni a terápiás igények kielégítésére. A
gyógyszertechnológiának lépést kell tartania ezzel a fejlődéssel. A hagyományosnak
tekinthető gyógyszertechnológiai eljárásokra (pl.: tablettázás, kapszulázás) minden bizonnyal még hosszú ideig szükség lesz, de megnövekedett az érdeklődés az újabb
gyógyszerhordozó rendszerek felé is. A kis molekulatömegű hatóanyagok kutatása mellett, egyre jelentősebb szerepet tölt be a nagy molekulájú hatóanyagok kutatása, amit a
biotechnológiai fejlesztések segítenek elő. Olyan technológiai módszerek, eljárások
alkalmazására van tehát szükség, amelyekkel a kis molekulájú és az új típusú hatóanyagok is, megfelelő készítmény formájában képesek kielégíteni a növekvő terápiás
igényeket.
A gyógyszertechnológia, mint a gyógyszerkészítéssel és gyógyszergyártással foglalkozó tudományág, a műszaki és a biológiai tudományágak között helyezkedik el. A
korszerű gyógyszertechnológiához ezek közül a művelettan, a biofarmácia és a gyógyszeres terápia áll a legközelebb. Mindhárom tudományág meghatározó módon és szoros
kölcsönhatásban van jelen a készítmények tervezésben, előállításában és alkalmazásában.
Korábbi könyvünk, „A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai” címmel a Medicina kiadó gondozásában jelent meg 2009-ben, amelyben a terápiás igényeket és lehetőségeket foglaltuk össze.
Jelen könyv a terápiás célok elérésének, megvalósításának lehetőségeit mutatja be,
a gyógyszertechnológia eszközeivel. A két könyv, egyúttal arra is hívatott, hogy bemutassa és bizonyítsa, hogy a gyógyszertechnológia és a gyógyszeres terápia önálló diszciplínák, amelyek szorosan kapcsolódnak, feltételezik és kiegészítik egymást. Bármelyik irányból közelítünk a másik felé, az út mindenkor, egy másik, új és önállósodó tudományágon, a biofarmácián vezet keresztül.
Célkitűzésünknek megfelelően, könyvünkben a gyógyszertechnológiai alapismeretekre szorítkozunk, és csak érintőlegesen foglalkozunk az alapanyagok és a készítmények vizsgálati szempontjaival, módszereivel, a gyógyszerformatannal, a gyógyszerkészítés és a gyártás általános és specifikus követelményrendszerével, a minőségbiztosítással és a csomagolástechnológiával.

7

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
A gyógyszerészképzés számára ez az első ilyen típusú, elektronikus formában,
magyar és angol nyelven megjelenő könyv, amely a hagyományos, papíralapú könyvekhez képest több előnnyel is rendelkezik. A gyógyszerészhallgatók és az érdeklődők
számára az internet jóvoltából ma már bárhol és bármikor hozzáférhető, továbbá a tudásanyag folyamatosan bővíthető, kiegészíthető és továbbfejleszthető. A multimédiás
lehetőségeket is felhasználva, képekkel, videókkal, animációkkal és egyéb módon képes
segíteni az ismeretek átadását, megértését, elmélyítését.
Ezúton mondok köszönetet Dr. Ujfalussy Györgynek, az EGIS Gyógyszergyár
gyógyszerfejlesztési igazgatóhelyettesének, Dr. Ujhelyi Gabriellának PhD, cimzetes
egyetemi docensnek, a Sanofi-Aventis fejlesztési osztályvezetőjének Jelinekné Dr.
Nikolics Máriának a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi
Szervezési Intézet adjunktusának szakmai, továbbá a Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet munkatársainak, Dr. Mayer Klára egyetemi adjunktusnak, Dr. Pál Szilárd egyetemi tanársegédnek, Dr. Börzsei Rita PhD egyetemi tanársegédnek, Dr. Nagy Sándor PhD tudományos munkatársnak, Dr. Diós Péter és
Dr. Pernecker Tivadar egyetemi tanársegédeknek a könyv összeállításában nyújtott segítségért.
Pécs-Budapest, 2013. március

Dévay Attila
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A szerzőről
Dévay Attila, kandidátus, PhD, habilitált egyetemi
docens. A gyógyszerészet számos területén, a
gyógyszertári gyógyszerkészítésben, az ipari
gyógyszergyártásban, a gyógyszerellátásban, a
gyógyszerkutatásban, az egyetemi elméleti és gyakorlati képzésben, továbbá a graduális és posztgraduális oktatásban gyűjtött tapasztalatot.
Gyógyszerészi pályafutását 1973-ban az EGIS
Gyógyszergyárban, kutatóként kezdte, majd a budapesti Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti
intézetében dolgozott. 1990-91-ben a kanadai
Dalhousie Egyetem vendégtanára volt. 2002-óta a
Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai
és Biofarmáciai Intézetének alapítója és igazgatója.
Fő oktatási és kutatási területe a gyógyszertechnológia, a biofarmácia és a gyógyszeres terápia kapcsolatrendszerének feltárása és fejlesztése,
újgenerációs gyógyszerkészítmények tervezése,
gyógyszertechnológiai folyamatok modellezése és
optimalizálása.
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1.

A gyógyszertechnológia fogalma és rövid
története a jelen korig

A technológia egy termék előállításának módját jelenti, ami magába foglalja mindazon,
a gyártáshoz szükséges munkafolyamatokat illetve ezek paramétereit, amelyek a
szakszerű, reprodukálható, kontrollált minőségű végtermék előállításához szükségesek.
A gyógyszer egy olyan termék, amely különleges gyártási, szállítási és tárolási feltételeket igényel.
A gyógyszerkészítéssel és gyógyszergyártással foglalkozó gyógyszerészeti tudományág a gyógyszertechnológia.
A gyógyszerkutatási és fejlesztési munkában a preklinikai szakasztól kezdődően a
hatóanyagot valamilyen készítmény formájában juttatjuk a szervezetbe. Mivel a gyógyszerkészítmények nemcsak a pontos adagolást, az eltarthatóságot, és a biztonságos
gyógyszerbevitelt szolgálják, hanem a hatóanyag-leadás szabályozásában is meghatározó szerepük van, ezért a gyógyszerészeti, gyógyszertechnológiai és biofarmáciai fejlesztés a teljes kutatási, fejlesztési (K+F) tevékenység korai szakaszában megkezdődik.
Gyógyszerkutatás alatt a gyógyszerhatóanyagokkal és gyógyszerkészítményekkel
kapcsolatos tudományos ismeretek bővítését célzó tevékenységet értjük, amelynek célja,
hogy a korábbiaknál hatékonyabb gyógyszereket tudjunk előállítani.
A gyógyszerek és a gyógyszerkészítés története egyidős az emberiséggel. Az őskortól kezdődően máig halmozódik az a kezdetben tapasztalati, később a tudományos
kutatásokkal szerzett hatalmas ismeretanyag, amire a korszerű gyógyszeres terápia épül.
Az ősember évezredekkel ezelőtt már ismerkedett az egyes növények emberi vagy
akár az állati szervezetre gyakorolt hatásával.

1. film: Gyógyszerészeti emlékek
Az ókori kínai, zsidó, mezopotámiai, indiai, indián kultúrák részben önállóan,
egymástól függetlenül fejlődtek, de a későbbi, különösen az egyiptomi, görög és római
kultúrák a népvándorlások, a kereskedelem, a háborúk, a hódítások, majd a földrajzi
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felfedezések következtében (pl.: indián kultúrákkal) keveredtek is. Ennek megfelelően a
gyógyítás tudománya eredetét tekintve az indiai, perzsa, babiloni, szír, egyiptomi, görög, zsidó és keresztény ismeretek, tapasztalatok valóságos gyűjtőmedencéje.
Theophrasztosz (Kr.e. 371-286) műve a „De historia plantarum” a ránk maradt
legrégebbi füveskönyv, amely 455 növényt ír le, hatásaival együtt.

1.1. ábra
Theophrasztosz: De historia plantarum
A görög Hippokratész (Kr.e. 460-377) a gondos megfigyelésen és feljegyzéseken
alapuló tapasztalati tudást helyezte a gyógyítás középpontjába. Gondos megfigyelésekkel írta le az egyes betegségek tüneteit, próbálta felderíteni a betegségek okait, a szervezet működését. A kos-i Aszklépionban a templomi gyógyítást, tudományos orvoslássá
fejleszti. Gyógynövényekből készítettek gyógyszereket és speciális étrendet írtak elő.

1.2. ábra
A Kos szigeti Aszklépion maradványai
A szintén görög Pedanius Dioscorides (Kr. u. 40-90) Materia Medica című könyve kora közel 600 gyógyszerét foglalja össze. Ismerteti azok összetevőit, beszerzési
helyeit és az elkészítési módokat is. Ez a mű csaknem másfél évezreden át szinte megdönthetetlen tekintélyű volt.
Claudius Galenust (Kr. u. 131-201) a „gyógyszerészet atyjának” tartjuk. Több
száz könyve jelent meg, amelyekben leírta az egyes készítmények előállításának módját,
12
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és a szükséges eszközöket. Nevét máig őrzik a többféle alkotórészből álló, meghatározott összetétellel rendelkező gyógyszerek, a galenikumok.

1.3. ábra
Claudius Galenus
A természetből begyűjtött anyagokat évszázadokon keresztül, manufakturális
módszerekkel dolgozták fel, és keverékeket, kivonatokat, pilulákat készítve megteremtették a modern gyógyszertechnológia alapjait is.
Nagy Károly (768-814) frank király és római császár, rendeletében kötelezővé tette a gyógynövények rendszeres termesztését.
A perzsa orvos-gyógyszerész-tudósok leghíresebbike Avicenna (981-1037), akinek fő műve az ötkötetes Kánon volt. Közel 800 gyógyhatású anyag főbb ismereteit
foglalta össze. Tanítása szerint, a betegség elemzése nélkül nem létezhet tudományos
értékű gyógyítás, és a gyógyhatású anyagok és eljárások megválasztása gondos mérlegelést igényel.

1.4. ábra
Ibn Szína, Abu Ali al-Huszajn bin Abdallah ibn Szína, latin nevén: Avicenna
A Bibliában is gyakran találkozunk gyógyhatású szerekkel, gyógynövényekkel.
Sirák fia könyvében olvashatjuk: ,, A gyógyszereket a földből adja az Úr, és az okos
ember nem veti meg őket.” Az Ószövetség embere testi-lelki gyengeségével Isten felé
fordult. Bízott abban, hogy Isten megbocsátja a szenvedő, beteg ember bűneit (Zsolt
32,5).
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A kereszténység új fordulatot hozott az európai gyógyításban. Megőrizte és
tovább fejlesztette, tapasztalataival kiegészített a hippokratészi és galénoszi ismereteket.
Az Újszövetségből tudhatjuk, hogy Jézus gyógyító ereje Istentől ered (Mk 5,30), mivel
állandó párbeszédben van az Atyával, csak azt teheti, amit az Atya rendel. Hitükből
fakadóan, a szerzetesek tevékenységének természetes velejárója volt, hogy az
evangelizáció mellett karitatív munkaként foglalkoztak a betegek gyógyításával is. Ma
is aktuális gyógyító alapelvük szerint munkájuk során nemcsak a testet, hanem a lelket
is ápolták.

1.5. ábra
Jézus ábrázolása gyógyszerészként
A gyógyítással is foglalkozó középkori szerzetesrendek (bencések, johanniták,
ciszterciták, premontreiek, pálosok, minoriták, ferencesek) kolostoraikban a mai
kórházak elődjét, ispotályokat és házi patikákat is működtettek.. Önellátásra kellett
berendezkedniük, ezért a szükséges gyógyszert kezdetben az erdők, mezők begyűjtött
növényeiből, később a kolostor kertjében termesztett gyógynövényekből maguk
állították elő.
Szent István korában Pécsváradon, Pannonhalmán és Bakonybélen is működtek
ilyen ispotályok. A Nursiai Szent Benedek által alapított bencés rend szintén fontos feladatának tekintette a gyógyítást. Az egyik legkorábbi bencés apátság a pécsváradi,
amelyet a magyar gyógyászat és gyógyszerészet bölcsőjének tekinthetünk.
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1.6. ábra
A pécsváradi bencés apátság
A kereszténység gyógyító kultúrája máig fennmaradt és fontos szerepet tölt be ma
is a korszerű betegellátásban is.
A XII. században a gyógyszeranyagok feldolgozását, a gyógyszerek előállítását,
Hohenstaufen II. Frigyes császár (1194-1250) által kibocsátott „Constitutiones Melfi”,
és a „Novae Constitutiones” rendeletekben, máig korszerű módon szabályozták. Eszerint a gyógyszerész külön helyiségben (apotheca) készíthet csak gyógyszert, gyógyszerkészítő officinát orvos nem tarthat. Rögzítette a gyógyszerek előállításának, minőségének ismérveit.

1.7. ábra
Gyógyszerkészítés és gyógyszerkiadás ábrázolása a XV. században
A XVI. században a reneszánsz korszakának végén Európában a gyógyítás még
elsősorban Galenus és Avicenna tanításai alapján történt, függetlenül attól, hogy a leírt
módszerek hatékonyak voltak-e vagy sem. Sokan meg is haltak az orvosi kezelés hatására.
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1.8. ábra
A gyógyszerkészítés megmaradt eszközei a középkorból
Paracelsus (1493-1541) küzdelmes életében szembe került kora orvosaival, mivel
„antiorvosoknak” hívta őket, akik többet ártanak, mint használnak. A könyvekből származó holt tudás helyett, a gyakorlatot tette a gyógyítás középpontjába. Ő maga is hirdetett téves megállapításokat, de ezek mellett számos lényegében helyes, időtálló következtetésre jutott. Szerinte a természet összeállította a recepteket, az orvosnak nem kell
sem hozzátennie, sem elvennie belőle. („A receptek összeállításának tudománya a természetben van, s ő maga állítja össze őket.”). Elsőként alkalmazta az egyébként mérgező, higany-, kén-vagy vasvegyületeket. „Minden dolog méreg, ha önmagában nem is
az; csupán a mennyiség teszi, hogy egy anyag nem méreg.” Herbarius című könyvében
foglalja össze gyógynövényekkel kapcsolatos ismereteit. Megállapítása szerint a gyógynövényeknek csak egy meghatározott része hatásos, a „quinta essentia”, amit a növényekből kivonással, főzéssel, forrázással lehet előállítani.

1.9. ábra
XVI. századi szatirikus metszet a gyógyszerésznek a gyógyszerkészítéstől a terápiáig
tartó sokoldalú tevékenységéről
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1543-ban jelent meg Andreas Vesalius új szemléletű, tudományos igényességgel
született anatómia könyve. Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) a mikroszkóp tökéletesítésével segítette elő a mikrovilág megismerését.
Fokozatosan szigorodtak a gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos előírások is. Nürnbergben, 1592-ben az Orvosi Rendtartás megtiltotta a borbélyoknak, fürdősöknek és
seborvosoknak, hogy betegeiket belsőlegesen, gyógyszerekkel kezeljék.

1.10. ábra
Gyógyszerkészítés a XVII. században
A XVIII. század elején az európai gyógyszerkincs mintegy ezerféle növényi, állati
és ásványi alapanyagot használt. Az állati eredetű drogok állati eredetű anyagok (pl.:
méz, sellak, szépiacsont, csukamájolaj, kőrisbogárpor, kőrisbogár tinktúrája), mintegy
tíz százalékát adták a természetből nyert patikaszereknek.

1.11. ábra
Gyógyszerészi gondozás a XVIII. században
A fizikai, kémia, biológiai, orvosi, és gyógyszerészeti felfedezések, találmányok
megalapozták a XVIII. század végén kezdődő és a XIX. században kiteljesedett ipari
17
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forradalmat. Az átfogó társadalmi, gazdasági és technológiai változásokkal párhuzamosan jelentős fejlődés indult meg a természettudományban, különösen a fizika, a kémia
területén.
1747-ben James Lindt a skorbut megelőzhetőségére dolgozott ki módszert.
1755-ben Joseph Black a szén-dioxidot, Carl Wilhelm Scheele az oxigént fedezte
fel. 1789-ben Antoine Lavoisier az anyagmegmaradás törvényét fogalmazta meg.
Withering 1785-től alkalmazta a digitáliszt szívbetegségben.
1796-ban vezette be Edward Jenner a himlőoltást.
Joseph-Louis Proust 1801-ben, az állandó súlyviszonyok, John Dalton 1808-ban
a többszörös súlyviszonyok elvét fedezte fel.
Friedrich Sertürner a különböző ópiumkészítmények hatását megbízhatatlannak
találta. Nevéhez kötődik a morfin izolálása 1804-ben, ami Morpheusról, az alvás istenéről kapta nevét.
Amedeo Avogadro 1811-ben a részecskék tömege és száma közötti összefüggéseket alapozta meg.
Pelletier és Caventou 1820-ban izolálta a kinint a kinafa kérgéből.
Friedrich Wöhler 1828-ban a karbamid szintézisével cáfolta az ún. „vis vitalis”
elvet.
Horace Wells 1845-ben dinitrogén-oxiddal végzett anesztéziát. 1847-ben James
Young Simpson kloroformot használt érzéstelenítésre.
Rozsnyay Mátyás 1863-ban eljárást dolgozott ki a gyermekgyógyászatban akkoriban egyedüli lázcsillapító szer, a kinin íztelen származékának, a kinin-tannát előállítására. Azzal, hogy nem védte le szabadalommal felfedezését, elősegítette a módszer elterjesztését.

1.12. ábra
Rozsnyay Mátyás
A benzolgyűrű leírását 1865-ben August Kekulé adta meg.
A veszettség elleni védőoltást, 1885-ben Louis Pasteur dolgozta ki.
A gyógyszeripar a gyógyszertári gyógyszerkészítés tapasztalatai alapján alakult
ki. A XIX. század végére nyilvánvalóvá vált, hogy a gyógyszertári gyógyszerkészítés
hosszú távon nem képes lépést tartani a növekvő gyógyszerigényekkel és gazdaságosabb az ipari gyártás.
A Merck KGaA (Merck Darmstadt) német vegyszer- és gyógyszergyártó vállalat a
darmstadti Angyal Patikából (Engel-Apotheke) fejlődött ki. Heinrich Emanuel Merck
1816-ban vette át a patika irányítását és jelentős tudományos eredményeket ért el. A
gyógyszertár laboratóriumában sikeresen izolált és határozott meg különböző alkaloidákat. Ezeket az anyagokat 1827-ben nagy mennyiségben kezdte gyártani, létrehozott egy
vegyszer- és gyógyszergyárat. A gyárban, vegyszerek mellett a gyógyszerek előállításához szükséges alapanyagokat, később gyógyszereket kezdtek el gyártani.
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1.13. ábra
Az egykori Angyal gyógyszertár és a Merck gyár Darmstadtban
A Schering gyógyszergyár a berlini „Zöld gyógyszertárból” alakult ki és nagy
tisztaságú vegyszereivel, 1855-ben a párizsi világkiállításon ezüstérmet nyert. A cég
később elsősorban hormon készítményeiről, leukémia, daganat és sclerosis multiplex
ellenes gyógyszereiről lett híres.

1.14. ábra
Hormonok szerkezetének kutása a Shering laboratóriumában
Pfizer céget Charles Pfizer vegyész alapította Brooklynban (USA) 1849-ben. Első
sikere a santonin nevű parazitaölő szer volt, ám az igazi sikert a citromsav hozta meg. A
cég főleg fermentációs technológiájáról lett ismert.

1.15. ábra
A Pfizer gyár a XIX. század végén
19
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A második világháború alatt a gyár megvalósította a penicillin tömegtermelését.

1.16. ábra
A penicillines üvegek cimkézése 1945-ben a Pfizer gyárrban
A gyógyszeripar kialakulásával a gyógyszerkutatás, a gyógyszerkémia, a
gyógyszeranalitika és a gyógyszertechnológia fejlődése is jelentős felgyorsult.
1888-ban a Fabernfabriken vorm. Friedrich Baeyer & Co. első gyógyszeripari
termékét, a fenacetint, a gyár egyik melléktermékéből, az anilinból állították elő.
Az acetilszalicilsav története is hosszú múltra tekinthet vissza, mivel a fűzfa
(Salix alba) kérgét elsősorban láz- és fájdalomcsillapításra, már az időszámításunk előtt
is alkalmazták. A hatóanyagnak, a szalicilsavnak kémiai szerkezetét Hermann Kolbe
marburgi professzor állapította meg 1859-ben. Kémiai módszert dolgozott ki a szalicilsav előállítására, amit 1874-ben ipari szintézissé fejlesztett tovább. A Kolbe-féle szalicilsav-szintézis a szintetikus gyógyszeripar kezdetének tekinthető.

1.17. ábra
Szalicilsav előállítása Kolbe szintézis alapján
A szalicilsav kellemetlen mellékhatása volt, hogy rendszeres szedése súlyos gyomor-bántalmakat okozott. Felix Hoffmannak, 1897-ben, a német Bayer cég kutatójaként, a szalicilsav fenolos hidroxilcsoportját acetilezve, sikerült olyan származékot előállítani, amely azonos hatékonyságú, ám a gyomor nyálkahártyájára kevésbé káros
acetilszalicilsav gyártását alapozta meg.
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1.18. ábra
Felix Hoffman
A XX. század nagy felfedezései jelentős változásokat hoztak elsősorban az antibiotikumok, vitaminok, hormonok felfedezésben, amelyek segítségével az orvostudomány
képes volt megelőzni a járványokat és addig gyógyíthatatlan betegségek egy része gyógyíthatóvá vált.
1902-ben Vámossy Zoltán (1868-1953) felfedezte a fenolftalein hashajtó hatását.
Paul Ehrlich német kutató-orvos volt a modern kemoterápia úttörője. Japán aszszisztensével, Sachahiro Hata-val arzén vegyületeket vizsgált abból a szempontból,
hogy képesek-e a spirochaetákat elpusztítani. Így jutottak el 1909-ben a 606. vizsgált
vegyületig, amely hatásosnak bizonyult és Salvarsan (később a mellékhatások elkerülésére a javított Neo-salvarsan) néven sikeresen alkalmaztak az addig gyógyíthatatlan
betegség, a szifilisz kezelésében.

1.19. ábra
Paul Ehrlich és Sachahiro Hata
Alexander Fleming 1929-ben véletlenül bukkant a penicillinre, amely más, később
kifejlesztett antibiotikumokkal a leghatékonyabb gyógyszere lett a szifilisznek és más,
bakteriális fertőzéseknek. Fleming nem engedte eljárását szabadalmaztatni, hanem az
1950–es évektől kezdve a világ minden országának rendelkezésére bocsátotta. Magyarországon maga Fleming adta át a penicillintermelő törzsét az Országos Közegészségügyi Intézetnek.
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1.20. ábra
Alexander Fleming
Gerhard Paul 1931-35-ben, Domagk a textilfestéshez használt Prontosil kemoterápiás hatásának igazolásával a szulfonamidok kifejlesztését alapozta meg.
Selman Abraham Waksman 1944-ben vezette be a sztreptomicint a tuberkulózis
ellen.

1.21. ábra
Selman Abraham Waksman
Giuseppe Brotzu 1948-ban izolálta a C–cephalosporint.
Penicillin előállítására korábban a Penicillium notatumot, újabban Penicillium
chrysogenumot alkalmaznak, ami a fermentációs eljárás során lényegesen több penicillint képes termelni. Az első félszintetikus penicillinek 1959-ben jelentek meg. A
félszintetikus penicillinek azon antibiotikumok, melyek hatóanyagának előállításánál, az
alapmolekulát szintén mikroorganizmusok állítják elő, azonban ehhez szintetikus úton
olyan oldalláncot kapcsolnak, amelyekre fermentációs úton nincs lehetőség.
Az A, B1 és B2, a C, a D2 és E valamint a K és P vitaminok felfedezése, szerkezetük felderítése és előállításuk a két világháború közti időszakra esik. Számos Nobel díj
született ezen munkák alapján, köztük Szent-Györgyi Alberté is, aki 1928-ban felismerte, hogy a szegedi fűszerpaprika nagy mennyiségű, kivonható hexuronsavat (későbbi
nevén aszkorbinsavat) tartalmaz. A B12 vitamin izolálása 1948-ban történt.
Az inzulin kivonása és első alkalmazása 1922-ben Frederick Bantingnek, Charles
Bestnek köszönhető. Az inzulinkezelés a felfedezést követően gyorsan elterjedt a vilá22
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gon. A molekula szerkezetének meghatározását Sanger végezte 1955-ben, szintézise
1964–65-ben történt. DNS rekombinációs szintézisét az USA-ban valósították meg
1978-ban.
Kabay János (1896-1936) gyógyszerész, 1927-ben alapította meg az Alkaloida
Vegyészeti Gyárat Bűdszentmihályon. Gazdaságos módszert dolgozott ki a morfin mákszalmából történő gyártására. (Korábban a mák zöld gumójából vonták ki a morfint).

1.22. ábra
Kabay János
Richter Gedeon (1872-1944) gyógyszerész a hazai gyógyszeripar megteremtője a
budapesti Sas patikában kezdte meg kísérleteit és gyógyszergyártó tevékenységét. Az
általa alapított gyárban, kezdetben állati szervekből kivont készítményeket állítottak elő.
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár első nagy sikerei az 1912-ben szabadalmaztatott
Kalmopyrin és a Hyperol voltak.

1.23. ábra
Richter Gedeon
A XX. század közepén jelentős fordulat következett be, ami ráirányította a figyelmet a gyógyszergyártás minőségellenőrzésének szigorítására, ennek szükségességére. Elsősorban a Contergan-katasztrófa figyelmeztetett az új vegyületek alkalmazás előtti alaposabb vizsgálatára. A thalidomid hatóanyagot tartalmazó Contergan nevű készít-
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ményt a Grünenthal nevű düsseldorfi gyár cég 1957-ben végén hozta forgalomba. A
thalidomid hatását eredeileg csak állatkísérletekben vizsgálták, állatoknál magzati
problémákat ne figyeltek meg. A készítményt elsősorban altatóként és nyugtatóként
használták, de fejfájás- és a hányingercsillapítására is alkalmas volt. Utóbbi hatása miatt
kifejezetten kismamáknak ajánlották a készítmény szedését. Alig egy év múlva kezdtek
felfigyelni arra, hogy egyre több olyan csecsemő halva jött a világra vagy valamilyen
embrionális rendellenességgel (testi torzulással, végtaghiánnyal, belső szervi rendellenességgel, pszichés vagy érzékszervi deformációval) született meg. 1961 végén ismerték föl, hogy a Contergan hatóanyaga a thalidomid felelős a mellékhatásokért. Kiderült,
hogy a szer 46 országban, 10000 csecsemőnél okozott károsodásokat és ennek oka a
thalidomid molekula szerkezetével áll összefüggésben, az R izomer ugyanis nyugtató
hatású, az S izomer viszont teratogén hatást fejt ki.

1.24. ábra
A thalidomid R és S izomer szerkezete
Azóta több hatóanyag esetében is bizonyítást nyert, hogy a királis molekulák
enantiomerjei jelentősen eltérő farmakodinámiás és farmakokinetikai viselkedést mutathatnak.
A biztonsági szempontok mellett a gyógyszeripari K+F hatékonyság növelése érdekében számos új módszert dolgoztak ki.
A kombinatorikus kémia (combinatoric chemistry, CC) a molekulák szelektálását
gyorsítani képes nagy áteresztőképességű tesztelés, (high throughput screening, HTS) és
a számítógépes molekulatervezés (computer aided drug design, CADD) alkalmazásával
a molekulák tulajdonságai (szerkezet, hatás, hatásmechanizmus, kinetika, metabolizmus
stb.) adatbázisokba gyűjthetők, és az összefüggések analízisét követően
szisztematikusan rendszerezhetők. Ezeknek az adatoknak a feldolgozása után
előrejelezhetők illetve valószínűsíthetők eddig még nem szintetizált farmakonok várható
szerkezete és tulajdonságai is.
A gyógyszermolekulák kémiai szerkezete és farmakológiai hatásai közötti
kvantitatív összefüggéseket lehet vizsgálni a mennyiségi szerkezet–hatás összefüggés
(quantitative structure-activity relationship, QSAR) módszerével.
A cél-alapú gyógyszertervezés (drug design, DD) további lehetőséget képes
nyújtani a kutatás hatékonyabbá tételére. A gyógyszer hatóanyagok molekuláris
célpontjai (target) azok a makromolekulák, általában fehérjék, melyekhez kapcsolódva
működésük közvetlen befolyásolásával a gyógyszermolekula kifejti hatását. A
hatásmechanizmus vizsgálata során számos receptort sikerült azonosítani gyógyszerek
segítségével, tehát a hagyományos kutatási mód is elvezethet a receptorok
megismeréséhez. A molekuláris biológia fejlődésével lehetővé vált az izolált, tisztán
előállított receptorokra szelektíven kötődő gyógyszerek kutatása. Ennek kiindulópontja
a biológiai célmolekula, molekuláris felépítésének, alkotó fehérjéinek azonosítása,
aminosav szekvenciájuk megállapítása, és előállítása. Ezt követően tudjuk vizsgálni a
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receptor genetikai kódját, az intracelluláris folyamatokat, a másodlagos hírvivő
rendszereket, a potenciális molekulák receptorral alkotott komplexének térszerkezetét.
A receptor és a ligandum bioaktív konformációjának ismeretében az affinitásnövekedés
irányában lehet optimalizálni a vezérmolekulát.
A fenti kutatási módszerek azonban a gyakorlatban nem hozták meg a kutatásfejlesztés hatékonyságának jelentős növekedését és ujabb lehetőségek feltárására volt
szükség.
A kémiai alapú gyógyszerkutatás mellett a biológiai gyógyszerek és a hatóanyag
leadó rendszerek kutatása is egyre nagyobb szerepet tölt be.
Napjainkban a korszerű gyógyszerfejlesztés célirányos, ütemezett tevékenységek
összessége, melynek egyik alapvető célja a terápia biztonsága.

1.25. ábra
ábra. A gyógyszerfejlesztés főbb szakaszai
A készítményfejlesztés gyakran már a preklinikai szintjén, de a humán
vizsgálatokban minden esetben, a hatóanyagot valamilyen adagolási formában juttatjuk
a szervezetbe, tehát a gyógyszertechnológiai, biofarmáciai fejlesztés a teljes K+F
tevékenység korai szakaszában megkezdődik. Ezen belül körültekintő preformulálási
vizsgálatok szükségesek a különböző alapanyagok paramétereinek pontos feltárására,
átfogó, megismerésére, meghatározására, amelyek fontos szerepet játszanak a készítmény biztonságos gyárthatóságában, terápiás alkalmazhatóságában. Az alapanyag bármely tulajdonságának megváltozása, veszélyeztetheti a terápiás hatást és/vagy a teljes
technológiai folyamatot, mivel a készítmény technológiai és biofarmáciai vizsgálatának
követelményrendszere csak azzal a technológiával elégíthető ki, amelynek paramétereit
korábban meghatároztuk.
Az elmúlt évtizedek intenzív kutatási-fejlesztési tevékenységének eredményeképpen, egy új készítménycsoport jelent meg, amelynek tagjai a nemzetközileg elfogadott
hatóanyag-leadó rendszer (Drug Delivey System, DDS) nevet kapták. Ezek a készítmények, a terápiás hatás tervezhetőségét, optimalizálását teszik lehetővé, és
biokompatibilisek az adagolási forma, a dózis, a hatóanyag-leadás helye és sebessége, a
plazmaszint és az alkalmazott segédanyagok szempontjából is. A hatóanyag terápiás
hatásának biofarmáciai alapú tökéletesítése, jelentősen kibővítette a gyógyszeres kezelés lehetőségeit. Nemcsak azáltal, hogy kevesebb mellékhatással, a dózis, és a mellékhatások csökkentésével javíthatóvá vált a gyógyszeres kezelés hatékonysága és elviselhetősége, hanem lehetőséget nyílt a hatás kialakulásának, a plazmaszint lefutásának térben
és időben történő szabályozására is.
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A DDS rendszerek kifejlesztésének alapfeltétele a biofarmácia alapú gyógyszertechnológiai szemlélet kialakulása volt. A két tudományág szerves összekapcsolódása
az elmúlt 30 évben jelentősen gazdagította egymást, és ennek eredményeképpen jöhettek létre azok a készítmények, amelyek a terápiás feladatoknak megfelelően időben,
térben továbbá térben és időben is képesek a hatóanyag-leadás szabályozására.
Ezek a készítmények széles határok között, biztonságosan változtatható kioldódási profiljaiknak, hatóanyag-leadási mechanizmusuknak, programozhatóságuknak köszönhetően, alkalmassá váltak folyamatos és szakaszos leadású, gyorsított, nyújtott,
késleltetett, továbbá külső vezérlésű vagy önszabályozású hatóanyag-leadó rendszerek
előállítására.
A biztonságos gyógyszeres terápia érdekében, a nemzetközi előírások szerint a
minőségi követelményeknek megfelelő gyógyszerkészítés és gyógyszergyártás csak az
erre felkészített szakszemélyzettel, célszerűen kialakított és hatóságilag engedélyezett
helyiségekben, berendezésekben, technológiával és olyan minőségbiztosítási rendszer
alkalmazásával végezhető, ami összességében garantálja a megfelelő minőségű készítmény biztonságos és reprodukálható gyártását.
Gyógyszerek előállítása csak előzetes kutatási és fejlesztési munka eredményeképpen kidolgozott technológiával, szigorú gyártási feltételek, minőségellenőrzés
(Quality Control, QC) mellett valósulhat meg.
Gyógyszeranyagok, gyógyszerkészítmények előállítása, kezelése, ellenőrzése,
forgalmazása és alkalmazása területén olyan ellenőrző rendszerek létrehozására és működtetésére volt szükség, amelyek alapján a minőség biztosítható. A nemzetközileg elfogadott „jó munkagyakorlat” irányelvei az alábbiak:
 Helyes Klinikai (gyógyszervizsgálati) Gyakorlat (Good Clinical Practice,
GCP),
 Helyes Klinikai Laboratóriumi Gyakorlat (Good Clinical Laboratory
Practice, GCLP),
 Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (Good Laboratory Practice, GLP),
 Helyes (Gyógyszer) Gyártási Gyakorlat (Good Manufacturing
Practice,GMP),
 Helyes Automatikus Gyártási Gyakorlat (Good Automated Manufacturing
Practice (GAMP),
 Helyes Gyógyszerbiztonsági Gyakorlat (Good Pharmacovigilance
Practice, GVP),
 Helyes Nagykereskedelmi Gyakorlat (Good Distribution Practice, GDP),
 Helyes Gyógyszertári Gyakorlat (Good Pharmacy Practice, GPP),
A Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) a minőségbiztosításnak az a része,
amelynek betartásával elérhető, hogy a terméket mindenkor olyan minőségi követelmények szerint gyártsák és ellenőrizzék, amelyek alkalmazása biztosítja, hogy ezek a termékek a forgalomba hozatali engedély követelményeinek eleget tegyenek és megfeleljenek arra a célra, amire szánták. Gyógyszergyártási tevékenység (ideértve a gyógyszer
hatóanyagok gyártását, csomagolását, gyógyszerkészítmények gyártását, felszabadítását, minőségellenőrző vizsgálatát) csak a hatóság által kibocsátott, érvényes gyógyszergyártási engedély birtokában végezhető.
A magyar gyógyszerkutatás eredményei közül kiemeljük a Mydocalm, Trioxazin,
Grandaxin, Lycurim, Zitostop, Frenolon, Depersolon, Libexin, Phlogosam, Probon,
Sensit és a Cavinton készítmények kifejlesztését.
A gyógyszertechnológia fejlődésének további történeti vonatkozásait, újabb
eredeményeit könyvünk egyes fejezeteiben tárgyaljuk.
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1. fejezet: A gyógyszertechnológia fogalma és rövid története a jelen korig
Kérdések
1.) Melyek az ókor fontosabb gyógyszerészeti vonatkozásai?
2.) Melyek a középkor gyógyszerkészítésének főbb jellemzői?
3.) Milyen körülmények között alakult ki a gyógyszeripar?
4.) Mit értünk gyógyszerkutatás alatt?
5.) Melyek a gyógyszerfejlesztés főbb jellemzői?
6.) Mit értünk a technológia fogalmán?
7.) Melyek a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) főbb ismérvei?
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http://books.google.hu/books?id=Btx3M5t6lDEC&printsec=frontcover&hl=hu#v=onep
age&q&f=false
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2.

Gyógyszeranyagok

Gyógyszeranyag (Corpora ad usum pharmaceuticum) minden olyan szerves és
szervetlen anyag, amelyet ember-vagy állatgyógyászati készítmények előállításához
hatóanyagként vagy segédanyagként használunk. A gyógyszeranyagokat alkalmazhatjuk önmagukban gyógyszerként vagy alapanyagként gyógyszerkészítmények
előállítására.
A gyógyszeranyagok története egybe esik a gyógyítás történetével. A természet
ismeretére, a betegségek megismerésére, az anyagok felhasználására vonatkozó ismeretek ősidők óta halmozódnak.
A gyógyszerészet hosszú időn keresztül tapasztalati úton fejlődött és az évezredek
során a gyógyításban járatos emberek ezt a tapasztalati anyagot alkalmazták, gyarapították, rendszerezték és továbbfejlesztették. Egy-egy új növényi, állati vagy ásványi eredetű anyag alkalmazhatósága gyógyszerként gyakran véletlen megfigyeléseken múlott.

2.1. ábra
XVIII. századi gyógyszeranyagokat tároló edények
A tudományos megalapozottságú gyógyszerészet, a természettudományokkal
együtt alakult ki, fejlődése az elmúlt századokban jelentős mértékben felgyorsult.
A gyógyszeranyagokat az alábbi csoportokba oszthatjuk:
ásványi eredetű (pl.: fehér agyag, paraffin, vazelin),
növényi eredetű (pl.: kamillavirág, macskagyökér),
állati eredetű (pl.: méhviasz, pepszin, zselatin),
szintetikus vegyületek (pl.: acetil-szalicilsav, diclofenac),
félszintetikus termékek (pl.: morfin-származékok,)
biokémiai eredetű gyógyszeranyagok (pl.: antibiotikumok, B12 vitamin),
biotechnológiai eljárással készült gyógyszeranyagok (pl.: inzulin, növekedési hormon),
 nano-anyagok.








Ezekhez az anyagokhoz hozzájuthatunk természetes forrásokból, de előállíthatók
különböző nyersanyagokból történő kivonással, kémiai szintézissel, desztillálással, fermentációval, nano-, és biotechnológiai módszerekkel.
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2.2. ábra
Gyógyszeranyagok előállítása és felhasználása
A gyógyszeranyagokat a biztonság és a technológia reprodukálhatóság érdekében
szükséges azonosítani, és hatóanyagtartalmukat (az indokolt és engedélyezett esetek
kivételével) alkalmas módszerekkel meg kell határozni.

2.1.

Ásványi eredetű anyagok

A szervezet számára számos ásványi anyagra is szükség van, amelyek rendszerint só
formájában többek között káliumot, nátriumot, kalciumot, magnéziumot, foszfort, ként
tartalmaznak.
2-I. táblázat:
Gyógyszerkönyvi ásványi eredetű anyagok
Megengedett
Gyógyszeranyag
legnagyobb
Ke- Gyógyszeranyag neve a
Ph. Hg.VIII.-ban hivatalos
adag
reszt- Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatalos
jelzés
előírások) szerint
egyszerövidítése
napi
ri
Alumen
Aluminium chloratum
Aluminium
hydroxydatum

Alumen
Aluminii chloridum
hexahydricum
(Alum. chlor. hexahydr.)
Aluminii oxidum hydricum
(Alum. oxid. hydr.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00 g 1,50-6,00 g

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Megengedett
Gyógyszeranyag
legnagyobb
Ke- Gyógyszeranyag neve a
Ph. Hg.VIII.-ban hivatalos
adag
reszt- Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatalos
jelzés
előírások) szerint
egyszerövidítése
napi
ri
Aluminii sulfas
(Alum. sulf.)
Ammonii bromidum
Ammonium bromatum
(Ammon. brom.)
Ammonii chloridum
Ammonium chloratum
(Ammon. chlor.)
Aluminium sulfuricum

Calcium bromatum

Ferrum chloratum

Ferrum pulveratum
Ferrum reductum



lodum
Kalium bromatum
Kalium carbonicum
Kalium chloratum
Kalium
dihydrogenphosphoricu
m
Kalium
hydrogencarbonicum

napi

-

-

-

-

-

0,50-2,00 g 1,50-6,00 g

-

-

0,50-2,00 g 3,00-12,0 g

-

-

0,50-2,00 g 1,50-6,00 g

-

-

1,00-3,00 g 5,00-10,0g

-

-

0,50-2,00 g 3,00-10,0 g

-

-

0,50-1,00 g 1,00-5,00 g

-

-

-

-

0,50-1,00 g 1,00-5,00 g

-

-

0,25-1,00 g 1,00-5,00g

-

-

-

-

-

-

250 mg

500-750 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalii dihydrogenophosphas
(Kal. dihydrogenophosph.)

-

-

-

-

Kalii hydrogenocarbonas
(Kal. hydrogenocarb.)

-

-

-

-

-

Calcii carbonas
(Calc. carb.)
Calcii chloridum
hexahydricum
Calcium chloratum
(Calc. chlor. hexahydr.)
Calcii gluconas
Calcium gluconicum
(Calc. glucon.)
Calcii glycerophosphas
Calcium
glycerinophosphoricum (Calc. glycerophosph.)
Calcii hydrogenophosphas
dihydricus
Calcium
hydrogenphosporicum (Calc. hydrogenophosph.
dihydr.)
Calcii lactas pentahydricus
Calcium lacticum
(Calc. lact. pentahydr.)

Ferrosum sulfuricum

egyszeri

-

Calcium carbonicum

Calcium oxydatum

Szokásos adag

Ferrosi sulfas heptahydricus
(Ferros. sulf. heptahydr.)
Ferri chloridum
hexahydricum
(Ferri chlor. hexahydr.)
Ferrum ad praeparationes
homoeopathicas
(Ferr. ad praep. hom.)
lodum
(lod.)
Kalii bromidum
(Kal. brom.)
Kalii carbonas
(Kal. carb.)
Kalii chloridum
(Kal. chlor.)
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-

-

0,05-1,00 g 0,15-3,00 g
-

-

0,50-2,00 g 1,50-6,00g
-

-

1,00-2,00 g 2,00-6,00 g
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Megengedett
Gyógyszeranyag
legnagyobb
Ke- Gyógyszeranyag neve a
Ph. Hg.VIII.-ban hivatalos
adag
reszt- Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatalos
jelzés
előírások) szerint
egyszerövidítése
napi
ri
Kalium
hydrogentartaricum
Kalium iodatum
Kalium natrium
tartaricum
Kalium nitricum
Kalium sulfuricum

Kalii hydrogenotartras
(Kal. hydrogenotartr.)
Kalii iodidum
(Kal. iod.)
Kalii natrii tartras
tetrahydricus
(Kal. natr. tartr. tetrahydr.)
Kalii nitras
(Kal. nitr.)
Kalii sulfas
(Kal. sulf.)

Kalium sulfuratum pro
balneo crudum
Magnesium
Magnesii subcarbonas levis
carbonicum
(Magn. subcarb. lev.)
hydroxydatum
Magnesii chloridum
Magnesium chloratum hexahydricum
(Magn. chlor. hexahydr.)
Magnesii citras anhydricus
Magnesium citricum
Magnesium oxydatum
Magnesium sulfuricum
Natrium bromatum
Natrium carbonicum
Natrium chloratum
Natrium
dihydrogenphosphoricu
m
Natrium disulfurosum



Natrium fluoratum
Natrium
hydrogencarbonicum



Natrium hydroxydatum

Magnesii citras
dodecahydricus
Magnesii oxidum leve
(Magn. oxid. lev.)
Magnesii sulfas
heptahydricus
(Magn. sulf. heptahydr.)
Natrii bromidum
(Natr. brom.)
Natrii carbonas
decahydricus
(Natr. carb. decahydr.)
Natrii chloridum
(Natr. chlor.)
Natrii
dihydrogenophosphas
dihydricus
(Natr. dihydrogenophosph.
dihydr.)
Natrii metabisulfis
(Natr. metabisulfis)
Natrii fluoridum
(Natr. fluor.)
Natrii hydrogenocarbonas
(Natr. hydrogenocarb.)
Natrii hydroxidum
(Natr. hydroxid.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

10-500 mg 0,10-1,50 g

-

-

2,00-10,0 g 2,00-10,0 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25-4,00 g 0,75-12,0 g

-

-

5,00-25,0 g 5,00-25,0 g

-

-

1,00-3,00 g 3,00-10,0 g

-

-

-

-

1,00-5,00 g 3,00-10,0 g

-

-

2,00-4,00 g 6,00-12,0 g

-

-

-

-

-

80 mg

-

40-80 mg

-

-

-

-

0,25-4,00 g 0,75-12,0 g

-

-

1,00-5,00 g 3,00-15,0 g
-

-

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Megengedett
Gyógyszeranyag
legnagyobb
Ke- Gyógyszeranyag neve a
Ph. Hg.VIII.-ban hivatalos
adag
reszt- Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatalos
jelzés
előírások) szerint
egyszerövidítése
napi
ri

Tricalcium
phosphoricum

Natrii iodidum
(Natr. iodid.)
Natrii nitris
(Natr. nitris)
Natrii sulfas decahydricus
(Natr. sulf. decahydr.)
Tricalcii phosphas
(Tricalc. phosph.)

Tricalcium citricum

-

Natrium iodatum



Natrium nitrosum
Natrium sulfuricum

Trikalium citricum
Trinatrium citricum

2.2.

-

-

300 mg 1,00 g

Kalii citras
(Kal. citr.)
Natrii citras
(Natr. citr.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

10-500 mg 0,03-1,50 g
100 mg

300 mg

-

-

5,00-15,0 g 5,00-15,0 g

-

-

0,50-1,00 g 1,00-5,00 g

-

-

-

-

1,00-2,00 g 2,00-10,0 g

-

-

1,00-5,00 g

-

-

15,0 g

Növényi gyógyszerek

A növényi anyagok egész, darabokra tört vagy vágott növények vagy növényi részek,
amelyek lehetnek feldolgozatlan formában, frissen vagy szárítva. Szintén a növényi
anyagok közé sorolunk olyan növényi eredetű váladékokat, melyeken nem végeztek
különleges kezelést.
Növényi gyógyszernek tekinthető minden olyan anyag, amely hatóanyagként kizárólag egy-vagy többféle növényi drogot, illetve drogkészítményt tartalmaz, továbbá a
növényi drog(ok) és drogkészítmény(ek) kombinációját.
2-II. táblázat:
Gyógyszerkönyvi gyógynövények
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Hg. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII.
VIII.-ban hivatalos neve
jelzés (és egyéb előírások) és annak hivatalos röviegyszeri
napi
szerint
dítése
Absinthii herba
Achilleae herba
Agar-Agar
Agrimoniae herba
Aloe
Althaeae folium
Althaeae radix

Absinthii herba
(Absinth. herb.)
Millefolii herba
(Millefol. herb.)
Agar
Agrimoniae herba
(Agrimon. herb.)
Aloe capensis
(Aloe cap.)
Althaeae folium
(Alth. fol.)
Althaeae radix
(Alth. rad.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,00 g

3,00 g

-

-

-

-

-

-

100-500 mg 100-500 mg

-

-

0,50-1,00 g 1,50-5,00 g

-

-

0,50-1,00 g 1,50-5,00 g
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Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Hg. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII.
VIII.-ban hivatalos neve
jelzés (és egyéb előírások) és annak hivatalos röviegyszeri
napi
szerint
dítése
Maydis amylum
(Mayd. amyl.)
Solani amylum
Amylum solani
(Solan. amyl.)
Tritici amylum
Amylum tritici
(Trit. amyl.)
Angelicae radix
Angelicae radix
(Angel. rad.)
Anisi stellati fructus
Anisi stellati fructus
(Anis. stell. fruct.)
Anisi fructus
Anisi vulgaris fructus
(Anis. fruct.)
Amylum maydis

Aurantii pericarpium -






Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00 g

3,00 g

-

-

-

-

Balsamum
peruvianum

Balsamum peruvianum
(Bals. peruv.)

-

-

-

-

Bardanae radix

-

-

-

-

-

Belladonnae folium

Belladonnae folium
(Bellad. fol.)

200 mg

600 mg

50 mg

150 mg

Belladonnae radix

-

120 mg

400 mg

30 mg

100 mg

Benzoe

-

-

-

-

-

Betulae folium

Betulae folium
(Betul. fol.)

-

-

-

-

Cacao pulvis

-

-

-

-

-

Calami rhizoma

-

-

-

-

-

Calendulae flos

Calendulae flos
(Calend. fl.)

-

-

-

-

Capsici fructus

-

-

-

-

-

Cardamomi fructus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00 g

3,00 g

-

-

-

-

-

-

1,00-2,00 g 3,00-6,00g

-

-

1,00-2,00 g 3,00-6,00g

-

-

-

-

-

-

500 mg

1,50 g

-

-

-

-

Cardui benedicti herba
Carvi fructus
Carvi fructus
(Carv. fruct.)
Caryophylli flos
Caryophylli flos
(Caryoph. fl.)
Centaurii herba
Centaurii herba
(Centaur. herb.)
Matricariae flos
Chamomillae
anthodium
(Matricar. fl.)
Chelidonii herba
Chelidonii herba
(Chelidon. herb.)
Chinae succirubrae Cinchonae cortex
cortex
(Cinchon. cort.)
Cichorii herba

-
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Hg. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII.
VIII.-ban hivatalos neve
jelzés (és egyéb előírások) és annak hivatalos röviegyszeri
napi
szerint
dítése
Cinnamomi cassiae
cortex
Coriandri fructus
Crataegi fructus
Crataegi summitas
Cynosbati
pseudofructus
Equiseti herba
Farfarae folium
Foeniculi fructus
Frangulae cortex
Gentianae radix et
rhizoma
Gummi acaciae
Graminis rhizoma





Coriandri fructus
(Coriandr. fruct.)
Crataegi fructus
(Crat. fruct.)
Crataegi folium cum
flore
(Crat. fol. cum flor.)
Rosae pseudo-fructus
(Rosae pseudo-fruct.)
Equiseti herba
(Equis. herb.)
Foeniculi dulcis fructus
(Foenic. dulc. fruct.)
Frangulae cortex
(Frang. cort.)
Gentianae radix
(Gent. rad.)
Acaciae gummi
(Acac. gummi)
Graminis rhizoma
(Gramin. rhiz.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,00-2,50 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00 g

3,00 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00-10,0 g 5,00-10,0 g

Herniariae herba

-

-

-

2,00-3,00 g

10,0 g

Hyoscyami folium

-

300 mg

1,00 g

50 mg

150 mg

Hyperici herba

Hyperici herba
(Hyperic. herb.)

-

-

-

-

Hyssopi herba

-

-

-

-

-

-

-

20-50 mg

100-250 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ipecacuanhae radix et Ipecacuanhae radix
rhizoma
(Ipec. rad.)
Violae herba cum flore
Jacaeae herba
(Viol. herb. cum flor.)
Juniperi pseudo-fructus
Juniperi galbulus
(Junip. pseudo-fruct.)
Juglandis folium
Lavandulae flos
Levistici radix
Lichen islandicus
Lini semen
Lini seminis farina

Lavandulae flos
(Lavand. fl.)
Levistici radix
(Levist. rad.)
Lichen islandicus
(Lichen island.)
Lini semen
(Lini sem.)
-

35

2,00-5,00 g 2,00-5,00 g

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Hg. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII.
VIII.-ban hivatalos neve
jelzés (és egyéb előírások) és annak hivatalos röviegyszeri
napi
szerint
dítése
Liquiritiae rhizoma et Liquiritiae radix
radix
(Liquir. rad.)
Lupuli flos
Lupuli strobuli
(Lupuli fl.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

Majorannae herba

-

-

-

-

-

Malvae flos

Malvae sylvestris flos
(Malvae sylv. fl.)

-

-

0,50-1,00 g

5,00 g

Malvae folium

-

-

-

0,50-1,00 g

5,00 g

Marrubii herba

Marrubii herba
(Marrub. herb.)

-

-

0,50-1,00 g

5,00 g

Maydis stigmata

-

-

-

-

-

Mel depuratum

Mel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50-1,00 g

5,00 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300-500 mg

1,50 g

Meliloti herba
Melissae folium
Menthae crispae
folium
Menthae piperitae
folium
Ononidis radix
Papaveris rhoeados
flos

Meliloti herba
(Melilot. herb.)
Melissae folium
(Meliss. fol.)
Menthae piperitae folium
(Menth. pip. fol.)
Ononidis radix
(Ononid. rad.)
Papaveris rhoeados flos
(Papaver. rhoead. fl.)

Pix juniperi
Pix lithantracis

-

Primulae radix et
rhizoma

Plantaginis lanceolatae
folium
(Plantag. lanc. fol.)
Primulae radix
(Primul rad.)

Pruni spinosae flos

-

-

-

-

-

Pulmonariae folium

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,10-1,00 g 0,30-2,00 g

-

-

1,00-2,00 g 3,00-6,00 g

-

-

1,00-2,00 g 3,00-6,00 g

Plantaginis folium

Quercus cortex
Ratanhiae radix
Rhei rhizoma
Salviae folium
Sambuci flos

Quercus cortex
(Querc. cort.)
Ratanhiae radix
(Ratanh. rad.)
Rhei radix
(Rhei rad.)
Salviae officinalis folium
(Salv. off. fol.)
Sambuci flos
(Samb. fl.)
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Hg. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII.
VIII.-ban hivatalos neve
jelzés (és egyéb előírások) és annak hivatalos röviegyszeri
napi
szerint
dítése
Saponariae albae
radix

napi

-

300-500 mg 1,50-2,50 g

-

-

1,50-6,00 g 1,50-6,00 g

-

-

1,50-6,00 g 1,50-6,00 g

-

-

0,50-1,00 g 2,50-5,00 g

-

-

-

-

-

Sinapis nigrae semen -

-

-

-

-

Stoechados flos

-

-

-

-

-

Stramonii folium

Stramonii folium
(Stramon. fol.)

200 mg

600 mg

50-100 mg 150-500 mg

Strychni semen

-

100 mg

300 mg

20-50 mg

50-150 mg

Taraxaci radix

-

-

-

-

-

-

-

0,50-1,00 g 2,50-5,00 g

-

-

0,50-1,00 g 2,50-5,00 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,00-3,00 g 5,00-10,0 g

-

-

0,50-1,00 g 5,00-10,0 g

-

-

-

-

-

-

Sennae fructus

Serpylli herba
Sinapis albae semen




egyszeri

-

Sennae folium

-

Szokásos adag

Sennae folium
(Sennae fol.)
Sennae fructus
angustifoliae (Senn.
fruct. angustifol.),
Sennae fructus
acutifoliae (Senn. fruct.
acutifol.)
Serpylli herba
(Serpyl. herb.)

Thymi herba
(Thymi herb.)
Tiliae flos
Tiliae flos
(Tiliae fl.)
Tragacantha
Tragacantha
(Tragacanth.)
Menyanthidis trifoliatae
Trifolii fibrini folium folium (Menyanth. trifol.
fol.)
Urticae folium
Urticae folium
(Urtic. fol.)
Uvae ursi folium
Uvae ursi folium
(Uvae ursi fol.)
Valerianae rhizoma et Valerianae radix
radix
(Valer. rad.)
Veratri rhizoma et
radix
Verbasci flos
Verbasci flos
(Verbasci fl.)
Thymi vulgaris herba

Visci albae stipes

-
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-

-

1,00-2,00 g 3,00-6,00 g
-

-

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai

2.3.

Illóolajok

A gyógynövényekből kinyert illóolajok gyógyhatásuk vagy illatanyagaik révén szintén
gyógyszeranyagok fontos részét képezik.
2-III. táblázat:
Gyógyszerkönyvi illóolajok
Gyógyszeranyag
Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírások) neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
szerint
rövidítése
Anisi aetheroleum
(Anis. aetherol.)
Aurantii dulcis
Aetheroleum aurantii aetheroleum (Aurant.
dulc. aetherol.)
Aetheroleum
bergamottae
Carvi aetheroleum
Aetheroleum carvi
(Carvi aetherol.)
Caryophylli floris
Aetheroleum
aetheroleum (Caryoph.
caryophylli
flor. aetherol.)
Aetheroleum
Matricariae aetheroleum
chamomillae
(Matricar. aetherol.)
Cinnamomi cassiae
aetheroleum
Aetheroleum
cinnamomi
(Cinnam. cass.
aetherol.)
Limonis aetheroleum
Aetheroleum citri
(Limon. aetherol.)
Eucalypti aetheroleum
Aetheroleum
eucalypti
(Eucal. aetherol.)
Foeniculi fructus
Aetheroleum
aetheroleum (Foenicul.
foeniculi
fruct. aetherol.)
Aetheroleum anisi

Aetheroleum
lavandulae
Aetheroleum
menthae piperitae
Aetheroleum pini
pumilionis
Aetheroleum pini
silvestris
Aetheroleum
rosmarini
Aetheroleum sinapis
syntheticum

egyszeri

napi

-

-

20-40 mg

60-120 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20-40 mg

60-120 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20-40 mg

60-120 mg

-

-

50-100 mg

150-300 mg

-

-

20-40 mg

60-120 mg

-

-

-

-

-

-

50-100 mg

150-300 mg

-

-

-

-

-

-

20-40 mg

60-120 mg

-

-

-

50-100 mg

150-300 mg

-

-

-

50-100 mg

150-300 mg

Rosmarini aetheroleum
(Rosmar. aetherol.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aetheroleum geranii Aetheroleum juniperi

Szokásos adag

Juniperi aetheroleum
(Junip. aetherol.)
Lavandulae aetheroleum
(Lavand. aetherol.)
Menthae piperitae
aetheroleum (Menth.
pip. aetherol.)
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag
Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírások) neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
szerint
rövidítése

2.4.

Szokásos adag
egyszeri

napi

Aetheroleum
terebenthinae
rectificatum

-

-

-

50-100 mg

150-300 mg

Aetheroleum thymi

Thymi aetheroleum
(Thymi aetherol.)

-

-

50-100 mg

150-300 mg

Növényi eredetű egyéb anyagok

A növények feldolgozása, anyagainak kinyerése útján számos olyan anyag is kinyerhető, amely segédanyagként alkalmazható. A keményítő és zselatin további feldolgozása,
kapszulák formázása jelentős ma is.
2-IV. táblázat:
Gyógyszerkönyvi növényi eredetű egyéb anyagok
Gyógyszeranyag Ph.
Gyógyszeranyag neve a
KeresztHg.VIII.-ban hivatalos
Ph. Hg.VII. (és egyéb
jelzés
neve és annak hivatalos
előírások) szerint
rövidítése

Megengedett legnagyobb adag

Szokásos adag

egyszeri

napi

egyszeri

napi

-

-

3,00 g

3,00 g

Butyrum cacao

-

-

-

-

Capsula amylacea (ostyakapszula)

-

-

-

-

Capsula operculata
(kemény zselatin kap- szula)

-

-

-

-

Chlorophyllum

-

-

-

-

-

Oleum helianthi

Helianthi annui oleum
raffinatum
(Helianth. annui ol.
raffinat.)

-

-

-

-

Oleum lini

Lini oleum virginale
(Lin. ol. virgin.)

-

-

1,00-5,00 3,00-15,0
g
g

Oleum ricini

Ricini oleum virginale
(Ricin. ol. virgin.)

-

-

10,0-30,0 10,0-30,0
g
g

Oleum ricini
sterilisatum

-

-

-

-

-

Pix lithanthracis

-

-

-

-

-

Agar-agar

Agar

39

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai

2.5.

Állati eredetű anyagok

Az állati eredetű gyógyszer anyagok száma ma már elenyésző.
2-V. táblázat:
Gyógyszerkönyvi állati eredetű anyagok
Gyógyszeranyag
Gyógyszeranyag Ph.
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
sok) szerint
rövidítése
Cera alba
Cera lanae
Cetaceum

2.6.

Cera alba
(Cer. alb.)
Adeps lanae
(Adeps lan.)
Cetylis palmitas
(Cetyl. palm.)

Megengedett legnagyobb adag

Szokásos adag

egyszeri

napi

egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lanalcolum

Alcoholes adipis lanae

-

-

Oleum jecoris

Jecoris aselli oleum A
(Jecor. aselli ol. A)

-

-

Sebum

-

-

-

5,00-15,0 g 10,0-30,0 g
-

-

Szintetikus eredetű anyagok

Az ipari méretű gyógyszergyártás és a vegyipar fejlődése a természetből származó
anyagokat fokozatosan háttérbe szorította.
2-VI. táblázat:
Gyógyszerkönyvi szintetikus és egyéb eredetű anyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése
Acetonum



Acidum aceticum
concentratum
Acidum aceticum
dilutum 20%
Acidum
acetylsalicylicum
Acidum
aminoaceticum
Acidum asparticum
Acidum benzoicum

Acetonum
(Aceton.)
Acidum aceticum
glaciale (Acid. acet.
glac.)
Acidum
acetylsalicylicum
(Acid. acetylsalicyl.)
Glycinum
(Glycin.)
Acidum asparticum
(Acid. aspart.)
Acidum benzoicum
(Acid. benzoic.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00 g 1,00-5,00 g

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése
Acidum boricum



Acidum chloratum
concentratum 36%

Acidum chloratum
dilutum 10%

Acidum citricum
Acidum oleinicum



Acidum
phosphoricum
concentratum
Acidum silicicum
colloidale
hydrophobum
Acidum silicicum
colloidale
hydrophilum
Acidum sorbinicum
Acidum tartaricum



Acidum
trichloraceticum
Acriflavinium
chloratum
Adeps solidus 3
Adeps solidus 50
Aethacridinium
lacticum
Aether

Acidum boricum
(Acid. bor.)
Acidum
hydrochloridum
concentratum
(Acid. hydrochlor.
conc.)
Acidum
hydrochloridum
dilutum
(Acid. hydrochlor. dil.)
Acidum citricum
monohydricum
(Acid. citr.monohydr.)
Acidum oleicum
(Acid. oleic.)
Acidum phosphoricum
concentratum
(Acid. phosph. conc.)
Silica colloidalis
anhydrica (Silic. coll.
anhydr.)
Acidum sorbicum
(Acid. sorb.)
Acidum tartaricum
(Acid. tart.)
Acidum
trichloraceticum (Acid.
trichloracet.)
Acriflavini
monochloridum
(Acriflavin.
monochlor.)
Adeps solidus
(Adeps solid.)
Adeps solidus
(Adeps solid.)
Ethacridini lactas
monohydricus
(Ethacridin. lact.
monohydr.)
Aether

Ethylis acetas
(Ethyl. acet.)
Ethylis oleas
Aethylium oleinicum
(Ethyl. oleas)
Aethylium aceticum
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00 g 1,50-6,00 g

0,50-2,00 g 1,50-6,00 g

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése
Aethylmorphinium
chloratum

Ethylmorphini
hydrochloridum
(Ethylmorphin.
hydrochlor.)

Albumen tannicum

-

Ethanolum (96 per
centum) (Ethanol. 96
%)
Alcohol cetylicus
Alcoholum cetylicum
(Alc. cetyl.)
Alcohol cetylicus et
Alcoholum
stearylicus
cetylstearylicum
(Alc. cetyl. et stearyl.)
Alcohol isopropylicus
Alcoholum
isopropylicum
(Alc. isopropyl.)
Alcoholum
Poly(alcohol vinylicus)
polyvinylicum
[Poly(alc. vinyl.)]
Alcoholum 96%



Alumen

Alumen

Aluminii chloridum
hexahydricum
Aluminium chloratum
(Alum. chlor.
hexahydr.)



Aminophenazonum

-

Ammoniae solutio
concentrata
(Ammon. sol. conc.)
Ammonium
Ammonii bromidum
bromatum
(Ammon. brom.)
Ammonium
Ammonii chloridum
chloratum
(Ammon. chlor.)
Apomorphini
hydrochloridum
Apomorphinium
chloratum
(Apomorph.
hydrochlor.)
Aqua purificata
Aqua demineralisata
(Aqu. purif.)
Aqua purificata (Aqu.
Aqua destillata
purif.)
Aqua destillata pro Aqua ad iniectabilia
injectione
(Aqu. ad ini.)
Ammonia soluta
concentrata 25%





Argentum aceticum
Argentum colloidale



Argentum nitricum



Argentum nitricum
fusum

Argentum colloidale ad
usum externum
Argenti nitras
(Argent. nitr.)
Argenti nitras
(Argent. nitr.)

42

Szokásos adag
egyszeri

napi

50 mg

150 mg

20-50 mg 60-150 mg

-

-

0,50-2,00 g 3,00-6,00 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 mg

1500 mg

100-300
mg

300-900
mg

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00 g 1,50-6,00 g

-

-

0,50-2,00 g 3,00-12,0 g

20 mg

50 mg

5-10 mg

30 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése
Argentum
proteinicum




-

Arsenii trioxidum ad
praeparationes
Arsenum trioxydatum homeopathicas
(Arsen. trioxid. ad
praep. hom.)
Atropini sulfas
Atropinium
sulfuricum
(Atrop. sulf.)
Barbitalum
Barbitalum
(Barbital.)
Barbitalum natricum -

Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

5 mg

15 mg

0,5-1 mg

3-6 mg

1 mg

3 mg

0,33 mg

1 mg

750 mg

1,50 g

750 mg

1,50 g

250-500
mg
250-500
mg

500 mg
500 mg

Barium sulfuricum

Barii sulfas
(Barii sulf.)

-

-

50-80 g

-

Benzaldehydum

-

-

-

-

-

Benzalkonium
chloratum

Benzalkonii chloridum
(Benzalkon. chlor.)

-

-

-

-

Benzinum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30-2,00 g 0,90-6,00 g

-

-

0,30-2,00 g 0,90-6,00 g

-

-

0,30-2,00 g 0,90-6,00 g

Benzocainum
Benzylium
benzoicum

Benzocainum
(Benzocain.)
Benzylis benzoas
(Benzyl. benzoas)

Betainium chloratum -

0,30-1,00 g 0,90-3,00 g
-

-

400-800
0,80-1,60 g
mg

Bismuthum
subsalicylicum

Bismuthi subcarbonas
(Bism. subcarb.)
Bismuthi subgallas
(Bism. subgall.)
Bismuthi subnitras
ponderosus
(Bism. subnitr. pond.)
Bismuthi subsalicylas
(Bism. subsalicyl.)

Bromisovalum

-

1,50 g

3,00 g

0,25-1,00 g 1,00-1,50 g

Butobarbitalum

-

200 mg

400 mg

30-100 mg

Calcium gluconicum

Calcii gluconas
(Calc. glucon.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bismuthum
subcarbonicum
Bismuthum
subgallicum
Bismuthum
subnitricum

Calcium
Calcii glycerophosphas
glycerinophosphoricu
(Calc. glycerophosph.)
m
Calcii lactas
Calcium lacticum
pentahydricus (Calc.
lact. pentahydr.)
Calcium oxydatum

-
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-

-

100 mg

0,50-1,00 g 1,00-5,00 g
-

-

0,25-1,00 g 1,00-5,00 g
-

-

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése





egyszeri

napi

Calcium sulfuricum
ustum

-

-

-

-

-

Camphora

Camphora racemica
(Camphor. racem.)

-

-

-

-

Carbomera

Carbomera

-

-

-

-

Carbromalum

-

1,50 g

3,00 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 mg

2,00 g

200-400
0,60-1,20 g
mg

-

-

50-500 mg 0,15-1,50 g

-

-

50-500 mg 0,15-1,50 g

3,00 g

6,00 g

1,00-2,00 g 1,00-3,00 g

1,00 g

3,00 g

500 mg

2,00-3,00 g

-

-

-

-

500 mg

1,50 g

300 mg

600 mg

Carmellosum natricum
(Carmellos. natr.)
Cellulosi acetas
Cellacefatum
phthalas (Cell. acet.
phthal.)
Cellulosum
Cellulosum
microcristallinum
microcrystallicum
(Cell. microcrist.)
Cetrimidum
Cetrimidum
(Cetrimid.)
Chinidini sulfas
Chinidinium
sulfuricum
(Chinidin. sulf.)
Chinini
Chininium chloratum hydrochloridum
(Chinin. hydrochlor.)
Chinini sulfas (Chinin.
Chininium sulfuricum
sulf.)
Chlorali hydras
Chloralhydratum
(Chloral. hydr.)
Chloramphenicolum
Chloramphenicolum
(Chloramphen.)
Chlorhexidini
digluconatis solutio
Chlorhexidinum
(Chlorhexid.
solutum 20%
digluconat. sol.)
Chlorobutanolum
hemihydricum
Chlorobutanolum
(Chlorobutanol.
hemihydr.)
Carmellosum natrium



Szokásos adag

0,25-1,00 g 1,00-1,50 g

Chloroformium

-

-

-

-

-

Chlorogenium

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 mg

60 mg

10 mg

30 mg

Cholesterolum
(Cholesterol.)
Clioquinolum
Cliochinolum
(Clioquin.)
Cocaini
Cocainum chloratum hydrochloridum (Cocain. hydrochlor.)
Cholesterinum
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése
Codeini
hydrochloridum
Codeinium chloratum dihydricum
(Codein. hydrochlor.
dihydr.)
Codeini phosphas
sesquihydricus
Codeinum
phosphoricum
(Codein. phosph.
sesquihydr.)
Coffeinum natrium
benzoicum
Coffeinum natrium
salicylicum







napi

300 mg

20-50 mg 60-150 mg

100 mg

300 mg

20-50 mg 60-150 mg

-

-

100-600
0,30-1,20 g
mg

-

-

-

-

Copovidonum

-

-

-

-

Dithranolum

Dithranolum
(Dithranol.)

-

-

-

-

Drotaverinium
chloratum

-

-

-

40-80 mg

120-240
mg

60 mg

60 mg

0,5-1
mg/ttkg

0,5-1
mg/ttkg

75 mg

150 mg

-

-

2 mg

6 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emetini
hydrochloridum
Emetinium chloratum heptahydricum
(Emetin. hydrochlor.
heptahydr.)
Ephedrini racemici
hydrochloridum
Ephedrinium
chloratum
(Ephedrin. racem.
hydrochlor.)
Epinephrinum

-

Ergotaminium
tartaricum

Ergotamini tartras
(Ergotamin. tartr.)
Erythromycinum
(Erythromycin.)
Erythromycini
lactobionas
(Erythromycin.
lactobion.)
Fluoresceinum
natricum (Fluorescein.
natr.)
Formaldehydi solutio
(35 per centum)
(Formald. sol. 35 %)

Erythromycinum



Erythromycinum
lactobionicum
Fluoresceinum
natricum



egyszeri

100 mg





Szokásos adag

Formaldehydum
solutum
Fuchsinum

-

Gentamicinium
sulfuricum

Gentamicini sulfas
(Gentamicin. sulf.)
Glyceroli monostearas
40-55 (Glycerol.
monostear. 40-55)

Glycerinum
monostearinicum

45

25-50 mg 75-100 mg

-

-

0,6 – 1mg 1,8 – 3 mg

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése






Hexachlorophenum

-

Hexobarbitalum

Hexobarbitalum
(Hexobarbital.)

Hexobarbitalum
natricum

-

Homatropini
hydrobromidum
(Homatropin.
hydrobrom.)
Hydrogenii peroxidum
Hydrogenium
30 per centum
peroxydatum
(Hydrogen. peroxyd.
concentratum 30%
30 per cent.)
Hydroxyaethylcellulo Hydroxyethylcellulosu
sum
m (Hydroxyethylcell.)
Hydroxypropylcellulos
Hydroxypropylcellulo
um
sum
(Hydroxypropylcell.)
Indometacinum
Indometacinum
(Indometacin.)
Homatropinium
bromatum

Indosolum








-

Isoprenalini
hydrochloridum
(Isoprenalin.
hydrochlor.)
Kalii perchloras
Kalium perchloricum
(Kal. perchlor.)
Kalii permanganas
Kalium
permanganicum
(Kal. permang.)
Kalii sorbas
Kalium sorbinicum
(Kal. sorb.)
Cresolum crudum
Kresolum crudum
(Cresol. crud.)
Lidocaini
Lidocainium
hydrochloridum
chloratum
(Lidocain. hydrochlor.)
Lidocainum
Lidocainum
(Lidocain.)
Lithii carbonas
Lithium carbonicum
(Lith. carb.)
Macrogolum
Macrogolum 400
(400-as típus)
Macrogolum
Macrogolum 1540
(1500-as típus)
Macrogolum
Macrogolum 4000
(4000-es típus)
Macrogolum
Macrogoli stearas
stearinicum
Isoprenalinium
chloratum
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

500 mg

750 mg

250 mg

500 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 mg

-

-

-

-

-

40 mg

60 mg

10-20 mg 30-40 mg

1,50 g

3,00 g

300-500
1,00-2,00 g
mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 mg

300 mg

-

-

-

2,50 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300-500
0,50-1,20 g
mg

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése



Magnesium
asparaginicum
Magnesium
peroxydatum
Magnesium
stearinicum

Magnesii aspartas
dihydricus
Magnesii peroxidum
(Magn. peroxid.)
Magnesii stearas
(Magn. stear.)

Merbrominum

-
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egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Methenaminum
(Methenamin.)
Methylcellulosum
Methylcellulosum
(Methylcellulos.)
Homatropini
Methylhomatropiniu methylbromidum
10 mg
(Homatropin.
m bromatum
methylbrom.)
Methylis
Methylium
parahydroxybenzoas
parahydroxybenzoicu
(Methyl.
m
parahydroxybenz.)
Methylium
Methylis salicylas
salicylicum
(Methyl. salicyl.)
Methylrosanilinii
Methylrosanilinium
chloridum (Methylros. 200 mg
chloratum
chlor.)
Methylthioninii
Methylthioninium
chloridum
chloratum
(Methylthionin. chlor.)
Metronidazolum
Metronidazolum
2,50 g
(Metronidazol.)
Morphini
Morphinium
hydrochloridum
30 mg
chloratum
(Morphin. hydrochlor.)
Naphazolini
hydrochloridum
Naphazolinium
(Naphazolin.
chloratum
hydrochlor.)
Natrii acetas
trihydricus (Natr. acet.
Natrium aceticum
trihydr.)
Natrii benzoas
Natrium benzoicum
(Natr. benz.)
Carboxymethylamylum
Natrium
carboxymethylamylo natricum
pectinum
A, ~ B, ~ C
Dinatrii edetas (Dinatr.
Natrium edeticum
edet.)
Natrii hydroxidum
Natrium
hydroxydatum
(Natr. hydroxid.)
Natrii laurilsulfas
Natrium
laurylsulfuricum
(Natr. laurilsulf.)
Methenaminum

Szokásos adag

-

30 mg

0,50-1,00 g 1,50-3,00 g
-

-

2,5-5 mg 7,5-15 mg

-

-

-

-

-

-

500 mg

50-70 mg

200 mg

2,50 g
100 mg

20-100 mg 60-300 mg
-

-

10-20 mg 30-50 mg

-

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00 g 1,50-6,00 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése



Natrium nitrosum

Natrii nitris
(Natr. nitris)

Natrium tetraboricum Borax
Natrii thiosulfas
(Natr. thiosulf.)
Neomycini sulfas
Neomycinium
sulfuricum
(Neomycin. sulf.)
Nicethamidum
Nicethamidum
(Nicethamid.)
Nitrofurantoinum
Nitrofurantoinum
(Nitrofurantoin.)
Noraminophenazonu Metamizolum natricum
m natrium mesylicum (Metamizol. natr.)
Nystatinum
Nystatinum
(Nystatin.)
Oxytetracyclini
Oxytetracyclinium hydrochloridum
(Oxytetracyclin.
chloratum
hydrochlor.)
Papaverini
Papaverinium
hydrochloridum (Papachloratum
verin. hydrochlor.)
Paracetamolum
Paracetamolum
(Paracetamol.)
Paraffinum liquidum
Paraffinum liquidum
(Paraff. liqu.)
Paraffinum solidum
Paraffinum solidum
(Paraff. solid.)
Paraldehydum
Paraldehydum
(Paraldehyd.)
Phenazonum
Phenazonum
(Phenazon.)
Phenazonum
coffeinum citricum
Phenobarbitalum
Phenobarbitalum
(Phenobarbital.)
Phenobarbitalum
Phenobarbitalum
natricum (Phenobarb.
natricum
natr.)
Phenolphtaleinum
Phenolphtaleinum
(Phenolphtalein.)
Phenolum
Phenolum
(Phenol.)
Phenylbutazonum
Phenylbutazonum
(Phenylbutazon.)
Phenylhydrargyrum Phenylhydrargyri boras
boricum
(Phenylhydrarg. bor.)
Phenylium
salicylicum
Natrium
thiosulfuricum
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Szokásos adag
egyszeri

napi

300 mg

1,00 g

100 mg

300 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

500 mg

2,00 g

-

-

1000 mg

4000 mg

-

-

1,00 g

4,00 g

250 mg

500 mg

40-120 mg

120-360
mg

1000 mg

3000 mg

300-500
mg

900-1500
mg

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00 g

10,0 g

100-500
1,50-3,00 g
mg
-

-

250-500
0,75-1,00 g
mg
100 mg

400 mg

500-1000 1500-3000
mg
mg
1500000
500000 NE
NE
250-500
1,50-2,00 g
mg

2,00-4,00 g 4,00-8,00 g

1000 mg

3000 mg 0,50-1,00 g 1,50-3,00 g

1000 mg

3000 mg 0,50-1,00 g 1,50-3,00 g

300 mg

600 mg

15-200 mg 45-300 mg

300 mg

600 mg

15-200 mg 45-300 mg

-

-

50-500 mg

100-500
mg

-

-

-

-

400 mg

1,20 g

100-200
mg

200-500
mg

-

-

-

-

-

-

-

-

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése



Physostigminium
salicylicum



Pilocarpinium
chloratum




Physostigmini salicylas
(Physost. salicyl.)
Pilocarpini
hydrochloridum
(Pilocarpin.
hydrochlor.)

Pilocarpinum

-

Polymixinium B
sulfuricum

Polymyxini B sulfas
(Polymyxin. B sulf.)
Polysorbatum 20
(Polysorbat. 20)
Polysorbatum 60
(Polysorbat. 60)

Polysorbatum 20
Polysorbatum 60
Polysorbatum 61

-

Polysorbatum 80
(Polysorbat. 80)
Povidonum
Polyvidonum
(Povidon.)
Prednisolonum
Prednisolonum
(Prednisolon.)
Procaini
Procainium chloratum hydrochloridum
(Procain. hydrochlor.)
Prometazini
Promethazinium
hydrochloridum
(Prometazin.
chloratum
hydrochlor.)
Propylenglycolum
Propylenglycolum
(Propylenglycol.)
Propylis
Propylium
parahydroxybenzoas
parahydroxybenzoicu
(Propyl.
m
parahydroxybenz.)
Resorcinolum
Resorcinum
(Resorcinol.)
Rifampicinum
Rifampicinum
(Rifampicin.)
Saccharimidum
Saccharinum natricum
natricum
(Saccharin. natr.)
Polysorbatum 80







Salicylamidum



-

Sorbitanum
laurinicum

Scopolamini
hydrobromidum
(Scopolamin.
hydrobrom.)
Sorbitani lauras
(Sorbitan. laur.)

Sorbitum

Sorbitolum (Sorbitol.)

Scopolaminium
bromatum
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 mg

100 mg

5-10 mg

5-10 mg

200 mg

600 mg

100 mg

300 mg

75 mg

150 mg

25 mg

25-75 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

500 mg

3,00 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5 mg

5 mg

0,3-1 mg

1-3 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

200-500
0,60-1,50 g
mg

0,50-1,00 g 1,50-3,00 g

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése



Strychninium
nitricum



Sulfacetamidum
natricum



Sulfadimidinum
Sulfaguanidinum












Sulfacetamidum
natricum
(Sulfacetamid. natr.)
Sulfadimidinum
(Sulfadimidin.)
-

Sulfathiazolum
(Sulfathiazol.)
Sulfur ad usum
Sulfur praecipitatum
externum
Sulfur pulveratum
lotum
Talcum
Talcum
(Talc.)
Sulfathiazolum

Terpinum

-

Tetracainium
chloratum

Tetracaini
hydrochloridum
(Tetracain.
hydrochlor.)

Theobrominum
natrium salicylicum

-

Thiomersalum
(Thiomersal.)
Thymolum
Thymolum
(Thymol.)
Titanii dioxidum
Titanium dioxydatum
(Titan. dioxid.)
Tolazolinium
chloratum
Trolaminum
Triethanolaminum
(Trolamin.)
Thiomersalum

Szokásos adag
egyszeri

napi

5 mg

10 mg

0,5-2 mg

1-5 mg

-

-

-

-

3,00 g

12,0 g

0,50-2,00 g 3,00-7,00 g

-

-

2,00-4,00 g 6,00-16,0 g

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00 g

2,00 g

-

-

1,00-4,00 g 2,00-8,00 g

-

-

-

-

20 mg

50 mg

-

-

30 mg

100 mg

5-10 mg

15-30 mg

-

-

-

-

-

-

-

-

50 mg

150 mg

25 mg

75 mg

-

-

-

-

3,00 g

6,00 g

2,00 g

4,00-6,00 g

-

-

200-500
0,60-1,50 g
mg
5-10 mg

10-20 mg

0,50-1,00 g 1,50-3,00 g

Urethanum

-

Vaselinum album

Vaselinum album
(Vaselin. alb.)

-

-

-

-

Vaselinum album
ophthalmicum

-

-

-

-

-

Vaselinum flavum

Vaselinum flavum
(Vaselin. flav.)

-

-

-

-

Viride nitens

-

-

-

-

-

Zincum chloratum

Zinci chloridum
(Zinc. chlor.)

-

-

-

-
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag neve Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb adag
Kereszta Ph. Hg.VII. (és Hg.VIII.-ban hivatalos
egyéb előírások) neve és annak hivatalos
jelzés
egyszeri
napi
szerint
rövidítése
Zincum oxydatum



Zincum sulfuricum

Zinci oxidum
(Zinc. oxid.)
Zinci sulfas
heptahydricus (Zinc.
sulf. heptahydr.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

50-300 mg

150-700
mg

A XXI. század elején a biotechnológia és nanotechnológia új lehetőségeket nyit a
gyógyszeranyagok kutatásában és gyártásában. A nanomedicina és a biotechnológia
elterjedésével teljesen átalakulhat a gyógyszeres terápia.

2.7.

Biológiai gyógyszerek

A biotechnológiai úton előállított gyógyszerek a betegségek gyógyítására az emberi
testben termelődő fehérjéket, enzimeket, antitesteket és egyéb természetes anyagokat
használják fel. Ipari gyártásukra más élő szervezeteket (növényi és állati sejteket,
baktériumokat, vírusokat és élesztőket/gombákat) alkalmaznak.
A biotechnológia (német: Biotechnologie) kifejezést Ereky Károly, egy 1918-ban
tartott előadásában használta először, és az első publikáció is az ő nevéhez fűződik. A
diabéteszes betegek inzulin kezelését valósággal forradalmasította az 1982-ben bevezetett első rekombináns fehérje, a rekombináns DNS technikával, baktériumok felhasználásával előállított humán inzulin. Ez tekinthető a biotechnológia ipar születési dátumának.
A biológiai gyógyszerek főbb csoportjai:
 hormonok (pl.: növekedési hormon),
 immunmodulátorok (pl.: interferon alpha),
 enzimek,
 monoklonális antitestek,
 alvadási faktorok (pl.: VIII. faktor),
 vakcinák.
A kémiai szintézissel előállított gyógyszervegyületek számos tulajdonságukban
különböznek a biológiai gyógyszerektől.
2-VII. táblázat:
A hagyományos kémiai gyógyszerek és a biológiai gyógyszerek főbb jellemzői
Hagyományos gyógyszerek

Biológiai gyógyszerek

Előállítás
kémiai szintézissel
gyártás alatt, a minőségellenőrzése céljából kb.
50 vizsgálat szükséges,
könnyen reprodukálható

fermentációval (bioszintézissel)
gyártás alatt, a minőségellenőrzése céljából kb.
50 vizsgálat szükséges,
nehezen másolható
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Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Hagyományos gyógyszerek

Biológiai gyógyszerek

Fizikai –kémiai tulajdonságok
makromolekulák,
Mt > 800 Dalton
teljes pontossággal nem jellemezhető szerkezetűek,
instabilak (hőérzékenyek)

kis és közepes molekulák
Mt ≤ 800 Dalton
azonosítható szerkezet,
rendszerint stabilak

Farmakológiai tulajdonságok
rövid hatású
nem immunogén
fajoktól független

hosszú hatású
immunogén
fajoktól nem független

Biofarmáciai tulajdonságok
perorális adás,
általános gyakorlatban
használható

parenterális adás,
kórházi kezelésben

Hagyományos gyógyszerek körében a generikumok gyártási engedélyéhez a hatóanyag azonossága az originális termékkel viszonylag könnyen igazolható. Biológiai
gyógyszerek esetén viszont az eredeti készítményhez képest már csak biohasonlóság
állapítható meg, mivel ezek az anyagok teljes pontossággal nem jellemezhető makromolekulák, legtöbbször fehérjék, és melyeknek másodlagos és harmadlagos szerkezete a
gyártás során könnyen megváltozhat.

2.8.

Nanoanyagok

A nanoanyagok, olyan természetes, előállított anyagok, amelyek nem kötött állapotban,
egymáshoz gyengén kötött részecskék (agglomerátum) vagy egymáshoz erősen kötött
(aggregátum) formában, legalább 50%-ban olyan részecskéket tartalmaznak,
amelyeknek külső mérete a részecskéknek a 1 nm-től 100 nm-ig terjedő
mérettartományba esik.
Hagyományos hatóanyagok előállítása nanoméretekben és/vagy összekapcsolásuk
nanohordozó eszközökkel, extrém módon megnövelhetik a fajlagos felületet, amely
elérheti az 1000 m2/g-t is. A megnövekedett felület jelentős mértékben meghatározza az
anyagok fizikai (olvadáspont, vezetőképesség, ionizációs potenciál, mágnesezhetőség,
felületi feszültség, hidrofób-hidrofil jelleg), kémiai (reakciókészség) farmakokinetikai,
és biofarmáciai tulajdonságait (pl.: oldhatóság, oldódási sebesség, kölcsönhatás a biomakromolekulákkal).
A nanorészecskék az élő szervezetben is sajátos módon viselkednek. A felületi
kölcsönhatások eredményeképpen biológiai közegekben felületükön fehérje bevonat
(ún. protein korona) alakul ki, és ez a komplex anyagrendszer vesz részt a további folyamatokban.
A nanotechnológia alkalmazásával olyan anyagok tervezhetőek és állíthatók elő,
amelyek az élő szervezetben találhatóak és/vagy biokompatibilis módon képesek anyagok pótlására, a regeneratív medicinában vázanyagként alkalmazhatók, képesek új típusú diagnosztikai feladatok ellátására, és/vagy gyógyszerterápiás hatás kifejtésére.
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
A nanogyógyszerszállító rendszerekkel célzott gyógyszerhatás (passzív és aktív
célzás) érhető el. A szisztémás adagoláshoz képest jelentős dóziscsökkentés érhető el, és
nagymértékben csökkenthetőek a nemkívánatos mellékhatások.

2.9.

Hatóanyagok

A gyógyszeranyagok lehetnek ható- és/vagy segédanyagok.
Hatóanyagnak (ang.: active ingredient, AI, Active Pharmaceutical Ingredient,
API, active substance, drug substance, DS) nevezzük a gyógyszerkészítmény minden
olyan összetevőjét, gyógyszeranyagát, amelyet valamely betegség diagnózisában, kezelésében vagy megelőzésében farmakológiai hatás vagy egyéb közvetlen hatás kifejtésére
vagy az emberi, illetve állati szervezet felépítésének vagy működésének farmakológiai
úton történő befolyásolására szánnak. Egy gyógyszerkészítmény több hatóanyagot is
tartalmazhat.
A WHO a hatóanyagokat kódrendszer alapján csoportosítja (Anatomical
Therapeutical Classification, ATC).
2-VIII. táblázat:
Hatóanyagok ATC-kód szerinti főbb csoportjai
ATC kód
ATC A
ATC A01
ATC A02
ATC A03
ATC A04
ATC A05
ATC A06
ATC A07
ATC A08
ATC A09
ATC A10
ATC A11
ATC A12
ATC A13
ATC A14
ATC A15
ATC A16
ATC B
ATC B01
ATC B02
ATC B03
ATC B05
ATC B06

Alkalmazás
Tápcsatorna és anyagcsere
Sztomatológiai készítmények
Gyomorsavval kapcsolatos betegségek kezelésére szolgáló szerek
Funkcionális emésztőszervi rendellenességek gyógyszerei
Hányáscsillapítók és émelygés elleni szerek
Epe- és májterápia
Hashajtók
Hasmenés gátlók és a bél gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszerei
Fogyasztószerek (a diétás készítmények kivételével)
Digesztívumok (beleértve az enzimeket)
Antidiabetikus terápia
Vitaminok
Ásványi sók
Roborálószerek
Szisztémás anabolikumok
Étvágyjavítók
A tápcsatorna és az anyagcsere egyéb gyógyszerei
Vér és vérképzőszervek
Trombózis kezelésére használatos szerek
Vérzéscsillapítók
Vérszegénység elleni készítmények
Vérpótlók és perfúziós oldatok
Egyéb hematológiai szerek
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ATC kód
ATC D
ATC D01
ATC D02
ATC D03
ATC D04
ATC D05
ATC D06
ATC D07
ATC D09
ATC D10
ATC D11
ATC G
ATC G01
ATC G02
ATC G03
ATC G04
ATC H
ATC H01
ATC H02
ATC H03
ATC H04
ATC H05
ATC J
ATC J01
ATC J02
ATC J04
ATC J05
ATC J06
ATC L
ATC L01
ATC L02
ATC L03
ATC L04
ATC M
ATC M01
ATC M02
ATC M03
ATC M04
ATC M05
ATC M09

Alkalmazás
Bőrgyógyászati készítmények
Gombás fertőzések elleni bőrgyógyászati szerek
Bőrlágyító- és védőanyagok
Sebek és fekélyek kezelésére használt készítmények
Viszketés elleni szerek
Pszoriázis elleni szerek
Antibiotikumok és kemoterapeutikumok bőrgyógyászati használatra
Kortikoszteroidok, bőrgyógyászati készítmények
Gyógyászati kötszerek
Akne elleni készítmények
Egyéb bőrgyógyászati készítmények
Urogenitális rendszer és nemi hormonok
Nőgyógyászatban használt fertőzés elleni szerek és antiszeptikumok
Egyéb nőgyógyászati készítmények
Nemi hormonok és a genitális rendszer modulátorai
Urológiai készítmények
Szisztémás hormonkészítmények (a nemi hormonok kivételével)
Hipofízis-hormonok, hipotalamusz-hormonok és analógjaik
Szisztémás kortikoszteroidok
Pajzsmirigy-terápia
Hasnyálmirigy-hormonok
Kalcium-homeosztázis
Szisztémás fertőzés elleni szerek
Szisztémás antibakteriális szerek
Szisztémás gombaellenes szerek
Mikobaktériumok által okozott fertőzések elleni szerek
Szisztémás vírusellenes szerek
Immunszérumok és immunglobulinok
Daganatellenes szerek és immunmodulátorok
Daganatellenes szerek
Endokrin terápia
Immunstimulánsok
Immunszuppresszív szerek
Váz- és izomrendszer
Gyulladásgátlók és reuma elleni készítmények
Az ízületi- és izomfájdalmak kezelésének helyi készítményei
Izomrelaxánsok
Köszvény elleni készítmények
A csontbetegségek kezelésének gyógyszerei
A váz- és izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszerei
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
ATC kód
ATC N
ATC N01
ATC N02
ATC N03
ATC N04
ATC N05
ATC N06
ATC N07
ATC P
ATC P01
ATC P02
ATC R
ATC R01
ATC R02
ATC R03
ATC R05
ATC R06
ATC R07
ATC S
ATC S01
ATC S02
ATC S03
ATC V
ATC V09
ATC V10

Alkalmazás
Idegrendszer
Érzéstelenítők
Analgetikumok
Antiepileptikumok
A Parkinson-kór gyógyszerei
Pszicholeptikumok
Pszichoanaleptikumok
Az idegrendszer egyéb gyógyszerei
Parazitaellenes készítmények, féregűzők és repellensek
Protozoon-ellenes szerek
Féregűzőszerek
Légzőrendszer
Nazális gyógyszerkészítmények
Gégészeti gyógyszerkészítmények
Az obstruktív légúti betegségek gyógyszerei
A köhögés és a meghűlés gyógyszerei
Szisztémás antihisztaminok
Egyéb légzőrendszerre ható készítmények
Érzékszervek
Szemészeti készítmények
Fülészeti készítmények
Szemészeti és fülészeti készítmények
Egyéb gyógyszerek
Diagnosztikában használt radiofarmakonok
Terápiában használt radiofarmakonok

A gyógyszerkönyvek rendszerint a legfontosabb, leggyakrabban alkalmazott hatóanyagokat foglalják össze.
2-IX. táblázat:
Gyógyszerkönyvi hatóanyagok
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése



Acidum aceticum
Acidum aceticum
glaciale
concentratum
(Acid. acet. glac.)
Acidum
Acidum
acetylsalicylicum
acetylsalicylicum
(Acid. acetylsalicyl.)
Glycinum
Acidum
aminoaceticum
(Glycin.)
Acidum ascorbicum
Acidum
ascorbicum
(Acid. ascorb.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-100mg

100-300mg

0,50-2,00 g 1,00-5,00g

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése
Acidum boricum
(Acid. bor.)
Acidum
Acidum chloratum hydrochloridum
dilutum
dilutum 10%
(Acid. hydrochlor. dil.)
Acidum
dehydrocholicum
Acidum folicum
Acidum folicum
(Acid. fol.)
Acidum lacticum
Acidum lacticum
(Acid. lact.)
Acidum nicotinicum
Acidum
nicotinicum
(Acid. nicot.)
Acidum salicylicum
Acidum
salicylicum
(Acid. salicyl.)
Tanninum
Acidum tannicum
(Tannin.)
Acriflavini
monochloridum
Acriflavinium
(Acriflavin.
chloratum
monochlor.)
Ethacridini lactas
monohydricus
Aethacridinium
lacticum
(Ethacridin. lact.
monohydr.)
Acidum boricum




egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

0,25-1,00g

0,75-3,00g

15mg

15mg

0,1-1mg

0,11mg500

-

-

-

-

500mg

2,00g

50-250mg

0,15-1,00g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50mg

150mg

20-50mg

60-150mg

Albumen tannicum -

-

-

0,50-2,00g

3,00-6,00g

Alcoholum
dilutum 70%

-

-

-

-

-

Alumen

Alumen

-

-

--

--

Alumen ustum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00g

1,50-6,00g

-

-

-

-

500mg

1500mg

Aether

Aether

Ethylmorphini
Aethylmorphinium hydrochloridum
(Ethylmorphin.
chloratum
hydrochlor.)

Aluminium
chloratum
Aluminium
hydroxydatum



Szokásos adag

Aluminii chloridum
hexahydricum
(Alum. chlor.
hexahydr.)
Aluminii oxydum
hydricum (Alum. oxid.
hydr.)
Aluminii sulfas
(Alum. sulf.)

Aluminium
sulfuricum
Aminophenazonu
m
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100-300mg 300-900mg

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése
Ammonia soluta
10%
Ammonium
bromatum
Ammonium
bitumensulfonicu
m





Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

Ammonii bromidum
(Ammon. brom.)

-

-

-

-

Icthammolum
(Icthamm.)

-

-

-

-

20mg

50mg

5-10mg

30mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Argentum nitricum

Argenti nitras
(Argent. nitr.)

-

-

-

-

Argentum
proteinicum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5mg

15mg

0,5-1mg

3-6mg

1mg

3mg

0,33mg

1mg

750mg

1,50g

250-500mg

500mg

750mg

1,50mg

250-500mg

500mg

-

-

-

-

-

-

0,30-1,00g

0,90-3,00g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30-2,00g

0,90-6,00g

-

-

0,30-2,00g

0,90-6,00g

-

-

0,30-2,00g

0,90-6,00g

Apomorphinium
chloratum
Argentum
aceticum
Argentum
colloidale

Argininium
chloratum



Arsenum
trioxydatum



Atropinium
sulfuricum
Barbitalum
Barbitalum
natricum
Benzalkonium
chloratum
Benzocainum
Benzylium
benzoicum
Bismuthum
subcarbonicum
Bismuthum
subgallicum
Bismuthum
subnitricum
Bismuthum
subsalicylicum

Apomorphini
hydrochloridum
(Apomorph.
hydrochlor.)

Arginini
hydrochloridum
(Arginin. hydrochlor.)
Arsenii trioxidum ad
praeparationes
homeopathicas
(Arsen. trioxid. ad
praep. hom.)
Atropini sulfas
(Atrop. sulf.)
Barbitalum
(Barbital.)
Benzalkonii chloridum
(Benzalkon. chlor.)
Benzocainum
(Benzocain.)
Benzylis benzoas
(Benzyl. benzoas)
Bismuthi subcarbonas
(Bism. subcarb.)
Bismuthi subgallas
(Bism. subgall.)
Bismuthi subnitras
ponderosus
(Bism. subnitr. pond.)
Bismuthi subsalicylas
(Bism. subsalicyl.)
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Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése
Bolus alba

Kaolinum ponderosum
(Kaolin. ponderos.)

Bromisovalum
Butobarbitalum

napi

-

3,00-10,0g

15,0-60g

-

1,50g

3,00g

0,25-1,00g

1,00-1,50g

-

200mg

400mg

30-100mg

100mg

-

-

0,50-2,00g

1,50-6,00g

-

-

-

-

-

-

0,50-1,00g

1,00-5,00g

-

-

0,25-1,00g

1,00-5,00g

-

-

-

-

Calcium oxydatum -



egyszeri

-

Calcium
bromatum
Calcium
Calcii glycerophosphas
glycerinophosphor
(Calc. glycerophosph.)
icum
Calcii
hydrogenophosphas
Calcium
dihydricus
hydrogenphosporic
(Calc.
um
hydrogenophosph.
dihydr.)
Calcii lactas
Calcium lacticum pentahydricus
(Calc. lact. pentahydr.)



Szokásos adag

Camphora

Camphora racemica
(Camphor. racem.)

-

-

-

-

Carbamidum

Ureum

-

-

5,00-20,0g

15,0-50,0g

Carbo activatus

Carbo activatus
(Carbo activ.)

-

-

0,50-5,00g

3,00-20,0g

Carbromalum

-

1,50g

3,00g

0,25-1,00g

1,00-1,50g

500mg

2,00g

200-400mg 0,60-1,20g

-

-

50-500mg

0,15-1,50g

-

-

50-500mg

0,15-1,50g

3,00g

6,00g

1,00-2,00g

1,00-3,00g

1,00g

3,00g

500mg

2,00-3,00g

-

-

-

-

500mg

1,50g

300mg

500mg

-

-

-

-

Chinidini sulfas
(Chinidin. sulf.)
Chinini
Chininium
hydrochloridum
chloratum
(Chinin. hydrochlor.)
Chinini sulfas
Chininium
sulfuricum
(Chinin. sulf.)
Chlorali hydras
Chloralhydratum
(Chloral. hydr.)
Chloramphenicolu Chloramphenicolum
m
(Chloramphen.)
Chlorhexidini
Chlorhexidinum digluconatis solutio
solutum 20%
(Chlorhexid.
digluconat. sol.)
Chlorobutanolum
hemihydricum
Chlorobutanolum
(Chlorobutanol.
hemihydr.)
Chinidinium
sulfuricum

Chlorogenium

-
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése
Cliochinolum
Cocainum
chloratum

Codeinium
chloratum

Codeinum
phosphoricum
Coffeinum





Coffeinum
citricum
Coffeinum natrium
benzoicum
Cupri sulfas
Cuprum
pentahydricus
sulfuricum
(Cupr. sulf. pentahydr.)
Dithranolum
Dithranolum
(Dithranol.)
Drotaverinium
chloratum
Emetini
hydrochloridum
Emetinium
heptahydricum
chloratum
(Emetin. hydrochlor.
heptahydr.)
Ephedrini racemici
hydrochloridum
Ephedrinium
chloratum
(Ephedrin. racem.
hydrochlor.)



Epinephrinum



Ergotaminium
tartaricum




Clioquinolum
(Clioquin.)
Cocaini
hydrochloridum
(Cocain. hydrochlor.)
Codeini
hydrochloridum
dihydricum
(Codein. hydrochlor.
dihydr.)
Codeini phosphas
sesquihydricus
(Codein. phosph.
sesquihydr.)
Coffeinum
(Coffein.)

-

Ergotamini tartras
(Ergotamin. tartr.)
Erythromycinum
Erythromycinum
(Erythromycin.)
Erythromycini
Erythromycinum lactobionas
(Erythromycin.
lactobionicum
lactobion.)
Ferrosi sulfas
Ferrosum
heptahydricus (Ferros.
sulfuricum
sulf. heptahydr.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

250mg

750mg

30mg

60mg

10mg

30mg

100mg

300mg

20-50mg

60-150mg

100mg

300mg

20-50mg

60-150mg

-

-

50-300mg

150-600mg

-

-

-

-

-

-

-

-

500mg

-

-

-

-

-

-

40-80mg

120-240mg

60mg

60mg

75mg

150mg

25-50mg

75-100mg

1,00mg

5,00mg

0,3-0,5mg

1,0mg

2,00mg

6,00mg

0,6-1,00mg

1,8-3,0mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250mg

500-750mg

100-600mg 0,30-1,20g

0,5-1,00mg 0,5-1,00mg

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése



Ferri chloridum
Ferrum chloratum hexahydricum
(Ferri chlor. hexahydr.)
Ferrum ad
praeparationes
Ferrum
homoeopathicas
pulveratum
(Ferr. ad praep. hom.)
Fluoresceinum
Fluoresceinum
natricum (Fluorescein.
natricum
natr.)
Formaldehydi solutio
Formaldehydum
(35 per centum)
solutum
(Formald. sol. 35 %)
Fuchsinum






Gentamicini sulfas
Gentamicinium
sulfuricum
(Gentamicin. sulf.)
Hexachlorophenu
m
Hexobarbitalum
Hexobarbitalum
(Hexobarbital.)
Hexobarbitalum
natricum
Homatropini
Homatropinium hydrobromidum
(Homatropin.
bromatum
hydrobrom.)
Indometacinum
Indometacinum
(Indometacin.)
Indosolum




-

-

lodum
(lod.)
Isoprenalini
Isoprenalinium
hydrochloridum
(Isoprenalin.
chloratum
hydrochlor.)
Kalii bromidum
Kalium bromatum
(Kal. brom.)
Kalii carbonas
Kalium
carbonicum
(Kal. carb.)
Kalii
Kalium
hydrogencarbonicu hydrogenocarbonas
m
(Kal. hydrogenocarb.)
Kalii iodidum
Kalium iodatum
(Kal. iod.)
Kalii permanganas
Kalium
permanganicum (Kal. permang.)
Cresolum crudum
Kresolum crudum
(Cresol. crud.)
lodum
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,60mg

5,00mg

1,00mg

3,00mg

-

-

-

-

500mg

750mg

250mg

500mg

1,00g

-

0,50-1,00g

-

-

-

-

-

-

-

25mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40mg

60mg

10-20mg

30-40mg

-

-

0,50-2,0g

1,50-6,00g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10-500mg

0,10-1,50g

-

-

-

-

-

-

-

-

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése



Lidocainium
chloratum



Lidocainum



-

-

100mg

300mg

-

--

-

2,50g

-

-

-

-

-

-

0,25-4,00g

0,75-12,0g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25-4,00g

0,75-12,0g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,00-10,0g

2,00-10,0g

Magnesii trisilicas
(Magn. trisilic.)

-

-

0,50-1,00g

1,50-3,00g

-

-

-

-

-

Mentholum

Levomentholum
(Levomenthol.)

-

-

-

-

Merbrominum

-

-

-

-

-

-

-

0,50-1,00g

1,50-3,00g

10,0g

30,0g

-

-

-

-

-

-

10,0mg

10-40mg

Lithium
carbonicum
Magnesium
asparaginicum
Magnesium
carbonicum
hydroxydatum

Magnesium
sulfuricum
Magnesium
sulfuricum
siccatum
Magnesium
trisilicicum
Mazipredonium
chloratum

Magnesii oxidum leve
(Magn. oxid. lev.)
Magnesii peroxidum
(Magn. peroxid.)
Magnesii sulfas
heptahydricus
(Magn. sulf.
heptahydr.)

Methenaminum
(Methenamin.)
Homatropini
Methylhomatropin methylbromidum
(Homatropin.
ium bromatum
methylbrom.)
Methylium
Methylis salicylas
salicylicum
(Methyl. salicyl.)
Methylrosanilinii
Methylrosaniliniu
chloridum (Methylros.
m chloratum
chlor.)
Methenaminum





napi

-

Magnesium
citricum
Magnesium
oxydatum
Magnesium
peroxydatum



egyszeri

-

Magnesium
chloratum



Lidocaini
hydrochloridum
(Lidocain. hydrochlor.)
Lidocainum
(Lidocain.)
Lithii carbonas
(Lith. carb.)
Magnesii aspartas
dihydricus
Magnesii subcarbonas
levis (Magn. subcarb.
lev.)
Magnesii chloridum
hexahydricum
(Magn. chlor.
hexahydr.)

Szokásos adag
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300-500mg 1,50-2,10g

5,00-25,0g

5,00-25,0g

2,50-5,00mg 7,50-15mg
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Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése















Methylthioninii
Methylthioninium
chloridum
chloratum
(Methylthionin. chlor.)
Metronidazolum
Metronidazolum
(Metronidazol.)
Morphini
Morphinium
hydrochloridum
chloratum
(Morphin. hydrochlor.)
Naphazolini
Naphazolinium
hydrochloridum
(Naphazolin.
chloratum
hydrochlor.)
Natrii bromidum
Natrium bromatum
(Natr. brom.)
Natrii fluoridum
Natrium fluoratum
(Natr. fluor.)
Natrii
Natrium
hydrogencarbonicu hydrogenocarbonas
m
(Natr. hydrogenocarb.)
Natrii iodidum
Natrium iodatum
(Natr. iodid.)
Natrii salicylas
Natrium
salicylicum
(Natr. salicyl.)
Natrium
Borax
tetraboricum
Neomycini sulfas
Neomycinium
sulfuricum
(Neomycin. sulf.)
Nicethamidum
Nicethamidum
(Nicethamid.)
Nitrofurantoinum
Nitrofurantoinum
(Nitrofurantoin.)
Noraminophenazo
Metamizolum natricum
num natrium
(Metamizol. natr.)
mesylicum
Nystatinum
Nystatinum
(Nystatin.)
Jecoris aselli oleum A
Oleum jecoris
(Jecor. aselli ol. A)
Ricini oleum virginale
Oleum ricini
(Ricin. ol. virgin.)
Oxygenium
Oxygenium
(Oxygen.)
Oxytetracyclini
Oxytetracyclinium hydrochloridum
(Oxytetracyclin.
chloratum
hydrochlor.)
Pancreatis pulvis
Pancreatinum
(Pancreat. pulv.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

20-100mg

60-300mg

2,50g

2,50g

-

2*250mg

30mg

100mg

10-20mg

30-50mg

-

-

1-2csepp

1-2csepp

-

-

1,00-3,00g

3,00-10g

-

0,065mg

-

1,50-2,0mg

-

-

1,00-5,00g

3,0-15,0g

-

-

10-500mg

0,03-1,50g

-

-

0,50-2,0g

1,50-6,00g

-

-

-

-

1,00g

2,00g

125mg

250mg

500mg

2,00g

-

-

1000mg

4000mg

-

-

500000NE

1500000N
E

-

-

5,0-15,0g

10,0-30,0g

-

-

10-30g

10-30g

-

-

-

-

1,00g

4,00g

-

-

250-500mg 0,75-1,00g
100mg

400mg

500-1000mg 1500-3000

250-500mg 1,50-2,00g

250-500mg

0,75-1,5g

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése



Papaverinium
chloratum



Paracetamolum
Paraldehydum



Pentetrazolum
Pepsinum











Phenazonum

Papaverini
hydrochloridum (Papaverin. hydrochlor.)
Paracetamolum
(Paracetamol.)
Paraldehydum
(Paraldehyd.)
Pepsini pulvis
(Pepsin. pulv.)
Phenazonum
(Phenazon.)

Phenazonum
coffeinum citricum
Phenobarbitalum
Phenobarbitalum
(Phenobarbital.)
Phenobarbitalum
Phenobarbitalum
natricum (Phenobarb.
natricum
natr.)
Phenolphtaleinum
Phenolphtaleinum
(Phenolphtalein.)
Phenolum
Phenolum
(Phenol.)
Phenylbutazonum
Phenylbutazonum
(Phenylbutazon.)
Phenylhydrargyru Phenylhydrargyri boras
m boricum
(Phenylhydrarg. bor.)
Phenylium
salicylicum
Physostigminium Physostigmini salicylas
salicylicum
(Physost. salicyl.)
Pilocarpini
hydrochloridum
Pilocarpinium
(Pilocarpin.
chloratum
hydrochlor.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

250mg

500mg

40-120mg

120-360mg

1000mg

3000mg

300-500mg

900-1500

5,00g

10,0g

2,00-4,00g

4,00-8,00g

300mg

1,00g

100-200mg 300-600mg

-

-

100-500mg 0,30-1,50g

1000mg

3000mg

0,50-1,0g

1,50-3,00g

1000mg

3000mg

0,50-1,00g

1,50-3,00g

300mg

600mg

15-200mg

45-300mg

300mg

600mg

15-200mg

45-300mg

-

-

50-500mg

100-500mg

-

-

-

-

400mg

1,20g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100-200mg 200-500mg

Pilocarpinum

-

-

-

-

-

Pix lithanthracis

-

-

-

-

-



Podophyllinum

-

-

-

-

-



Polymixinium B
sulfuricum

-

-

-

-



Prednisolonum

Polymyxini B sulfas
(Polymyxin. B sulf.)
Prednisolonum
(Prednisolon.)
Procaini
hydrochloridum
(Procain. hydrochlor.)

60mg

100mg

15-30mg

15-30mg

200mg

600mg

100mg

300mg



Procainium
chloratum
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Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése
Promethazinium
chloratum




Resorcinum
Rifampicinum
Rutosidum

Prometazini
hydrochloridum
(Prometazin.
hydrochlor.)
Resorcinolum
(Resorcinol.)
Rifampicinum
(Rifampicin.)
Rutosidum trihydricum
(Rutosid. trihydr.)

Salicylamidum

-



Scopolaminium
bromatum

Scopolamini
hydrobromidum
(Scopolamin.
hydrobrom.)



Strychninium
nitricum

-



Sulfacetamidum
natricum



Sulfadimidinum

Sulfacetamidum
natricum
(Sulfacetamid. natr.)
Sulfadimidinum
(Sulfadimidin.)

Sulfaguanidinum -



napi

25mg

25-75mg

75mg

150mg

500mg

3,00g

-

-

-

-

-

-

20-50mg

60-150mg

-

-

0,50-1,0g

1,50-3,00g

1,0mg

5,0mg

0,30-1,0mg

1-3mg

5mg

10mg

0,50-2,0mg

1-5mg

-

-

-

-

3,00g

12,0g

0,50-2,0g

3,0-7,0g

-

-

2,00-4,00g

6,0-16,0g

200-500mg 0,60-1,50g

Sulfathiazolum
(Sulfathiazol.)

-

-

-

-

Sulfogajacolum

-

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00g

2,00g

-

-

1,00-4,00g

2,00-8,00g

-

-

200-500mg 0,60-1,50g

20mg

50mg

-

-

-

-

400mg

600mg

-

-

5-10mg

-

-

-

Terpinum
Tetracainium
chloratum
Theobrominum
Theobrominum
natrium
salicylicum



egyszeri

Sulfathiazolum

Sulfur
Sulfua ad usum
praecipitatum
externum
Sulfur pulveratum
lotum



Szokásos adag

Theophyllinum
Thiaminium
chloratum
Thymolum

Tetracaini
hydrochloridum
(Tetracain.
hydrochlor.)
Theobrominum
(Theobromin.)
Theophyllinum
(Theophyllin.)
Thiamini
hydrochloridum
(Thiamin. hydrochlor.)
Thymolum
(Thymol.)
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5-10mg

10-20mg

250-500mg 0,75-1,50g
0,50-1,0g

1,50-3,00g

100-250mg 300-600mg
15-30mg

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnagyobb
adag
Kereszt- neve a Ph. Hg.VII. Hg.VIII.-ban hivatalos
jelzés (és egyéb előírá- neve és annak hivatalos
egyszeri
napi
sok) szerint
rövidítése






2.10.

Titanium
dioxydatum
Tolazolinium
chloratum
Tricalcium
citricum

Titanii dioxidum
(Titan. dioxid.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

50mg

150mg

25mg

-

-

-

-

Urethanum

-

3,00g

6,00g

2,00g

4,00-6,00g

Viride nitens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-300mg

150-700mg

Zinci chloridum
(Zinc. chlor.)
Zinci oxidum
Zincum oxydatum
(Zinc. oxid.)
Zinci sulfas
Zincum sulfuricum heptahydricus
(Zinc. sulf. heptahydr.)
Zincum chloratum

75mg

Segédanyagok

Segédanyagnak nevezünk a hatóanyag kivételével minden olyan gyógyszeranyagot,
amelyet vagy amelyeket a gyógyszerkészítmény tartalmaz, a készítmény előállítása
során felhasználtak és elősegíti a készítmény gyárthatóságát. A segédanyagok szerepét
tekintve lehetnek a hatóanyag hordozói (vivőanyag vagy készítményalap) vagy a
gyógyszerhordozók egyik összetevője. Alkalmazhatjuk azzal a céllal ezeket, hogy
elősegítsük a hatóanyag minőségének megőrzését (stabilitását), pontos adagolhatóságát,
biofarmáciai tulajdonságait (pl.: felszabadulását, felszívódását), megfelelő küllemét.
Egy-egy gyógyszerkészítmény előállításához általában többféle segédanyagot is
használhatunk.
A gyógyszeripar igényeinek kielégítésére ma több mint 10 000 segédanyag van
forgalomban, ami jelentős módon hozzájárult a gyógyszertechnológia fejlődéséhez, új
hatóanyag leadó rendszerek kifejlesztéséhez.
Korábban a segédanyagokat olyan anyagoknak tekintették, amelyek lehetővé teszik a gyógyszerforma előállítását, tehát elsősorban, mint vivőanyagok szerepeltek. A
mai korszerű gyógyszerformulálásban azonban széleskörű felhasználásuk komoly segítséget jelent a biofarmáciai célokat szolgáló technológiai feladatok megoldásában:
1.) képesek lehetővé tenni, segíteni a gyógyszerek gyárthatóságát (pl.: oldhatóság növeléssel, oldatban tartással, tablettázáskor lubrikáns hatás kifejtésével),
2.) megőrizhetik a gyógyszerek fizikai, kémia és mikrobiológiai stabilitását
(pl.: viszkozitás növelőként, pufferként, prezervatív anyagként),
3.) javíthatják a gyógyszerek biológiai felhasználhatóságát (pl.: oldhatóság,
oldódási sebesség szabályozásával),
4.) optimalizálhatják a hatást (pl.: a hatóanyag leadás helyének, idejének,
ritmusának szabályozásával),
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5.) elősegíthetik a tolerálhatóság javítását (pl.: izotóniás, izohidriás szemcseppek előállításával).
A segédanyagok nem minden esetben tekinthetők a szervezet számára indifferens
anyagnak. A bőrből nyert zselatin például kevésbé kockázatos az emberi szervezetre,
mint a csontból nyert zselatin. A tablettázási segédanyagként gyakran alkalmazott
laktózt, felszívódása közben, a vékonybelek hámjában található laktáz enzim szőlőcukorra és galaktózra bontja. A laktáz enzim hiányában kialakuló laktóz-intolerancia miatt
a laktóz emésztés nélkül kerül a vastagbélbe, haspuffadást, hasi görcsöket és hasmenést
okoz. Észak-Európában a felnőttkori laktóz-intolerancia a populáció 15 százalékát, Közép-Európában a lakosság 30 százalékát, a mediterrán országokban pedig akár 70 százalékát is sújthatja. A készítmény laktóz-tartalmát ezért fel kell tüntetni.
2-X. táblázat:
Gyógyszerkönyvi segédanyagok
Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnaGyógyszeranyag neve a
gyobb adag
Hg.VIII.-ban hivatalos
KeresztPh. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatajelzés
előírások) szerint
egyszeri
napi
los rövidítése



egyszeri

napi

Acetonum

Acetonum
(Aceton.)

-

-

-

-

Acidum aceticum
dilutum 20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acidum asparticum
(Acid. aspart.)
Acidum
hydrochloridum
Acidum chloratum
concentratum
concentratum 36%
(Acid. hydrochlor.
conc.)
Acidum
hydrochloridum
Acidum chloratum
dilutum
dilutum 10%
(Acid. hydrochlor. dil.)
Acidum citricum
monohydricum
Acidum citricum
1.)
(Acid. citr.monohydr.)
Acidum oleicum
Acidum oleinicum
(Acid. oleic.)
Acidum phosphoricum
Acidum phosphoricum
concentratum
concentratum
(Acid. phosph. conc.)
Silica colloidalis
Acidum silicicum
anhydrica
colloidale hydrophilum
(Silic. coll. anhydr.)
Acidum sorbicum
Acidum sorbinicum
(Acid. sorb.)
Acidum tartaricum
Acidum tartaricum
(Acid. tart.)
Adeps solidus
Adeps solidus 3
(Adeps solid.)
Adeps solidus
Adeps solidus 50
(Adeps solid.)
Acidum asparticum



Szokásos adag
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-

-

0,50-2,00g 1,50-6,00g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50-2,00g 1,50-6,00g

-

-

-

-

-

-

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnaGyógyszeranyag neve a
gyobb adag
KeresztHg.VIII.-ban hivatalos
Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatajelzés
előírások) szerint
egyszeri
napi
los rövidítése

egyszeri

napi

Benzalkonium
chloratum

Ethylis acetas
(Ethyl. acet.)
Ethylis oleas
(Ethyl. oleas)
Ethanolum (96 per
centum) (Ethanol. 96
%)
Alcohol cetylicus
(Alc. cetyl.)
Alcohol cetylicus et
stearylicus
(Alc. cetyl. et stearyl.)
Alcohol isopropylicus
(Alc. isopropyl.)
Poly(alcohol vinylicus)
(Poly(alc. vinyl.)
Ammoniae solutio
concentrata
(Ammon. sol. conc.)
Aqua purificata
(Aqu. purif.)
Aqua purificata (Aqu.
purif.)
Aqua ad iniectabilia
(Aqu. ad ini.)
Benzalkonii chloridum
(Benzalkon. chlor.)

Butyrum cacao

-

-

-

Calcium
hydrogenphosporicum

Calcii
hydrogenophosphas
dihydricus
(Calc.
hydrogenophosph.
dihydr.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carbomera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aethylium aceticum
Aethylium oleinicum
Alcoholum 96%
Alcoholum cetylicum
Alcoholum
cetylstearylicum



Szokásos adag

Alcoholum
isopropylicum
Alcoholum
polyvinylicum
Ammonia soluta
concentrata 25%
Aqua demineralisata
Aqua destillata
Aqua destillata pro
injectione

Capsula amylacea (ostyakapszula)
Capsula operculata
(kemény zselatin kapszula)
Carbomera
Carmellosum natrium
Cellacefatum
Cellulosum
microcrystallicum

Carmellosum natricum
(Carmellos. natr.)
Cellulosi acetas
phthalas
(Cell. acet. phthal.)
Cellulosum
microcristallinum
(Cell. microcrist.)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50-1,00g 1,00-5,00g
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Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnaGyógyszeranyag neve a
gyobb adag
KeresztHg.VIII.-ban hivatalos
Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatajelzés
előírások) szerint
egyszeri
napi
los rövidítése
Cera alba

Cera alba
(Cer. alb.)
Cera flava
(Cer. flav.)
Adeps lanae
(Adeps lan.)
Cetylis palmitas
(Cetyl. palm.)
Cetrimidum
(Cetrimid.)
Cholesterolum
(Cholesterol.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Copovidonum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dikalii phosphas
(Dikal. phosph.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dinatrii phosphas
dodecahydricus
Dinatrium
hydrogenphosphoricum (Dinatr. phosph.
dodecahydr.)

-

-

5,00-20,0g 5,00-20,0g

Ferrum reductum

-

-

0,05-1,00g 0,15-3,00g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cera flava
Cera lanae
Cetaceum
Cetrimidum
Cholesterinum
Copolymerisatum
vinylpirrolidini et
vinylacetici
Diammonium
hydrogenphosphoricum
Dikalium
hydrogenphosphoricum
Dinatrium
hydrogencitricum

-

Fructosum
(Fructos.)
Gelatina
Gelatina alba
(Gelat.)
Glucosum anhydricum
Glucosum anhydricum
(Glucos. anhydr.)
Glycerolum 85 per
centum (Glycerol.
Glycerinum
85%)
Glyceroli monostearas
Glycerinum
40-55 (Glycerol.
monostearinicum
monostear. 40-55)
Hydroxyaethylcellulosu Hydroxyethylcellulosu
m
m (Hydroxyethylcell.)
Hydroxypropylcellulos
Hydroxypropylcellulosu
um
m
(Hydroxypropylcell.)
Kalii
Kalium
dihydrogenophosphas
dihydrogenphosphoricu
(Kal.
m
dihydrogenophosph.)
Kalii hydrogenotartras
Kalium
hydrogentartaricum
(Kal. hydrogenotartr.)
Fructosum
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2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnaGyógyszeranyag neve a
gyobb adag
KeresztHg.VIII.-ban hivatalos
Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatajelzés
előírások) szerint
egyszeri
napi
los rövidítése



Kalium hydroxydatum
Kalium natrium
tartaricum
Kalium nitricum
Kalium sorbinicum
Lactosum
Lanalcolum
Macrogolum 400
Macrogolum 1540
Macrogolum 4000
Macrogolum
stearinicum

Kalii hydroxidum
(Kal. hydroxid.)
Kalii natrii tartras
tetrahydricus
(Kal. natr. tartr.
tetrahydr.)
Kalii nitras
(Kal. nitr.)
Kalii sorbas
(Kal. sorb.)
Lactosum
monohydricum
(Lactos. monohydr.)
Alcoholes adipis lanae
(Alc. adip. lan.)
Macrogolum
(400-as típus)
Macrogolum
(1500-as típus)
Macrogolum
(4000-es típus)
Macrogoli stearas

Magnesii stearas
(Magn. stear.)
Mannitolum
Mannitum
(Mannit.)
Methylcellulosum
Methylcellulosum
(Methylcellulos.)
Methylis
Methylium
parahydroxybenzoas
parahydroxybenzoicum (Methyl.
parahydroxybenz.)
Natrii acetas
trihydricus
Natrium aceticum
(Natr. acet. trihydr.)
Natrium
carboxymethylamylopec tinum
Natrii chloridum
Natrium chloratum
(Natr. chlor.)
Natrii
dihydrogenophosphas
Natrium
dihydricus
dihydrogenphosphoricu
(Natr.
m
dihydrogenophosph.
dihydr.)
Natrii metabisulfis
Natrium disulfurosum
(Natr. metabisulfis)
Magnesium stearinicum
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00-5,00g

3,0010,00g

-

-

2,00-4,00g 6,00-12,0g

-

-

5,00-15,0g 5,00-15,0g

-

-
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Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnaGyógyszeranyag neve a
gyobb adag
KeresztHg.VIII.-ban hivatalos
Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatajelzés
előírások) szerint
egyszeri
napi
los rövidítése




Natrii hydroxidum
(Natr. hydroxid.)
Natrii laurilsulfas
Natrium
laurylsulfuricum
(Natr. laurilsulf.)
Natrii nitris
Natrium nitrosum
(Natr. nitris)
Natrii thiosulfas
Natrium thiosulfuricum
(Natr. thiosulf.)
Helianthi annui oleum
raffinatum
Oleum helianthi
(Helianth. annui ol.
raffinat.)
Lini oleum virginale
Oleum lini
(Lin. ol. virgin.)
Triglycerida saturata
Oleum neutrale
media (Triglyc. satur.
med.)
Natrium hydroxydatum

Oleylum oleinicum
Paraffinum liquidum
Paraffinum solidum
Polysorbatum 20
Polysorbatum 60
Polysorbatum 61

Paraffinum liquidum
(Paraff. liqu.)
Paraffinum solidum
(Paraff. solid.)
Polysorbatum 20
(Polysorbat. 20)
Polysorbatum 60
(Polysorbat. 60)
-

Polysorbatum 80
(Polysorbat. 80)
Povidonum
Polyvidonum
(Povidon.)
Propylenglycolum
Propylenglycolum
(Propylenglycol.)
Propylis
parahydroxybenzoas
Propylium
parahydroxybenzoicum (Propyl.
parahydroxybenz.)
Saccharinum natricum
Saccharimidum
natricum
(Saccharin. natr.)
Saccharum
Saccharosum
(Sacchar.)
Polysorbatum 80

Sebum
Sorbitanum laurinicum
Sorbitum

Sorbitani lauras
(Sorbitan. laur.)
Sorbitolum
(Sorbitol.)
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Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

300mg

1,00g

100mg

300mg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100-500mg 1,50-3,00g

-

-

1,00-5,00g 3,00-15,0g

15,0-30,0g 15,0-30,0g

20-50mg 60-150mg

2. fejezet: Gyógyszeranyagok
Gyógyszeranyag Ph. Megengedett legnaGyógyszeranyag neve a
gyobb adag
KeresztHg.VIII.-ban hivatalos
Ph. Hg.VII. (és egyéb
neve és annak hivatajelzés
előírások) szerint
egyszeri
napi
los rövidítése
Stearinum
Talcum



Thiomersalum
Tricalcium
phosphoricum
Vaselinum album

2.11.

Acidum stearicum
(Acid. stearic.)
Talcum
(Talc.)
Thiomersalum
(Thiomersal.)
Tricalcii phosphas
(Tricalc. phosph.)
Vaselinum album
(Vaselin. alb.)

Szokásos adag
egyszeri

napi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vaselinum album
ophthalmicum

-

-

-

-

-

Vaselinum flavum

Vaselinum flavum
(Vaselin. flav.)

-

-

-

-

Vivőanyagok

Vivőanyagnak nevezzük a folyékony halmazállapotú gyógyszerkészítmények hatóanyagának/hatóanyagainak egy vagy több segédanyagból álló hordozó rendszerét.

2.12.

Készítményalapok

Készítményalapnak nevezzük a félszilárd vagy szilárd halmazállapotú gyógyszerkészítmények hatóanyagának vagy hatóanyagainak egy vagy több segédanyagból álló
hordozórendszerét.
Az egyes műveletekhez tartozó segédanyagokat a könyv megfelelő fejezeteiben
tárgyaljuk.
Kérdések
1.)

Mit értünk gyógyszeranyag fogalma alatt?

2.)

Melyek a gyógyszeranyagok főbb forrásai?

3.)

Milyen állati eredetű gyógyszeranyagokat ismer?

4.)

Melyek a hagyományos és a biológiai gyógyszerek főbb jellemzői?

5.)

Mit értünk nanoanyagok fogalma alatt?

6.)

Mit értünk a hatóanyag fogalma alatt?

7.)

Mit értünk a segédanyag fogalma alatt?

8.)

Melyek a segédanyagok alkalmazásnak főbb céljai?

9.)

Mely anyagokat tekintjük vivőanyagnak?

10.) Mi a készítményalap?
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3.

A gyógyszertechnológiai művelettan alapjai

Valamely termék előállítása technológiai folyamatban valósul meg, általa válik lehetővé
a termék gyártása.
Gyógyszerkészítmények, mint végtermékek előállítása az alapanyagok (ható- és
segédanyagok) felhasználásával a kidolgozott technológia folyamatán keresztül történik.

3.1. ábra
Az alapanyagtól a végtermékig
A technológia pontos kivitelezéséhez, megfelelő minőségű végtermék előállításához olyan alapanyagokra, berendezésekre, gyártási körülményekre (épület, helyiség,
légtér, hőmérséklet, páratartalom), nem utolsó sorban gyakorlott és szakképzett munkaerőre van szükség, amelyek a gyártást lehetővé teszik. Ebből következően a minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés szempontjainak figyelembe kell venniük az összes olyan
paramétert, amely a gyárthatóság és a végtermék minőségében szerepet játszik.
A gyógyszeralapanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai (pl.: szemcseméret, kristályforma, habitus, szennyezettség, nedvességtartalom, stabilitás, oldhatóság) alapvetően meghatározzák a készítmény gyárthatóságát, minőségi paramétereit és felhasználhatóságát.
A minőségi paraméterek reprodukálhatóságának tehát fontos megvalósulási feltétele a gyártási tételekben az alapanyagok minőségi paramétereinek azonossága is. Az
esetleges eltérés azzal a következménnyel járhat, hogy a minőség fenntartása céljából,
felül kell vizsgálni, és újra kell szabályozni a műveleti paraméterek teljes rendszerét.
A gyógyszertechnológiai folyamatok rendszerint a több lépéses technológiai folyamatok közé sorolhatók (pl.: porok kimérése, keverése, kapszulázása). A gyógyszergyártási folyamatok ezért további részfolyamatokból (pl.: előkészítés, összeállítás, formázás) állnak, amelyek során különböző gyógyszertechnológiai műveleteket (pl.: mérés, szitálás, szemcsésítés, préselés) alkalmazunk.
A különböző technológiai folyamatok alapvető lépéseit technológiai műveleteknek
nevezzük.
Művelettani szempontból a gyógyszerkészítés ( a gyógyszergyártás folyamata)
különböző technológiai műveletekre és eljárásokra bontható. Ezek előre tervezett, reprodukálható és biztonságos alkalmazására van szükség ahhoz, hogy a gyógyszerkészítményt minden esetben megfelelő minőségben és mennyiségben állíthassuk elő. A teljes
folyamatot a minőségellenőrzéssel kontrollálhatjuk, az alapanyagtól, a gyártási paramétereken át, a végtermékig.
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3.2. ábra
Gyógyszertechnológiai folyamatok általános kapcsolatrendszere
A művelettan, mint tudományág szükségességét a technika fejlődése, a minőségi
igények növekedése teremtette meg és alapjai a XX. század elejéről eredeztethetőek. A
művelettan alaptézise szerint a műveletek széles köre viszonylag kevés számú alapmű74

3. fejezet: A gyógyszertechnológiai művelettan alapjai
veletből (pl.: keverés, kivonás, szárítás) állítható össze. A különböző műveletek és azok
megvalósítási módjai az egyes eljárások a fizikai törvények alapján jellemezhetők és
szabályozhatók.
A keverés művelete például megvalósítható manuálisan (pl.: üvegbot, pisztillus)
vagy gépi úton, többek között mágneses keverővel, magas fordulatszámú, nagy nyíróerejű keverő berendezés alkalmazásával vagy a nagy közegellenállást is leküzdeni képes
bolygókeverős eljárással (lásd: „Keverés” című fejezet).
Az általános technológia és a gyógyszertechnológia, valamint az általános és alkalmazott művelettan (pl.: a gyógyszertechnológiai művelettan) szorosan kapcsolódik
össze és tapasztalatokkal, kutatási eredményekkel, tudományos megállapításokkal, melyekkel gazdagítják egymást.

3.3. ábra
A technológia és a művelettan kapcsolata
A technológia és a művelettan viszonyát jól jellemzi, hogy a művelettan lényegében absztrahált technológiának tekinthető, mert az egyes, konkrét technológiai megoldásoktól, gépek, berendezések alkalmazásától függetlenül törekszik a műveletek lényegének megismerésére, a meghatározó, jellemző paraméterek kiválasztására, az összefüggések megadására, objektív (matematikai) modellek felállítására.
Az egyes műveletek általában előre megtervezett technológiai sorban helyezkednek el. Pontos összeillesztésük, összehangolásuk a végtermék minőségének egyik fontos
követelménye. A technológia kifejlesztésekor ezért meg kell határozni a különböző műveletek, eljárások kölcsönös viszonyát, kapcsolatrendszerét is, együttes szabályozásuk
lehetőségeit. A gyógyszertechnológiai műveletek és eljárások is rendszerint, egymást
követő (konszekutív) rendben kapcsolódnak egymáshoz, de előfordulhat egyidejű, párhuzamos alkalmazásuk is.
A különböző gyógyszerformájú készítmények gyártásához más-más technológiai
egységekre, eszközökre, berendezésekre, a folyamatok művelet- és eljárástani paramétereinek, továbbá az alkalmazandó anyagok ismeretére, megfelelő tapasztalatra, szakértelemre és kellő gyakorlatra is szükség van. A komplex ismeretanyag alapján továbbfejlődhet a gyógyszerek előállításának technológiája is, ezáltal újabb és újabb eljárások,
anyagok, berendezések alkalmazásával kutathatjuk, fejleszthetjük tovább, tökéletesíthetjük a gyógyszereket.
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Mivel az eszközök és berendezések mérete meghatározza az időegység alatt
gyártható mennyiséget, a gyártási tétel (sarzs) nagyságát, ezért a tervezés fázisában az
előállítandó készítmény mennyiségét is figyelembe kell vennünk. A technológiai folyamatok kialakításánál a tervezett gyógyszerformán és az anyagmennyiségen kívül,
fontos szempont az alkalmazott anyagok, anyagrendszerek fizikai-kémiai tulajdonsága
is.
Általában arra kell törekednünk, hogy az alkalmazott technológia lehetőség szerint legyen:










egyszerű,
áttekinthető,
könnyen szabályozható,
kevés paraméterrel vezérelhető,
kevés műveletet igénylő,
biztonságos (reprodukálhatóság, megbízhatóság),
minél kevesebb költséggel járó (optimális anyag energia felhasználás),
minél kevesebb melléktermékkel járó,
környezetkímélő.

A műveletek a végrehajtás módja szerint lehetnek:
1.) szakaszos,
2.) folyamatos és
3.) vegyes műveletek.
A szakaszos műveletek a folyamatos műveletek számos előnye ellenére is megőrizték jelentőségüket és elsősorban kis mennyiségű termékek előállításánál alkalmazhatók.
A folyamatos üzemmód alkalmazása elsősorban üzemi méretekben, nagy sarzsok
gyártására célszerű, mivel termelékenységénél fogva költséghatékony megoldás lehet.
A gyógyszertechnológiai műveleteket főbb jellegzetességeik alapján az alábbiak
szerint csoportosíthatjuk:
1.) integráló (komponenseket egyesítő) műveletek (pl.: elegyítés, oldás, keverés, kenőcs és kúpkészítés, granulálás, közvetlen préselés)
2.) dezintegráló műveletek (pl.: aprítás, diszpergálás)
3.) anyagátadási (komponens átadási) műveletek (pl.: vízlágyítás ioncserélő
gyantával, oldás, szárítás, kristályosítás, nedvesítés, granulálás, fluidizálás, bevonás),
4.) elválasztási (komponenseket egymástól különválasztó, valamely komponens kinyerését célzó) műveletek (pl.: desztilláció, extrakció, szűrés, ülepítés, centrifugálás, szárítás, membránszűrés, fordított ozmózis, dialízis),
5.) hőátadási (kalorikus) műveletek (pl.: melegítés, hűtés, bepárlás, lepárlás,
szárítás, fluidizálás),
6.) mechanikai műveletek (pl.: aprítás, szitálás, granulálás, préselés),
7.) hidrodinamikai műveletek (pl.: folyadék keverése, folyadék szállítása
centrifugálás, fluidizálás, ülepítés, szűrés).
Az egyes műveletek egyszerre több műveleti csoportba is tartozhatnak, mivel
egyidejűleg több művelet is történhet, például keveréskor oldás, elegyítés, szuszpendálás, emulgeálás, hőátadás, aprítás és homogenizálás is.

76

3. fejezet: A gyógyszertechnológiai művelettan alapjai
Az anyagátadási műveleteket gyakran diffúziós műveletnek is tekintik, ha a folyamatot diffúziós törvényszerűségek jellemzik.
Az anyagátadási műveletek célja lehet:
1.)
2.)
3.)
4.)

értékes komponens(ek) kinyerése (pl.: extrakció, desztillálás),
a nemkívánatos alkotórész eltávolítása (pl.: szárítással a nedvesség),
komponens bejuttatása egy közegbe (pl.: oldás)
komponens kicserélése (pl.: vízlágyítás ioncserélő gyantával)

Az anyagátadási műveletek lehetnek:
a) egyensúlyi műveletek (pl.: desztilláció, rektifikáció, abszorpció, extrakció,
adszorpció, szárítás, és kristályosítás,
b) nem egyensúlyi műveletek (pl.: membránszűrés, reverz-ozmózis, dialízis és
elektrodialízis)
Az anyagátadáskor létrejövő komponenstranszport során a rendszer alkotórészei:
a) egymáshoz képest egy fázison belül vagy
b) egyik fázisból a fázishatáron keresztül a másik fázisba áramlanak, melynek
következményeképpen a komponensek mennyiségi arányai, azaz a koncentrációk megváltoznak.
Az egyes műveletek az anyag és a hő átadása szempontjából lényegesen különböznek egymástól.
A kalorikus műveletek a hőmérsékletkülönbség által meghatározottak, és a hőtani
törvények alapján értelmezhetők és szabályozhatók. A szárítási művelet anyagátadási,
diffúziós műveletnek is tekinthető (a vízmolekuláknak diffúzióval ki kell kerülnie a pórusokból, át kell lépniük a folyadék-levegő határfelületén).
A mechanikai műveletekhez általában mechanikai erőhatásra (pl.: ütésre, nyomásra, vágásra) van szükség, és a szilárd testek mechanikájának törvényszerűségei érvényesülnek. A mechanikai műveletek részben az előkészítést szolgálják, de gyártási folyamattól függően, a közti-vagy végtermékek (pl.: aprítás, préselés) előállításánál is alkalmazhatók. A mechanikai művelet egyben szétválasztó művelet is lehet, ilyen például a
szitálás.
A hidrodinamikai műveletek végzésekor a hidrodinamika törvényei alapján a
mozgó folyadékok és gázok energiája a jellemző paraméter.
Az áramlás iránya szerint megkülönböztetünk
1.)
2.)
3.)
4.)

egyenáramú,
ellenáramú,
keresztáramú és
örvényáramú műveleteket.

A műveletek a folyamatban résztvevő fázisok szerint feloszthatók:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

gőz – folyadék (pl.: desztilláció, rektifikáció),
gáz – folyadék (pl.: abszorpció, deszorpció),
folyadék – folyadék (pl.: extrakció),
folyadék – szilárd (pl.: extrakció, adszorpció, ioncsere),
szilárd – folyadék (pl.: nedvesítés, szárítás)
folyadék – szilárd (pl.: dialízis membránszűrés)
szilárd–szilárd fázisú (pl.: préselés) műveletekre.
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A műveleteket gyógyszertechnológiai szempontból három fő csoportra oszthatjuk:
1.) alapműveletek, amelyek a gyógyszerforma kialakításában csak közvetett
módon vesznek részt (pl.: keverés, hőközlés, szárítás, fluidizálás),
2.) formaadó műveletek, amelyek közvetlenül, a különböző gyógyszerformák kialakítását szolgálják (pl.: oldatkészítés, kúpöntés, granulálás, kapszulázás, tablettázás),
3.) csomagoló műveletek, amelyek a gyógyszerformák kialakításában már
nem vesznek részt, és a készítmény azonosíthatóságát, adagolhatóságát,
alkalmazását, védelmét szolgálják (pl.: bliszterezés, kartonálás).
A gyógyszertechnológia egyik sajátos tulajdonsága, hogy minden egyes készítmény csoport, gyógyszerforma (pl.: oldat, kenőcs, tabletta), de ezen belül az egyes készítmények előállítása minden esetben speciális technológiát igényel. Egy-egy konkrét
készítményben tehát keveredhetnek is a készítményekre vonatkozó általános és specifikus technológiai előírások.
Színes anyagokat is tartalmazó anyagrendszerekben például a tabletta komponenseit az általános gyakorlattól eltérő módon- a foltosodás elkerülése céljából- a többi
anyaggal együtt granuláljuk.
Előzetes hígítással lehet kisdózisú hatóanyagokat, veszélyes, robbanékony anyagokat préseléssel tablettává alakítani. A nitroglicerin egyenletes eloszlatása és tablettázása hígítással (pl.: 10% hatóanyag laktózban eloszlatva) oldható meg.
Szintén ide sorolható, oldatok esetén a ható-vagy segédanyagok oldatban tartása,
a tárolás közbeni kiválás megakadályozása, szuszpendált részecskék átkristályosodásának gátlása, a rediszpergálhatóság biztosítása.
Speciális beavatkozást igényel a készítmény és ezen belül a ható- és segédanyag(ok) fizikai, kémiai és biológiai stabilitásának biztosítása is.
A hatóanyag tulajdonságai miatt szintén megfelelő megoldásokat kell találnunk
például az egyes inkompatibilitások kiküszöbölésére vagy a hatóanyag védelmére a
gyomornedv károsító hatásának elkerülése céljából (pl.: a vékonybélben működő enzimek pótlására) vagy a szervezet védelmére az irritáló hatóanyaggal szemben (pl.: gyomorirritáló hatóanyagok esetén).
A terápiás alkalmazás követelményeinek megfelelően a farmakokinetikai és a
biofarmáciai paraméterek alapján kell szabályozni a hatóanyag felszabadulás pontos
helyét, és a kioldódás paramétereit (pl.: sebesség, időtartam, ismétlődés).
Az alkalmazott technológia tehát minden esetben egy-egy készítmény előállítására vonatkozik.
A technológiai előírat az általános gyártási és minőségellenőrzési követelményrendszer mellett, olyan speciális technológiai és biofarmáciai szempontokat is magába
foglal, ami a készítmény konkrét terápiás célját, a hatóanyag és a gyógyszerforma kialakításához szükséges anyagok tulajdonságait, a szükséges műveleteket és eljárásokat, az
alkalmazott berendezések, technológia paraméterek összességét, lényegében a készítés,
illetve a gyártás konkrét módját is figyelembe veszi.
A korszerű gyógyszertechnológiai szemléletmód kialakítása céljából is fontos tehát hangsúlyoznunk az alapanyagok, a közti- és végtermékek paramétereinek jelentőségét, és ezek összefüggéseit. Az egyes részfolyamatok meghatározóak lehetnek, mivel
gyakran közvetetten a megfelelő minőségű gyógyszerkészítmény (pl.: tabletta), közvetlenül pedig az ennek előállításához szükséges, megfelelő minőségű köztitermékeket
(pl.: granulátumokat) hivatottak előállítani.
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A gyógyszertechnológia nemcsak anyagok, berendezések, műveleti és eljárástani
paraméterek, technológiai folyamatok, minőségbiztosítási rendszerek ismeretét foglalja
magába, hanem a tervezéstől a megvalósításig, az alapanyagoktól a végtermékig figyelembe veszi a terápiás célt és lehetőségeket, a farmakológiai tulajdonságokat, az adagolási módot, az előállított készítmény és az élő szervezet kapcsolatrendszerét.
A gyógyszer és a gyógyszertechnológia fogalmához ezért különösen az utóbbi évtizedekben, természetes módon, hozzákapcsolódott a biofarmáciai és a gyógyszerterápiás szemléletmód is.
Az újgenerációs készítmények térben és időben szabályozott, célzott hatású továbbá önszabályzós hatóanyag leadórendszerek már ebben az újabb elméleti és gyakorlati
szemléletmódban születnek meg. A gyógyszertechnológia ezáltal válik képessé arra,
hogy a további technológiai kutatásokat és fejlesztéseket végezzünk (pl.: nanotechnológia, biogyógyszerek fejlesztése) és alkalmazzunk a terápiás célokra.
A hatóanyagot ily módon (pl.: gyors, elnyújtott, késleltetett, szakaszos és folyamatos hatóanyag leadással) a terápia igényeinek megfelelően a lehető legtökéletesebb
módon hasznosíthatjuk.
Optimalizálhatjuk a terápiát, a lehető legkisebb dózissal, minimális mellékhatásokkal, a szervezet számára jól viselhető, biztonságos és a korábbiaknál is hatékonyabb
hatóanyag-leadó rendszerek kifejlesztésével. Ez teszi lehetővé a tudatos, tudományosan
megalapozott és tervezett biokompatibilis hatóanyag-leadó rendszerek kifejlesztését,
amelyek a lehető legtökéletesebb módon meg tudnak felelni a növekvő terápiás igényeknek.
A megvalósulás útja minden esetben a gyógyszertechnológia műveletein és eljárásain keresztül vezet.
Kérdések
1.) Mi a különbség a műveletek és az eljárások között?
2.) Melyek az alkalmazott technológiával szembeni főbb, általános követelmények?
3.) Milyen fő csoportokra oszthatók a gyógyszertechnológiai műveletek?
4.) Milyen csoportokba oszthatók az anyagátadási műveletek?
5.) Milyen csoportokra oszthatók a gyógyszertechnológiai műveletek az áramlás iránya
szerint?
6.) Melyek a kalorikus műveletek?
7.) Melyek a mechanikai műveletek?
8.) Melyek a hidrodinamikai műveletek?
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A gyógyszertechnológia biofarmáciai alapjai

Az emberi test több mint 200 féle, megközelítőleg 1014 sejtet tartalmaz és minden
emberi sejt kb. 2500-féle saját enzimmel rendelkezik. A sejtekben másodpercenként
mintegy 3x1016 számú kémiai reakció megy végbe. Jelenleg a humán genomban a
kódolt gének számát 30-35 000 közöttinek, a lehetséges gyógyszer-célpontok számát 510 000-re becsüljük. A sejtek különböző funkciók elvégzésére specializálódott
szövetekben, szervekben csoportosulnak, összehangolják működésüket, hogy a
szervezetben tökéletes munkamegosztásban lássák el feladataikat. A gyógyszerekkel
ebbe a bonyolult biológiai kapcsolatrendszerbe avatkozunk be, ráadásul olyan
gyógyszerként alkalmazott anyagokkal, amelyek néhány kivételtől eltekintve (pl.:
hormonok) normál körülmények között a szervezetben nem megtalálható anyagok,
xenobiotikumok.
A terápiás hatás kialakulását a modern gyógyszeres terápiában gyógyszerkészítmény és a szervezet kölcsönhatása határozza meg. A biofarmácia a gyógyszerkutatás,
gyógyszerfejlesztés, készítménytervezés továbbá a készítmények terápiás alkalmazásának minden szintjén, fontos szerepet tölt be. Ez, a LADME rendszert is magába foglaló,
gyógyszerészeti tudományág, sajátos szemléletmódjával a hatóanyagot tartalmazó készítmény és az élő szervezet kapcsolatát vizsgálja.
Az ADME rendszer alapján a hatóanyagra jellemző farmakokinetikai információkat állapíthatunk meg. A LADME a gyógyszerkészítmény és a szervezet kölcsönhatásait
kísérő folyamatokat (pl.: a hatóanyag-leadást, az abszorpció helyét és sebességét) modellezi. Feltárja a gyógyszerkészítmények fizikai, kémiai, biofarmáciai tulajdonságait,
valamint a bonyolult kapcsolatrendszerét szervezettel.
A LADME rendszer leírja azokat a folyamatokat, amelyek bekövetkeznek a
gyógyszer bevétele/beadása után:
(liberáció), a hatóanyag kioldódását jelenti, a készítményből,
(abszorpció) a felszabadult hatóanyag felszívódása,
(disztribúció) az eloszlási folyamat az intravaszkuláris térből az
extravaszkuláris térbe (test szövetek),
M (metabolizmus) a hatóanyag kémiai átalakulása, a könnyebb eliminálhatóság érdekében,
E (exkréció), a nem változott és/vagy metabilizálódott hatóanyag kiürülése
a szervezetből vesén, epén vagy a tűdőn át.

L
A
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Fontos lépés volt, hogy Gordon L. Amidon és munkatársai 1995-ben a hatóanyagokat egységes biogyógyszerészeti szempontrendszer alapján, oldhatóságuk és
permeabilitásuk szerint csoportosították és bevezették a hatóanyagoknak az emésztőrendszerből történő felszívódását meghatározó Biofarmáciai Osztályozási Rendszert
(Biopharmaceutical Classification System, BCS).
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4-I. táblázat:
Hatóanyagok Biofarmáciai Osztályozási Rendszere
Osztály
I.
II.
III.
IV.

Oldhatóság
jó
rossz
jó
rossz

Permeabilitás
jó
jó
rossz
rossz

A gyógyszeres terápia fejlődésével a gyógyszer fogalma is változik. A hatóanyagok, mint kémiai szubsztanciák ma már ritkán kerülnek önmagukban alkalmazásra. Helyettük a terápiában gyógyszerkészítményeket alkalmazunk. A gyógyszerkészítmények
fejlődése során korábban csak a hatóanyag hordozói voltak, amelyek segítették a bevételt, és az adagolhatóságot. Ennek megfelelően nem is volt különösebben szükség a
szervezet és a gyógyszerkészítmény közötti kapcsolatrendszer tudományosan megalapozott alaposabb vizsgálatára.
Az ilyen típusú hagyományos gyógyszerkészítmények gyártásakor a hatóanyagleadásnak nem történik olyan változtatása (sajátos összetétel vagy gyártási módszer alkalmazásával), amely a hatóanyag kioldódását szándékosan megváltoztatná.
A készítmény viselkedését az élő szervezetben (pl. kioldódás, vérszint, hatástartam), a hatóanyag fizikai, kémiai és farmakokinetikai jellemzői határozzák meg.
A biofarmáciai kutatások alapozták meg, illetve tették lehetővé, hogy a
gyógyszertechnológia magasabb szinten legyen képes teljesíteni a terápia növekvő igényeit. Az újabb tudományos eredmények alapján kifejlesztett újgenerácós gyógyszerkészítmények, a terápia további fejlődését segítették elő, egyrészt a korábbi gyógyszerterápiás rendszerek tökéletesítésével, másrészt addig ismeretlen terápiás lehetőségek kidolgozásával (pl.: kombinált összetételű készítmények, szabályozott hatóanyag leadású
rendszerek, köztük az önszabályzós és célzott hatású készítmények).
A korábbi hatóanyag-gyógyszerhatás szemlélet helyébe a gyógyszerkészítménygyógyszerhatás szemléletmód került. Ehhez elengedhetetlen, a biofarmáciai és a gyógyszerterápiás ismeretanyag elsajátítása is.
Természetesen a korszerű gyógyszerkészítmények is hatóanyagokból és segédanyagokból épülnek fel, gyógyszerhordozó funkciót is betöltenek, de sajátos összetételük, szerkezetük által, a hatóanyagok szervezetbe juttatásán kívül, a biofarmáciai megalapozottság következtében, képesek a készítmény biofarmáciai paramétereinek (pl.: a
kioldódás helyének, sebességének és idejének) megváltoztatásával a gyógyszeres terápia tökéletesítésére, optimalizálására is.
A gyógyszerek sorsa felosztható egy gyógyszerbevitel előtti, és egy a gyógyszerbevitelt követő szakaszra. Az első szakaszban a fejlesztésre, a gyógyszerek elkészítésére, a második szakaszban pedig a szervezetben a terápiás hatás kiváltása céljából, a
gyógyszer alkalmazására kerül sor. A gyógyszerbevitel előtti és utáni szakasz összehangolása vezet el, a korszerű, biokompatibilis készítmények, hatóanyag-leadó rendszerek
kifejlesztéséhez. Ha a gyógyszerkutatási, fejlesztési feladatok vagy a gyógyszergyártás
elsőrendű célját tekintjük, akkor egyértelműen világossá válik, hogy a két szakasz viszonyában a második, az in vivo rész a meghatározó, és az első szakasznak a lehető
legnagyobb pontossággal kell megfelelni a bevitelt követő szakasz támasztotta követelményrendszernek.
A gyógyszertechnológia kidolgozásakor figyelembe kell venni a gyógyszerek (hatóanyagok és készítmények) mindazon farmakológiai, farmakokinetikai, fizikai-kémiai,
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gyógyszerészi fizikai, gyógyszerészi kémiai, gyógyszertechnológiai paramétereit, amelyek lehetővé teszik a





hatóanyag, gyógyszerkészítmény szervezetbe juttatását,
a készítmény eljuttatását a felszívódás helyére,
a hatóanyag felszabadításának szabályozását és
a hatóanyag optimális terápiás hatásának kifejtését.

A gyógyszerkészítmény formája, mérete, konzisztenciája, összetétele függ az alkalmazási helytől.
4-II. táblázat:
Gyógyszerformák, adagolási módok és alkalmazási helyek
Gyógyszerforma
oldat, ecsetelő szer
tabletta
oldat (csepp), emulzió,
szuszpenzió, por, granulátum,
tabletta, kapszula

oldatos injekció

oldatos, emulziós,
szuszpenziós injekció
oldatos, szuszpenziós injekció
oldat, szuszpenzió
oldat, emulzió, szuszpenzió
kenőcs
tapasz
aeroszol

Adagolási módok latin elnevezése
oralis
buccalis, sublingualis

Alkalmazási hely
szájban
szájban

per os

szájon keresztül

intra venam
intraarterialis
intracardialis
epiduralis
intraarticularis
intracutan

véna
artéria
szív
epiduralis tér
ízület
bőr

intramuscularis

izom

subcutan
intraperitonealis
epicutan
dermalis
transdermalis

bőr alatti kötőszövet
hasüreg
bőr

inhalatio (pulmonalis)

hörgők és
alveolusok

conjuctivalis

szem kötőhártyája

nasalis

orrüreg

oticularis
rectalis

fül
végbél

vaginalis

hüvely

urethralis

húgycső

oldatos, szuszpenziós,
emulziós szemcsepp,
szemkenőcs
oldatos, szuszpenziós,
emulziós orrcsepp, gél, permet
oldatos, szuszpenziós fülcsepp
végbélkúp, klizma
hüvelykúp, vaginális tabletta,
globulus, ovulum
húgycsőpálcika
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A készítmény eljuttatása a hatás helyére történhet:
 közvetlen módon (lokális kezeléssel) vagy
 közvetetten, a szervezet segítségével (pl.: bél perisztaltika, véráram, felszívó hám).
Szisztémás hatás elérésére, intravénás adás esetén, a keringési rendszer segítségével oszlik el a hatóanyag a vérben és a vér által a szövetekben (disztribúció). A készítmények tervezéséhez szükséges az oldhatósági, keveredési, eloszlási paraméterek
ismerete a vérben is.
A hatóanyag az intravénás adás után rövid időn belül és abszorpció nélkül, intramuszkuláris adás követően viszont az abszorpció következtében jóval lassabban oszlik
el a szervezetben. A közel állandó összetételű, pH-jú és térfogatú vér, mint befogadó
közeg reprodukálható módon és azonos sebességgel juttatja el a hatóanyagot a hatás
helyére.
Injekciók beadását követően (pl.: az orális és perorális adással ellentétben), nincs
vagy alig van lehetőség a terápiás hatás kialakulási folyamatának akaratlagos megszakítására.

4.1. ábra
Keringési rendszerünk sematikus rajza
A tabletták nagy tömegben, viszonylag olcsón állíthatók elő, és az egyszerű bevételi lehetőség (orális és perorális) miatt is, az egyik legelterjedtebb adagolási mód.
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Biofarmáciai szempontból figyelembe kell vennünk, hogy bélrendszerünk felépítése és működése a táplálék hasznosítása miatt, igen sokoldalú, meglehetősen bonyolult
és számos paraméter által meghatározott. Az emésztő rendszer, feladatának megfelelően
anatómiai, funkcionális anatómiai jellegzetességei, az egyes szakaszok eltérő szövettani
struktúrái, belső nedveinek különböző pH értéke, enzim összetétele, keveredési és felszívódási képessége tekintetében változatos képet mutatnak, alapvetően meghatározva a
gyógyszeres terápia lehetőségeit is. A konszekutív felépítettségnek megfelelően, különösen jelentősek az egyes bélszakaszokban lejátszódó folyamatok, mert ezek befolyásolják, sok esetben előkészítik a következő bélszakaszok funkcióit, lehetőségeit.
Az emésztő rendszerbe adandó készítmény tervezéskor számításba kell vennünk
azokat a körülményeket, amelyek közé a beadást követően kerül a készítmény. Ebből
következően is a gyógyszertechnológus, de az expediáló gyógyszerész korszerű tudásanyaga nem korlátozódhat a készítés, gyártás műveletére, a ható-és segédanyagok, gépi
berendezések, minőségbiztosítási rendszerek ismeretére, hanem tisztában kell lennie
azzal, hogy a készítmény a gyógyszeres terápiában milyen szerepet tölt be, hogyan fejti
ki hatását, és a nem megfelelő minőségű (pl.: eltérő kioldódású, szétesésű) készítmény
adása milyen kockázatokkal járhat.
Ha a beadáson kívül, a teljes kioldódási és felszívódási folyamatot is figyelembe
vesszük, belátható, hogy a perorális adagolás egyszerűsége csak látszólagos. Ez az adagolási mód valóban egyszerű, ha csak arra gondolunk, hogy a bevétel önmagában nem
igényel szakszemélyzetet, nem jár az injekciók adásának nehézségeivel (pl.: intravénás
adás, fájdalom) és kockázataival (pl.: fertőzés). Valójában a beadást követő folyamat
meglehetősen bonyolult, összetett, mivel a tabletta szervezeten belüli sorsát számos akaratlagos és nem akaratlagos paraméter befolyásolja.
A fent említett második, tehát a bevétel utáni szakasz kezdetén, perorális adáskor
a nyelés például, sok paraméter által meghatározott, többféle módon is szabályozott,
összetett műveletnek tekinthető. Első fázisa akaratlagosan szabályozható, ebből következően tökéletes biztonsággal nem garantálható, hogy a kezelt személy a gyógyszert a
megfelelő időben a szervezetébe is juttatja. Ennél az adagolási módnál, az előírt, javasolt terápia betartásában, a betegnek aktív, döntési szerepe van, tehát a terápiában ezt a
szubjektív tényezőt is figyelembe kell venni.
A terápiás együttműködést fejezi ki a compliance fogalma, ami a beteg gyógyszerszedésének pontosságát, az előírásnak megfelelő voltát mutatja. A kisgyermekek
tiltakoznak a gyógyszer szokatlan, keserű íze miatt, igyekeznek elkerülni a bevételt.
Mások, gyakran felnőttek is, szintén idegenkednek a tabletta bevételétől, mivel egyéni
adottságaik, esetleges rossz emlékeik, betegségük miatt, csak nehezen vagy egyáltalán
nem tudják a tablettát lenyelni, megfeledkeznek a bevételéről, esetleg összecserélik a
tablettákat vagy az előírttól eltérő hatóanyag-dózist juttatnak szervezetükbe. Ha a tabletta bevétele nem vagy csak nehezen megoldható, akkor nem többszörös dózist tartalmazó
készítmény esetén ajánlható a tabletta előzetes darabolása, aprítása, ízesítése vagy más
adagolási formában (pl.: a pezsgőtabletta, oldódó tabletta vagy injekció) történő alkalmazása.
Biofarmáciai szempontok alapján, a nyelés megkönnyítése céljából, a tabletta
alakja, rendszerint lapos henger, nagyobb hatóanyag mennyiségek esetén hosszúkás
alakú, és lekerekített élű. A tabletta mérete a garat és a nyelőcső méreteihez igazodik.
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4.2. ábra
A nyelés anatómiai feltételrendszere
A tabletta, a táplálékhoz hasonló módon, a nyelvgyök lefelé irányuló mozgásával
jut át a garatba. A tabletta sorsa garatba érkezésétől kezdve, akaratlagosan már nem
befolyásolható. A pszichés gátlás legyőzésén túl ezért segíthet a bevételben, beadásban,
ha tablettát a nyelv hátsó részére helyezzük és fejünket kissé hátrahajtva nyeljük le.
A tablettát a garatizmok összehúzódása, a nyelőcső kitágult felső szakasza felé tereli és megakadályozza visszajutását a szájüregbe. A nyelőcső perisztaltikus összehúzódásainak eredményeképpen a tabletta a cardián át jut el a gyomorba. Ez a sphincter feladatot ellátó, ferde izomrostok által alkotott izomgyűrű megakadályozza a gyomortartalom visszajutását a nyelőcsőbe (reflux). A záróizom csak akkor nyílik meg, amikor a
nyelőcsövön végigfutó perisztaltikus hullám éppen odaérkezik. Ekkor tud a tabletta a
megnyíló gyomorszájon át a gyomorba kerülni.
A folyékony gyógyszerformák a lenyelést követően, általában nemcsak a perisztaltika, hanem annál gyorsabban, saját súlyuknál fogva haladnak át a nyelőcsövön, de a
gyomorba szintén csak akkor tudnak bejutni, ha a nyelőcső perisztaltikája megnyitja a
gyomor záróizmát.
A gyomor, az emésztőrendszerbe kerülő tabletta számára, abszorpciós képességén
túl, fontos, „elosztó”, szabályozó funkciót is betölt.
Gyógyszerkészítmények viselkedése a gyomorban, a tervezéstől függően különböző lehet:
1.) a hatóanyag felszívódása előtt a készítmény szétesik és a hatóanyag részben vagy teljes mértékben fel-és kioldódik,
2.) nem széteső készítményből kioldódással szabadul fel,
3.) gastroretentív készítmény esetén gátolt/késleltetett a továbbjutása, úszva,
térfogat növekedéssel vagy a gyomor nyálkahártyájához tapadva a gyomorban depót képez,
4.) változatlanul jut át a GI traktus további részeibe, ezáltal késlelteti a hatóanyag-leadást.
A gyomortartalom ürülését az antrum pyloricum szabályozza. A GI traktus eltérő
pH viszonyai alapján különböző pH értéken oldódó bevonatok segítségével késleltetett,
illetve irányított hatóanyag felszabadítás érhető el. Ha meg kell védeni a gyomornedvre
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érzékeny hatóanyagokat, bélben oldódó gyógyszerformát kell kialakítani (pl.:
intesztinoszolvens bevonattal rendelkező tabletta vagy pellet). A hatóanyag-leadás a
hatás kifejtés (pl.: enzimek) vagy a felszívódás helyétől függően a vékonybél különböző
szakaszaiban előre tervezett módon szabályozható, ami jelentős mértékben növelheti a
biológiai hasznosíthatóságot.
Az emésztőrendszerben alkalmazott gyógyszerkészítmények nem felszívódó
komponensei a salakanyagokkal együtt távoznak. Injekciók, implantátumok adása esetén azonban olyan segédanyagokat használhatunk, amelyek a szervezetben egyébként is
megtalálhatók (pl.: víz, foszfolipidek) vagy olyan biokompatibilis polimerek, amelyek
nem toxikusak és idővel lebomlanak a szervezetben.

4.3. ábra
Emésztőrendszerünk
A fenti példák azt mutatják, hogy a terápiás követelmények mellett, a biofarmáciai
paraméterek közvetlenül hatnak az alkalmazható gyógyszerformára, a gyógyszerkészítmény paramétereire, a választható segédanyagokra és a gyártási technológiára.
A gyógyszertechnológia és a biofarmácia összekapcsolódásának fontos eredménye azoknak az újgenerációs, makro-, mikro- és nanoméretű biokompatibilis hatóanyagleadó rendszereknek a kifejlesztése, amelyek megalapozzák és lehetővé teszik a gyógyszeres terápia optimalizálását, a betegek és a betegségek kezeléséhez szükséges adagolási mód, a dózis, az elérendő, az időben szabályozott vérszint és a hatástartam összehangolásával. Az ilyen típusú gyógyszerkészítmények képesek arra, hogy a hatóanyagot, farmakológiai és a technológia által módosított biofarmáciai tulajdonságaik alapján,
tervezetten és jól hasznosítható módon szabadítsák fel. Ezt alapvetően a készítmény
gyártási technológiája, a készítmény biofarmáciai sajátosságai teszik lehetővé, amelyeknek lehetőség szerint, tökéletesen kell igazodniuk az adagolási hely tulajdonságaihoz.
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Kérdések
1.) Mi a különbség a ADME és a LADME rendszer között?
2.) Melyek azok a főbb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a gyógyszerkészítmény tervezésekor?
3.) Melyek a készítmények biokompatibilitásának követelményei?
4.) Melyek a perorális adás előnyei és hátrányai?
5.) Mely vegyületek tartoznak a II. BCS osztályba?
6.) Mely vegyületek tartoznak a III. BCS osztályba?
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5.

Kísérlettervezés és optimalizálás

A gyógyszeriparban, a gyógyszergyártás biztonsága és a versenyképesség fenntartása
érdekében, korszerű technológiákra van szükség. Ennek alapvető feltétele a szükséges
gyártási körülmények (pl.: szakszemélyzet, helyiségek, berendezések) mellett, a
gyógyszerek gyártásában alkalmazott folyamatok, műveletek, eljárások alapos ismerete,
a folyamatok szabályozhatósága és optimalizálása.
A modern technológiai rendszerek tervezése, üzemeltetése és irányítása információkon és ezek feldolgozásán alapul, a folyamatok megismerése ezért adatbányászattal
történik. Az adatbányászat tudományos tevékenység, amely az egyes jelenségek, folyamatok megismerésére törekszik, jól mérhető a számszerű adatok és adathalmazok kezelésével, az adatokban rejlő információk feltárásával, az adatok közötti összefüggéseket
keresi és elemzi.
A folyamat megismerését (folyamatanalízis) követően kerülhet sor a folyamatszabályozásra, ami csak akkor lehet eredményes, ha ki tudjuk választani azokat a faktorokat, amelyek meghatározzák a minőségi paramétereket. A faktorokat aszerint kell csoportosítani, hogy milyen mértékben és milyen módon képesek a kiválasztott minőségi
paraméterekre hatni.
A gyógyszertechnológiai kutatási és fejlesztési munkában gyakoriak a folyamatok
analízisére, a paraméterek művelettani és eljárástani vizsgálatára, és az optimalizációra
vonatkozó feladatok.
Optimalizálás alatt valamely jelenség legjobb, legkedvezőbb értékének megkeresését és annak eléréséhez szükséges technológiai feltételek megteremtését értjük. Paraméterek optimalizációjával határozhatjuk meg a rendelkezésre álló berendezésekben a
gyártási sarzs nagyságát, a gyártási időt, és az egyes műveleti paramétereket is. Az optimalizálás numerikus és/vagy grafikus módszerekkel történhet. Ennek két fő célkitűzése lehet:
1.) paraméterek minimalizálása (pl.: anyag és energia felhasználás, szennyezés, tabletták tömegének szórása, hatóanyag leadási paraméterek eltérése,
portartalom, szétesési idő),
2.) paraméterek maximalizálása (pl.: költséghatékonyság, kitermelési százalék, granulátumok gördülékenysége, hatóanyag és a készítmény stabilitása).
A gyakorlat azt mutatja, hogy az egyes gyártási tételek minőségi paraméterei, még
az optimalizált rendszerekben is, bizonyos mértékben szórnak, eltérnek egymástól. A
készítmények minőségi paramétereinek reálisan elvárható és megvalósítható reprodukcióját ezért csak egy szórás értéken belül valósíthatjuk meg. Az optimalizáció egyik
feladata lehet ennek a minimális, még megengedhető szórásnak a meghatározása, lehetséges minimalizálása.
Több paraméter által meghatározott rendszerekben, a kutatási objektum (technológiai folyamat, művelet, eljárás), a függő és független változók közti kapcsolat leírására alkalmazható a „fekete doboz”, ami egy olyan modell, amelynek belső tagolódását,
reálfolyamatait nem ismerjük, közvetlenül nem számszerűsíthetjük, működését pusztán
külső (input-output, visszacsatolás) reakcióin, válaszjelein keresztül értékeljük.
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5.1. ábra
A „fekete doboz” sémája gyógyszertechnológai műveletekre
Optimalizációs kísérleteinkkel általában azt kívánjuk megtudni, hogy milyen a
független (bemeneti) és függő (kimeneti) változók kapcsolatrendszere, továbbá a független változók, faktorok különböző értékei (szintjei) hogyan befolyásolják a kimeneti,
optimalizációs paraméter értékét.
Faktornak nevezzük az olyan mérhető, változó mennyiséget, amely adott időpontban meghatározott értéket vesz fel, és segítségével a vizsgált objektum működése
befolyásolható.
A faktoriális kísérletterv segítségével, viszonylag kevés számú kísérlet elvégzésével feltárhatók az összefüggések a független és függő változók között.
A változtatott paraméterekkel, faktorokkal szemben támasztott követelmények a
következők:
 irányíthatóság
 pontosság
 a faktornak közvetlenül az objektumra irányulónak és egyértelműnek kell
lennie
 a faktorok egymástól való függetlensége
Tegyük fel, hogy valamely technológia folyamatban Y paraméter optimumát szeretnénk meghatározni és tudjuk, hogy ez a paraméter n számú paraméter (faktor) által
meghatározott. Ekkor a következő összefüggés, általános függvénykapcsolat (válaszfüggvény) írható fel:

Y = f ( x1 , x2 ,..., xn )
Y

xn

optimalizációs paraméter (függő változó),
az n-edik faktor (független változó).

92

(1.)
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A gyógyszertechnológiai műveletek jellegzetes tulajdonsága, hogy általában sok
paraméter által meghatározott folyamatoknak tekinthetők. A fekete doboz modellből azt
is láthatjuk, hogy a zavaró külső hatások kiküszöbölésével (pl.: állandó hőmérséklet,
azonos páratartalom fenntartása) kell kiválasztani a hatékony és a kevésbé vagy egyáltalán nem hatékony faktorokat. Egy időben több faktor is kifejtheti hatását, és ezek között
kölcsönhatás is felléphet.
A vizsgálatokhoz szükséges kísérletek esetleges nagy száma (N), a faktorok száma (n) és a faktorok lehetséges értékeinek száma (m) közti összefüggésből ered:
N = mn

(2.)

5-I. táblázat:
Kísérletek száma m és n függvényében
n

m

N

2
4
6
8
2
4
6
8
2
4
6
8

2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

4
16
64
256
9
81
729
6561
16
256
4096
65536

Alapos megfontolást igényel tehát, hogy a különböző faktorokat hány szinten
vizsgáljuk, mert akár több tízezres kísérleti beállításra is szükség lehet. A feladat legkönnyebben, a matematikai statisztika alapján kidolgozott, kísérlettervezési módszerek
segítségével oldható meg. Ha sok faktorunk van, akkor célszerű arra törekedni, hogy
fontossági sorrendbe állítva őket, csökkentsük ezek számát.
A kísérlettervezés különböző technológiai folyamatok vizsgálatának és optimalizálásának hatékony eljárása, ami alkalmas a kísérletek megtervezésére, elemzésére, objektív következtetések levonására. Ennek lényege, hogy a kísérleti beállítások szisztematikus tervezésével, és az ennek hatására változó optimalizációs paraméter értékekből
kapott eredményekből juthatunk el egy olyan matematikai modell megszerkesztéséhez,
amely a folyamatot képes megfelelő pontossággal leírni.
A kísérletterv (Experimental Design, ED vagy Design of Experiment, DOE) a beállításokat, és a sorrendet tartalmazó tervet jelenti, amelyet még a kísérletek elvégzése
előtt kell összeállítani. Ez egy olyan hatékony eljárás, ami alkalmas a kísérletek megtervezésére és elemzésére, a kapott eredmények objektív értékelésére, következtetések
levonására, ami után megtehetők az adott folyamat optimalizációjához vezető lépések
is.
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Teljes faktoriális kísérletekről beszélünk akkor, ha az összes lehetséges faktorszint
kombinációt, és részleges faktoriális kísérletekről, ha ezeknek csak egy részét hajtjuk
végre (rész faktortervek). Utóbbi, elsősorban a kevéssé fontos interakciók elhagyásával,
jelentősen csökkentheti a szükséges és elvégzendő kísérletek számát (kísérleti beállításokat).
Két (x1, x2) faktort tartalmazó lineáris modell esetén felírható modell:

b

Y = b0 + b1 x1 + b2 x 2 + b12 x1 x 2

(3.)

Y = b0 + b1 x1 + b2 x 2 + b3 x 3 + b12 x1 x 2 + b13 x1 x 3 + b23 x 2 x 3 + b123 x1 x 2 x 3

(4.)

együttható

Három faktor esetén:

Az optimalizálás a Box és Wilson által kidolgozott legmeredekebb lejtés módszerével végezhető el. Ennek a módszernek elvi alapja az, hogy az optimum meghatározásához a modell együtthatóinak alapján, a szignifikáns faktorok egyidejű változtatásával
juthatunk el. A kísérleti úton meghatározott matematikai modell akkor alkalmas a vizsgált rendszer leírására, jellemzésére, ha megfelel az adekvátság követelményeinek, azaz
nincs jelentős eltérés a modell alapján számított és a tényleges rendszer kimenete között.
A faktoriális kísérlettervezés gyakorlati megismeréséhez mutatjuk be az alábbi
példákat.
Egy fejlesztési feladat során, mikropelletek örvényáramú berendezésben történő
előállítására három paramétert változtattunk és vizsgáltuk ennek hatásait a pelletek hatóanyag-leadására. A vizsgált faktorok a pelletek előállításához felhasznált mátrixképző
segédanyag, a carbomer mennyisége (x1), a készülék keverőjének fordulatszáma (x2) és
a granuláló folyadék adagolási sebessége (x3) volt. 23 típusú faktorterv esetén összesen
8 kísérleti beállításra van szükség. Meghatároztuk a változtatott paraméterek középszintjét, majd a variációs intervallumot, mely segítségével kiszámítottuk a paraméterek
alsó és felső szintjét is.
5-II. táblázat:
23 típusú faktorterv mikropelletek előállításának vizsgálatára
x1
carbomer
mennyisége
(g)

x2
keverő fordulatszáma
(ford./perc)

x3
adagolási
sebessége
(ml/perc)

középszint

1,0

1375

6

variációs
intervallum

0,5

125

1

felső szint

1,5

1250

7

alsó szint

0,5

1500

5
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5-III. táblázat:
A 23 típusú faktorterv kísérleti beállításai
kísérleti
beállítás

x1
carbomer
mennyisége
(g)

x2
keverő
fordulatszáma
(ford./perc)

x3
adagolási
sebessége
(ml/perc)

1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

3

-1

1

-1

4

1

1

-1

5

-1

-1

1

6

1

-1

1

7

-1

1

1

8

1

1

1

A kísérleti gyártásokat randomizált elrendezésben, a kísérleti beállítások többszörös megismétlésével kell elvégezni.
A kísérleti gyártások elvégzése és a kioldódás vizsgálatok eredményei alapján
optimalizációs paraméterként meghatározható a termékek 50%-os hatóanyag-leadási
ideje (t50%), mely alapján az alábbi válaszfüggvényt kaptuk:
t50% = 0,56 + 0,045x1 - 0,067x2 - 0,25x3 + 0,19x1x2 - 0,050x1x3 + 0,027x2x3

(5.)

Az együtthatók statisztikai analízise után, a szignifikáns együtthatókat tartalmazó
modell:
t50% = 0,56 - 0,067x2 - 0,25x3 + 0,027x2x3

(6.)

A modell alapján közvetlen információkat nyerhetünk az együtthatók abszolút értékének nagysága alapján a hatás erősségére, előjele szerint pedig a hatás irányára vonatkozóan. Pozitív együttható esetén a paraméter növekedéskor az optimalizációs paraméter nő, negatív paraméter előjel esetén pedig csökken.7
A háromdimenziós ábrázolás gyakran jóval informatívabb a kétdimenziós koordináta rendszerben történő ábrázolásnál. A matematikai modellek alapján a kiválasztott
függő és két független változó együttes hatásának, függvénykapcsolatának megjelenítése a felületdiagramokat alkotó adatpontokat összekapcsolásával, a háromdimenziós felszínek (válaszfelület) létrehozásával valósítható meg. Ennek alkalmazása leginkább
akkor célszerű, amikor két adathalmaz optimális kombinációját szeretnénk megtalálni.
Ez az ábrázolásmód a sokszor nem elhanyagolható kölcsönhatások megjelenítésére is ad
lehetőséget.
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5.2. ábra
A keverő fordulatszámának és a granuláló folyadék adagolási sebességének hatása
pelletek a hatóanyag-leadására
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5.3. ábra
A keverő fordulatszámának és a carbomer mennyiségének hatása pelletek hatóanyagleadására
Egy másik kutatási feladatban liposzómák előállítása során alkalmazott ultrahangos kezelés idejének (x1) és a stabilizáló anyagként alkalmazott koleszterin mennyiségének (x2) hatását vizsgáltuk a részecskeméretre (d).
A vizsgálat során ún. központi kompoziciós faktortervet (CCD – Central
Composite Design) alkalmaztunk.
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5-IV. táblázat:
CCD típusú faktorterv szintjei liposzómák előállításának vizsgálatára
x1
ultrahangozás
ideje
(perc)

x2
koleszterin mennyisége
(%)

középszint

10

0,6

variációs
intervallum

5

0,4

felső szint

15

0,2

alsó szint

5

1,0

5-V. táblázat:
A CCD típusú faktorterv kísérleti beállításai liposzómák előállításának vizsgálatára
kísérleti
beállítás

x1
ultrahangozás ideje
(perc)

x2
koleszterin
menniyége
(%)

1

-1.00

-1.00

2

1.00

-1.00

3

-1.00

1.00

4

1.00

1.00

5

-1.41

0.00

6

1.41

0.00

7

0.00

-1.41

8

0.00

1.41

9

0.00

0.00

10

0.00

0.00

11

0.00

0.00

12

0.00

0.00

13

0.00

0.00
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Az alábbi másodfokú modellt kaptuk:
d= 314,00 – 140,62x1 + 16,25x2 +13,00x12 – 24,50x22 + 7,50x1x2

(7.)
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A szignifikancia vizsgálat után megállapítottuk, hogy az ultrahangozás ideje a
liposzómák méretét az ábrán is jól látható módon, jelentékeny módon befolyásolja.
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5.4. ábra
Az alkalmazott ultrahang időtartamának és a koleszterin mennyiségének hatása a
liposzómák részecskeméretére
A gyógyszeriparban, ill. a kutató-fejlesztő laboratóriumokban, széles körben ma is
alkalmazott faktoriális kísérlettervezés módszere mellett, sok lehetőséget foglalnak magukban a mesterséges neurális hálózatok is. A módszer kifejlesztésének alapgondolatát
az emberi agy idegi hálózata adta. Az agyhoz hasonlóan a mesterséges neurális hálózat
bonyolult felépítésének köszönhetően adaptív tulajdonságú, azaz tanulásra is képes. A
rendszer működése során nagyszámú mintát (mérési sort) képes befogadni, és bonyolult, memóriával rendelkező matematikai függvénysorozat segítségével tanulja meg és
bemeneti változókhoz rendeli hozzá a mért kimeneti értékeket.
A mesterséges neurális hálózatok alkalmazási lehetőségei:
1.) osztályozási feladatok (szövegfelismerés, hangfelismerés, cél felismerés,
diagnózis felállítás)
2.) függvény approximáció (folyamat kontroll, folyamatmodellezés)
3.) időbeli előrejelzés (időben dinamikus rendszerek előrejelzése, pénzügyi
modellezés)
4.) adatbányászat (adat megjelenítés, exportálás, csoportosítás)
A neurális hálózatok között több típust különböztethetünk meg, és az adott feladat
jellege alapján dől el, hogy melyik típusú hálózatot célszerű alkalmazni. A legegyszerűbb mesterséges neurális hálózat az ún. MLP (Multi Layer Perceptron) típusú hálózat,
mely áll egy ún. bemeneti rétegből, melyben annyi mesterséges neuron van, ahány bemeneti változó. Az MLP része egy rejtett réteg, melyben a rétegek és a bennük található
neuronok száma is tetszőleges (bár léteznek irányelvek a neuronok mennyiségének
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meghatározására). A hálózat harmadik alkotórésze a kimeneti réteg, mely annyi neuronból áll, ahány kimeneti értéket vizsgálunk.
A három különböző réteg neuronjai a neurális hálózat architektúrájában, három
függőleges oszlopban egymás mellett helyezkednek el. Baloldalon, a bemeneti réteg két
neuronja, középen a rejtett réteg három neuronja, a jobb oldalon a kimeneti réteg egy
neuronja található. A különböző rétegekben elhelyezkedő neuronok számából kiindulva
ezt az architektúrát 2-3-1 architektúrának is nevezhetjük.

5.5. ábra
Egy 2-3-1 típusú mesterséges neurális hálózat architektúrája
A bemeneti neuronok a tőlük jobbra elhelyezkedő réteg, azaz esetünkben a rejtett
réteg minden neuronjával összeköttetést (szinapszist) képeznek. A rendszer ezekhez az
i
összeköttetésekhez egy wmn
súlyt rendel (i a hálózat neurális rétegeit, m és n az összekapcsolt neuronokat jelöli), amely minden esetben szorzatot képez a bemeneti jellel,
majd belép az összeköttetés végén található neuronba. A következő réteg neuronjaiba
belépő értékek összegződnek, majd egy transzformáló (neuron aktiváló) függvény átalakítása után az így kapott érték továbbhalad a következő réteg neuronjai felé, melynek
során szintén szorzat képződik az összeköttetések súlyával. Ez a folyamat mindaddig
folytatódik, amíg el nem érjük a kimeneti réteget. Abból a célból, hogy a tanulási sorok
folyamán a kimeneti adatok közeledjenek a valós kimeneti adatokhoz, a hálózat a súlyokat tudja megváltoztatni.
A hálózat működése során egy tanulási grafikont kapunk, amely a folyamat eredményességét jelzi. A grafikon a tanulási sorok függvényében ábrázolja a valós kimeneti
értékekhez viszonyított számolt kimeneti értékek átlagos négyzetes hibáját.
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5.6. ábra
A mesterséges neurális hálózat tanulási grafikonja
A neurális hálózatok tanulási folyamatának fontos tényezője a megfelelő mennyiségű tanulási sor meghatározása. A megfelelő tanulási folyamatot szabályozhatjuk a
tanulási sorok maximált számával, valamint a legkisebb négyzetes hiba elérésével egy
tanulási soron belül, illetve meghatározott érték alá csökkenésével. A tanulási sort helytelenül megválasztva, pl.: feleslegesen hosszú ideig tanítva a rendszert elérhetjük akár
azt is, hogy „túltanulja” magát a hálózat, és egy idő elteltével növekedhet a négyzetes
hiba mértéke.
A rendszer első tanulása során a szinapszisokhoz tartozó kezdeti súlyok véletlenszerűen képződnek, azonban a második tanulási sor már nem véletlenszerű, hanem az
első tanulási sor kiértékelése alapján szabályozott. Ennek során a hálózat kiszámítja a
különbséget a valós, mért érték és a rendszer által számolt érték között, majd a különbség mértéke szerint egy tanulási algoritmus módosítja a súlyok értékeit mindaddig, amíg
csak minimális különbség tapasztalható. A kísérleti adatainknak megfelelően a neurális
hálózatok modelljeinek irányelvei szerint kell összeállítani az alkalmazott neurális hálózatok architektúráját úgy, hogy a lehető legpontosabb tanulást tudja végrehajtani, ezért
sok esetben több architektúra kipróbálására is szükség van.
A mesterséges neurális hálózatok annál pontosabban működnek, minél nagyobb
mintaszámmal dolgozunk. A hálózat megfelelő, ellenőrzött tanulási algoritmus kialakítása után meghatározott tartományon belül képes következtetni a végre nem hajtott kísérletek, mérések eredményeire sok esetben anélkül, hogy nyilvánvaló összefüggés lenne a bemeneti és a kimeneti értékek között.
Kérdések
1.) Miért szükséges matematikai statisztika eljárások alkalmazása a gyógyszertechnológia folyamatok tanulmányozásakor?
2.) Melyek lehetnek a gyógyszertechnológiai folyamatok optimalizálásnak főbb célkitűzései?
3.) Mit értünk az adatbányászat fogalma alatt?
4.) Milyen gyógyszertechnológia feladatok elvégzésére alkalmas a kísérlettervezés?
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5.) Mit értünk a „faktor” fogalma alatt?
6.) A faktoriális kísérletterv során elvégzendő kísérletek száma milyen kapcsolatban áll
a faktorok számával és szintjeivel?
7.) Melyek a felületdiagramok alkalmazásának gyakorlati előnyei?
8.) Melyek a mesterséges neurális hálózatok alkalmazásának főbb gyógyszertechnológiai lehetőségei?
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6.

Gyógyszeranyagok mérése

A mérés célja valamely mennyiség értékének meghatározása. A mérés gyakorlati,
eszközt használó, olyan művelet, amely megadja egy jól definiált (mérendő) mennyiség
ismeretlen nagyságának ismert egységhez viszonyított (relatív) értékét. A mennyiségnek
ezt a választott és rögzített értékét nevezzük mértékegységnek.
Méréskor, a mérés tárgyáról (a fizika, kémiai mennyiségről, állapotról, folyamatról stb.) megbízható és leírható információt kívánunk szerezni. Ezt az információt tekintjük a mérés eredményének.
A mérés tehát lényegében a megmérendő mennyiség és a mértékegység összehasonlítása és a mérés eredménye (X) az összehasonlításnak, azaz a mérés eredményeként
kapott mérőszám (msz) és a mértékegység (me) szorzatával egyenlő:

X = msz * me

(1.)

A gyógyszerészeti gyakorlatban méréssel leggyakrabban az alábbi típusú
mernnyiségeket határozzuk meg:
 fizikai (pl.: tömeg, térfogat, sűrűsség, reológiai tulajdonságok, szín, szemcseméret, felület),
 kémiai (pl.: pH, ionkoncentráció, reaktivitás, polimerizációs fok),
 fizikai-kémiai (pl.: oldhatóság, HLB, felületi aktivitás) vagy
 biológiai (pl.: farmakokinetikai, farmakológiai, biofarmáciai, gyógyszerterápiás)
Pontos, megbízható méréseken alapul többek között













a hatóanyagok azonosítása,
szerkezetük megállapítása,
a hatásos dózis meghatározása,
dózis-hatás összefüggés vizsgálata,
gyógyszerkészítéskor az összetételnek megfelelő
összeállítása,
hatóanyag kioldódása,
gyógyszerkészítmények minőségi és mennyiségi analízise,
a minőség ellenőrzés,
az optimálási feladatok kísérleti megoldása,
a gyártásközi ellenőrzés,
a folyamatirányítás, és a
kontrollált gyártás.

komponensek

A mérésre vonatkozó ismeretek összességét metrológiának nevezzük.
A meghatározandó mennyiségek lehetnek intenzívek és extenzívek. Az intenzív
mennyiségek kiegyenlítődő mennyiségek, amelyek függetlenek a rendszer kiterjedésétől
(pl.: hőmérséklet, nyomás). Az extenzív mennyiségek a fizikai mennyiség nagyságával
arányos, additív mennyiségek (pl.: tömeg, térfogat, hőmennyiség).
A fajlagos (specifikus) mennyiségeket egységnyi tömegre számítjuk. Azokat a
mennyiségeket, amelyeket egységnyi anyagmennyiségre számítunk, moláris mennyiségeknek nevezzük.
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A méréstechnika a metrológiának a mérés gyakorlati megvalósításával foglalkozó
része, aminek műszaki színvonala, nagy mértekben segítheti elő a gyártást, és az ellenőrzést.
A törvényes mértékegységeket szabványok, jogszabályok tartalmazzák. A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (Système International d’Unités, SI) alapmennyiségei az
alábbiak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

hosszúság (l), mértékegysége a méter (m)
tömeg (m), mértékegysége a kilogramm (kg)
idő (t), mértékegysége a másodperc (s)
elektromos áramerősség (I), mértékegysége az amper (A)
termodinamikai hőmérséklet (T), mértékegysége a kelvin (K)
anyagmennyiség (n), mértékegysége a mól (mol)
fényerősség (Iv), mértékegysége a kandela (cd)

Az SI alapegységeiből származtatott egységek pl.: erő [m.kg.s-2].A külön jogszabályban meghatározott, SI-n kívüli mértékegységek pl.: térfogat [liter], tömeg [tonna].
Az SI mértékegységeiből és az SI-n kívüli mértékegységekből képzett mértékegységek pl.: sűrűség [kg.m-3], továbbá a fenti egységek külön jogszabályban meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei, az SI mértékegységekhez alkalmazott
prefixumokkal képezhető.
6-I. táblázat:
SI mértékegységekhez alkalmazott prefixumok
név
jel
érték
exa
E
1018
peta
P
1015
tera
T
1012
giga
G
109
mega
M
106
kilo
k
103
hekto
h
102
deka
da (dk)
10
deci
d
10-1
centi
c
10-2
milli
m
10-3
mikro
μ
10-6
nano
n
10-9
piko
p
10-12
femto
f
10-15
atto
a
10-18
Analitikai, farmakokinetikai, biofarmáciai vizsgálatokban, nagyon kis koncentrációk kifejezésére használatosak a következő nem SI egységek is:
 ppm (part per million), milliomod rész:10-6g/g = 1μg/g,
 ppb (part per billion), milliárdod rész:10-9g/g = 1ng/g,
 ppt (part per trillion), billiomod rész:10-12g/g = 1pg/g.
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A gyógyszertechnológia területén is elsősorban a gyakorlat, hagyomány miatt
számos esetben nem az SI rendszer alapegységeit, hanem azok törtrészeit, többszöröseit,
esetenként SI rendszeren kívüli mértékegységeket alkalmazunk.
A hosszúság (méter) mérésére a gyógyszertechnológiában alkalmazott mértékegységek:
 milliméter (mm),
 mikrométer (μm),
 nanométer (nm).
A tömeg (kilogramm) mérésére alkalmazzuk az alábbi mértékegységeket:





gramm (g),
centigramm (cg),
milligramm (mg),
mikrogramm (μg).

A térfogat (köbméter) mérésére:
 liter (l) (1 l = 0,001 m3)
 köbcentiméter (cm3),
 milliliter (ml).
Az anyagmennyiség (n) az SI-ben mollal jellemezhető.
A gyógyszertechnológiai gyakorlatban a koncentráció kifejezésére a tömegszázalék (m/m%) vagy alkoholok esetében a térfogatszázalék (V/V%) használatos.
A laboratóriumban leggyakrabban használt koncentráció típusok a tömegszázalék,
a mólszázalék, a térfogatszázalék, a mólkoncentráció, a tömegkoncentrácó és a Raoultkoncentráció.
Mólkoncentráció (cn) megadja, hogy 1 l térfogatban hány mól anyag van:

c ni =
cni
ni
V

ni
V

(2.)

az i-edik komponens molaritása
az i komponens anyagmennyisége
az oldat térfogata

Móltört (X)

Xi =

ni
n

1 = X 1 + X 2 + ... + X n
Xi
ni
n

i-edik komponens móltörtje
oldott i-edik komponens anyagmennyisége
oldat anyagmennyisége
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Mólszázalék (X%)

ni
100
n

Xi% =

100 = X 1% + X 2 % + ... + X n %

(5.)
(6.)

Xi% i-edik komponens mólszázaléka
Tömegtört (m/m; W)

Wi =

mi
m

1 = W1 + W2 + ... + Wn

(7.)
(8.)

Tömegszázalék (w%)

Wi % =

mi
100
m

100 = W1 % + W2 % + ... + Wn %

(9.)
(10.)

Tömegkoncentráció (cm) megadja, hogy 1 l elegy hány g oldott anyagot tartalmaz:

c mi =
Cmi
mi
V

mi
V

(11.)

az i komponens tömegkoncentrációja
az i komponens tömege
az oldat térfogata

Térfogattört (γ):

γi =

Vi
V

1 = γ 1 + γ 2 + ... + γ n
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Térfogatszázalék (γ%):

γ i% =

Vi
100
V

100 = γ 1 % + γ 2 % + ... + γ n %
γi:
γi%
Vi
V

(14.)
(15.)

i-edik komponens térfogattörtje
i-edik komponens térfogatszázaléka
oldott i komponens térfogata
oldat térfogata

Raoult-koncentráció (cR)

c Ri =
cRi
ni
m

ni
m

(16.)

az i-edik komponens Raoult-koncentrációja
az i-edik komponens anyagmennyisége (mól)
1000 g oldószer

A sűrűség (kilogramm/köbméter) gyógyszertechnológiában alkalmazott mértékegysége:
gramm/köbcentiméter (g/cm3) = gramm/milliliter (g/ml)
A nyomás (pascal) mérésére a gyógyszertechnológiában alkalmazott mértékegységek:
 bar (1 bar =100 kPa),
 millibar (mbar) (1 mbar = 100 Pa),
 higanymilliméter (mmHg) = torr (1 mmHg = 1,33322•102 Pa)=133 Pa.
A hőmérséklet a hét SI alapmennyiség egyike. A Celsius(Co) hőmérsékleti (t) skála a Kelvin-skála alapján, az abszolút hőmérséklet (T) által definiált:

t = T − To

(17.)

To = 273,15 K
A dinamikai viszkozitás (pascalmásodperc) gyógyszertechnológiában alkalmazott
mértékegysége a centipoise (cP) (1 cP = 1 mPas).
A kinematikai viszkozitásé (négyzetméter/másodperc) a centistokes (cSt) (1 cSt =
-6 2
10 m /s).
A törésmutató az anyag fénytörő képességének a mértéke, a fény vákuumban és a
vizsgált anyagban való terjedési sebességének hányadosa, ill. a beesési szög szinuszának viszonya (abszolút törésmutató). A relatív törésmutató két anyag abszolút törésmutatójának hányadosa. Mértékegysége nincs.
Az optikai forgatóképesség, az optikailag aktív anyagok a lineárisan polarizált
fény síkjának jobbra (+) vagy balra (-) történő elforgatási szögével jellemezzük.
A mérési módszer alatt azt az elvet értjük, amely szerint a mérést megtervezzük és
elvégezzük.
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A mérési eljárás a módszer, az eszköz és a mérést végző személy együttes tevékenysége. A mérési eljárást a méréshez használt mérőeszközökkel realizáljuk.
A pontosság és a hiba egymással ellentétes, inverz fogalmak. A mérési pontosság
a mért érték és a valódi vagy helyes érték közelségét jelenti.
Mérési hiba fogalma alatt a mért érték és a helyes érték közötti különbséget értjük. Minél nagyobb a mérési hiba, annál kisebb a pontosság. A mérési adatok és a hiba
nagyságának ismeretében adható csak meg mérési eredmény.
A mérési hibák főbb típusai:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

abszolút,
relatív,
rendszeres,
véletlen,
durva hiba.

Az abszolút hiba (H) a mérendő mennyiség valódi értékének (XM) és a helyes értéknek (XH) a különbsége:

H = XM − XH

(18.)

A relatív hiba (h) az abszolút hiba és a helyes érték hányadosa:
h=

X − XH
H
= M
XH
XH

(19.)

Helyes érték (XH) alatt értjük a mérendő mennyiség olyan értékét, amely meghatározott célra elegendő pontossággal képes helyettesíteni a valódi értéket (XV).
Rendszeres mérési hibának nevezzük a mérések során, a minden méréskor jelentkező hibát, amely a mérés megismétlésével nem szüntethető meg. Ennek lehetséges
megoldásai a mérési eredmények korrigálása vagy a mérőműszer beállítása.
A véletlen hibák miatt a mérési eredmények kis ingadozást mutatnak. A véletlen
mérési hiba az a hiba, amely ugyanazon mérendő mennyiség ismételt mérése során előre meg nem határozható módon bekövetkezik. A mérés megismétlésével csökkenthetjük
vagy megszüntethetjük a véletlen hibát. Értékét olyan szélességű intervallummal adhatjuk meg, amelyben egy választott, például 99,74%-os valószínűséggel, benne van a véletlen hibától mentes valódi érték. Ezt az intervallumot megbízhatósági intervallumnak
vagy konfidencia intervallumnak nevezzük.
A rendszeres hibák elhanyagolása a méréseredményt torzítottá, a véletlen hibák
figyelembe nem vétele pedig a méréseredményt bizonytalanná teszik. A gondos mérést
az jellemzi, hogy a rendszeres hibákat (a lehetőség határain belül) meghatározzuk és
korrigáljuk, így a mérési végeredményben csak a véletlen hibák miatti bizonytalanság
szerepel.
Durva hibának általában az erős környezeti hatást vagy személyi tévedés következtében fellépő hibákat nevezzük.
A párhuzamos mérések átlaga, a várható érték, a valódi érték becslése. A pontosabb mérés érdekében tehát célszerű több, párhuzamos mérést is végzünk, amelyek átlagát ( x ) fogadjuk el a valódi érték legjobb közelítésének. Minél több mérést végzünk,
annál közelebb kerül az átlag a valódi értékhez.
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x=
n

x1 + x2 + x3 + x4 + xn
n

(20.)

a mérések száma

A mérés pontosságát az átlaghoz képest az egyes mérési értékek eltérésének
négyzet összegével jellemezhetjük:

s=

( x1 − x ) 2 + ( xi − x ) 2 + ...( x n − x ) 2
n

(21.)

A mért adatokat valószínűségi változónak tekintjük. A mérési eredmények szórásának a kiszámításához szükség van a méréseredmények valószínűségi eloszlásának
megállapítására is. Ilyen eloszlás például a normális-, binomiális-, Poisson-, exponenciális-eloszlás.
A gyakorlatban a fizikai mennyiségek méréseredményeinek túlnyomó többsége
normál eloszlást mutat, amelyet a Gauss-függvénnyel írhatunk le.

6.1. ábra
Normál eloszlás

f(x)=
σ
μ

 ( x − µ )2
1
exp −
2σ 2
σ 2π


szórás, az inflexiós pont helye
a valószínűségi változó várható értéke
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A standard deviáció (tapasztalati szórás, korrigált empirikus szórás (standard
error, standard deviation, SD):
n

SD =

∑ ( xi − x )

2

i =1

(23.)

n−1

Az egyes mérések eredményei, az xi véletlen számok eloszlásától függően, általában az átlag ±3SD környezetébe esnek.
A mérőjel a mérendő mennyiséget reprezentáló és azzal függvénykapcsolatban lévő mennyiség. A műszer érzékenysége (E) a mérőeszköz kimenő jelének változása (da)
az egységnyi a bemenőjel változás (dx) hatására:

E=

da
dx

(24.)

A mérhető legkisebb érték, illetve a kimutatási határ jellemzi az érzékenységet.
Néhány analitikai módszer kimutatási határ értékei az alábbi táblázatban található
6-II. táblázat:
Analitikai módszerek kimutatási határértékei
eljárás
titrimetria
spektrofotometria
gázkromatográfia
tömegspektrometria (MS)
atomabszorpciós spektrometria (AAS)
induktív csatolású plazmaégő (ICP)
ICP - MS

kimutatási határ
10-7 g
10-8 g
10-12 g
10-16 g
10-6g/l
10-7g/l
10-9g/l

A mérőműszer általában a mérendő mennyiséget közvetlenül mérhető jellé alakítja át. Néha szükség van a műszerállandó meghatározására is, ami olyan együttható,
amellyel a közvetlen leolvasott, meghatározott értéket meg kell szorozni ahhoz, hogy a
mérendő mennyiségnek a mérőeszköz által jelzett értéke vagy a mérendő mennyiség
kiszámításához használandó érték adódjon.
A műszerállandó (C) az érzékenység reciproka:

C=

1
E

(25.)

A mérőműszer mérési tartománya megadja a legkisebb és a legnagyobb jelnek a
nagyságát, amely jelek átvitelére a műszer még képes.
A mérőképesség igazolásának módjaként a törvény a hitelesítést és a kalibrálást
határozza meg.
A mérőeszköz hitelesítésének célja, annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A legfontosabb követelmény a
hibahatár, amelynél nem lehetnek nagyobbak az eltérések a hitelesítés során.
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A mérési eredmény általában csak akkor hiteles és elfogadható, ha olyan mérőeszközzel végzett mérés alapján született, amely hiteles, és megfelelősége igazolt. Hitelesnek az a mérőeszköz tekinthető, amelyet a mérésügyi szervek hitelesítettek. Lejárt
hitelesítésű mérőeszközt használni tilos!
Meg kell ismételni a hitelesítést





ha az érvényességi idő lejárt,
a mérőeszközön javítást végeztek,
a mérőeszköz méréstechnikai tulajdonságai megváltoztak,
az ellenőrző etalonnal végzett mérés nem megfelelő eredményt ad.

A gyógyszerkutatásban, gyógyszerellátásban mérőeszközök, illetve a gyógyszeriparban, a mérőeszközök mellett célszerűen kialakított mérőrendszerek alkalmazására is
szükség van, amelyek fontos szerepet töltenek be a minőségbiztosításban és a gyártás
ellenőrzésében, szabályozásában. A Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) és a Helyes
Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) irányelveinek megfelelően a mérőeszközöknek és
mérőrendszereknek a tervezett felhasználásnak megfelelő pontosságúaknak, a mérési
módszereknek validáltnak kell lenniük.
A validálás (érvényesítő ellenőrzés) vizsgálattal történő megerősítés és objektív
bizonyítékok nyújtása arra, hogy a meghatározott rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozó konkrét követelmények teljesülnek. Validáláskor rendszerezett vizsgálatok segítségével bizonyítjuk, hogy a módszer teljesítményjellemzői kielégítik a módszerrel
szemben támasztott követelményeket, a mért értékek megfelelnek a követelményeknek.
A validálási eljárás a módszer olyan teljesítőképességi adatainak meghatározását jelenti,
mint a pontosság, helyesség, linearitás, kimutatási határ vagy a szelektivitás. Röviden: a
mért értékek megfelelnek a követelményeknek.
A verifikálás (igazoló ellenőrzés), vizsgálattal történő megerősítés, és objektív bizonyíték nyújtása arra, hogy az előírt követelmények teljesülnek. Verifikáláskor mérési
és statisztikai kiértékelést végzünk annak igazolására, hogy egy adott mérőeszközzel
végzett mérések (az alkalmazott mérési eljárás, mód, a felhasznált mérőkör és technikai
körülmények függvényében) alkalmasak-e a vizsgált jellemző kívánt pontosságú leképzésére. Röviden: a mérőeszköz alkalmas a mérési feladat elvégzésére.
6-III. táblázat:
Néhány eszköz, műszer működőképességének ellenőrzése
készülék
mérlegek
térfogatmérő
eszközök
(büretták,
pipetták)
sűrűségmérők
hőmérők

vizsgálandó paraméter

az ellenőrzés
gyakorisága

linearitás, nullpont megbízhatóság
(referencia tömeggel)

használattól függően

megbízhatóság, precizitás

használattól függően

egypontos kalibráció ismert sűrűségű
standarddal
a skála kritikus pontjait ellenőrizzük
a referencia hőmérőhöz hasonlítva

5 évenként
évente

A kalibrálás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel megállapítható
az összefüggés a készülék által kijelzett érték, a válaszjel, és a mérendő mennyiség kö111
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zött. Ennek ismerete nélkülözhetetlen mérőeszközeink, berendezéseink rendeltetésszerű
használatához. A kalibrációs görbe felvételekor, kísérleti úton állapítjuk meg a függvénykapcsolatot a felhasznált etalon értéke, a függő változó (pl.: koncentráció, anyagmennyiség) és a független változó (a műszer értékmutatása) között. Az egyik leggyakoribb ilyen típusú feladat elvégzéséhez (például valamely oldat koncentrációjának meghatározása céljából), általában öt-hat ismert koncentrációjú kalibrációs mintát használunk, beleértve a „nulla” koncentrációjú mintát is (vakminta).
Az így szerkeszthető görbék alakja rendszerint monoton növekvő, és telítési jellegűek. A görbék telítési szakaszán a koncentráció-meghatározás bizonytalansága nő,
ezért mindig igyekszünk a még elfogadhatóan lineáris (a görbe kezdeti) szakaszon mérni. A legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva, lineáris regresszió számítással határozhatjuk meg a korrelációs egyenesek jellemző paramétereit. Abban az esetben, ha a
kalibrációs függvény alkalmas transzformáció segítségével linearizálható, akkor a
transzformált értékekkel szintén használhatjuk a lineáris regresszió módszerét.
Az etalon általában mértéket, mérőeszközt, anyagmintát jelent, amelynek az a
rendeltetése, hogy egy mennyiség egységét, illetve egy vagy több ismert értékét definiálja, megvalósítsa, fenntartsa vagy reprodukálja és referenciaként szolgáljon. A kalibrálásnál használt etalonnak érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie, és pontosabbnak kell
lennie a vele ellenőrzött mérőeszköznél.
Az anyagminta (standard anyag) általában olyan anyag, amely alkalmas egy készülék kalibrálásához, egy mérési módszer minősítéséhez vagy anyagjellemzők meghatározásához.
Gyakran előfordul, hogy két mintát azok szórása alapján kell összehasonlítanunk,
megállapítva, hogy a mért különbség véletlen vagy pedig ténylegesen tapasztalható. Ezt
az F- (Fischer) próba alkalmazásával tehetjük meg, mely szerint a minták szórásnégyzetének hányadosát képezzük úgy, hogy a számlálóban a nagyobb, a nevezőben a kisebb
szórásnégyzetet vesszük:
F =

s 2 nagyobb
s 2 kisebb

(26.)

Ezt követően táblázatból meghatározzuk a kívánt szignifikancia szinthez tartozó
F-értéket. Ha a számított F-érték kisebb, mint a táblázatból meghatározott F-érték, akkor a két minta szórásnégyzete között nincs szignifikáns különbség.
Eltérő nagyságrendű átlagokhoz tartozó szórásértékek összehasonlításához először
a variációs koefficienst (s%) kell kiszámítani, amely megmutatja, hogy a szórás (s) a
számtani középérték ( X ) hány százaléka:

s% =

100 ⋅ s
X

(27.)

0-10% közötti érték esetén kis variabilitásról,
10-20% között közepes,
20-30% között erős,
30% felett szélsőséges variabilitásról beszélünk.
A mérés során a minta adatok megfelelő számának biztosítása a véletlen hibák kiküszöbölése miatt ugyancsak elengedhetetlen. A minta minimális elemszáma (n) megállapításához ismernünk kell az adatok szórását, meg kell adnunk a megengedhető becslé-
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si hibát (h) és a t-próba kritikus értékét az adott valószínűségi szinten és szabadságfok
mellett (tP%):
n=

t P2 % ⋅ s 2
h2

(28.)

A mérőeszközök önmagukban vagy kiegészítő eszközökkel együtt alkalmazott
eszközök, műszerek vagy berendezések, amelyek mérésre szolgálnak és fő jellemzőik
az érzékenységük, felbontóképességük és pontosságuk.
A mérőeszköz lehet:
1.) mérőműszer,
2.) mérőkészülék,
3.) mérőrendszer.
A mérőrendszer azoknak a mérőeszközöknek és egyéb készülékeknek az összessége, amelyek meghatározott mérési feladatok elvégzésére alkalmasak. A fejlődéssel
párhuzamosan, a kutatási, tervezési, gyártási, és minőségbiztosítási feladatok magas
szintű ellátása, egyre újabb (egyre fejlettebb, pontosabb, érzékenyebb, mérési lehetőséget követelnek.
A korszerű mérőeszközök, gyakran rendelkeznek információ feldolgozási funkcióval is. A mérőrendszereknél jelentős túlsúlyba kerülnek ezek az információ feldolgozását szolgáló funkciók. A számítógép a korszerű mérőrendszereknek olyan meghatározó eszköze lett, amely képes az egyes mérési adatokat, információkat összegyűjteni,
rendszerezni, feldolgozni, összegezni, illetve értelmezni. Az automatizált intelligens
rendszerek feladata lehet műszerek, egyéb perifériák, folyamatok vezérlése, mérési adatok kiértékelése, az egyes minőségi vagy mennyiségi paraméterek alakulásának folyamatos vagy szakaszos követése, a mérések és a megadott minőségi paraméterkorlátok
alapján, döntések előkészítése, döntések meghozatala, gyártási műveletek vezérlése, a
gyártás teljes dokumentálásának előkészítése.

6.1.

Tömegmérés

Gyógyszerek készítésének, gyártásának egyik legfontosabb lépése a készítmény
összetételében szereplő anyagok bemérése, összemérése, kimérése.
Bemérés alatt általában a technológiai folyamatokhoz szükséges anyagoknak, az
összetétel megfelelő arányában és mennyiségben történő mérését, több anyag egymás
után történő bemérése esetén „összemérését” értjük.
Kimérés végzésekor valamely anyagból kell meghatározott mennyiséget vagy
mennyiségeket elkülönítenünk.
A gyógyszerkészítő, -gyártó, de az ellenőrző, minőségbiztosító tevékenységhez is
elegendő számú, a felhasználás céljának megfelelő, kellő pontosságú és érzékenységű
mérlegre van szükség.
A gyógyszertechnológiai feladatokban több fogalom is kapcsolódik a tömegmérés
fogalmához, amelynek során általában egy ismeretlen tömegű anyag vagy test tömegét
kell megállapítanunk.
A mérleget illetve a mérlegeket a mérésre szolgáló helyiségen belül, védett, rezgésmentes helyen úgy kell elhelyezni, hogy lehetőleg ne legyen könnyen elmozdítható,
közvetlen napsütés ne érje, fűtőtesttől, huzattól távol legyen. A mérendő tárgy hőmérséklete legyen azonos a mérőszoba hőmérsékletével! Nem azonos hőmérséklet esetén
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ugyanis olyan áramlások jelennek meg a környező levegőben, amelyek zavarhatják a
mérést.
A megfelelő minőség biztosításának feltétele, hogy a gyógyszerkészítéshez csak
hitelesített, a szabványoknak megfelelő pontosságú mérlegeket, súlyokat alkalmazhatunk. A mérlegeket meghatározott időnként ellenőriztetni kell, amit célszerű karbantartással is egybekötni. A mérlegek időszakos ellenőrzését, hitelesítését az erre a feladatra
hivatalos jogosultsággal rendelkező szerv végzi el. Mérlegek kalibrálási periódusa 6, a
súlyoké 12 hónap.
A működési elv szerint a mérlegek osztályozhatóak automatikus vagy nem automatikus működésű mérlegekre. A nem automatikus, hagyományosnak is nevezhető mérlegek a kezelő beavatkozását teszik szükségessé a mérő súlyok felhelyezésével. Az automatikus mérlegek automatikus tárázással képesek mérni és a mérés eredményét digitálisan kijelezni (lásd: elektronikus mérlegek).
A gyógyszertechnológiai gyakorlatban is a mérendő mennyiség határozza meg a
használandó mérleg típusát, mivel a mérlegek pontosságukban és terhelhetőségükben is
eltérőek.
Az anyagmennyiségeket minden esetben a jelzett pontosságnak megfelelően kell
bemérni.
A mérleg terhelhetősége alatt azt a legnagyobb tömeget értjük, amely a mérleg károsodása nélkül még megmérhető. Ezt az értéket rendszerint a gyártó adja meg. Minden
mérleg csak meghatározott mértékig terhelhető.
A gyógyszertári kézimérlegek hagyományos gyógyszertári mérlegtípusok, méréshatáruk méretüktől függően különböző, de pontosságuk legfeljebb 0,01 g. A mérendő
anyagot közvetlenül a serpenyőbe helyezve, általában kis anyagmennyiségek gyors mérésére használjuk.

6.2. ábra
Gyógyszertári kézi mérleg
1 mg vagy 0,1 mg pontossággal lehet az analitikai mérlegekkel a tömeget meghatározni, szokásos mérési határuk 100-200g.
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6.3. ábra
Analitikai mérleg
A gyógyszertári centigrammos gyorsmérleg felső mérési határa 50,00 g, a legkisebb lemérhető mennyiség 0,05 g, a mérés pontossága 0,01g.

6.4. ábra
Gyógyszertári centigrammos gyorsmérleg
A gyógyszerkészítés során –az elektronikus mérlegek megjelenését és széles körű
elterjedését megelőző időszakban– alkalmazott legismertebb, hagyományos, egyenlőkarú mérlegfajta, amellyel legfeljebb 1000,0 g maximális anyagmennyiség mérhető le, 0,1
g-os mérési pontossággal. A táramérlegen 1,0 g-nál kisebb mennyiséget nem mérünk.
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6.5. ábra
Gyógyszertári táramérleg
Gyógyszerkészítmények szilárd, félszilárd vagy folyékony halmazállapotú összetevőinek mérésekor általában megfelelő edényeket célszerű használnunk. Figyelembe
kell vennünk, hogy minél kisebb a beméréshez használt edény saját tömege, annál pontosabb a mérésünk. Folyadékok mérésére főzőpohár szolgál, kenőcs és kúp alapanyagok
komponenseinek egymásra mérését patendulában végezhetjük. Porok mérésére bemérő
kártyát használunk, amelyek vékony, hajlítható, nem nedvszívó anyagból készülnek.
Kissé összenyomva úgy alakíthatók, hogy a bemért anyag lecsúsztatható és tisztításkor
le is öblíthető a felületükről. Nedvszívó vagy könnyen párolgó anyag méréséhez csiszolatos mérőedényt célszerű használni.
Az elektronikus mérlegek az eddigieknél korszerűbb mérőeszközök, mérőcellájuk
rendszerint nyúlásmérő ellenállások segítségével alakítja át villamos jellé a terheléssel
arányos mechanikai deformációt. Az elektronikus mérlegek folyamatos önkalibrálást
képesek végezni, ezáltal a mérés széles hőmérséklet határok között is kielégítő pontosságot biztosít. Rendszerint maximum 200-500g (1000g) anyag mérésére szolgálnak,
általában 0,001 g pontossággal.
Gyorsabb, egyszerűbb munkát tesznek lehetővé, ezért kiszorítják a hagyományos
mérlegeket. Ezekkel a mérlegekkel tárázás, külső vagy belső kalibráló súllyal, félautomatikus vagy automatikus kalibráció is végezhető.
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6.6. ábra
Laboratóriumi elektronikus táramérleg
A légmozgásból eredő mérési hibák kiküszöbölésére huzatvédő üvegkerettel ellátott laboratóriumi elektronikus táramérlegek, elektronikus analitikai mérlegek a pontos,
gyors és kényelmes munka eszközei.

6.7. ábra
Gyógyszertári táramérleg légmozgásvédővel
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6.8. ábra
Elektronikus analitikai mérleg
Porok, kristályok, granulátumok mérésére tömegmérésére szolgáló adagolókanál a
pontos dozírozást segíti elő.

6.9. ábra
Digitális kanálmérleg
Az üzemi elektronikus mérlegekben, a nagysebességű mikroprocesszoros jelfeldolgozó, a pontos mérlegelésen túl számos egyéb funkciókhoz, például folyamatirányításhoz és távfelügyelethez, a mérlegeléssel kapcsolatos vezérlésekhez ad lehetőséget.
Beépített óra és akkumulátoros memória képes biztosítani az adatok megfelelő tárolását
hálózati kimaradás esetén is. A gyógyszeriparban kódrendszeres beléptetéssel azonosítható a mérést végző személy, a mérés időpontja és visszakereshetők az egyes bemérések
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is. Behívhatók az egyes összetételek komponenseinek mérendő tömege, különböző
gyártási sarzs, anyagmennyiség esetén is.

6.10. ábra
Elektronikus üzemi mérleg

6.11. ábra
Gyógyszeranyagok bemérése gyártás előtt
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6.2.

Térfogatmérés

A térfogat a testek kiterjedésének mértéke és azt mutatja meg, hogy a test mekkora
helyet foglal el a térben. Folyadéktároló edények térfogatát általában űrtartalomnak
nevezzük.
A gyógyszerkészítés során, a térfogatméréssel szemben a legtöbb esetben a tömegmérést részesítjük előnyben. Ezt a mérési módszert azonban a gyakorlatban egyes
technológiai lépéseknél (pl.: vegyes százalékos oldat készítése, hígítás, kiegészítés, titrálás), továbbá adagolás céljából, gyógyszerbevitelnél is alkalmazzuk.
Folyékony készítmények adagolására a gyógyszertári gyakorlatban korábban különböző kanál méreteket adtak meg.
6-IV. táblázat:
A gyógyszeradagolás hagyományos térfogatmérő eszközei
Mérőeszköz
1 kávéskanál
1 gyermekkanál
1 evőkanál

Térfogat
5 ml
10 ml
15 ml

Ma már rendszerint a készítményhez adott, célszerűen kialakított, kalibrált mérőeszközzel biztosítják a pontosabb adagolhatóságot.
Folyadékok mérésekor gyakran figyelembe kell venni a hőmérsékleti hatást, elsősorban a hőtágulást. A tömegmérés általában kevéssé függ a környezet aktuális hőmérsékleti értékétől. Ez a gyakorlati oka annak, hogy az előíratok, receptek a ható-és segédanyag mennyiségeket rendszerint tömegegységekben fejezik ki.
A hőtágulás anyagra jellemző és a folyamatot a lineáris (α) és a térfogati (β) hő
tágulási együtthatóval jellemezhetjük.
A lineáris hőtágulási együttható (α) egyenesen arányos az egységnyi kezdeti
hosszra (lo) eső hosszváltozással (Δl/lo) és fordítottan arányos a hőmérsékletváltozással:

α=

∆l
∆Tl o

(29.)

A hő hatásra bekövetkező lineáris kiterjedés (lk ):

l k = lo ( 1 + α∆T )

(30.)

A lineáris hőtágulás alapján működnek például a folyadékhőmérők. Ezek rendszerint zárt edényben, azonos keresztmetszetű, szűk csőben a folyadék hő hatására bekövetkező lineáris kiterjedésének mérésére alkalmasak, amiből megfelelő kalibrációval
a hőmérsékletre lehet következtetni. A leggyakrabban használt hőmérők közül a higanyosak -30 °C és 300 °C között, az alkoholos -100 °C-ig, a pentánnal töltöttek pedig 200 °C-ig használhatók, maximum 750 °C-ig. (A higany ilyen felhasználását az EU-ban
és az USA-ban is ma már törvénnyel tiltják.). A korábbi hőmérőtípusok mellett egyre
fontosabb szerepet töltenek be az elektronikus, digitális hőmérők.
A térfogatmérés meghatározása szempontjából lényegesebb a térfogati hőtágulás.

120

6. fejezet: Gyógyszeranyagok mérése
A térfogati hőtágulási együttható (β):

β=

∆V
Vo ∆T

(31.)

A hő hatására bekövetkező térfogat egyenesen arányos a kezdeti térfogattal (Vo):

Vk = Vo ( 1 + β∆T )

(32.)

6-V. táblázat:
Néhány, gyógyszerészeti szempontból jelentős oldószer hőtágulási együtthatója (β)
β
1,43
1,06
1,10
1,62
0,49
1,28
0,76
0,21

Oldószer
aceton
benzin
etanol
éter
glicerin
kloroform
paraffin
víz

Az alkohol és az alkohol tartalmú oldatok sűrűségének és térfogatának hőmérsékletfüggése jelentős, és ezt pl.: az alkohol hígításakor kell szem előtt tartani.
6-VI. táblázat:
Az etanol sűrűségének hőmérséklet függése
Hőmérséklet
(°C)
5
10
15
20
25
30
35
40

Sűrűség
(g/cm3)
0,80207
0,79788
0,79381
0,78945
0,78522
0,78097
0,77671
0,77244

Térfogat mérése alatt általában standardizált térfogatokkal való összehasonlítást
értünk.
A menzúrák nagyobb (100-1000g vagy ml) térfogatú folyadékok kimérésére szolgálnak. Üvegből, műanyagból vagy mázas porcelánból készülnek. Lehetnek kívül és
belül osztottak.
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6.12. ábra
Porcelán menzúra
Térfogatméréskor, ha a tizedesvessző utáni számjegy nulla vagy a szám tizedesvessző utáni része nullára végződik (pl.: 10,0 vagy 0,50 ml), a térfogatot –a pontosság
betartása végett– célszerűen kétjelű hasas pipettával, mérőlombikkal vagy bürettával
kell mérni, egyébként mérőhengert vagy osztott pipettát használhatunk.
A mérőhengerek rendszerint üvegből, ritkábban műanyagból (pl.: polipropilénből)
készült, 2000-100 ml vagy az alatti folyadéktérfogat kimérésére alkalmasak. Pontosabb
(∼1- 2%) mérést tesznek lehetővé, mint a menzúrák, pontosságuk azonban kisebb a
pipettákénál.

2. film: Látszólagos térfogat meghatározása
A pipetták gyógyszerészeti felhasználása széleskörű és számos formában fordulnak elő. A hagyományos pipetták különböző formájúak és méretűek lehetnek, hasas,
egy adott térfogat pontos bemérésére szolgáló egyjelű vagy kétjelű pipetták és a beosz-
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tással ellátott különböző térfogatok kimérésére szolgáló pipetták. Mivel a folyadékok
szájjal történő felszívása veszélyes lehet, a pipetták megtöltésére gumilabda (pl.: Griffin
féle pipetta-labda) vagy egy dugattyús feltét (pl.: Pi pump) használata ajánlott.
A klasszikus makropipetták 1000 μl -nél nagyobb térfogatú folyadékok kimérésére alkalmasak.
A mikroliterben megadott térfogatokat mikropipettával vagy mikrofecskendővel
mérjük be.
A mikropipettákat 1 - 1000 μl térfogatú folyadékok kimérésére alkalmazzuk. Felépítésükben az osztott makropipettákhoz hasonlóak, ezek lényegében egyenletes keresztmetszetű, vastag falú kapilláris csövek.
Tömény savak és lúgok kimérésére szolgál az ún. savpipetta a hasas pipettához
hasonló, de felső jele fölött, biztonsági ok miatt két gömb alakú bővülte van.
Az automata pipetták egyre elterjedtebbek a laboratóriumokban. Ezek általában
cserélhető, beszűkített műanyag szívócsővel (pipetta hegy) ellátott dugattyús eszközök.
Az ilyen típusú pipetták lehetnek analóg vagy digitális kijelzésűek, és kézi, mechanikus
úton vagy elektronikusan lehet őket kezelni.

6.13. ábra
Automata pipetta főbb részei
Az elektronikus automata pipetták esetén a folyadék felszívását és kinyomását
már kis elektromos szivattyú végzi. Mikroprocesszoros dugattyúvezérlésük kiküszöböli
az emberi kéz bizonytalanságából származó esetleges pontatlanságokat.
Az egycsatornás automata pipetták elsősorban egyes kiméréseknél, kisebb sorozatokra alkalmazhatók. Ezek a rendkívül pontos pipetták általában 0,2-5000 μl-es térfogattartományban használhatók. Nagyobb sorozat mérésekre kiváló ismételhetőséggel és
gyorsasággal a többcsatornás készülékek alkalmasak, amelyek rendszerint 8 és 12 csatornás kivitelben készülnek.
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6.14. ábra
Egy- és többcsatornás automata pipetták
A diszpenzerek, az állítható automata pipettákhoz hasonló, dugattyús felépítésűek
és kb. a mérőhengerekével megegyező pontosságú mérőeszközök. Működhetnek hagyományos, kézi feltöltésű (felszívású), valamint automatikusan felszívó adagolóként
is. Folyadéküvegek csavaros nyakára szerelhetők és a kívánt adagolási mennyiség a
készülék tetején elhelyezett gomb segítségével állítható be. Az adagolási térfogatot a
skálán a mutató segítségével lehet ellenőrizni. Az adagolófejet felhúzva, a beállított
mennyiségű oldat az adagoló térbe áramlik, ahonnan a fej lenyomásával, egy hajlított
csövön keresztül, kifolyattatható.
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6.15. ábra
Diszpenzer
Kérdések
1.) Mit értünk a mérés fogalma alatt?
2.) Melyek a mérési hibák főbb típusai?
3.) Milyen összefüggéssel határozható meg a minta minimális elemszáma?
4.) Mit értünk validálás fogalma alatt?
5.) Mit értünk verifikálás fogalma alatt?
6.) Mit jelent a kalibrálás?
7.) A gyógyszertárban alkalmazott különböző mérlegeken mennyi a mérési pontosság
és a maximálisan mérhető anyagmennyiség?
8.) Mit értünk az extenzív és intenzív mennyiségek fogalma alatt?
9.) Melyek a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) alapmennyiségei?
10.) Mi az érzékenység, a rendszeres hiba, és a véletlen hiba?
11.) Mi a diszpenzer?
Irodalom
Belágyi J.: A biometria elemei. PTE, jegyzet, Pécs. 1973.
Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal. Műszaki Kiadó, Budapest, 1975.
Sváb J.: Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest,
1982.
Német B.: Méréstani összefoglaló, egyetemi jegyzet, Pécs, 2005.
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McCabe W. L., Smith J. C.: Unit Operations of Chemical Engineering, Mc Graw
Hill.Companies Inc. 2005.
Pharmacopea Hungarica 8th Edition, Medicina kiadó, Budapest, 2007.
Dévay A., Antal I.: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai, Medicina Könyvkiadó
Zrt., Budapest, 2009.
European Pharmacopoeia 7th Edition,2012.
Ajánlott honlapok
http://www.radwag.com/pliki/artykuly/criteria_for_selection_of_a_weighing_instrumen
t.pdf
http://pharmlabs.unc.edu/
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7.

Hőközlés

A gyógyszertechnológiai műveletek során, valamilyen jól megfogalmazható
technológiai cél elérése érdekében gyakran közlünk hőt valamely anyaggal, hogy
megváltoztassuk hőmérsékletét, halmazállapotát vagy egyéb fizikai-, kémiai- és
biológiai állapotát.
A hőközlés műveletét is igénylő gyakoribb gyógyszerkészítési feladatok:









oldás,
olvasztás,
bepárlás,
desztillálás,
kivonás,
szárítás,
liofilezés,
sterilezés.

A hőmérséklet (T) az anyag nem additív tulajdonságú fizikai jellemzője.
A hőmennyiség (Q) a termikus kölcsönhatás során felvett vagy leadott energiamennyiség. A testek felmelegítésére fordított hő mennyisége egyenesen arányos az
anyag tömegével (m), a fajlagos hőkapacitással (C) és a hőmérsékletkülönbséggel (Δt):

Q = mC∆t

(1.)

A fajlagos hőkapacitás (régi nevén fajhő), megadja, hogy mennyi hőt kell közölni
egységnyi tömegű anyaggal ahhoz, hogy a hőmérséklete egy fokkal megemelkedjék.
A melegítés történhet közvetlen vagy közvetett módon.
Közvetlen melegítésen leggyakrabban lánggal vagy más hőforrással (pl.: merülő
forraló) történő közvetítő közeg nélküli hőközlést értünk. Ennek legfőbb hátránya a helyi túlmelegedés veszélye.
A közvetett melegítés lassúbb, de egyenletesebb melegedést tesz lehetővé. Ekkor
valamilyen közvetítő közeget pl.: légfürdőt, folyadékfürdőt vagy homokfürdőt alkalmazunk. Légfürdőt hozhatunk létre például meleg levegővel, folyadékfürdőt pedig az elérendő hőfoktól függően, melegített vízfürdővel vagy olajfürdővel.
A melegítendő közeg kevertetése mindkét esetben elősegíti az anyagon belüli
egyenletesebb hőátadást.
Hőközléskor az anyag tulajdonságaitól és a közölt hő nagyságától függően bekövetkezhet:
 fázisátalakulás,
 polimorf változás,
 pirolízis.
Hőt közölhetünk:
 vezetéssel (kondukció),
 áramlással (konvekció) és
 sugárzással (radiáció).
Hővezetés történik, ha két különböző hőmérsékletű test érintkezik egymással vagy
ha a test egyes részei között hőmérsékletkülönbség jön létre. A hőközlés ilyenkor molekuláris szinten zajlik, és a hőt a test egymással érintkező részecskéi adják át egymásnak.
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Ennek során a nagyobb hőmérsékletű, nagyobb kinetikai energiával rendelkező molekulák energiájuk egy részét átadják a szomszédos, kisebb energiával rendelkező molekuláknak, ennek következtében növekszik azok hőmérséklete, és létrejön a hővezetés folyamata. Szilárd közegekben ez az egyetlen formája a hőátadásnak, de előfordulhat folyadékokban és gázokban is. A folyamat során a hő elektronmozgással, longitudinális
rezgéssel vagy a halmazállapottól függően, különböző sebességű molekulák ütközése
révén adják át. Hővezetéskor egyensúly eseténi a test hőmérséklete (annak minden helyén) időben változatlan marad (stacioner hővezetés).

7.1. ábra
A hővezetés főbb paraméterei
Fourier alapegyenlete a hővezetésre:

ϕ =λ

φ
λ
A
L
ΔT

A
∆T
L

(2.)

hőáramlás
hővezetési tényező
felület
falvastagság
hőmérsékletkülönbség

A konvektív hőátadás hőszállítással való hőátadást jelent (pl.: duplikátorokban fűtés vagy hűtés esetén) és csak fluidumokban (folyadékokban, gázokban, gőzökben) jön
létre. Ezekben a közegekben az anyagi részecskék el tudnak mozdulni, eközben magukkal viszik az energiát. A folyamat során a hidegebb és a melegebb rétegek sűrűségkülönbségének következtében létrejövő hőáramlása biztosítja a keveredést.
A konvektív hőátadásra jellemző összefüggés a Newton-féle lehűlési törvény alapján:

ϕ = αA∆T

α

konvekciós tényező
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(3.)

7. fejezet: Hőközlés
A gyakorlatban, a hőszállítás főbb típusai együttesen is megjelenhetnek és keveredhetnek egymással. A hőforrás (pl.: elektromos melegítő lap) az üvegpohár falán vezetéssel jut át, ami a melegítendő közegben belső áramlást indukál.

7.2. ábra
Folyadék melegítése elektromos melegítő segítségével konduktív és konvektív
hőközléssel
A sugárzással történő hőközlés a fentiektől eltérő módon közvetítő közeg nélkül
létrehozható hőátviteli lehetőség. A hőközlés elektromágneses hullámokkal történik és a
melegebb test sugárzását nyeli el a hidegebb test. Előnye, hogy anyag ekkor nem érintkezik közvetlenül a hőforrással.
A hősugárzás folyamata a Stefan-Boltzman törvénnyel jellemezhető:

ϕ = εσAT 4
ε
σ
T

(4.)

emisszió-képesség
a test sugárzási állandója
abszolút hőmérséklet

A gyógyszerkészítés során az elektromágneses hullámok két hullámhossztartományát alkalmazhatjuk:
 infravörös sugarak (10-12 -10-14 Hz), és a
 mikrohullámok (10-8 -10-12 Hz).
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Az infravörös sugarakat elsősorban melegítésre, olvasztásra, szárításra alkalmazzuk.

7.3. ábra
Kenőcsalapanyagok olvasztása hősugarakkal, infralámpa segítségével
A mikrohullámú sugarakat elsősorban dielektromos hevítésre alkalmazhatjuk. Az
energia elnyelődése az anyagban egyenletesebb, és a hőközlés folyamata gyorsabban
játszódik le. A hőközlésnek ez a módja a gyógyszerészeti alkalmazhatóság több szempontjából is figyelemre méltó, ugyanis a mikrohullámok energiája a molekulák kötéseinek felbontására általában nem elegendő, de bizonyos körülmények között képes a biológiai szerkezetek módosítására (pl.: molekulák közötti kötések, sejt-membrán roncsolására).
A kezelt anyag hőmérsékletemelkedése függ:





a kezelés időtartamától,
összetételétől,
komponenseinek dielektromos tulajdonságától,
víz- és sótartalmától.

A mikrohullámú eljárások hátránya a több komponensből álló anyagok eltérő
dielektromos tulajdonsága miatti ún. „szelektív melegítés” lehetősége, ami az anyag
eltérő abszorpciós képessége következtében, az eljárás ideje alatt az anyagon belül különböző hőmérsékletet eredményezhet.
A hőcsere végrehajtható:
1.) közvetlenül (pl.: víz hűtése jég darabbal vagy melegítése meleg víz hozzáadásával), az anyagok érintkezésével vagy
2.) közvetve (pl.: egy cső falán keresztül), az anyagok érintkezése nélkül.
A gyógyszertechnológiai gyakorlatban elsősorban a közvetett hőcserét alkalmazzuk.

A hőcserélők (lásd: 7.4-7.10. ábra) kíméletes, egyenletes és közvetett hőközlésre,
helyi túlmelegedés elkerülésére, továbbá hűtés céljára is szolgálnak. Ezek lényegében
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olyan készülékek, berendezések, amelyekben a külön térben áramló két közeget egy
fallal különítjük el, tehát nem keverednek egymással és amelynek elválasztó felületén
keresztül történik meg a hőátadás.
A hőcserélőben a két közeg által felvett és a leadott hőmennyiség egyenlő, ezért:

m1C1 ∆T1 = m2 C 2 ∆T2

(5.)

ebből, a hőmérsékletkülönbségek aránya:

∆T1 m2 C 2
=
∆T2 m1C1

(6.)

A hőcserélők a köpenyfalon keresztül meleg vízzel vagy vízgőzzel fűthetők, hideg
víz áramoltatásával pedig hűtés céljára is alkalmassá tehetők.
A magasabb hőmérsékletű közeg (fűtőközeg) által a falnak időegység alatt átadott
hőenergia arányos az érintkezési felület nagyságával, a közeg és a fal hőmérsékletkülönbségével, a fal mentén képződő határréteg vastagságával és a hővezetési tényezőjével.
A hőcserélő készülékek három nagy csoportba oszthatók:
1.) lemezes hőcserélők,
2.) fűtőköpenyes és
3.) csöves hőcserélők.
A lemezes hőcserélők külső lemezekkel lezárt lemezek közé szorított, belső, préselt mintázatú hőátadó lemezek sorozatából állnak és folyadékok melegítésére, fűtésre
használják őket. A készülékben a hőt az egyik folyadék a másiknak adja át. A lemezek
felületének hullámossága elősegíti a folyadék örvénylését, keveredését ezáltal a jobb
hőátadást, ami a lemezek falán keresztül történik. A fűtő és a fűtendő közeg kényszerpályán, két külön áramlási térben, a lemezek különböző oldalán, egymással ellentétes
irányban áramlik. Annál nagyobb a kapacitás, minél több lemezt használunk.

7.4. ábra
Lemezes hőcserélő felépítése
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A fűtőköpenyes hőcserélők lényegében kettős falú berendezések (duplikátorok),
amelyek egy külső burkolólemezzel, a köpenytérrel körülvett tartályoknak tekinthetők.
A duplikátorokban egy időben általában egy, meghatározott mennyiségű anyagot dolgozunk fel. Ezek, a készülékek a kívánt hőmérséklettől függően, melegített víz, gőz,
olaj közvetítésével, illetve átáramoltatásával biztosítják a hőátadást. A közeg kevertetése segíti a tartály fala és a kezelendő közeg közötti hőátadást, valamint a folyadékon
belüli hőkonvekciót.
A gyógyszerészeti gyakorlatban laboratóriumi szinten, anyagok előmelegítésére,
kíméletes temperálására használhatjuk a kettősfalú, üvegből készült duplikátorokat. Átfolyós termosztáttal összekötve, a folyadékot megfelelő hőmérsékletre melegíthetjük
illetve állandó hőmérsékleten tarthatjuk. A hőátadást kevertetéssel segíthetjük.

7.5. ábra
Laboratóriumi üvegduplikátor mágneses keverővel
A fűtőköpenyes hőcserélők a feladattól függően keverő nélkül vagy keverővel, alkalmas berendezések vegyi reakciók, exoterm és endoterm típusú folyamatok: oldás,
olvasztás, bepárlás, kristályosítás, fermentáció és egyéb műveletek zárt rendszerű kivitelezésére. A folyamatok ellenőrzését különböző beépített (pl.: pH, hőmérséklet) érzékelőkkel, időnkénti mintavétellel végezhetjük. Lehetőség van a folyamatok számítógépes
vezérlésű irányítására is.
A kevertetés módja szerint megkülönböztetünk felső és alsó meghajtású, egyenes
állású és ferde keverővel ellátott ipari duplikátorokat (lásd: „Keverés” című fejezet).
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7.6. ábra
Felső meghajtású, ferdekeverős, duplikátoros hőcserélő
A hőcserélők lehetnek álló vagy fekvő típusúak.
A csőköteges hőcserélők a duplikátor típusúakkal szemben folyamatosan működtethető készülékek. A folyamatosan áramló hőleadó és hőfelvevő közegek (fluidumok)
áramlási sebessége határozza meg a készülékben való, a kívánt hőfok eléréséhez szükséges tartózkodási idejüket. Ezek a hőcserélők rendszerint párhuzamosan vezetett csövekből kialakított készülékek, amelyekben a hőátadó felületet a csövek palástja alkotja.
A csövek közti teret a csőköteg fal zárja le. A hő áramlása a hőmérsékletkülönbség hatására jön létre, ezért a hőközlés előfeltétele a hőmérsékletkülönbség. A hőközlési
folyamat csak addig tart, míg a hőmérsékletkülönbség fennáll.
A fűtőközeg és a fűtendő közeg egymáshoz viszonyított áramlási iránya szerint lehet:
 egyenáramú,
 ellenáramú és
 keresztáramú hőcsere.
Egyenáramú hőcserélőnél, az elválasztó fal (cső) két oldalán a fűtőközeg és a fűtendő közeg, egyező irányban áramlik. Belépéskor, a fűtendő közeg magas hőmérsékletű fűtőközeggel találkozik, kezdetben ezért nagy, majd egyre csökkenő a hőmérsékletkülönbség.
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7.7. ábra
Merev csőköteges egyenáramú hőcserélő
Ellenáramú hőcserélő esetén a hőcserében résztvevő anyagok be- és kilépő pontjai nem esnek azonos oldalra. A fűtendő közeg belépéskor alacsonyabb hőmérsékletű,
lehűlt fűtőközeggel találkozik, ami kezdetben lassúbb, kíméletesebb felmelegedést
eredményez. Mivel a két közeg ellentétes irányban áramlik, a fűtendő közeg egyre magasabb hőmérsékletű fűtőközeggel találkozik és ennek megfelelően a fűtendő közeg
kilépő véghőmérséklete magasabb lehet, mint a fűtőközeg véghőmérséklete.

7.8. ábra
Merev csőköteges ellenáramú hőcserélő
Keresztáramú hőcserélő esetén a két közeg egymásra merőlegesen irányban áramlik és keverednek a fent említett hatások.
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7.9. ábra
Merev csőköteges keresztáramú hőcserélő
A merev csőköteges hőcserélők hátránya, hogy belső hőtágulásuk korlátozott.
Magasabb hőmérséklet elérésére ezért célszerűbb az U-csöves hőcserélők használata,
amelyek a csövek hőtágulását lehetővé téve képes kiegyenlíteni a kialakuló belső feszültségeket.

7.10. ábra
U-csöves hőcserélő
Kérdések
1.) Melyek a hőközlés műveletét is igénylő gyakoribb gyógyszerkésztési feladatok?
2.) Melyek a hőközlés főbb módjai és jellemzői?
3.) Milyen hőcserélőket ismer?
4.) A fűtőközeg és a fűtendő közeg egymáshoz viszonyított áramlási iránya szerint
milyen hőcsere lehetséges?
5.) Milyen hőátadásra érvényes a Stefan-Boltzman törvény?
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Irodalom
Reynolds R.:Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, 2d ed., 1996
Fonyó Zs., Fábry Gy.:Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 1998.
Banker G.,S., Rhodes Ch., T.: Modern Pharmaceutics, Marcell Dekker, Inc., New York,
USA, 2002.
McCabe W. L., Smith J.C.: Unit Operations of Chemical Engineering, Mc Graw
Hill.Companies Inc. 2005.
Sambamurthy K.: Pharamaceutical engineering, New Age Publishers, New Delhi, 2005.
Aulton E.,A.:The Design and Manufacture of Medicines, Elsevier Ltd, New
York,USA,2007.
Augsburger L.,L., Hoag S.,W.: Pharmaceutical dosage forms: Tabletts, Informa
Healthcare, Inc. New York, USA, 2008.
Langley A.,C., Belcher D.: Applied Pharmaceutical Practice, University Press, Cambridge, Great Britain, 2009.
Ajánlott honlapok
http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/httrapps.htm
http://www.ubter.in/Curriculum/Chemical/Document/sem5.pdf
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8.

Hőelvonás

A gyógyszertechnológia gyakorlatában gyakran van szükség hűtésre.
Hűtést alkalmazunk például egyes alapanyagok, készítmények tárolásakor, gőzök
kondenzálása céljából, desztilláláskor, oldhatóság csökkentésére kristályosításkor, fagyasztásos szárításkor, melegítéssel készülő oldatok (pl.: szirupok, főzetek, forrázatok)
készítésekor, olvasztásos (pl.: kenőcsök, kúpok) technológiák alkalmazásakor.
A hűtés során alkalmazható hűtőközegek kívánt tulajdonságai az alábbiak:











ne legyen mérgező,
ne legyen a környezetre káros,
ne legyen tűz- és robbanás veszélyes,
ne legyen kellemetlen szagú,
ne okozzon korróziót,
nagy legyen a párolgáshője,
a gőz fajlagos térfogata kicsi legyen,
az elpárolgási hőmérséklet légköri nyomáson történjen,
alacsony viszkozitású legyen,
ne legyen drága.

A hűtés a természetben rendelkezésre álló alkalmas közegekkel: levegővel, vízzel,
jéggel is megoldható. A hűtésnek ezt a módját természetes hűtésnek nevezzük (pl.: kúpkészítéskor hűtés csapvíz áramoltatásával).
Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű természetes hűtőközeg vagy a hűtendő közeg hőmérsékletét, a természetes hűtőközegek hőmérsékleténél kisebb hőmérsékletre kell csökkenteni vagy azon kell tartani,
akkor mesterséges hűtésre van szükség.
8-I. táblázat:
Néhány gyakorlatban használt hűtőközeggel elérhető hőfok
Elérhető hőfok
(°C)

Hűtőközeg
szárazjég
szárazjég-aceton
szárazjég-éter
cseppfolyós levegő
cseppfolyós nitrogén
cseppfolyós hélium
freon
NaCl-jég
NH4CI-jég (19: 81)
CaCl2-jég (59 : 41)

-79
-86
-100
-187
-195,8
-268,6
-40-70
-21,2
-15,8
-54,9

A hűtést végezhetjük hűtőfürdővel vagy a hűtőközeg áramoltatásával. A gyógyszertechnológiai feladatok végzése során mindkét hűtési módot alkalmazzuk.
Hűtőfürdőt alkalmazhatunk például hideg vízben, jégdarában, eutektikus só/jég
elegyében, száraz jégben (szilárd szén-dioxid) vagy akár folyékony nitrogénben is.
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Gyógyszertári körülmények között, a megolvasztott kenőcsalapanyagok egyenletes, lassú hűtése a megfelelő gél szerkezet kialakítása céljából, rendszerint szobahőmérsékleten, kézi kevertetéssel, patendulában pisztillussal történik. Nagyobb mennyiségű
kenőcs gyártásakor a hűtést és keverést, szabályozott módon, az erre a célra kialakított
nem duplikált vagy duplikátoros keverő berendezésekben végezzük (lásd: „Félszilárd
gyógyszerformák technológiája” című fejezet).
A felmelegített oldatok, szirupok, főzetek, forrázatok készítésekor szintén hűtőfürdős vagy a hűtőközeg áramoltatásával történő hűtési módszert használhatjuk.
A hűtőközeg áramoltatásával működtethetők a laboratóriumi hűtők, amelyek a
belső felülettől függően különböző hűtőkapacitással rendelkeznek (pl.: Liebig hűtő,
spirálhűtő, golyós hűtő). A kondenzálás, hűtés egyenletes fenntartásához folyamatos
hőelvonásra van szükség, amit a hűtőfolyadék, rendszerint víz átáramoltatásával érhetünk el. Ennek köszönhetően a hűtővel jelentősen több bemenő gőz kondenzálható le,
mint egy léghűtéses hűtővel vagy retortával.
Folyamatos hőelvonás biztosítható hűtőgépek alkalmazásával. A hűtőgépekkel a
környezetinél alacsonyabb hőmérsékletet lehet előállítani és tartósan fenntartani. Ehhez
energia befektetése szükséges, mivel a hűtés során általában egy zárt térből a hőt el kell
vonni és ezt a hőt más helyen le kell adni. Az ilyen berendezéseket ezért hőszivattyúknak is nevezzük.
A leggyakrabban alkalmazott hűtőgépek működési elv szerint lehetnek:
 gőz-kompressziós és,
 abszorpciós hűtőgépek.
A gőz-kompressziós hűtőgépeket számos helyen alkalmazzák például gyógyszertári hűtőgépként, gyógyszerek raktározására, helyiségek légkondicionáló berendezéseiben. Ezek a hűtőgépek a hűtőközeget (pl.: ammóniát) zárt rendszerben cirkuláltatják. A
hűtőközeg, a hűtés során hőt vesz fel a hűtendő térből, majd onnan elszállítja és leadja.
A hűtéshez, a hűtőközeg elpárologtatáskor keletkezett gőzöket egy kompresszorba vezetik, ami a gőzöket megfelelő nyomásra sűríti. A nagynyomású gőzt a kompresszor túlhevített gőzzé alakítja, ami a kondenzátorba jut. A kondenzátor egy speciális hőcserélő,
ahol a gőzt hűtőlevegővel vagy hűtővízzel lehűtik és kondenzálják, eközben a hűtőközeg leadja víznek vagy levegőnek a rendszertől elvont hőt.
Ezt a kondenzált, folyékony halmazállapotú hűtőközeget egy szabályozható fojtószelepen vezetik át, ahol adiabatikus állapotváltozással, a folyékony hűtőközeg nyomása
hirtelen lecsökken. Egy része ekkor elpárolog és a hűtendő tér hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletre hűl le. A párolgás hatására a környezetéből vonja el a hőt, és ezzel
hűti le környezetét. A hűtendő térből elvont hőt a cirkuláló hűtőközeg veszi át az elpárologtatóban. Innen a gőz távozik és belép újra a kompresszorba, majd az egész folyamat
megismétlődik.
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8.1. ábra
Gőz-kompressziós hűtőgép működési elve
Az abszorpciós hűtőgépek nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket, ezért nincs zaj,
nincs rezgés, nincs belső olajszennyeződés, amivel a kompresszoros rendszernél számolni kell. Három fő szerkezeti elemük, (a kondenzátor, a fojtószelep és az elpárologtató) azonos a kompresszoros hűtőgépekével, de a kompresszort az új szerkezeti elemek
helyettesítik. A hűtési folyamat lényege, a gáz és a folyadék közti abszorpciós és deszorpciós folyamat. Az abszorpciót hideg közegben, a deszorpciót meleg közegben kell
megvalósítani. Ha hűtőközegként ammóniát használunk, akkor a legmegfelelőbb oldószer a víz. A folyékony ammónia (a kompresszoros megoldáshoz hasonlóan) először az
elpárologtatóba kerül, ahol gőzzé alakul, közben környezetét lehűti. Az elpárologtatóból
érkező hűtőközeg az oldóba lép, ahol a vele összepárosított oldószerben feloldódik, azaz
abszorbeálódik. Az oldás alatt felszabaduló hőt csőkígyós hűtő veszi fel. A létrejött oldatot szivattyú szállítja egy hőcserélőn át a sokkal nagyobb nyomású kazánba. A felszabadult ammóniagőzt kondenzátorba vezetjük, vízzel hűtjük, miközben az ammónia
cseppfolyósodik. A kondenzátorban uralkodó nyomást a hűtővíz hőmérséklete szabja
meg. A cseppfolyós ammónia egy fojtószelepen halad tovább, miközben a nyomása
csökken. Az elpárologtatóban az ammónia ismét gőzzé alakul.

139

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai

8.2. ábra
Abszorpciós hűtőgép működési elve
Gyógyszeranyagok, készítmények egy része szobahőmérsékleten (15–25 °C), másik részük például tinktúrák, viszont csak hűtött térben tárolható, ha fizikai, kémiai,
mikrobiológiai stabilitásuk, hőérzékenységük ezt indokolja.
Kisebb mennyiségű anyagot, gyógyszert hűtőszekrényben tárolunk. Előírás szerint hűtőszekrényben (2-8 °C-on) kell tartani a FoNo-s szemcseppeket és az inzulinkészítményeket. Utóbbiak esetleges túlhűtés miatt bekövetkező megfagyás esetén nem
használhatók.
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8.3. ábra
Üvegajtóval ellátott gyógyszertári hűtőszekrény
Mélyhűtőben (- 15°C alatt) tartjuk például az +Oculogutta rifampicini FoNoVII.
készítményt. Ennek felhasználhatósági időtartama ilyen tárolás mellett 1 hónap, de a
felbontástól számítva csak 5 napig használható fel. Addig is hideg helyen, 2-8 °C-on
tartandó!
Nagyobb mennyiségű készítmény tárolása gyógyszertárak esetében hűtőkamrában, nagyobb készletek tárolásakor gyárakban, nagykereskedőknél pedig hűtőtermekben
történik.
A hűtőkamrák, illetve hűtőtermek a tárolt mennyiség és az elérendő, fenntartandó
hőmérséklet alapján tervezett, jó hőszigetelésű falakkal körülvett és megfelelő kapacitású hűtőberendezéssel felszerelt helyiségek. Belső hőmérsékletük ellenőrizhető és szabályozható. A gyógyszereket célszerűen kialakított belső polcrendszeren helyezik el.
Hűvös helyen (8-15 °C-on) tárolandók a gyógyszerkönyvi (Ph. Hg. VII) nyákok,
(pl.: Mucilago hydroxyaethylcellulosi, Mucilago methylcellulosi), szirupok, (pl.: Sirupus
aurantii, Sirupus laxans, Sirupus liquiritiae, Sirupus simplex) a kenőcsök közül az
Unguentum emolliens, és a tápszerek.
Kérdések
1.) Melyek a hűtés során alkalmazható hűtőközegekkel szembeni követelmények, elvárások?
2.) Melyek a hőelvonásra gyakrabban alkalmazott mesterséges hűtőközegek és az elérhető hőmérséklet?
3.) Milyen fő típusait különböztetjük meg a leggyakrabban alkalmazott hűtőgépeknek?
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4.) Melyek a gőz-kompressziós hűtőgépeket főbb jellemzői?
5.) Melyek az abszorpciós hűtőgép működésének főbb jellemzői?
6.) Milyen hőmérsékleten tárolandók a különböző gyógyszerkészítmények?
Irodalom
Reynolds R.:Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, 2d ed., 1996
Fonyó Zs.,Fábry Gy.:Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 1998.
Banker G.,S., Rhodes Ch., T.: Modern Pharmaceutics, Marcell Dekker, Inc., New York,
USA, 2002.
McCabe W. L., Smith J. C.: Unit Operations of Chemical Engineering, Mc Graw
Hill.Companies Inc. 2005.
Aulton E.,A.:The Design and Manufacture of Medicines, Elsevier Ltd, New York,USA,
2007.
Augsburger L.,L., Hoag S.,W.: Pharmaceutical dosage forms: Tabletts, Informa
Healthcare, Inc. New York, USA, 2008.
Langley A.,C., Belcher D.: Applied Pharmaceutical Practice, University Press, Cambridge, Great Britain, 2009.
Ajánlott honlapok
http://www.ubter.in/Curriculum/Chemical/Document/sem5.pdf
http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/httrapps.htm
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9.

Bepárlás és desztillálás

Laboratóriumi vizsgálatoknál, izoláláskor, alapanyaggyártásnál, készítmények
előállításánál gyakran jelentkező feladat, az oldatok koncentrációjának növelése, az
oldószer eltávolításával.
A bepárlás olyan, a komponenseket szétválasztó, kalorikus művelet, amelynek során, a gyakorlatilag nem illékony oldott anyag oldatából, az oldószer elpárologtatásával
nyerjük ki a számunkra értékes komponenst.
Bepárlást azért végzünk, mert
1.) töményebb oldatot akarunk előállítani vagy
2.) az oldott anyagot szárazon akarjuk felhasználni vagy
3.) a tiszta oldószer értékes és ezt akarjuk visszanyerni.
A lepárlás vagy desztilláció szintén a komponenseket szétválasztó, kalorikus művelet, amely a komponensek illékonyságának különbsége alapján elsősorban folyadékok, oldószer elegyek szétválasztására szolgál. A desztilláció egyik formája, a frakcionált desztilláció, amikor a desztillátumot, a desztillációs folyamatban, a komponensek
illékonysága alapján, időben elválasztva, gyűjtjük össze. A maradékban ekkor a kevésbé
illékony komponens dúsul. Ha a komponenseket nagy tisztaságban kívánjuk kinyerni,
akkor rektifikálást, azaz többszöri ismételt részleges elpárologtatást és kondenzációt kell
alkalmaznunk.
Reflux üzemmódban a forralás hatására keletkező gőzöket nem engedjük távozni a
légkörbe, hanem a hűtő segítségével kondenzáljuk azokat és visszajuttatjuk a forraló
edénybe. Így megakadályozható, hogy a gőzök oldószerveszteséget okozva a külső térbe távozzanak.
Bepárláskor az oldattal kellő mennyiségű hőt közlünk, melynek következtében az
oldószer egy része gőz fázisúvá válik és eltávozik az oldatból. A hőközléssel először az
oldatot az adott nyomáshoz tartozó forráspontig kell felmelegíteni, ekkor keletkeznek és
távoznak az ún. páragőzök. A maradék oldat eközben egyre töményebbé válik. Ha a
bepárlás során az oldat telített állapotba kerül, akkor a további gőz távozásával az oldott
anyag szilárd fázisban, kristály formában válik ki.
Raoult-törvénye szerint, valamely oldat gőznyomása (poldat) arányos az oldószer
móltörtjével (Xoldószer) és a tiszta oldószer gőznyomásával (poldószer):

poldat = X oldószer poldószer

(1.)

Bepárlás közben az oldatok alábbi paraméterei változhatnak meg:
1.)
2.)
3.)
4.)

az oldat koncentrációja,
sűrűsége,
viszkozitása,
az oldat forráspontja.

A bepárlás végzésekor a sűrűség illetve a viszkozitás növekedés miatt fokozatosan
nehezebbé válik a buborékképződés, és a megfelelő kevertetési állapot fenntartásához
egyre intenzívebb keverés is szükséges. A viszkozitás növekedés hatására a folyadék
közeg belső cirkulációja lelassul, ezért a bepárló teljesítménye csökkenhet. Tovább
ronthatja a hőátadást viszkózus anyag esetleges lerakódása a fűtőfelületre.
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A bepárlási folyamat sajátos kísérő jelensége, az oldat bepárlás közbeni forráspont-emelkedése. Az oldat gőznyomása ugyanazon a hőmérsékleten mindig kisebb,
mint a tiszta oldószeré. A jelenség oka az, hogy kölcsönhatás van, az oldószer molekulái
és az oldott anyag részecskéi között, emiatt csökken az oldat feletti (a páratérbe kerülő)
oldószer molekulák száma, ezáltal csökken az oldat feletti gőznyomás.
Az oldat forráspontja mindig magasabb a tiszta oldószer forráspontjánál. A
tenzió-csökkenés miatti forráspont emelkedés következtében, az oldatot tovább kell
melegítenünk, hogy elérjük az adott gőznyomást. A forráspont-növekedés (ΔT) a bepárlókészülékben létrehozott nyomáson (p) kívül, az oldott anyag koncentrációjától is függ.

9.1. ábra
Oldatok forráspont emelkedése
A forráspont-emelkedés általában növeli a bepárlás nehézségeit, és költségeit,
mert a forrás fenntartásához figyelemre, több energiára van szükség pl.: egyre több,
illetve nagyobb hőmérsékletű fűtőgőzt kell alkalmazni.
A bepárlókban a hő közvetítése rendszerint hőátadó felületen keresztül történik.
Az alkalmazott hőforrás lehet elektromos áram, folyadék, leggyakrabban fűtőgőz.
A bepárlók az alábbi csoportokba sorolhatók:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

fűtőköpenyes,
csöves,
lemezes,
film,
vákuum bepárlók.

Az egyik legrégebbi bepárló típus a fűtőköpenyes bepárló. Henger alakú, szakaszos üzemű, viszonylag kis teljesítményű berendezések. A hőátadás hatásfoka keverő
beépítésével növelhető.
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9.2. ábra
Fűtőköpenyes bepárló
A henger alakú, alsó részén kúpos kiképzésű, belső fűtőterű, fűtőcsöves Robertbepárlóban egymással párhuzamosan elhelyezett, függőleges forralócsöveken keresztül
történik az intenzívebb (turbulens) szabad hőátadás. A forralócsövek közül az egyik
nagyobb átmérőjű a többinél, amit ejtőcsőnek nevezzünk. A bepárlót úgy töltik meg az
alapanyaggal, hogy az a forralócsöveket ellepje. Az ejtőcsőben kicsit kisebb a folyadék
hőmérséklete, mint a forraló csövekben, ami a forralótérben az oldat áramlását okozza.
A keletkező oldószerpára a felső, gőzdúsító készülékrész felé áramlik. A cseppfogó az
elragadott folyadékcseppeket a tartja vissza.
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9.3. ábra
Robert-féle bepárló
Lemezes bepárlók elpárologtatóból és külső lemezes hőcserélőből állnak.

9.4. ábra
Lemezes bepárló
Bepárláskor az oldatokból az alacsony forráspontú oldószereket atmoszférikus
nyomáson távolíthatjuk el, de a magasabb forráspontúakat vákuum alkalmazásával célszerű elpárologtatni. A bepárlás ekkor alacsonyabb hőmérsékleten végezhető el, és a
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desztilláció sebessége növekszik. A bepárlandó anyag ekkor kisebb hőterhelést kap, ami
különösen előnyös bomlékony, hőérzékeny anyagok esetén. A forgó lombik belső felületén kialakuló oldat- filmréteg nagy felületet és jó hőátadást biztosít.

9.5. ábra
Rotációs vákuum bepárló

9.6. ábra
Ipari vákuum bepárló
A vákuum bepárlás kiegészítő gépészeti elemekkel ipari méretekben is eredményesen alkalmazható.
A filmbepárlók rendszerint cső alakúak és kívülről fűthetők. A filmbepárlókban, a
bepárló test belső felületén folyadékfilmet alakítunk ki, aminek vastagsága a legkedve-
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zőbb hőátadás elérésére, adagolás sebességével és a több lapátból álló keverő szerkezettel szabályozható. A folyadék a cső falán filmet alkotva halad lefelé. A keletkező oldószerpára a cső közepén, tengelyirányban felfelé halad, és a készülék tetejéről távozik.
Kis fordulatszám esetén vastag film alakul ki, aminek rossz a hőátadása. A másik véglet, amikor túl vékony folyadékfilm alakul ki, a film szakadozik, a fűtés hatására száraz
foltok jelenhetnek meg, amely a hatásfok jelentős romlásához vezet.

9.7. ábra
Filmbepárló
A bepárlók egymáshoz is kapcsolhatók, ezáltal többtestes bepárló telep alakítható
ki, amelyben a forralás során keletkező gőzpárát egy következő készülék fűtésére hasznosítjuk. Az összekapcsolás szerint lehetnek egyen- és ellenáramú atmoszferikus vagy
vákuummal működő rendszerek.
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9.8. ábra
Egyenáramú többtestes bepárló telep

9.9. ábra
Ellenáramú többtestes bepárló telep
A desztillálás célja lehet, hogy
 szétválasszunk két vagy több folyadékot,
 folyadékot tisztítsunk nem illó szennyezésektől,
 szilárd anyag oldatából kinyerjük a szilárd anyagot.
A gyógyszerészi gyakorlatban gyakran alkalmazunk desztillált vizet (lásd: „Az oldás művelete, gyógyszeres oldatok készítése” című fejezet). Kisebb mennyiségű desztillált víz előállítását vagy egyéb folyadék lepárlását laboratóriumi üveg desztillációs készülékben végezzük.
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9.10. ábra
Laboratóriumi vízdesztilláló készülék
Kérdések
1.) Mit értünk a bepárlás művelete alatt?
2.) Milyen célokból végezhetünk bepárlást?
3.) Mit értünk a desztilláció művelete alatt?
4.) Melyek a bepárlók főbb csoportjai?
5.) Hogyan működik a rotációs vákuum bepárló?
6.) Hogyan működnek a filmbepárlók?
7.) Mely jelenségre alkalmazható Raoult-törvénye a bepárlás során?
8.) Milyen bepárlókat ismer?
Irodalom
Pandula E.,Takács G.:Ipari gyógyszerészet, Medicina, Budapest,1964.
Kedvessy Gy.: Gyógyszertechnológia, Medicina, Budapest,1981.
Fonyó Zsolt és Fábry György: Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyv
kiadó, Budapest, 1998.
Rácz I., Selmeczi B.: Gyógyszertechnológia, Medicina kiadó, Budapest 2001.
Dévay, A., Mayer, K. Hunyadvári, É.: Receptúrai gyógyszerkészítés, gyakorlati jegyzet,
Pécs, 2005.
Sambamurthy K.: Pharamaceutical engineering, New Age Publishers, New Delhi, 2005.

150

9. fejezet: Bepárlás és desztillálás
VIII. Magyar Gyógyszerkönyv, Medicina kiadó, Budapest, 2007.
European Pharmacopoeia 7th Edition, 2012.
McCabe W. L., Smith J. C.: Unit Operations of Chemical Engineering, Mc Graw
Hill.Companies Inc. 2005.
Swarbrick J.: Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Informa Healtcare, 2007.
Aulton M.,E.: The Design and Manufacture of Medicines, Elsevier, New York, 2007.
Ajánlott honlapok
http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/evaporation.htm
http://www.cbu.edu/~rprice/lectures/evap1.html
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10. Keverés
A gyógyszertechnológia egyik leggyakoribb alapművelete a keverés, amely olyan
mechanikai művelet, melynek során egy rendszerben, az anyag áramlásának elősegítése
céljából mozgást idézünk elő, hogy a különböző alkotókat a rendelkezésre álló térben
egyenletesen oszlassuk el, ezáltal a bemért komponensekből homogén keveréket
állítsunk elő. Ez azt is jelenti, hogy az anyagban az egyes alkotók a teljes gyártási
tételhez viszonyított kis adagjaiban is, az előírt arányban legyenek jelen. Keveréskor két
vagy több anyagot kell átmozgatni, egyesíteni, illetve homogenizálni úgy, hogy az
egyes alkotórészek eloszlása, a meghatározott legkisebb térfogatelemben, a kívánt
keverési aránynak megfeleljen. A keverés idő és a keverési fordulatszám befolyásolja az
elérhető homogenitást.
A keverés célja a feladattól függően különböző lehet:
 homogenizálás (oldatok, elegyek vagy porkeverékek készítése, nedvesítés),
 hőcsere elősegítése (pl.: endoterm vagy exoterm kísérő folyamattal járó
anyagok oldása, olvasztás),
 anyagátadás elősegítése (pl.: oldás, fluidizációs szárítás, kristályosítás),
 szerkezetkialakítás (pl.: emulzió, szuszpenzió készítése, habosítás),
 diszpergálás (pl.: emulzió cseppek méretének csökkentése),
 kémiai reakció gyorsítása (pl.: polimerizációval),
 reológiai tulajdonságok megváltoztatása (pl.: belső szerkezet átalakítása).
Ezzel öszfüggésben a gyógyszerészeti gyakorlatban a keverés gyakoribb alkalmazási lehetőségei az alábbiak:



















homogenizálás,
elegyítés,
aprítás,
diszpergálás (emulgeálás, szuszpendálás),
hőközlés,
hűtés,
nedvesítés,
szárítás,
kristályosítás,
granulálás,
kenőcskészítés,
kúpkészítés,
mikrokapszulázás,
mikropelletezés,
nano-készítmények előállítása,
kémiai reakciók kivitelezése,
biofarmáciai vizsgálatok (pl.: kioldódás, membrán-permeábilitás),
bevonás.

A keverés igen fontos szerepet játszik homogén oldatok, megfelelő diszperzitásfokú emulziók, szuszpenziók, egyenletes bevonatú tabletták előállításakor, ezáltal a
gyógyszerkészítmény, mint végtermék minőségében. Jelentős szerepet tölt be az osztott
gyógyszerformák (injekciók, kúpok, osztott porok, tabletták, kapszulák) hatóanyagtartalmának egyedi szórásában (content uniformity) is.
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A keveréskor fellépő nyíróerők jelentős módon képesek a részecskék diszpergálására, szemcseméretük csökkentésére, új határfelületek létrehozására. A diszperz fázist
ekkor mechanikai úton stabilizáljuk azért, hogy megszüntessük, illetve minimalizáljuk
szuszpenziók esetén az ülepedést, míg emulzióknál a fölöződést.
Emulziók és a szuszpenziók esetén a homogenizálás/homogenitás kifejezés kettős
feladatot jelent:
 a részecskék illetve a cseppek aprítását, méretük csökkentését,
 ezen apró részecskék egyenletes szétoszlatását a diszperziós közegben.
A keverés fontos szerepet tölt be az élő szervezet és a gyógyszerkészítmény bonyolult kapcsolatrendszerében.
Orális és perorális adás esetén a készítmény bevételét követően a nyelv összetett,
keverő és a készítményt a torok felé továbbító mozgást fejt ki. Nedvesedéskor a készítmény felületén sikosságnövelő filmréteg alakul ki, ami megkönnyíti a nyelést. A
nedvesedés egyuttal a hatóanyag leadás előkészítésében is fontos szerepet játszik, amely
a készítmény összetételétől, felépítésétől függően a terápiás igényeknek megfelelően az
emésztő rendszer különböző szakszaiban történik.
A gyomor-bél traktus perisztaltikus (belső körkörös és külső hosszanti) mozgása
segíti elő a béltartalom továbbítását, keveredését, az emésztést, a felszívódást és a kiürülést is. A perorálisan adott gyógyszerkészítmény a lenyelést követően az alkalmazott
technológiától, összetételtől függően szétesés nélkül vagy szétesett egységeiből adja le
hatóanyagtartalmát, amely folytonosan keveredik a kioldóközeggel. A hatóanyag szintén a keveredést és továbbítás biztosító perisztaltika segítségével keveredés közben jut
el az abszorpció helyére.

10.1. ábra
Béltartalom keveredés és továbbítása perisztaltikus mozgással
A rágótablettákból, gyógyszeres rágógumikból kioldódó hatóanyag nyálban történő keveredését szintén a nyelv és a fogak mozgása segíti.
Intravénás beadással a lehető leggyorsabb, abszorpció nélküli hatás érhető el. A
disztribúció során, a keverés és a továbbítás a keringés hatására következik be, ezáltal a
befecskendezett hatóanyag igen gyorsan, 2-3 percen belül eloszlik a szervezetben.
A keverés tehát nemcsak a gyógyszertechnológiai folyamatok fontos művelete, de
az élő szervezetben, a gyógyszerhatás kialakulásában is lényeges. A szervezeten belül
várható sajátos keveredési viszonyokat a gyógyszertervezésben, a biofarmáciai paraméterek optimalizálásában is figyelembe kell venni.
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A keverési művelet során különböző folyamatok figyelhetők meg:





szemcseméret növekedés (pl.: granuláláskor),
szemcseméret csökkenés (pl.: emulgeáláskor),
deformálódás (pl.: aprításkor),
anyagáramlás.

Két vagy több anyag keverésekor az oldhatósági viszonyoktól függően homogén
vagy heterogén rendszerek jöhetnek létre.
Több komponensű rendszerekben a keverési műveletekkel azonos vagy különböző halmazállapotú, egymásban oldódóvagy nem oldódó, egymással elegyedő vagy nem
elegyedő, egymással reagáló vagy nem reagáló anyagokat, anyagrészeket mozgathatunk, ezáltal gyógyszer alapanyagokatvagy készítményeket állíthatunk elő.
A gyógyszerészi gyakorlatban a keverendő, keverésre szánt anyagrendszerek lehetnek:
1.) önként keveredő,
2.) önként nem keveredők.
Önként keveredő rendszerekben a keveredés a molekulák hőmozgása következtében megy végbe, ami általában lassú folyamat. Ilyen anyagrendszerek a gázok és a kis
viszkozitású folyadékok, amelyekben az inhomogenitást az egyenlőtlen koncentráció
vagy hőmérsékletkülönbség jelenti, ami diffúzióval kiegyenlítődhet.
Az önként nem keveredő anyaghalmazok lehetnek
 keveredettségi állapotukat megtartó rendszerek (pl.: porok, nagy viszkozitású folyadékok, stabil diszperz rendszerek) és
 keveredettségi állapotukat nem megtartó rendszerek. Ide sorolhatók például a szuszpenziók, emulziók, amelyek állás közben szétválnak, fázisokra
különülnek el.
Különböző gyógyszerformáknál keveréskor a komponensek és a fázisok száma is
változhat.
Oldáskor a keverési művelet előtt és után a komponensek száma (nk >1) nem, de a
fázisok (nf = 1) száma a telítési koncentráció feletti kiválás miatt megváltozhat.
Durva diszperz rendszerek előállításakor örvényáramlással, jelentős nyíró, aprító
erők alkalmazásával emulgeálunk vagy szuszpendálunk. A komponensek száma és a
fázisok száma ekkor nem, de a komponensek és fázisok egymáshoz való viszonya, a
határfelület nagysága, a diszperzitás fokkal jelentősen változik.
Porok, szilárd szemcsék esetén, szilárd-szilárd anyagok keverésekor a keverés hatására növelhető a rendszer homogenitása, a komponensek száma és a fázisok száma
általában nem változik.
Anyagok áramlása keverés alkalmazásakor is lamináris és turbulens típusú lehet.
Lamináris áramlásban a részecskék sebességvektora párhuzamos, az áramvonal
mentén (a csőtengellyel párhuzamosan), rendezett, haladó mozgást végeznek, egymás
mellett haladnak anélkül, hogy egymással összekeverednének. Lamináris áramlás alakul
ki, ha a közegben a súrlódási erők nagyobbak, mint a tehetetlenségi erők.
Turbulens áramlásban a részecskék mozgása csak összességében mutatja az
áramvonalat, a részecskék tetszőleges, egymásba fonódó, gomolygó, örvénylő mozgása
következtében az egymás melletti rétegek keverednek.
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Az Euler szám (Eu) a keveréskor fellépő, áramlásra jellemző dimenzió nélküli
szám:
Eu =

P
d
n
ρ

P
d n3 ρ
5

(1.)

a keverő teljesítmény szükséglete
a keverő átmérője
a keverő fordulatszáma
a folyadék sűrűsége

A Reynolds szám (Re), szintén dimenziónélküli keverési jelzőszám. Re értéke lamináris tartományban (a keverőtől függően) 10-60, a turbulens tartományban pedig
>103.
Re =
d
n
ρ
η

d 2 nρ

η

(2.)

a keverő átmérője
a keverő fordulatszáma
a kevert anyag sűrűsége
a kevert anyag viszkozitása

A gyakorlatban a lamináris és turbulens áramlás gyakran együttesen is fellép. Ennek megfelelően, az Euler számot ábrázolva a Reynolds szám függvényében a lamináris, és a turbulens áramlás között egy átmeneti tartományt is megkülönböztetünk.

10.2. ábra
Keverési Eu-Re diagram
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A keverők tervezésekor, kiválasztásakor figyelembe kell vennünk, hogy a keverendő anyag halmazállapota és egyéb paraméterei befolyásolják a keverendő közeg keverővel szemben tanúsított ellenállását. Egy folyadékban mozgó testre ható közegellenállási erő(F) függ a közeg sűrűségétől(ρ) és a mozgás irányába eső vetületétől(A):

F =ρ⋅A

(3.)

A keveréshez szükséges teljesítmény (P) az alábbi összefüggéssel jellemezhető:
P = Ne ⋅ ρ ⋅ n3 ⋅ D5

Ne
ρ
n
D

(4.)

Newton-szám (ellenállási tényező) [dimenzió nélküli szám]
a kevert anyag sűrűsége
fordulatszám
a keverőlapát átmérője

Mivel a keverés előtt a keverendő anyag még nyugvó állapotban van, az anyag
mozgatásához, a keverés elindításához általában nagyobb teljesítményre van szükség,
mint a fenntartásához.
Szilárd anyagok keverésekor a gyakorlatban tapasztalhatjuk, hogy a keverési idő
növelésével további homogenitás növekedést már nem érhetünk el, ugyanakkor éppen
ellenkező hatás, homogenitás-csökkenés (pl.: fajtázódás) következhet be. Az optimális
keverési idő meghatározása céljából, a minták adataiból számított relatív standard eltérés (RSD) értékeket vizsgálva megállapítható, hogy azok változása határértéket (RSDmin)
mutat, amihez egy adott rendszerben t* kevertetési idő tartozik.

10.3. ábra
Optimális keveredési idő meghatározása
A keveredettségi fok (M) a relatív standard deviáció értékekből számolható és változása az alábbi elsőrendű kinetikai összefüggéssel jellemezhető:
M = RSDmin + ( RSDo − RSDmin )e − kt

RSDo relatív standard deviáció a kezdeti állapotban
RSDmin relatív standard deviáció a mért legjobb keveredettségi szinten
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Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
k
t

10.1.

sebességi állandó
idő

Folyadékok keverése

Keverési feladatokhoz a megfelelő módszer, készülék kiválasztásához, illetve annak
műszaki paramétereinek meghatározásához az alábbi adatokra van szükség:
1.) a keverés céljának, feladatának meghatározása (pl.: elegyítés, oldás,
szuszpendálás, emulgeálás, hőátadás),
2.) a kiindulási anyagok fizikai tulajdonságai (mennyiség, sűrűség, viszkozitás, szemcsenagyság, reológiai tulajdonságok)
3.) a végtermék minőségi követelményei (pl.: homogenitás, szemcseméret,
stabilitás, viszkozitás).
Keveréssel jelentősen javítható a folyadékok és hőátadó felület(ek) közötti hőcsere. Kis és közepes viszkozitású anyagoknál általában gyors forgású keverőket alkalmaznak, amelyek egyúttal biztosítják az egyenletes hőátadást is. Viszkózus anyagoknál a hő
átadó felület közelében szükséges növelni a folyadékmozgást. Ezt a fal mellett haladó
lassú járású keverővel biztosíthatjuk (pl.: kalodás, horgonykeverő). Kis viszkozitású
folyadékok szivattyús keringtetéssel is jól keverhetők.
A keverés történhet kézzel vagy gépi úton. Kézi keverést elsősorban kis mennyiségű anyagok esetén (pl.: recepturai gyógyszerkészítés során) alkalmazunk. Nagyobb
mennyiségű készítmény gyártására viszont már megfelelő gépi keverő berendezést kell
használnunk.
Mindenkor olyan keverőt kell választanunk, amellyel a keverendő közeg keverővel szembeni ellenállása legyőzhető, és a kívánt keveredési fok viszonylag gyorsan elérhető.
A keverés módjai az alábbiak lehetnek:
a) mechanikus (a keverő elem mozgása pl.: rázógép vagy forgása kever pl.:
mágneses keverő),
b) statikus (valamilyen közeg áramoltatásával kevertetünk),
c) pneumatikus (levegővel vagy inert gázzal keverünk).
A közeg-áramoltatásos és a pneumatikus keverési módszereket ritkán vagy egyáltalán nem alkalmazzuk, gyógyszertechnológiai szempontból kevéssé jelentősek.7
Keverésnél, az anyagáramlás (konvekció) három fő típusa különböztethető meg:
a) axiális
b) radiális és
c) tangenciális áramlás.
Meg kell jegyeznünk, hogy a kevertetésnek ez a három típusa a gyakorlatban,
gyakran nem tisztán, önmagában, hanem kevert formában jelenik meg.
Az axiális típusú keverők a folyékony halmazállapotú, kis viszkozitású anyagok
viszonylag nagy sebességű keveredését a forgástengellyel párhuzamosan, tengelyirányú
(axiális), áramoltással érik el. Ez a függőleges (vertikális) irányú mozgás a forgásiránytól és/vagy a keverőlapátok állásától függően felfelé vagy az edény aljának irányában,
lefelé mutató folyadékmozgást biztosít, amely a folyadék oszlop alján és tetején visszafordul.
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10.4. ábra
Axiális áramlás
Keverővel felszerelt tartályban a folyadékra centrifugális és gravitációs erők hatnak, amit a Froude szám (Fr) fejez ki:

Fr =
n
d
g

n2d
g

(6.)

a keverő elem fordulatszáma
a keverő elem átmérője
gravitációs gyorsulás

Ezeknek az erőknek az eredőjeként, a keverők elhelyezésétől és a keverési fordulatszámtól függően a folyadék felszínén szívótölcsér keletkezhet, ami ha mélységében
eléri a keverőt, levegőt is diszpergálhat a közegbe. Ez ronthatja a keverés hatásosságát,
a hőátvitelt, és nemkívánatos habzáshoz is vezethet. Ennek elkerülésére torló lapokat
kell alkalmazni, ami viszont a keverés energia igényét növeli.
A keverők szárnyainak száma lehet kettő vagy több, de ezek mérete, formája, dőlési szöge is eltérő lehet, ami különböző áramlási viszonyokat eredményez és különböző
tulajdonságú anyagok optimális kevertetését segíti elő.
Axiális típusú keverőket használunk általában oldatok, elegyek, szuszpenziók és
emulziók előállításakor. Ide tartoznak a propeller és a ferde síklapátos keverők.
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10.5. ábra
Háromszárnyú propeller-keverő

10.6. ábra
Négyszárnyú ferde síklapátos-keverő
A radiális típusú keverők folyékony halmazállapotú, kisebb és nagyobb viszkozitású anyagok keverésére szolgálnak. A lapátok a forgási tengellyel párhuzamosak. A
kevert közeg áramlása először sugárirányba, majd az edény oldalfalánál vertikálisan fel, és lefelé irányul, majd visszafordul, szintén axiális irányba. Ezekkel keverőkkel, különösen a folyadék oszlop alsó zónájában nagyobb turbulencia és nyíróhatás érhető el,
mint az axiális keverőkkel.

160

10. fejezet: Keverés

10.7. ábra
Áramlási viszonyok radiális típusú keverő esetén oldal-és felül nézetben
Turbinakeverőkkel a folyadék teljes térfogatában intenzív keverés érhető el. Az
ún. nyitott turbinakeverők, jól alkalmazhatók melegítés során kis sűrűségű folyadékok
hőátadásának javítására, szuszpenzióknál az ülepedés megakadályozására, valamint
kristályosításnál.

10.8. ábra
Nyitott turbinakeverők
A tárcsás turbinakeverők („turbókeverők”), a tárcsára rögzített, függőleges helyzetű lapátokkal, a gyorsabb keverők közé sorolhatók, és a használatukkor fellépő nagy
nyíró erők következtében elsősorban diszpergálásra, emulgeálásra alkalmasak.
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10.9. ábra
Tárcsás turbinakeverők
Nagyobb nyíró erő kifejtésére és jelentős helyi turbulens áramlás létrehozására
képes a dissolver típusú keverő.

10.10. ábra
Dissolver tárcsás keverő
A lapátkeverők lassú, tangenciális kevertetésére használhatók. A keveredés elősegítését szolgálják lapáton levő lyukak és a keverő edénybe épített terelő lemezek. A
lyukak csökkentik az ellenállást, a terelő lemezek pedig az anyag átfordulását, az
együttmozgás kiküszöbölését szolgálják.
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10.11. ábra
Lapátkeverő
Az együttmozgás kiküszöbölésére a keverő edénybe ütköző-, terelő lemezeket
építenek be.
A tangenciális keverők alkalmazása elsősorban kis sűrűségkülönbségű folyadékoknál a hőátadás javítására, szuszpenzióknál az ülepedés megakadályozására, valamint
kristályosítás esetén kerülhet számításba.

10.12. ábra
Áramlási viszonyok tangenciális típusú, lapátkeverő esetén
Kémcsőnyi folyadékok keverésére használhatók a vortex-keverők. A keverő függőleges tengelye excentrikusan kapcsolódik egy gumi kalaphoz, amely a meghajtó motor bekapcsolt állapotában gyors körkörös oszcilláló mozgást végez.
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10.13. ábra
Vortex keverő
A laboratóriumokban használatos mágneses keverők, csak kis forgatónyomatékkal
rendelkeznek, fordulatszámuk nem szabályozható pontosan, ezért csak kis mennyiségű,
és kis viszkozitású folyadékok esetében alkalmazhatók. Egyes típusai keverés közben
melegítésre is képesek.

10.14. ábra
Mágneses keverő
A laboratóriumi motoros keverőket oldásra, diszpergálásra használjuk. Alaposabb
és egyenletesebb kevertetés biztosítható különböző viszkozitású anyagok esetén is. Fordulatszámuk pontosan szabályozható, alkalmas keverési folyamatok művelettani, léptéknövelési vizsgálatára.
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10.15. ábra
Laboratóriumi keverőmotor, digitális fordulatszám kijelzővel
A perisztaltikus pumpa folyadékok áramoltatásának, adagolásának és keverésének
is fontos eszköze.
Az ultrahangos keverőkádak, fürdők alkalmasak folyadékok hatékony keverésére,
oldatkészítésre, rediszpergálásra, szilárd tárgyak (fém, műanyag, üveg) felületének tisztítására. Az eljárás lényege, hogy a kezelendő közegbe elhelyezett generátorral nagyfrekvenciás hanghullámokat állítunk elő, amely kavitációs hatást hoz létre, és ennek
következtében kisnyomású mikroszkopikus méretű buborékok képződnek, melyek keverő, tisztító hatást fejtenek ki. A berendezések típustól függően 20–200 kHz frekvencián üzemelnek.

10.16. ábra
Ultrahangos fürdő
A vibrációs keverők működésekor a tengelyre erősített perforált tárcsa (vagy tárcsák) tengelyirányban vibrálnak. Viszonylag nagy frekvenciájú vibrációval az oldás,
homogenizálás vagy a diszpergálás rövidebb idő alatt végezhető el, mivel intenzív keverés jön létre. A keverés alatt örvény nem képződik, a folyadék felszíne gyakorlatilag
nyugalomban marad.
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10.17. ábra
Vibrációs keverő oldal- és felülnézetben
Elegyek, kis viszkozitású oldatok készítésekor rázógépeket is használhatunk. Előnyük, hogy egyidőben több edényben is kevertethetünk, és a körkörös mozgatás következtében a keverendő folyadékokat azonos hatások érik. A rögzítő rudak vízszintes és
függőleges irányban is állíthatóak, így a kisebb lombikoktól a nagyobb üvegekig számos edény befogható. A rázás sebessége és időtartama szabályozható. A rögzítő rudak
vízszintes és függőleges irányban is állíthatóak, így a kisebb lombikoktól a nagyobb
üvegekig számos edény befogható. A rázás sebessége és időtartama szabályozható.

10.18. ábra
Rázógép
Kisüzemi és üzemi méretben, nagyobb mennyiségű folyékony halmazállapotú
anyagok keverésre használt berendezésekben alsó vagy felső meghajtású keverést alkalmazhatunk. Ebben az esetben is a keverendő anyagoktól, illetve a keverés céljától
függően kell a szükséges fordulatszámot és a keverési időt meghatározni, kiválasztani a
megfelelő keverőelemet, annak elhelyezési mélységét/magasságát, valamint a keverő
tengelyének irányát.
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10.19. ábra
Kisüzemi és üzemi duplikátoros keverő berendezés
Lényegében a kisüzemi és üzemi duplikátoros keverő berendezésekhez hasonló
felépítésűek, a bepárló berendezések, vegyi reakciók kivitelezésére szolgáló reaktorok,
biotechnológiai feladatok elvégzésére szolgáló bioreaktorok és a biokémiai, fermentációs célokra alkalmazott fermentorok is, amelyek a kiegészítő tartozékokkal együtt alkalmasak a művelet végrehajtására és a végtermék minőségét meghatározó műveleti paraméterek kontrollálásra is.

10.20. ábra
Duplikátoros keverő berendezés propelleres leverővel
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10.21. ábra
Felső és alsó meghajtású, ferde keverővel ellátott ipari duplikátorok
Karos keverőelem alkalmazásával nagy viszkozitású, anyagok keverése során találkozhatunk. Ilyen például a horgonykeverő, amely a sűrű folyadék lassú, egyenletes
mozgatásával segíti a hőátadást.

10.22. ábra
Horgonykeverő

10.2.

Félszilárd anyagok keverése

A félszilárd anyagok keverésével a „Félszilárd gyógyszerformák technológiája” című
fejezetben foglalkozunk.
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10.3.

Szilárd anyagok keverése

Leggyakrabban szilárd gyógyszerformákat alkalmazunk. A gyógyszertechnológiai
folyamat egyik elkerülhetetlen, fontos lépése a keverés. A keverési művelet célja, hogy
az előíratnak megfelelően, a bemért komponensekből homogén keveréket állítsunk elő.
Ez azt jelenti, hogy az egyes alkotók a teljes gyártási tételhez viszonyított kis adagban
is, az előírt arányban szerepeljenek a megengedhető határok között.
Szilárd anyagok keverésével két- vagy többkomponensű rendszer homogenizálására törekszünk. Porok, szilárd szemcsés anyagok esetén homogenizálás alatt a szemcsék térbeli, egyenletes elrendeződését értjük. Ilyen esetekben a keverés hatékonyságát
befolyásolja:









az anyag mennyisége,
kémiai szerkezete,
sűrűsége,
nedvességtartalma,
tapadó képessége,
elektrosztatikus feltöltődése,
a szemcsék mérete,
a részecskék alakja.

Kis dózisú, erős hatású hatóanyagok keverésekor célszerű a megfelelő homogenitás biztosításának érdekében, a hatóanyagot először azonos mennyiségű töltőanyaggal
összekeverni, majd fokozatosan hozzáadni a töltőanyag további részleteit.
Magas nedvességtartalom esetén, a szemcsék szabad mozgása a tapadás miatt gátolt, ezért a kívánt homogenitás nem biztosítható. Túl kicsi nedvességtartalom viszont a
szemcsék mozgatás közbeni kopásával, porképződéssel járhat.
A porok keveréskor elektrosztatikusan feltöltődhetnek, ami veszélyes is lehet. Ipari méretekben a részecskék elektrosztatikai feltöltődése tűzvédelmi okokból veszélyes,
ugyanis a töltések felhalmozódása, és a térerősség megnövekedése miatt villamos kisülések jönnek létre, ami robbanást idézhet elő. Ezt gátolni lehet a berendezés földelésével, kontrollált nedvességtartalmú légtér biztosításával. Porrobbanás szempontjából a
100 μm-nél kisebb frakciók a veszélyesek. Anyagtól függően a robbanási határok, általában 10-50 g/m3 alsó és 1-5 kg/m3 között változnak.
Az egyes szemcsék egyenletes eloszlatása nagymértékben függ az alkalmazott készüléktől, a kevert anyag szemcsenagyságától, a keverés idejétől és a keverés intenzitásától. A szferikus szemcsék jobb gördülési tulajdonsággal rendelkeznek, ami elősegíti a
homogenizálást.
A gyúró keverők szilárd, szemcsés anyagok homogenizálásra, nedvesítésére, sűrűbb szuszpenziók lassú átgyúrására, kevertetésére alkalmasak.
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10.23. ábra
Gyúró keverő
Intenzív gyúró-keverőhatást fejtenek ki a Z-karú keverők, amelyek két vízszintesen elhelyezkedő, egymással párhuzamos forgási tengely körül forognak.
Gyógyszertechnológiai műveletekben elsősorban granulátumok előkészítésére, a száraz
por anyag egyenletes és alapos átnedvesítésére alkalmazhatók.

10.24. ábra
Z-karú keverő
Az örvényáramú keverők elsősorban száraz porok homogenizálására, porok nedvesítésére, alapos átgyúrásra használhatók. További keverő(k) beépítésével
szemcsésítési feladatok végzésére is alkalmasak.
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10.25. ábra
Örvényáramú keverő
A csigás keverők tartálya henger alakú, két végén kónuszos kiképzésű. A berendezésben a keverendő szemcsehalmaz csigavonalú mozgása jön létre, úgy, hogy a gép
hossztengelye körül forogva, és hosszanti irányban, előre is halad. A két mozgás eredője
eredményezi a csigavonalú áramlást. A keverő csiga igen intenzív keverőhatást fejt ki,
ezért porok homogenizálásán kívül nedves szemcserendszerek alapos átgyúrására is
alkalmas.

10.26. ábra
Függőleges tengelyű csigáskeverő
A ferde tengelyű csigás keverők esetében, a keverő tartálya nem henger alakú, hanem kúpos és benne egy ferdén elhelyezett csiga felfelé szállítja, valamint keveri is az
anyagot. Eközben a csiga a tartály tengelye körül a fal mentén körbe mozog, ily módon
az anyag egymást keresztező, vízszintes és függőleges mozgást is végez.
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10.27. ábra
Ferdetengelyű csigáskeverő
A dobkeverők alakjuk szerint lehetnek pl.: tetraéderes, hengeres, egy vagy kettős
kúpos, és V formájúak. Ezek a berendezések elsősorban összetapadásra nem hajlamos,
jól gördülő anyagok keverésére alkalmasak. A keverés során a szemcserétegek, a dobbal
együtt mozognak, majd leválnak a dob palástról, lecsúsznak, és a szemcsehalmaz felszínén gördülnek tovább. A dobkeverők töltésfoka általában 40-65 %. A keverés fordulatszámát az ún. kritikus fordulatszám fölé már nem érdemes tovább növelni, mert ilyenkor a szemcsék már nem keverednek, hanem együtt mozognak a dobbal.
A tökéletesebb keveredés biztosítására a hexaéderes keverőben, az anyag további
átfordulását, átgördülését beépített, belső terelőpálcák segítik.

10.28. ábra
Kockakeverő terelő pálcákkal

172

10. fejezet: Keverés

3. film: Szilárd anyagok homogenizálása kocka-keverőben
A hengeres keverő a rétegek átfordulásával, és előre-hátra gördülésével, szimmetrikusan ismétlődő forgatással homogenizálja a szemcsehalmazt.

10.29. ábra
Hengerkeverő
Szilárd szemcsék keverését a dupla kónuszos keverő szintén a rétegek gördülésével és átfordulásával éri el, de a meghajtó tengely felfüggesztésének szimmetrikus vagy
aszimmetrikus elhelyezésével változtatható a szemcsék gördülésének iránya.
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10.30. ábra
Dupla-kónuszos keverő szimmetrikus és aszimmetrikus felfüggesztéssel
Különösen szimmetrikus felfüggesztéssel történő forgatáskor, a dupla kónuszos
keverőben a forgási tengely közelében holt terek vagy kevéssé keveredő zónák alakulhatnak ki.

10.31. ábra
Dupla-kónuszos keverő holt terei szimmetrikus felfüggesztésnél
A forgótartályos keverők különleges típusai a V típusú keverők. A kimondottan
szilárd anyagok keverésére tervezett berendezés a gyakorlatban igen hatékonynak bizonyult. A szemcsék, az egymáshoz V alakban illeszkedő hengerekben, minkét oldalon a
forgás hatására, le és fel, valamint az egyik hengerből a másikba, egymással keveredve,
oda-vissza mozognak.

10.32. ábra
V típusú keverő és áramlási viszonyai
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A forgási tengely mentén, a V alakú keverőben is kialakulhat kevéssé keveredő
zóna.

10.33. ábra
A V alakú keverő holtterei
Kérdések
1.) Mit értünk a keverés művelete alatt?
2.) Mit fejez ki az Euler szám?
3.) A gyógyszerészi gyakorlatban milyenek lehetnek a keverendő, keverésre szánt
anyagrendszerek?
4.) Hogyan határozhatjuk meg az optimális keverési időt?
5.) Hogyan számítjuk ki a keveréshez szükséges teljesítményt?
6.) Melyek a keverés módjai?
7.) Melyek a keverésnél bekövetkező anyagáramlás főbb típusai?
8.) Melyek az üzemi duplikátoros keverő berendezés főbb részei?
9.) Milyen paraméterek befolyásolják szilárd szemcsés anyagok a keverés hatékonyságát? Mi a keverés műveletének célja?
10.) Miként jellemezné az „önként keveredő rendszereket”?
11.) Mi a lamináris és mi a turbulens áramlás? Melyiknek van nagyobb jelentősége a
keverés során?
12.) Mikor léphet fel a „fajtázódás” jelensége?
13.) Miként jöhet létre a „porrobbanás” a keverés során?
14.) Mely keverő-berendezések alkalmasak nedvesített porok gyúrására?
15.) Mely keverők a legalkalmasabbak homogén szilárd porkeverék előállítására?
Irodalom
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11. Az oldás művelete, gyógyszeres oldatok
készítése
Az oldás a gyógyszertechnológia egyik legfontosabb alap-, közti és egyben formaadó
művelete.
Oldás alatt azt a műveletet értjük, amelynek során szilárd, folyékony vagy gáz
halmazállapotú anyagot valamely oldószerben molekuláris szinten diszpergálunk. Az
oldás tehát a diszpergálás sajátos formájának tekinthető. Ha az oldott anyag részecskemérete 1nm-nél kisebb, akkor molekuláris, ha 500 nm-nél kisebb kolloidális oldásról
beszélünk.
A készítményekből történő felszívódás történhet közvetlenül oldat típusú gyógyszerformákból (pl.: oldatból, injekciókból) vagy közvetetten, amikor a készítményből
(pl.: tablettából, kúpból, kenőcsből) a hatóanyagnak előzetesen fel kell szabadulnia, ki
kell oldódnia ahhoz, hogy létrejövő oldatból, a farmakon abszorpcióra kész állapotba
kerülhessen.
Biofarmáciai szempontból az oldás folyamata fontos szerepet tölt be:
1.
2.
3.

gyógyszerkészítmények bevétel előtti feloldódásában (pl.: efferevescens
tabletta),
az élő szervezetben történő oldódási folyamatokban (pl.: hatóanyag kristályok oldódása gyógyszeres porok bevétele, inhalálása után),
a készítményből hatóanyag kioldódásában, amely történhet,
3.1. nem szabályozott (pl.: hagyományos tabletta) és
3.2. szabályozott módon
 térben (pl.: késleltetett, célzott módon),
 időben (pl.: gyorsítva, lassítva, szakaszosan),
 térben és időben.

A hatóanyag felszabadulással párhuzamosan jelentős - gyakran a kioldódási folyamatot meghatározó - a segédanyagok (pl.: bevonat, mátrix) oldódása.
Oldatokból, nanorendszerekből (pl.: dendrimerek, zárvány-komplexek) azért a
leggyorsabb az abszorpció, mert a molekulák diszperzitásfok szempontjából már felszívódásra kész állapotban vannak, és nincs szükség a kioldódási folyamat feltételeként
például előzetes (pl.: kristály dezintegrációs) folyamatokra. Az ilyen molekuláris rendszereknek tekinthető készítmények perorális adást követő felszívódását, elsősorban a
nemionos állapotban levő hatóanyag molekulák koncentrációja határozza meg, ami a
Henderson- Hasselbalch összefüggésnek megfelelően a hatóanyag pKa és a GI traktus
helyi pH értékétől függ:
Gyenge bázis esetében:

pH − pK a = lg
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Gyenge sav esetén:

pH − pK a = lg

Cnemionos
Cionos

(2.)

Cionos
az ionos forma koncentrációja
Cnemionos a nemionos forma koncentrációja
Egy adott molekula tökéletes felszívódásához, az abszorpciós bélszakaszban ttranzit
idő áll rendelkezése. Ha az oldódás (készítmény esetében kioldódás) valamilyen oknál
fogva csak részlegesen történik meg, akkor nem várható teljes abszorbció, és a gyógyszer biológiai hasznosíthatósága (BH) alacsony (BH<1 vagy BH<<1) lesz, mert a beadott hatóanyag mennyiség egy része abszorbeálódás nélkül juthat túl a felszívódásra
alkalmas bél szakaszon. Ezeket a szempontokat szintén figyelembe kell vennünk a készítmény biofarmáciai paramétereinek tervezésekor, a kioldódás helyének, sebességének szabályozásakor, a szükséges dózis meghatározásakor.

11.1. ábra
Az oldhatóság, oldódási sebesség, a tranzit idő hatása a biológiai felhasználhatóságra és
az alkalmazandó dózis nagyságára
Az oldatokat adagolhatjuk:
1.) orálisan (pl.: szájöblítők, ínykezelők)
2.) perorálisan (pl.: oldatok, elixírek mixtúrák, szirupok, főzetek, forrázatok),
3.) dermálisan és transzdermálisan (pl.: oldatok, főzetek, forrázatok, kenőcsök, krémek)
4.) okulárisan (pl.: szemcseppek, szemöblítők)
5.) vaginálisan (pl.: hüvelyoldatok, hüvelyöblítők)
6.) rektálisan (pl.: klizmák)
7.) parenterálisan (pl.: injekciók, infúziók)
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Az oldatok, elegyek, oldatos típusú szilárd diszperziók, gázelegyek többkomponensű (nk ≥2) és egyfázisú (nf =1) homogén anyagrendszereket képeznek.
Az oldatokat az oldandó anyagok és az oldószer keverésével, szükség esetén melegítéssel vagy hűtéssel állítjuk elő.

11.2. ábra
Az oldatkészítés főbb lépései
Az oldás folyamata történhet fizikai és kémiai úton.
A fizikai oldódás lényege, hogy a művelet során a két anyag nem változtatja meg
egymás szerkezetét (pl.: nátrium-klorid vagy szacharóz vizes oldata). A folyamat reverzibilis, az oldat lepárlásával az anyagok visszanyerhetők.
Kémiai az oldódás, ha a két anyag elegyítésekor kémiai reakció útján egy új szerkezetű anyag jön létre. pl.: Fe +2HCl = FeCl2 + H2. A folyamat irreverzibilis.
Fizikai oldáskor a kezdetben két-vagy többfázisú (pl.: gáz-folyadék, folyadékfolyadék, szilárd-folyadék) rendszer fokozatosan egyfázisúvá alakulhat, és homogén
állapot jöhet létre. A művelet előtt és után a komponensek száma (nk >1) nem változik,
de a fázisok száma a telítési koncentráció felett (pl.: kristálykiválás miatt) ismét az eredeti értékre növekedhet.
Egymással korlátlanul elegyedő folyadékok esetében az oldást elegyítésnek nevezzük. Ilyen például a víz-etanol (kapcsolódás hidrogén hidakkal) vagy a benzol-toluol
elegyedése. A művelet előtt és után a fázisok (nf=1) és a komponensek száma (nk >1)
nem változik.
A korlátozottan elegyedő folyadékok csak egy határig képesek egymással elegyedni (pl.: víz-fenol, víz-éter).
Az oldódás az oldószer és az oldandó anyag részecskéi közötti kölcsönhatás
eredménye. Ekkor mindkét anyagnál felszakad a részecskék közötti kötések egy része,
és az oldószer és az oldott anyag között új kötések jönnek létre.
Az oldási folyamatban az oldott anyag és az oldószer molekulák között szolvatáció, illetve ha víz az oldószer, akkor hidratáció alakul ki. A szolvatáció az anyagok oldódásakor az oldószerek molekulái és az oldott anyag részecskéi közötti gyenge kapcsolat kialakulása. A folyamat lényegében a szolvát, illetve hidrát burok kialakulását jelenti.
Szolvatációkor különböző típusú intermolekuláris kölcsönhatások alakulhatnak ki:
hidrogénkötés, ion-dipól, és dipól-dipól vagy van der Waals erők. A hidrogénkötés, iondipól, és a dipól-dipól kölcsönhatások csak poláros oldószerekben fordulnak elő. Ionion kölcsönhatások ionos oldószerekben alakulnak ki. Ezek hiányában diszperziós köl179

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
csönhatások lépnek fel. Az ionok körül létrejövő hidrát burok „leárnyékolja” az ellentétes töltésű ionokat, így az ionok nem tudnak egyesülni. A szabadon mozgó ionokat tartalmazó oldatot elektrolitnak nevezzük, mert vezeti az elektromos áramot.
Só típusú vegyületek vízben történő oldódásakor az oldat moláris szabadenergiája:

∆Goldat = ∆Gkation + ∆Ganion − ∆Grács

(3.)

∆Gkation a só kationjának moláris hidratációs szabadenergiája,
∆Ganion a só anionjának moláris hidratációs szabadenergiája,
∆Grács a kristályrács szabadenergiája.

11.3. ábra
A hidratáció folyamata ion-dipól interakció alapján
A szolvatációs folyamatban az oldandó anyag részecskéinek ki kell szakadnia a
kristályrácsból, hogy az oldószer molekuláival való kölcsönhatás révén stabilizálódjanak az oldószerben.
A kristályok alkotóelemeinek kiszabadításához, az oldandó anyag részecskéi közti
erők legyőzéséhez (kristályrács megszűnéséhez) szükséges energia a rácsenergia
(Erács).
Az oldószer részecskéi között is vannak összetartó, kohéziós erők, de ezek nagyságrendileg kisebbek a rácsenergiánál.
Oldódáskor, az oldószer és az oldott anyag részecskéi között egy új, összetartó erő
alakul ki, ami energia felszabadulással jár együtt. Ezt az energiát szolvatációs (Eszolv),
illetve víz esetén hidratációs energiának (Ehidr) nevezzük.
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Oldáshő ( ∆H old ) fogalma alatt azt a hőt értjük, amely akkor szabadul fel vagy tűnik el, ha egy anyag mólnyi mennyiségét nagy fölöslegben levő oldószerben oldunk. Az
oldáshő az oldódási folyamatban a felhasználódott rácsenergia és a felszabadult hidratációs energia algebrai összegéből számolható ki:

∆H old = E rács + E hidr

(4.)

Az oldáshő előjele lehet pozitív, ekkor a folyamat endoterm, és lehet negatív, ekkor exoterm a folyamat. (A rácsenergiát, a hidratációs energiát és az oldáshőt 1 mol
anyagra adjuk meg.)
Exoterm oldási folyamat esetén, a rendszer energiát veszít (kötéseinek átrendeződése során azok összenergiája csökken), az oldódási folyamatban több energia szabadul
fel, mint amennyi felhasználódik. Ez az energia először környezete hőmérsékletét emeli,
és az oldat felmelegszik. Kristályos anyag oldásakor a magas energiatartalmú rácsállapotból a részecskék egy alacsonyabb, hidratált energiaszintre kerülnek, ezért energia
szabadul fel:

Erács < Ehidr

(5.)

Az oldáshő ekkor negatív érték, az anyag hőt ad le (pl.: nátrium-hidroxid oldásakor az oldáshő: –42,2 kJ/mol, nátrium-szulfát esetén -1,9 kJ/mol).
Endoterm oldási folyamat esetén fordított a helyzet, a belső energia nő, az oldódási folyamatban kevesebb energia szabadul fel, mint amennyi felhasználódik:

E rács > E hidr

(6.)

Az oldáshő ekkor pozitív érték, az anyag hőt vesz fel. Pl.: kálium-nitrát oldásakor
az oldáshő: +35,1 kJ/mol, nátrium-klorid esetén +4kJ/mol (az oldat hőmérséklete gyakorlatilag nem változik).
Az oldószer molekulák úgy irányulnak, hogy körülvehessék és elválasszák az oldódó molekulákat.
Az oldódásra érvényes, hogy legkevesebb 3 lépésben játszódik le:
1.) az oldószernek az oldandó anyaghoz kell eljutnia,
2.) az oldódás fizikai vagy kémiai folyamata megtörténik a határfelületen,
ahol kialakul egy magasabb koncentrációjú oldatréteg,
3.) az oldott anyagnak a kisebb koncentrációjú oldat belseje felé kell távoznia, hogy az oldódási reakció folytatódjon.
Kristályos anyagok oldódása során általában nő az entrópia, mivel csökken a
rendszer rendezettsége, amikor a rendezett kristályos állapotból egy kevésbé rendezett
oldat jön létre.
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11.4. ábra
Kristályos anyagok oldódási mechanizmusa
11-I. táblázat:
A gyógyszerészeti gyakorlatban gyakrabban alkalmazott oldószerek
oldószer
aceton
acetonitril
amil alkohol
anilin
benzol
ciklohexán
dietil éter
dietilamin
dimetilszulfoxid
etanol
etil-acetát
etilén-glikol
fenol
formaldehid
glicerin
izopropil éter
izopropanol
izopropil acetát
izopropilmirisztát

jellemző tulajdonságok
fagyáspont
forráspont
elegyedés vízzel
-94,6
56,5
++
-40
82
++
-78,5
137,9
+
-6,2
184,4
+
5,5
80,1
6,5
83,3
-116,3
34,6
-38,9
55,5
++
19
189
++
-112
78,4
++
-82,4
77
+
-11,5
197,5
++
42
181,8
+
-92
-21
++
17,9
290
++
-60
67,5
-90
82,4
++
-73,4
89,4
+
~5
140,2
-
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oldószer
kloroform
metanol
metilén klorid
n-amil acetát
n-butil acetát
n-butil alkohol
n-heptán
n-hexán
n-propanol
oktanol (n)
piridin
polietilén-glikol 600
propilénglikol
toluol
trietilamin
víz

jellemző tulajdonságok
fagyáspont
forráspont
elegyedés vízzel
-63,5
61,2
97
64,7
++
-96,7
40
+
-70,8
148,4
+
-76,3
125
-79,9
117
-90,6
98,4
-94
69
-127
97,8
-16
194
-42
115
++
20-25
200
++
-59
188
++
-95
110,8
-114,8
89,4
++
0
100
++

Jelmagyarázat: ++ jól elegyedik, + korlátozottan elegyedik, - nem elegyedik vízzel
Oldószerként leggyakrabban vizet alkalmazunk. A gyógyszerkönyv alapján több
féle gyógyszerkészítésre alkalmazható vizet különböztetünk meg.
1.) A tisztított víz (Aqua purificata) az indokolt, hatóságilag engedélyezett
esetek kivételével azoknak a gyógyszereknek az előállítására szolgáló
víz, amelyekkel szemben nem követeljük meg, hogy sterilek és
pirogénmentesek legyenek (pl.: oldatok, emulziók, szuszpenziók, cseppek, a szemcseppek kivételével). Az Aqua purificata két típusát különböztetjük meg, a letöltetlen és a letöltött tisztított vizet.
1.1.) A letöltetlen, tisztított vizet az előírásoknak megfelelően, emberi
fogyasztásra szánt vízből desztillálással, ioncserélő eljárással, fordított ozmózissal állítjuk elő. A gyógyszerkönyv követelményei
alapján a letöltetlen, tisztított víz
a.) legyen tiszta és színtelen folyadék,
b.) tegyen eleget a mikrobiológiai monitorozás követelményeinek,
c.) pH-ja és fajlagos vezetőképessége feleljen meg a gyógyszerkönyvi előírásoknak,
d.) nitrát, alumínium és nehézfém tartalma nem lehet magasabb a
megengedettnél,
e.) bakteriális endotoxin koncentrációja legfeljebb 0,25 NE/ml lehet.
A tisztított víz tárolási és széttöltési körülményeit úgy kell kialakítani, hogy a
mikroorganizmusok szaporodása, és az anyag minden egyéb szennyeződése kizárt legyen.
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1.2.) A letöltött, tisztított vízet letöltetlen, tisztított vízből kell készíteni,
úgy, hogy a letöltés és a tárolás során biztosítva legyen az előírt
mikrobiológiai minőség. A letöltött, tisztított víz adalékanyagokat
nem tartalmazhat.
2.) Az injekcióhoz való víz (Aqua ad iniectabilia) lehet letöltetlen és sterilezett, injekcióhoz való víz.
2.1.) A letöltetlen, injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra
szánt gyógyszerek előállításához oldószerként alkalmazzuk (pl.:
üzemi injekció-, infúziókészítés). Desztillálással állítjuk elő tisztított vízből vagy olyan, emberi fogyasztásra szánt vízből, amely
megfelel az illetékes hatóság által meghatározott előírásoknak. A
készítésére szolgáló desztilláló berendezés vízzel érintkező részei
semleges üvegből, kvarcból vagy alkalmas fémből készüljenek, és
olyan feltéttel rendelkezzen, amely megakadályozza a vízcseppek
átjutását. A desztillátumnak a desztillálás megkezdése után kapott
első részletét elöntjük és a desztillátum további részleteit fogjuk fel.
A víz megfelelő minőségének biztosítását validált eljárásokkal, az
elektromos vezetőképesség folyamat közbeni ellenőrzésével és
rendszeres mikrobiológiai monitorozásával végezzük. A letöltetlen,
injekcióhoz való vizet tárolása és forgalmazása során úgy kell kezelni, hogy a mikroorganizmusok szaporodása és az anyag egyéb
szennyeződése kizárt legyen.
A gyógyszerkönyv követelményei alapján, a letöltetlen injekcióhoz
való víz
a.) legyen tiszta és színtelen folyadék,
b.) pH-ja és fajlagos vezetőképessége feleljen meg a gyógyszerkönyvi előírásoknak,
c.) nitrát, alumínium és nehézfém tartalma nem lehet magasabb a
megengedettnél,
d.) bakteriális endotoxin koncentrációja legfeljebb 0,25 NE/ml lehet.
2.2.) Sterilezett, injekcióhoz való víznek nevezzük a letöltetlen, injekcióhoz való vizet, amelyeket előzetesen alkalmas tartályokba töltöttek,
majd a tartályok lezárása után hővel sterileztek. Parenterális alkalmazásra szánt gyógyszeranyagok/készítmények oldására, illetve
hígítására használjuk (pl.: injekció in situ készítése porampullával).
A sterilezett, injekcióhoz való víz nem tartalmazhat adalékanyagokat, és feleljen meg a sterilitási vizsgálatok követelményéinek.
A gyógyszerkönyvi követelmények szerint a sterilezett, injekcióhoz
való víz:
a.) legyen tiszta és színtelen folyadék,
b.) pH-ja és fajlagos vezetőképessége feleljen meg a gyógyszerkönyvi előírásoknak,
c.) oxidálható anyag, klorid, nitrát, szulfát, alumínium, ammónium,
kalcium és magnézium, nehézfém tartalma ne haladja meg a
megengedett szintet,
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d.) bepárlási maradéka legfeljebb 4 mg (0,004 %),
e.) szabad szemmel nem látható részecskék szempontjából is feleljen meg az előírásoknak,
f.) a bakteriális endotoxin koncentráció legfeljebb 0,25 NE/ml legyen.
g.) Nagytisztaságú víz (Aqua valde purificata) azon gyógyszerek
előállítására alkalmazható, amelyekhez nagy biológiai tisztaságú
vízre van szükség, kivéve, ha a követelmény Aqua ad
iniectabilia. Előállítható emberi fogyasztásra szánt vízből alkalmas módszerekkel, pl.: kétszeres fordított ozmózissal, összekapcsolt ultraszűréssel és ionmentesítéssel. A nagytisztaságú víz
tárolási körülményeit úgy kell kialakítani, hogy a mikroorganizmusok szaporodása és minden egyéb szennyeződés kizárt legyen.
h.) Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz (Aqua ad
dilutionem solutionum concentratarum ad haemodialysim) előállítása ivóvízből történik desztillációval, fordított-ozmózissal,
ioncseréléssel vagy egyéb más alkalmas módszerrel. Az előállítás, szállítás és a tárolás körülményeit a kémiai és mikrobiológiai szennyeződés veszélyének minimalizálására törekedve kell
kialakítani. Ha dializálás céljára a fent leírt eljárások egyikével
előállított víz sem áll rendelkezésre, akkor ivóvíz is felhasználható otthoni dialízisre, azonban figyelembe kell venni, hogy a
különböző lakókörnyezetben elérhető ivóvíznek más és más az
ionösszetétele. A tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt
víz minőségének rendszeres ellenőrzése során vizsgálni kell a
víz savasságát, lúgosságát, oxidálható anyagok jelenlétét, az
összes szabad klór tartalmat, a klorid tartalmat, a fluoridokat,
nitrátokat, szulfátokat, alumíniumot, ammóniumot, kalciumot,
magnéziumot, higanyt, káliumot, nátriumot, cinket és nehézfémeket, valamint a mikrobiológiai szennyezést, beleértve a bakteriális endotoxinokat is.

11.1.

Oldhatóság

Oldhatóság gyógyszerészeti fogalma alatt az oldott anyag és az oldószer tömegarányát
értjük a telített oldatban. Más szóval az oldhatóság a telített oldatban lévő oldott anyag
koncentrációja adott hőmérsékleten, illetve nyomáson Az oldhatóság fontos szerepet
tölt be a technológiai folyamatok tervezésében és kivitelezésében is.
Az oldatokat telítettségük alapján az alábbi csoportokba oszthatjuk:
1.) telítetlen oldat, amely képes még további anyag mennyiséget feloldani,
2.) telített oldat, amely az adott anyagból a maximális mennyiséget tartalmazza,
3.) túltelített oldat, amely telített oldatnál több anyagot tartalmaz.
A telítetlen oldat (c<ct) esetén a koncentráció a telítési értékig növelhető. Telítéskor dinamikus egyensúly alakul ki az oldatba menő és az oldatból kiváló anyag között
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(c=ct). A túltelítettség (c>ct) csak átmeneti állapot lehet, amely telített oldat irányában
változik.
A gyógyszerkönyv (Ph. Hg. VIII.) ml-ben adja meg azokat az oldószerintervallumokat, amelyben az anyag 1 grammnyi mennyisége feloldódik.
11-II. táblázat:
Gyógyszerkönyvi oldhatóságot jellemző tartományok
Oldhatóság jellemzője
nagyon bőségesen oldódik
bőségesen oldódik
mérsékelten oldódik
kevéssé oldódik
alig oldódik
gyakorlatilag oldhatatlan

1 g tömegű oldandó anyagra vonatkoztatott
oldószer térfogat
(ml)
<1
1-10
10-100
100-1000
1000-10000
>10000

A „részben oldódik” kifejezés rendszerint olyan keverék leírásában szerepel,
amelynek csak egyes alkotórészei oldódnak.
Az oldhatóság függ az oldószertől és az oldandó anyagtól, a hőmérséklettől, gázok oldódása esetén a komponens parciális nyomásától. Az oldhatóságot ezért általában
20°C-on adjuk meg.
Az oldhatóság többféleképpen jellemezhető:
a) egyensúlyi oldhatóság vagy más néven termodinamikai oldhatóság alatt
azt a koncentráció értéket értjük, amely telített oldatot képez akkor, ha az
oldandó anyag feleslegben van,
b) tényleges (intrinsic) oldhatóság az ionképződésre képes vegyület szabad
sav vagy bázis formájának egyensúlyi oldhatósága azon a pH-értéken,
amelyen teljes mértékben ionizálatlan formában van jelen,
c) kinetikai oldhatóság az a koncentráció érték, amelyen a vegyület oldhatatlan formában először kiválik,
d) különböző pH-jú oldatokban, pufferekben meghatározott látszólagos oldhatóság függ a közeg pH-jától és ionerősségétől.
A termodinamikai oldhatóság meghatározása érdekében az oldandó szilárd anyagot feleslegben kevertetik adott térfogatú vizes közegben, adott hőmérsékleten, megfelelő ideig (rendszerint 24-48 órán át), majd az oldat szűrletét (szűréssel, centrifugálással) kinyerve megfelelő analitikai módszerrel meghatározzuk a telített oldat koncentrációját.
A kinetikai oldhatóságot úgy állapíthatjuk meg, hogy a szilárd anyagot előbb kis
(10-20 µg/ml) koncentrációban szerves oldószerben (dimetil-szulfoxid, DMSO) oldjuk,
majd ennek kis térfogatait adjuk a vizes pufferhez. Amikor az anyag csapadék formájában először kiválik, akkor az oldatlan anyagrészt eltávolítjuk, és meghatározzuk az oldat
koncentrációját.
Jain és Yalkowsky általános oldhatósági egyenlete (General Solubility Equation,
GSE) a tényleges oldhatóság megállapítására az alábbi összefüggést vezette be:
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log S 0 = 0 ,5 − 0 ,01 ( Tm − 25 ) − log P
S0
Tm
P

(7.)

a tényleges oldhatóság
az olvadáspont
az oktanol/víz megoszlási hányados

Gázok esetében a hőmérséklet mellett a nyomás (p) is befolyásolja az oldhatóságot. Henry-Dalton törvénye szerint az oldószerrel reakcióba nem lépő gáz oldhatósága
(c) az alábbi összefüggéssel jellemezhető:

c = kp
k

(8.)

a gáz minőségétől és hőmérsékletétől függő anyagi állandó

Minél nagyobb az oldott anyag koncentrációja, annál nagyobb eltérések figyelhetők meg ettől a törvénytől. Az ideálistól eltérő viselkedés oka az úgynevezett reális oldatokban a molekulák, illetve ionok kölcsönhatásából származtatható.
Szilárd anyagok oldásakor az oldhatóság a nyomástól kevéssé, elsősorban a hőmérséklettől függ. A különböző anyagok oldhatóságának hőmérséklet függése, az
anyagra jellemző módon eltérő. A hőmérséklet emelésével például a szacharóz, KNO3
oldhatósága nő, a Na2SO4 –é viszont csökken, eközben alig változik, a NaCl, NaBr, és a
KCl oldhatósága.

11.5. ábra
Néhány anyag oldhatóságának változása a hőmérséklet függvényében
Az oldhatóság hőmérsékletfüggése a Clausius-Clapeyron összefüggése szerint:
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lg

S T1
S T2

=

∆H old ( T2 − T1 )
2 ,3 RT2T1

(9.)

ST1 , ST2 oldhatóság a megfelelő (T2,T1) hőmérsékleten

Ha az oldáshő negatív előjelű (exoterm oldódás), akkor az oldhatóság csökken, ha
pedig pozitív (endoterm oldódás), akkor nő a hőmérséklet emelésével.
Az oldandó anyagok gyakran a gyenge elektrolit típusú vegyületek közé tartoznak. Ekkor a közeg pH-ja is jelentős szempont az oldhatóság szempontjából. A disszociációs egyensúly alapján az anyag egy időben disszociált és nem disszociált formában
van jelen. A két forma oldhatóságának összege (St)
Gyenge savak esetén:
S t = S 0 + S 0 K d 10 pH

(10.)

Gyenge bázisok esetén:
S t = S0 +

11.2.

S0 − pH
10
Kd

(11.)

Oldhatóság növelése

Az oldhatóság növelése minden esetben csak alapos körültekintéssel történhet. A
molekulák kémiai szerkezetének átalakításával, a poláris jelleg növelésével vagy
csökkentésével megváltoztathatjuk a hatóanyag fizikai-kémiai, ezáltal biofarmáciai
tulajdonságait is. Ezek a módszerek ezért csak akkor alkalmazhatók, ha a farmakon
eredeti terápiás hatását is megőrizzük.
Szilárd anyagok kristályainak polimorfiája, hidrát, szolvát és amorf formái befolyásolják az oldódási a sebességet. A gyárthatóság, az oldhatóság és az oldódási sebesség módosításának egyik lehetősége az amorfizálás. Ezt a megoldási lehetőséget akkor
vesszük elsősorban figyelembe, ha az anyag különösen hajlamos polimorfiára vagy a
lehetséges kristályos formák feldolgozhatósága nehézségbe ütközik. Amorf állapotban a
kristályrács hiánya miatt, csökkenhet a kémiai stabilitás is. A kristályos anyagszerkezet
hosszú távú rendezettséggel jár, míg az amorf szerkezetű anyagok rendszerint csak rövid távú rendezettséggel bírnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amorf állapotban
jobb az anyag oldhatósága. Fontos szem előtt tartani, hogy ez egy instabil állapot és
nagy ezeknek a rendszereknek a hajlandósága a rekrisztallizációra, illetve visszarendeződése valamilyen más, leggyakrabban rosszabb oldhatóságú formába. Az amorf állapot
fenntartása céljából szükséges az át- illetve visszaalakulás megakadályozása a termodinamikailag stabilabb formába. Megoldás lehet az amorfizált anyag eloszlatása szilárd
diszperzióban, ami a belső mozgások akadályozásával csökkenti rekrisztallizációs folyamatot.
Az egyik legelterjedtebb megoldás az oldhatóság növelésére enyhe sav vagy lúg
típusú hatóanyagok esetén a sóképzés.
Az alkalmas sóforma kiválasztása függ:
 az oldhatóságtól,
 higroszkóp jellegtől,
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 stabilitástól és a
 toxikológiai tulajdonságoktól.
Ilyen megoldással növelhető például az efedrin→efedrin-hidroklorid, és a
fenobarbitál→fenobarbitál-nátrium oldhatósága.
11-III. táblázat:
A sóképzés lehetőségei oldhatóság növelésére
só
típusa

hatóanyag
típusa

bázis

sav

hidroklorid
metánszulfonát (mezilát)
hidrobromid
acetát
fumarát
szulfát
szukcinát
citrát
foszfát
maleát
nitrát
tartarát
benzoát
karbonát
pamoát
nátrium
kalcium
kálium
trometamin

Néhány só oldhatóságát (mg/ml) tekintve vízben, jelentős különbségeket tapasztalhatunk:
 kodein 8,3; kodein-szulfát 33; kodein- foszfát 445 mg/ml,
 atropin 1,1; atropin-szulfát 2600 mg/ml,
 ibuprofén 0,02; ibuprofén-hidroklorid 2000 mg/ml.
A hidrotróp anyagok (egy- és többértékű alkoholok, ezek éterei és észterei,
hidroxisavak és sóik, nitrogéntartalmú vegyületek, makromolekulák) oldódást elősegítő
hatása laza komplexképződéssel, a határfelületi feszültség csökkentésével, hidrogénhidak kialakításával, illetve a permittivitás változásával magyarázható. A hidrofób karakterű anyagok a hidrotróp molekulák lipofil részével lépnek kölcsönhatásba, ez utóbbi
poláris csoportjai intermolekuláris hidrogénhidakon keresztül hidratálódhatnak vízben.
A hidrotrópia oldódás elősegítésének gyógyszertechnológiai példái:
 teobromin nátrium-acetáttal,
 oxitetraciklin szaliciláttal, benzoáttal
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 teofillin nátrium-szaliciláttal,
 koffein nátrium-benzoáttal.
Megfelelő segédanyagokkal vízoldékony komplexek állíthatók elő. Az etiléndiamin-tetraacetát (EDTE) az ún. kelációs terápiában játszik fontos szerepet. Elsősorban
ólom, arzén és higany mérgezések esetén jelentős. Fémkomplexek kialakulásakor a donor és akceptor molekulák között Lewis-féle sav-bázis reakció során kémiai kötés létesül (pl.: Zn-ACTH, Zn-inzulin, Fe-dextrán). A tetraciklin, oxitetraciklin esetében gyakori a farmakon-fém komplex kialakulása.
A ciklodextrinek hat, hét vagy nyolc α-D-glükopiranóz egységből álló ciklikus
oligoszacharidok, amelyek sajátos felépítésükkel képesek növelni az oldhatóságot. Poláris, külső felületi sajátságaik miatt vízben oldódnak. Asszociációs típusú, zárványkomplexeket tudnak képezni, és mint „gazda molekulák” növelni tudják hidrofób típusú
„vendég molekula” víz-oldhatóságát.

11.6. ábra
Ciklodextrinek főbb tulajdonságai
A zárvány-komplex képzés jellemzői:
 a ciklodextrin molekulák hidrofób belsejéből a víz molekulákat a kevésbé
poláros vendég molekulák kiszorítják, és a megfelelő alakú és méretű molekulák a ciklodextrin molekulák üregeiben helyezkednek el,
 a vendégmolekulák a hidfrofób belső üreggel interakcióba lépnek (Van
der Waals és hidrogénkötések jönnek létre),
 nagy molekuláknak csak bizonyos csoportjai, mellékláncai kerülnek az
üregbe,
 zárvány-komplexek létrejöttekor csökken a rendszer szabadenergiája.
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11.7. ábra
Egyensúly kialakulása zárvány-komplex előállításakor
A zárvány-komplex kialakulásakor az oldandó anyag, rendszerint hatóanyag (HA)
egy molekulája, egy molekula ciklodextrinnel (CD) képez komplexet. Ekkor, a komplex
stabilitási állandója (Ks):
Ks =

[HACD]
[HA][CD]

(12.)

[HACD] az 1:1 arányú HACD komplex koncentrációja
[HA]
a hatóanyag koncentrációja
[CD]
a szabad ciklodextrin koncentráció
Ha az oldott anyag koncentrációját a ciklodextrin koncentráció függvényében növeljük, az alábbi, lineáris függvénykapcsolatot kapjuk:

[HA] = R[CD] + S o
R
So

(13.)

az egyenes meredeksége
tengelymetszet [CD]=0

11.8. ábra
Az oldott anyag koncentrációja a ciklodextrin koncentráció függvényében
Kísérleti tapasztalatok alapján, az egyenes meredekségét meghatározó paraméterek értelmezésével, Higuchi és Connors a következő összefüggést állapította meg:
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[HA] =
Ks

K s So
[CD ] + S o
1 + K s So

(14.)

a stabilitási állandó 1:1 arány esetén

Egy molekulához a térszerkezet alapján 1 vagy több ciklodextrin molekula is kapcsolódhat.

11.9. ábra
1:1 és 1:2 arányú ciklodextrin komplexek
A cikodextrin komplex formája a molekula összetétele, funkciós csoportjai, térszerkezete alapján alakul ki.

11.10. ábra
Alifás oligopeptid-ciklodextrin konjugátum
A szolubilizálás, az oldhatóság növelésnek szintén fontos lehetősége, ami felületaktív-anyagok segítségével történik. A felületaktív-anyagok amfipatikus szerkezetük
alapján micellákat képeznek, és a micella hidrofób belsejében helyet foglalhatnak a
rossz víz-oldhatóságú apoláros hatóanyag molekulái.
A Hardy-Harkins elmélet alapján az ilyen típusú rendszerek a felületaktív molekulák rendeződésével (az orientációval és a tenzid koncentráció növekedésével bekövetkező spontán aggregációval), energia minimumra törekszenek.
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11.11. ábra
Micella koncentráció (cm) a felületaktív-anyag koncentrációjának (cfa) függvényében
A hatóanyag oldhatósága micellák jelenlétében az alábbi összefüggéssel adható
meg:

S = pS v + ξ ( c sz − CMC )

(15.)

p

felületaktív-anyag oldhatóságra gyakorolt egyéb hatása (pl.: pH-változás,
kisózás),
Sv
oldhatóság vízben,
ξ
micellák szolubilizációs képessége,
csz felületaktív szolubilizáló anyag koncentrációja,
CMC kritikus micella koncentáció
Az amfifil jellegű felületaktív anyagok, tenzidek tulajdonságát számszerűen a hidrofil és lipofil csoportok aránya határozza meg, melyet a HLB-értékkel (HydrophilicLipophilic Balance) jellemezhetünk. A HLB lényegében a hidrofil és a lipofil molekularészek hányadát, a molekula polaritását mutatja. Minél nagyobb a HLB érték, annál
polárisabb a molekula.
A Griffin által kidolgozott rendszerben a HLB skála 0-tól 20-ig terjed. A 10 alatti
HLB értékkel rendelkező emulgensek lipofil, a 10 felettiek hidrofil jellegűek. A 0-tól 8ig terjedő HLB értékkel rendelkező emulgensek v/o, a 8 felettiek o/v típusú emulziók
előállításában alkalmazhatók. A 14 felettiek szolubilizáló-szerként használhatók.
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11-IV. táblázat:
Felületaktív-anyagok alkalmazásának lehetőségei
HLB

alkalmazás

1-3,5
3,5-8
7-9
8-16
13-16
15-40

habzásgátlók
v/o emulgensek
nedvesítőszerek
o/v emulgensek
mosószerek
szolubilizálók

Kis HLB értékű molekulák nem oldódnak vízben, de a HLB érték növekedésével
nő a molekula affinitása a vízhez. A HLB érték a felületaktív-anyag vízoldhatóságát is
jelzi.
11-V. táblázat:
Felületaktív-anyagok diszpergálhatósága vízben
HLB

diszpergálhatóság

1-4
3-6
6-10
10-13
15-40

nem diszpergálható
kissé diszpergálható
tejszerű diszperzió
opálos oldat
tiszta oldat

A HLB érték kiszámítására többféle összefüggés áll rendelkezésre.
Griffin szerint a HLB érték a hidrofil molekularész tömegének és a teljes molekulatömeg arányának hússzorosa:
HLB =

Mh
Mt

Mh
⋅ 20
Mt

(16.)

hidrofil molekularész tömege
a teljes molekula tömege

Davies számítása szerint a HLB a hidrofil és a lipofil csoportok számából és a
csoportokra jellemző, a kémiai szerkezet alapján megadott értékekből számolható ki:

HLB = 7 + nh H h ⋅ −nl H l
nh
Hh
nl
Hl

hidrofil csoportok száma a molekulában
hidrofil csoportok csoportok értéke a molekulában
lipofil csoportok száma a molekulában
lipofil csoportok csoportok értéke a molekulában
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Többértékű alkoholok zsírsav észterei esetén a HLB érték a következő összefüggéssel határozható meg:
S

HLB = 20 1 − 
A


S
A

(18.)

elszappanosítási szám
savszám

Az etoxi szám és alkohol csoportok alapján a HLB érték:

HLB =
E
P

E+P
5

(19.)

etoxi csoportok száma
többértékű alkohol csoportok száma

A hidratációs hő alapján:

HLB = 0 ,41Q + 7 ,5
Q

(20.)

hidratációs hő

A felületaktív-anyagok lehetnek természetes és szintetikus eredetűek. Szerkezetük
alapján megkülönböztetünk ionos és nemionos anyagokat.
A természetes eredetű felületakítv-anyagok összetételük alapján az alábbi típusokba oszthatók:
1.) szénhidrát származékok (pl.: akácia, tragakanta, agar-agar, pektin),
2.) fehérje típusúak (pl.: zselatin, kazein),
3.) nagy molekulatömegű alkoholok (pl.: sztearil-alkohol, cetil-alkohol, koleszterin),
4.) egyéb (pl.: lecitin).
Az ionos felületakítv-anyagok lehetnek kationaktívak, és anionaktívak.
Az aniononaktív ionos felületaktív-anyagok vízben disszociálva negatív töltésű
ionokat képeznek, ide tartoznak a szappanok (pl.: a nátrium-palmitát, nátrium-sztearát,
nátrium-oleát.), alkil-szulfátok, alkil-foszfátok A nátrium-laurilszulfát különösen jó
nedvesítő és erős tisztító-szolubilzáló hatású, magas HLB értékkel (HLB=40).

11.12. ábra
Anionaktív típusú felületaktív-anyag (ábránkon a nátrium-laurilszulfát)
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A kationaktív ionos felületaktív-anyagok az ammónium négy hidrogénjét alkilvagy aril-gyökkel helyettesítve kapjuk a kvaterner-ammónium bázisokat, melyeknek sói
a kvaterner-ammónium sók vagy invert szappanok. Emulgensként ritkábban alkalmazzák, elsősorban mikrobiológiai konzerválószerként használatosak.

11.13. ábra
Kationaktív típusú felületaktív-anyagok
A kationaktív típusú felületaktív-anyagok főbb típusai:
1.) cetavlon (cetrimid) típus: trimetil-alkil-ammóniumsók,
2.) sapamin típus: trimetil-acilamidalkil-ammóniumsók,
3.) zephirol típus: benzil-dimetil-alkil-ammóniumsók,
4.) sterogenol típus: hosszú szénlánccal kvaternerezett nitrogén vegyületek,
melyek a nitrogént aromás gyűrűben tartalmazzák (pl.: benzalkoniumklorid, cetil-piridinum-bromid).
Az amfoter típusú emulgensek, vízben disszociálva pozitív és negatív ionokat is
képeznek, pl.: amino- és aromás szulfonsavat tartalmazó vegyületek, amino- és
karboxilcsoportot tartalmazó vegyületek.
A nemionos felületakítv-anyagok vízben nem képeznek ionokat, pl.: többértékű
alkoholok (pl.: szorbit, mannit) zsírsav-észterei, polioxetilén származékok, amid- és
éterkötéseket tartalmazó vegyületek;
Főbb típusaik az alábbiak:
1.) polietilén-glikol éterek,
2.) polietilén-glikol észterek,
3.) zsírsav észterek,
4.) szorbitán zsírsav észterek és polietilén-glikol éterei
A polietilén-glikol-zsíralkohol-éterek más néven Brij-ek általában PEG és palmitinsav vagy sztearinsav éterei.
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11-VI. táblázat:
Polioxietilén-éter típusú nemionos felületaktív-anyagok és HLB értékeik
Polioxetilén-éter típusú nemionos felületaktív-anyagok
név

gyógyszerkönyvi név

HLB

Makrogol-lauril-éter

Macrogoli aether laurilicum

10

Makrogol-cetil-sztearil-éter

Macrogoli aether cetostearyilicus

16

Makrogol-sztearil-éter

Macrogoli aether stearylicus

18

Makrogol-oleil-éter

Macrogoli aether oleicum

15

11-VII. táblázat:
Polioxietilén-észter típusú nemionos felületaktív-anyagok és HLB értékeik
Polioxietilén-észter típusú nemionos felületaktív-anyagok
név
Makrogol-sztearát
Makrogol-laurát
Makrogol-oleát

gyógyszerkönyvi név
Macrogoli stearas
Macrogoli
aethercetostearylicus
Macrogoli oleas

A szorbitán zsírsav észterei más néven Span-nek:

11.14. ábra
Szorbitán és zsírsavésztere
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HLB
16,0
(Macrogol-30-sztearát)
13,1
(Macrogol-8-laurát)
11,1
(Macrogol-8-oleát)
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11-VIII. táblázat:
Szorbitán-zsírsavésztere típusú nemionos felületaktív-anyagok és HLB értékeik
Szorbitán-zsírsavészter típusú nemionos felületaktív-anyagok
név

gyógyszerkönyvi név

HLB

Szorbitán-laurát

Sorbitani lauras

8,6

Szorbitán-palmitát

Sorbitani palmitas

6,7

Szorbitán-sztearát

Sorbitani stearas

4,7

Szorbitán-szeszkvioleát

Sorbitani sesquioleas

3,7

Szorbitán-oleát

Sorbitani oleas

4,3

Szorbitán-trioleát

Sorbitani trioleas

1,8

A szorbitán- zsírsavészterei és polioxietilén-éterei más néven Tweenek:

11.15. ábra
Szorbitán és szorbitán-zsírsavésztere és polioxietilénétere
11-IX. táblázat:
Szorbitán zsírsavésztere és polioxietilén-éterei típusú nemionos felületaktív-anyagok és
HLB értékeik
Szorbitán-zsírsavészter és polioxietilén-éter típusú nemionos felületaktívanyagok
név
gyógyszerkönyvi név
HLB
PEG-szorbitán-monolaurát

Polysorbatum 20

16,7

PEG-szorbitán-monopalmitát

Polysorbatum 40

15,6

PEG-szorbitán-monosztearát

Polysorbatum 60

14,9

PEG-szorbitán-monooleát

Polysorbatum 80

15,0

A felületaktív-anyagok gyógyszertechnológiai felhasználása széleskörű. Alkalmazhatjuk őket az oldhatóság növelésére, de szolubilizáláson kívül, habzásgátlásra,
nedvesítésre, emulziók, szuszpenziók előállítására, felszívódás elősegítésére.
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Néhány gyakorlati példa a szolubilizáció gyógyszertechnológiai alkalmazására,
rosszul oldódó anyagok oldódásának elősegítésére:
 antibiotikumok (pl.: penicillin-szulfoszukcinát, tetraciklin poliszorbát oldatokban, kloramfenikol Tween),
 szulfonamidok,
 szteroidok (pl.: prednizolon Triton WR oldatban),
 zsíroldékony vitaminok (pl.: A, D, E, K poliszorbát oldatokban),
 barbiturátok,
 szalicilátok esetén.
11-X. táblázat:
Gyógyszertechnológiai feladatok és választandó felületaktív-anyag HLB értéke
feladat

HLB

olajok kevertetése

1-3

v/o emulzió készítése

4-6

porok nedvesítése olajokkal

7-9

önemulgeáló olajok készítése

7-10

o/v emulzió készítése

8-16

detergens oldat készítése

13-15

szolubilizáció, o/v mikroemulzió készítése

13-18

11.3.

Oldódási sebesség

Az oldhatóság mellett, az oldás műveletének másik fontos paramétere az oldódási
sebesség. Ez alatt a fogalom alatt általában az időegység alatt oldatba ment molekulák
(ionok) számát értjük.
Szilárd anyagok oldódási sebességét számos paraméter befolyásolhatja. Az oldódási folyamatban a diffúzió fontos szerepet tölt be.
Az oldódás sebessége gyorsítható, ha





csökkentjük a szemcseméretet,
a rendszert kevertetjük,
emeljük a hőmérsékletet,
csökkentjük a diszperziós közeg koncentrációt (a közeg térfogatának
emelésével, oldás közben friss oldószer hozzáadásával, oldószer cserével).

Fick I. törvénye alapján az oldásra felírható összefüggés:

dc DA(c s − ct )
=
dt
h
cs
ct
D
A

koncentráció a részecskét körülvevő diffúziós rétegben,
koncentráció t időben
diffúziós állandó
diffúziós felület
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h

diffúziós réteg vastagsága

Ha cs>>ct, akkor az oldódáshoz nagy mennyiségű tiszta oldószer áll rendelkezésre, az oldódást befolyásoló elnyelési, hígítási feltételek (sink conditions) teljesülnek. A
(cs -ct ) jelentősége az oldódási sebességben ekkor elhanyagolható,ezért az előző összefüggés egyszerűsödik, mivel csak cs hatása érvényesül:

dc DAc s
=
dt
h

(22.)

Noyes és Whitney a Fick törvény alapján síkfelületről történő kioldódás esetén a
 dc 
következő egyenletet állította fel az oldódás sebességének   jellemzésére:
 dt 
dc
= k (c s − c t )
dt

k

(23.)

oldódási sebességi állandó,

Kevertetéssel az oldódás sebessége azáltal növelhető, hogy megakadályozzuk a
folyamatot lassító diffúziós rétegek kialakulását és magas koncentráció-különbséget
biztosítunk. Ilyen esetekben előnyös a turbulens áramlás.
Az oldódáshoz rendelkezésre álló felület a szemcseméret csökkentésével növelhető, ami növeli az oldódási sebességet.
Brunner és Tolloczko oldódási modellje, Noyes-Whitney összefüggést és az oldódási felületet (A) is számításba veszi:
dc
= k (c s − ct ) = k1 A(c s − ct )
dt

(24.)

Nernst és Brunner feltárták a fenti oldódási sebességi állandó további összetevőit
is:
dc
δA
(cs − ct )
= k (c s − ct ) = k 2
dt
Vh

δ
A
V
h
k2

(25.)

diffúziós állandó,
szilárd anyag felülete,
a közeg térfogata,
diffúziós réteg vastagság,
oldódási sebességi állandó

Hixson és Crowell más irányból közelítette meg a kérdést. Az általuk ismertetett
köbgyök összefüggés szerint:
mo1 / 3 − mt1 / 3 = k' t

k’
mo
mt

a modell szerinti sebességi állandó
az oldódó részecske kezdeti tömege,
az oldódó részecske tömege t időben.
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A k’ sebességi állandó értelmezésével:
m01 / 3 − mt1 / 3 =

k’’
N

k' ' N 1 / 3 Dc s
t
h

(27.)

sebességi állandó
részecske szám

Niebergall módosította a köbgyök összefüggést:

dm
= k' ' m 2 / 3 ( m s − mo + mt )
dt
k’’
ms

(28.)

oldódási sebességi állandó,
a szilárd anyag tömege, amely a V térfogatú oldószer telítéséhez szükséges,

Az oldódási sebesség kísérleti úton határozható meg, az oldódás számára állandó
felületet biztosítva, megfelelő oldószer térfogatban, adott hőmérsékleten, ismert fordulatszámú keverés mellett.

11.16. ábra
Oldódási sebesség meghatározása álló és forgó korongos módszerrel
A keverő forgásának sebességét a szögsebesség (ω) segítségével az alábbi összefüggéssel adhatjuk meg:

ω=
t
n

2π
= 2πn
t

(29.)

idő
fordulatszám

Félszilárd, hidrofil mátrixú diszperziók alkalmasak rosszul oldódó anyagok oldódási sebességének növelésére, mivel a diszpergált részecskéket óriási felülettel az aprítás fokától függően mikro-vagy nanoméretben tartalmazzák.
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Mikronizálási és különösen nanonizálás technológia alkalmazásával a szemcseméret jelentősen csökkenthető, ezáltal a fajlagos felület jelentősen növelhető.

11.17. ábra
Részecskék felülete a szemcseméret függvényében
Nanokristályok előállíthatók:
 kontrolált kristályosítással, oldószeres lecsapással,
 nanoőrléssel (kerámia őrlő-golyócskákkal, általában vizes közegben, erős
nyíró erők hatására),
 nagynyomású homogenizátorral.
A nanonizált kristályok a mikronizált szemcsékhez képest lényegesen jobb oldódási tulajdonságokkal rendelkeznek. Javítható rosszul oldódó anyagok oldódási sebessége, felszívódása, biológiai felhasználhatósága.

11.18. ábra
Plazmaszint görbék mikronizált ( d ≈ 2000 nm ) és
nanonizált kristályok ( d ≈ 120 nm ) esetén
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Az oldás műveletét alkalmazzuk gyógyszerkészítmények hatóanyag-leadás vizsgálatánál is, standardizált körülmények között:
1.) a vizsgálatot a gyógyszerkönyvben előírt alakú, méretű kioldóedényben
végezzük,
2.) meghatározott és megfelelően elhelyezett keverőkkel (lapátos, forgó kosaras),
3.) kontrolált fordulatszámmal (n),
4.) a biológiai közegnek megfelelő térfogatú (V), hőmérsékletű (T), összetételű, pH-jú kioldó közegben.

4. film: Kioldódás vizsgálat
A kolloid oldatok a diszpergált részecskék mérete, a belső szerkezet és a fizikai
tulajdonságok alapján átmeneti állapotot képviselnek a valódi oldatok és a durva diszperz rendszerek között. Az életfolyamatok a sejtek belsejében jelentős részben kolloid
rendszerekben zajlanak le.
A kolloidális diszperz rendszerek az eloszlatott részecskék típusa szerint lehetnek:
1.) diszperziós kolloidok – valamely folytonos közegben gáz, folyadék vagy
szilárd mikrofázisok, felülettel határolt részecskék találhatók
2.) makromolekuláris kolloidok – a folyadékban „oldott” részecskék mérete
eleve a kolloid mérettartományba (pl.: makromolekulák- polimerek, fehérjék oldatai)
3.) asszociációs kolloidok – az oldott amfipatikus molekulák micellákká
csoportosulnak (pl.: tenzidek: kolloid méretű asszociátumokat, micellákat
alkothatnak) esnek,
Diszperziós kolloidok, ahol a részecskék önálló szolvátburokkal rendelkeznek.
Szól állapotában a makromolekulák a szolvátburokkal együtt elgördülnek egymáson,
könnyen elmozdulnak egymáshoz képest. Ebből a folyadék állapotból hűtéssel vagy

203

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
vízelvonással gél állapot alakulhat ki. A részecskék ekkor nehezen mozdulnak el. A
gélek a szolokkal szemben alaktartóak, rugalmas szerkezetűek.
Vizes alapú rendszerekben külső hatásra (pl.: só hozzáadásával), a szolokat gél állapotba vihetjük át. A kolloid részecskék ekkor hidrátburkukkal összeérnek, és kölcsönösen gátolják egymás szabad mozgását.

11.19. ábra
Szól-gél átalakulás
A liogélek szilárd és folyékony komponenst is tartalmazó heterogén, félszilárd
halmazállapotú, kocsonyás állományú kolloid rendszerek, amelyekben a szilárd fázis
nagymértékben hidratált állapotban van, a folyadékmolekulák a részecskék körül a térben rögzülnek
A liogélek idővel lassú átalakuláson mennek át, a diszpergált részecskék közelebb
kerülnek egymáshoz vagyis a liogél zsugorodik. A diszperziós közeget képező folyadék
egy része kiszorul a rendszerből. Ezt a folyamatot szinerézisnek vagy öregedésnek nevezzük.
A xerogélek akkor keletkeznek, ha a liogélekből a folyadékfázist eltávolítjuk. Folyadék hozzáadására a visszaalakulási folyamat lehet reverzibilis vagy irreverzibilis. A
xerogélek alaktartóak, viszonylag rugalmasak, tulajdonságaikban közelebb állnak a szilárd testekhez, mint a liogélek.
A gélek egy része tixotróp tulajdonságot mutat, mechanikai beavatkozás (rázás,
keverés) hatására elfolyósodik, majd nyugalmi helyzetben izoterm körülmények között,
egy bizonyos idő után ismét létrejön az eredeti kocsonyás állomány. Ez a visszaalakulás, a regeneráció folyamata.
Kolloid rendszerek részcskéinek határfelülete stabilizáló, védő hatás képes kifejteni, és a kolloid részecskék, micellák aggregációját képesek megakadályozni. Ami arra
vezethető vissza, hogy a határfelületen elhelyezkedő makromolekulák „kilógó” hosszú
láncaik sztérikusan gátolhatják a részecskék összetapadását, másrészt, ha valamilyen
átfedés mégis létrejönne, ezt a megnövekedett ozmózisos nyomás miatt a részecskék
közé áramló diszperziós közeg szétfeszítené.
A kolloid oldatokat az alábbi módszerekkel lehet előállítani:
1.) durva diszperz rendszerből aprítással (pl.: kolloid malomban, ultrahang
segítségével),
2.) valódi oldatokból precipitációval (pl.: hőmérséklet, koncentráció, oldószer megváltoztatásával), lecsapó szer hozzáadásával.
A gyógyszerészeti gyakorlatban a kolloidálisan oldódó anyagokat először vízben
duzzasztjuk (hidratáljuk), majd lassú keverés közben melegítjük is. A kolloid részecs204
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kék oldódásakor a részecskék vizes burkot kapnak, és létrejön a közös szolvátburok,
vaalmint az áttetsző kolloid oldat. Kihűléskor az oldat gélesedik. Ismételt melegítéssel a
kolloidrészecskék növekvő mozgási energiája szól állapotot eredményez.
Az oldáshoz szükséges keverési eszközöket, berendezéseket, a „Keverés” című
fejezet részletesen tárgyaljuk.
Az oldást, laboratóriumban rendszerint főzőpohárban üvegkeverővel vagy mágneses keverővel végezzük. Gyógyszertárban, kis mennyiségű anyag oldására patendulát
használunk pisztilussal gyorsítva az oldódás sebességét is. Ha aprítás is szükséges akkor
dörzsmozsárat alkalmazzunk.
Középüzemi szinten az oldást motoros keverővel felszerelt, megfelelő térfogatú
üvegedényben végezzük.

11.20. ábra
Oldás üvegballonban
Az oldatok letöltése az előkészített, tiszta folyadékedényekbe történik. Nagyobb
mennyiségű oldat letöltésére olyan berendezéseket használunk, amelyek képesek a beállított térfogatnak megfelelően elvégezni az oldatok tárolóedénybe töltését.
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11.21. ábra
Oldatok letöltése Erweka készülékkel
Ipari körülmények között az oldatkészítés keverővel ellátott acél tartályokban szakaszos vagy folyamatos üzemmódban, zárt rendszerben történik.

11.22. ábra
Oldás ipari méretben rozsdamentes acél tartályokban
Az oldatkészítő gépsorban, az oldás után, az oldat letöltése, és a folyadék üvegek
zárása, ellenőrzött módon, közvetlenül, egymás után, szakaszos vagy folyamatos üzemben hajtható végre.
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11.23. ábra
Oldatok adagolása folyadéküvegekbe, forgó asztalon, töltőcsöves módszerrel

11.24. ábra
Ipari berendezés oldatok töltésére és a folyadéküvegek zárására
Az oldás műveletének gyógyszertechnológiai alkalmazása
1.) közti termékek
a. törzsoldatok,
b. oldatok kenőcskészítéshez,
c. oldatok granuláló folyadékok készítéséhez,
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d. szirupok,
e. nyákok szuszpenziók stabilizálásához.
2.) végtermékek
a. oldatok bevételre,
b. oldatok bőr kezelésére,
c. ecsetelő oldatok,
d. injekciós oldatok,
e. infúziós oldatok,
f. haemodializáló oldatok
g. peritoneális oldatok,
h. dializáló oldatok,
i. szervátültetésnél használt oldatok,
j. alkalmazott perfúziós oldatok,
k. klizmák,
l. szemöblítők folyadékok,
m. főzetek,
n. forrázatok,
o. bevételre szánt cseppek,
p. orrcseppek,
q. fülcseppek,
r. szemcseppek,
s. inhalaszolok,
t. orális aeroszol,
u. orrspray-k,
v. torokspray-k,
w. ép bőrre és nyálkahártyára alkalmazott aeroszolok.
Kérdések
1.) Mit értünk az oldás művelete, gyógyszeres oldatok készítése alatt?
2.) Milyen szerepet tölt be az az oldás folyamata biofarmáciai szempontból?
3.) Hogyan számítjuk ki az oldat moláris szabadenergiáját só típusú vegyületek vízben
történő oldódásakor?
4.) Mit értünk az oldhatóság gyógyszerészeti fogalma alatt?
5.) Milyen összefüggés írja le az oldhatóság hőmérsékletfüggését?
6.) Milyen összefüggés jellemzi gyenge sav és gyenge bázis típusú farmakonok oldhatóságát?
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7.) Melyek a hidrotróp anyagok?
8.) Milyen összefüggéssel jellemezhető a zárvány komplexek stabilitási állandója?
9.) Milyen összefüggéssel jellemezhető hatóanyag oldhatósága micellák jelenlétében?
10.) Milyen célra alkalmazhatók a felületaktív-anyagok HLB értékük szerint?
11.) Melyek a nemionos felületaktív-anyagok főbb jellemzői?
12.) Mi az oldáshő? Mi ennek jelentősége az anyagok oldása során?
13.) Mi az oldhatóság és mit nevezünk oldódási sebességnek? Milyen oldhatósági fogalmakat különböztetünk meg?
14.) Írja le Jain és Yalkowsky tényleges oldhatósági egyenletét!
15.) Milyen módszerek alkalmazhatók az oldhatóság növelésére? Mondjon konkrét eljárásokat!
16.) Melyek az oldódási sebesség meghatározási módszerei?
17.) Mely anyagokat nevezzük xerogéleknek?
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12. Diszpergálás
Diszperz rendszerek alkalmazásával számos gyógyszertechnológiai, biofarmáciai
feladat oldható meg, jelentősen gyarapítva gyógyszerkincsünket, tökéletesítve,
kiegészítve, továbbfejlesztve a gyógyszeres terápia lehetőségeit is.
A diszperz rendszerek sajátos szerkezetükkel és állományukkal, változtatható
szemcseméretükkel, különleges kozmetikai készítmények és gyógyszerhordozó rendszerek kifejlesztését teszik lehetővé. Emulziók és szuszpenziók alkalmazhatók vízben
rosszul oldódó anyagok perorális és rektális adására is. Megfelelően kis szemcseméretű
víz külső fázisú, steril emulziók és szuszpenziók intravénás injekciók formájában, infúzióban csak emulziók adhatók.
Az abszorpció szabályozható a szuszpendált vagy emulgeált részecskék szemcseméretével, felületaktív anyagokkal, a szemcsék egyedi bevonásával.
A gyógyszeres terápiában, a diszperziók alkalmazásának számos lehetősége van:
1.) orális (pl.: ecsetelés nyálkahártyán),
2.) perorális (pl.: o/v típusú emulzió íz fedésére, antibakteriális, antacid hatású készítmények)
3.) dermális és transzdermális (pl.: szárító, antibibiotikus, antifungális hatású
kenőcsök, krémek, kozmetikumok)
4.) parenterális (pl. kristályos injekció, intravénásan adott készítmények)
5.) szemészeti (irritáció miatt ritkán)
6.) vaginális (pl.: hüvelyöblítők, hüvelyhabok, szuszpenziók)
7.) rektális (pl.: klizmák) alkalmazásban.
A gyógyszerkészítés, gyógyszergyártás során két vagy több alapanyag diszpergálásakor a kialakuló új szerkezet hatására megváltozhatnak az anyag eredeti fizikai,
reológiai, kémiai vagy biofarmáciai tulajdonságai.
A gyógyszerkészítmények lehetnek homogén és heterogén szerkezetűek.
Homogén rendszereknek tekintjük az egyfázisú rendszereket, az anyagok az általuk elfoglalt teret mindenütt, molekuláris szinten, fázishatárok nélkül, egyenletesen töltik ki. Fizikailag egyneműek, diszkontinuitásokat nem tartalmaznak, vagyis az anyag
önmagával körülvett minden része, azonos fizikai állapotjelzőkkel rendelkezik.
Heterogén rendszerek azok a több fázisú rendszerek, amelyek molekuláris mérettartományban nem egyenletesen töltik ki a rendelkezésükre álló teret, és az egyes alkotórészeket határfelületek választják el egymástól. Fizikailag tehát nem egyneműek, diszkontinuitásokat tartalmaznak, különböző fizikai állapotjelzőkkel rendelkeznek.
Diszkontinuitásoknak nevezzük a rendszeren belül olyan részeket vagy részecskéket, amelyeknek fizikai tulajdonságai eltérnek az őket körülvevő anyagok tulajdonságaitól.Fázisnak nevezzük a rendszeren belül az egymástól határfelülettel elválasztott alkotórészeket. A homogén rendszerek egy, a heterogének kettő vagy több fázissal rendelkeznek.
A gyógyszeralapanyagok gyakrabban egy (pl.: oldószerek), ritkábban többkomponensűek (pl.: elegyek), a gyógyszerkészítmények viszont az esetek túlnyomó részében
több komponensű rendszerek, mivel nem csak hatóanyagból, hanem ható-és segédanyagokból állnak.
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A durva diszperz rendszerek (pl.: szuszpenziók, emulziók) többkomponensűek
(nk ≥ 2), többfázisúak (nf ≥ 1), és heterogén rendszereknek tekintjük őket, amelyekben
legalább két fázist különböztethetünk meg:
1.) belső fázist (diszperz fázis, diszpergált közeg),
2.) a mátrix jellegű külső fázisban (folytonos közeg, diszperziós közeg,
diszpergáló fázis) oszlatjuk el.
A diszperz rendszerek a diszperziós közeg és a diszperz fázis halmazállapota szerint lehetnek gáz, szilárd és folyékony halmazállapotúak.
12-I. táblázat:
Diszperz rendszerek felosztása
diszperziós
közeg

diszperz
fázis

fázisok
száma

komponensek
száma

diszperz
rendszer neve

folyadék

folyadék

1

>1

elegy

folyadék

szilárd

1

>1

oldat

gáz

folyadék

>1

>1

aeroszol (köd)

gáz

szilárd

>1

>1

aeroszol (füst)

folyadék

gáz

>1

>1

hab

szilárd

gáz

>1

>1

hab

folyadék

folyadék

>1

>1

emulzió

folyadék

szilárd

>1

>1

szuszpenzió,
szól

szilárd

folyadék

>1

>1

gél

szilárd

szilárd

>1

>1

szilárd keverék

A részecskék közötti kölcsönhatást a vonzó és taszítóerőktől függ. A vonzás a van
der Waals típusú kölcsönhatások, a taszítás az azonos töltésű elektromos kettős rétegek
és/vagy részecske –oldószer kölcsönhatások eredményeképpen alakul ki.
Diszperz rendszerek stabilitásának tekintetében meghatározó jelentőségű a
diszpergált részecskék körül kialakuló elektromos kettősréteg, és az elektrokinetikai
vagy zéta potenciált. Ennek kialakulásának okai a következők:
1.) a szilárd részecskék eleve töltéssel rendelkeznek,
2.) a szilárd részecskék ionokat adszorbeálnak,
3.) felületi disszociáció következik be,
4.) poláris molekulák (pl.: tenzidek) irányítottan helyezkednek el a határfelületen.
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12. fejezet: Diszpergálás
A kettősréteg közül az egyik réteg rögzített (Stern réteg, „tapadó réteg”) a szilárd
fázis felületén, míg a másik a folyadék fázisban van, és azzal együtt mozdul el.

12.1. ábra
Részecske körül kialakuló elektromos kettős réteg és Zéta potenciál
A részecske körüli elektromos potenciál (ψ) a folyadék belseje felé, a részecske
felületétől mért távolsággal, a Stern réteg esetében lineárisan, ezt követően exponenciálisan változik:

Ψ = Ψ o ⋅ e ( −κx )
x
κ

(1.)

a távolság az oldat belseje fele
annak a távolságnak a reciproka, melyen belül a ψo potenciál a ψ/e értékre
csökken.

A diszperz rész illetve a közeg áramlásakor egy vékony folyadékréteg a szilárd felületre tapad. A megtapadt réteg és az elmozduló folyadékréteg határán fellépő potenciál
a zéta-potenciál. Az elektromos kettősréteg ad magyarázatot a részecskék között fellépő
taszító hatásra is. Minden tényező, ami a kettősréteg vastagságát csökkenti, csökkenti a
részecskék között ható taszító erőket is.
A kettős réteg különösen érzékeny a pH változásra. A zéta potenciál a közeg pHjának függvényében változik, és az izoelektromos pontban a zéta-potenciál értéke nulla.
A taszító erők csökkenése miatt a diszperz rendszer itt a legkevésbé stabil.
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12.2. ábra
Zéta potenciál változása a közeg pH-jának függvényében
A Derjagin, Landau, Verwey és Overbeek által kidolgozott DLVO-elmélet a diszperz rendszerek aggregatív stabilitását a részecskék közötti vonzó- és taszítóerők eredőjeként értelmezi, mely szerint a vonzóerők a távolsággal hatványfüggvény szerint nő, a
taszítóerő pedig exponenciálisan csökken.

12.3. ábra
DVLO elmélet szerinti potenciálgörbék
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12. fejezet: Diszpergálás
Az eredő potenciál (V) a vonzási (Vv) és a taszítási (Vt) potenciálok algebrai öszszegéből számolható ki:

V = Vv + Vt

(2.)

A két erő eredőjén maximum figyelhető meg, ami a szemcsét borító diffúz kettős
réteg vastagságát jelöli. A görbén az elsődleges és másodlagos minimum az irreverzibilis és a reverzibilis koaguláció helyét mutatja.
A diszperz rendszer stabilitása akkor megfelelő, ha ezen a potenciálgáton az egymáshoz közeledő részecskék nem jutnak át hőmozgásuk következtében. Az elektromos
kettősréteg vastagságát növelve így javítható a rendszer stabilitása.
Az elméletet Ostwald és Buzágh terjesztette ki nem vizes rendszerekre, hiszen
elektromos kettős rétegről ilyen esetben nem beszélhetünk. Kontinuitási elméletük szerint a diszperz rendszerek stabilitása annál nagyobb, minél folyamatosabban illeszkedik
bele a szilárd diszperz rész a diszperziós közegbe.
Gyógyszerkészítéskor, a gyakori diszpergálási művelet végzése során, ha a
diszpergált anyag részecskéinek mérete (d) kisebb, mint 1 nm, akkor oldást, elegyítést,
ha 1-500 nm között van, akkor pedig kolloidális oldást végzünk. E feletti szemcseméret
esetén viszont már a diszpergálásról beszélünk, amikor a komponensek nem oldódnak
egymásban, hanem ún. durva diszperz rendszereket (d > 500 nm) képeznek.
A diszperz rendszereket a szemcsemérettel (a diszperzitás fokával) és a
diszpergált részek szemcseméret eloszlásával jellemezzük. A gyakorlatban leggyakrabban a heterodiszperz rendszereket állítunk elő.

12.4. ábra
Heterodiszperz rendszer
A gyógyszertechnológiai gyakorlatban gyakran nem is törekszünk az azonos
szemcseméret, a tökéletes homodiszperzitás elérésére, mivel ennek elérése csak igen
körülményes és költséges technológiával lenne megvalósítható.
Mivel a kioldódás szemcsemérettől, a diszperzitás fokától is függ, ezért a granulátumok, mikropelletek szemcseméret szerinti kiválogatásakor egy viszonylag szűk, alsó
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és felső szemcseméret tartományt adunk meg, ami már jobban közelít a homodiszperz
eloszláshoz.
A homodiszperzitás, a szemcseméret egyenletessége, a gyakorlatban gyakran tehát csak relatív fogalom, mivel attól függ, hogy egy szemcserendszerben milyen fokú
heterodiszperzitást tartunk elfogadhatónak. A gyógyszerkészítmények egy részét ezért,
mint multipartikuláris rendszereket definiáljuk, és a betartható és betartandó határok
közé szorítjuk a részecskék szemcseméretét és szemcseméret eloszlását.

12.5. ábra
Közel homogén eloszlású diszperz rendszer
A továbbiakban a diszpergálás műveletét a szuszpenziók és az emulziók
gyógyszertechnológiájának ismertetésével mutatjuk be.

12.1.

Szuszpenziók

A szuszpenzió diszperz fázisának részecskéi oldatlan, nem szolvatált állapotban vannak,
szilárd/folyadék (S/F) rendszerek, melyek kölcsönhatása a diszperz közeggel alapvetően
meghatározza a gyógyszerkészítmény tulajdonságait és stabilitását. A szilárd fázis
nedvesedése, az elektrokinetikai potenciál és a polimer segédanyagok szemcsék
felületére történő adszorpciója három lényeges eleme a diszperz rész és a diszperziós
fázis közötti kölcsönhatásnak.
Szuszpenziók egyik fontos, a határfelületeket jellemző paramétere a nedvesedés.
A nedvesedés mértékét az adhezív és kohezív erők egyensúlya szabja meg. Az adhéziós
erők a folyadék szétterülésének irányába hatnak, míg a kohezív erők igyekeznek a folyadékot csepp formában tartani. Nedvesedés során a folyadék és a szilárd felület között
intramolekuláris kölcsönhatások alakulnak ki.
A nedvesedési folyamat a szilárd felületen kialakuló nedvesedési peremszöggel
(θ) jellemezhető.
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12.6. ábra
Nedvesedési peremszögek
Thomas Young a határfelületi feszültségek jellemzésére az alábbi összefüggést írta
le:

γ SG = γ SF + γ FG ⋅ cos θ
γSG
γSF
γFG

(3.)

a szilárd/gáz,
a szilárd/folyadék,
a folyadék/gáz közötti határfelületi feszültség.

A nedvesedési peremszög és a nedvesedés mértéke fordított arányban állnak. Minél kisebb a nedvesedési peremszög, annál jobban nedvesíti az adott folyadék a szilárd
felszínt.
12-II. táblázat:
A nedvesedési peremszöggel kapcsolatos paraméterek
peremszög
0⁰
30⁰
90⁰
150⁰
180⁰

nedvesedés
tökéletes
jó
közepes
rossz
nem nedvesedő

interakciók erőssége
szilárd/folyadék
erős
erős
erős vagy gyenge
gyenge
gyenge
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folyadék/folyadék
gyenge
gyenge
erős vagy gyenge
erős
erős
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Tökéletes nedvesedés során, amikor θ=0°, a folyadék egy egynemű filmet képez a
szilárd anyag felületén. Ha a folyadék poláros anyag, és a felszín nedvesedik, akkor a
szilárd felszín hidrofil, míg ha rosszul- vagy egyáltalán nem nedvesedik, akkor a felszín
hidrofób. Szuperhidrofób az a felület, ahol θ >150° tehát szinte semmilyen kapcsolat
nem alakul ki a felszín és a víz között. Ha a folyadék nem víz, és a nedvesedési peremszög kicsi, akkor a szilárd felszín liofil, viszont nagy peremszög esetén liofób tulajdonságú.
12-III. táblázat:
Nedvesedési peremszög értékek
anyag

nedvesedési
peremszög

acetil-szalicilsav

74

klóramfenikolpalmitát (A forma)

122

alumínium sztearát

120

klóramfenikolpalmitát (B forma)

108

aminofillin

47

latkóz

30

ampicillin
(vízmentes)

35

magnézium sztearát

121

ampicillin
(trihidrát)

21

nitrofurantoin

69

diazepám

83

prednizolon

43

digoxin

49

prednizon

63

fenilbutazon

109

szalicilsav

103

indometacin

90

szukcinil- szulfatiazol

64

izoniazid

49

szulfadiazin

71

koffein

43

szulfametazine

48

kálcium-karbonát

58

szulfatiazol

53

kálcium-sztearát

115

teofillin

48

klóramfenikol

59

tolbutamid

72

anyag

nedvesedési
peremszög

A Young-egyenleten kívül hasznos lehet a szétterülési koefficiens SF/S is:

S F / S = γ SG − γ FG − γ SF
SF/S

a szabadenergia változás, ha a folyadék szétterül a szilárd felszínen
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12. fejezet: Diszpergálás
A szétterülési koefficiens definiálható az adhéziós- (Wa) és kohéziós erők (Wc) különbségeként is.
S F / S = Wa( SF ) − Wc( FF )

(5.)

A szétterülési koefficiens pozitív, ha a nedvesedési folyamat spontán végbe megy
vagyis a nettó szabadenergia csökken. Ha SF/S értéke negatív, akkor a kohezív erők dominálnak, a folyadék lencse alakú marad, csak részleges nedvesedést eredményezve.
Mivel a szuszpenziók fontos segédanyagai a viszkozitás növelésére használt
makromolekuláris anyagok, szuszpenziók készítése során mindig számolnunk kell a
szilárd részecskék és makromolekulák között fellépő kölcsönhatással is.
A makromolekulák a szuszpendált szilárd részecskékre kétféle hatást fejthetnek
ki:
1.) aggregáltató (flokkuláló) hatást,
2.) aggregálódást gátló hatást.
E két ellentétes hatásnak alapja a makromolekulák felületi adszorpciója. Az adszorpciót a szilárd felület szerkezete, a makromolekulák kémiai felépítése, alakja, molekulatömege és koncentrációja határozza meg.
A kis koncentrációban alkalmazott polimer részecskék nem képesek a teljes felület beborítására, ezért a szemcsék között aggregáció következhet be. Nagyobb koncentráció esetében létrejön a felület teljes borítottsága, ami védelmet biztosít a részecskék
aggregálódásával szemben. A védő- vagy flokkuláltató hatás kialakulása nagymértékben függ a makromolekulák alakjától is. Ha a makromolekula a szilárd részecske felületére simul, akkor csak aggregálódást gátló hatás léphet fel. Ha viszont összekapcsolódásra alkalmas szegmensek nyúlnak a folyadékba, akkor a szegmensek közötti hídkötések vagy a kinyúló láncok szomszédos részecskén való adszorpciója előidézheti a flokkulációt. Tehát flokkuláció akkor léphet fel, ha a makromolekulák úgy adszorbeálódnak
a részecskék felületén, hogy lesznek borítatlan felületrészek, a polimer nem simul rá
teljesen a felületre, és/vagy a makromolekuláknak maradnak a diszperziós közegbe nyúló szegmensei.
A diszperzitásfok állandósága (aggregatív állandóság) a diszpergált szemcsék
diszkrét egységeinek megőrzését jelenti, melynek érdekében lehetőség szerint minden
olyan kölcsönhatást kerülni kell, amely a szemcsék aggregálását idézheti elő.
A gyógyszeres szuszpenziók alkalmazása során biztosítani kell a többszöri (8-10
alkalommal történő) felrázást (rediszpergálást) követően a legalább egy percen keresztül
fennálló homogén állapotot. Ennek érdekében a részecskék ülepedésének ellenőrzött
módon kell bekövetkeznie, melyet az eloszlási állandóság biztosít. Az eloszlás állandósága valójában a szemcsék szedimentáció elleni képességét jelöli, melynek fő meghatározó tényezői, a külső mechanikus erőhatástól eltekintve a gravitáció és a részecskék
hőmozgása.
Híg szuszpenziók esetén jó megközelítést ad a gömb alakú részecskékre érvényes
összefüggés, a Stokes-törvény, mely kimondja, hogy a szedimentáció sebessége függ a
szemcsék átmérőjétől, a közeg viszkozitásától, a nehézségi gyorsulástól, valamint a részecske és a közeg sűrűség-különbségétől:
v=

Δρ

2 ∆ρgr 2
9η

a szemcse és a diszperziós közeg sűrűség-különbsége
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g
r
η

nehézségi gyorsulás
a szemcse sugara
a diszperziós közeg viszkozitása

Töményebb szuszpenziók esetén a Kozeny-Carman egyenlet lép érvénybe:

V
P
L
κ
η
Af
ε

𝑉=

𝜀3
𝐿 𝜅𝜂𝐴2𝑓 (1−𝜀)2

𝑃

1

(7.)

a folyadék rétegen keresztüli áramlási sebessége
nyomás
rétegvastagság
Kozeny-állandó
folyadék viszkozitása
fajlagos felület
a szilárd részecskékből felépülő réteg porozitása

A gyógyszeres szuszpenziók ülepedésének kétféle típusát különböztetjük meg:
1.) szabad ülepedést,
2.) gátolt ülepedést.
A szabad ülepedés során híg szuszpenziókban a részecskék egymást nem akadályozva, szabadon szedimentálódnak, miközben az üledék térfogata nő és az ülepedő
szemcsék zavarossá teszik a rendszert az üledék felett. Az így képződött üledék könynyen a gyógyszeres üveg aljához tapadhat és megfigyelhető a cementálódás jelensége,
amely a reszuszpendálhatóságot hiúsíthatja meg. Ez a jelenség tapasztalható túlzóan
nagy mennyiségben alkalmazott viszkozitás növelő polimer esetében is.
Gátolt ülepedés során a részecskék illetve a szemcsék felületét borító megfelelő
koncentrációban alkalmazott védőkolloidok, polimerek flokkulált rendszert hoznak létre, mely során a szemcsék közötti kölcsönhatás következtében azok szedimentációja,
gátolt, lassított lesz.

a. szuszpenzió a készítés után;
b. részecskék szedimetációja;
c. részecskék aggregációja
12.7. ábra
Szuszpenziók főbb változási lehetőségei
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A gyógyszeres szuszpenziók előállítása során számos segédanyagot alkalmazhatunk, melyek hozzájárulhatnak a készítmény stabilitásának biztosításához illetve a beteg
compliance javításához.
A segédanyagokat a diszperziós közeg tartalmazza, melyek lehetnek:
1.) nedvesítőszerek,
2.) viszkozitást növelő anyagok (nyákok, cellulóz-éterek, például
metilcellulóz és HPMC, alginát, karragén, poliakrilsav származékok,
stb.)
3.) védőkolloidok (nyákok, alginátok, cellulóz-éterek)
4.) zéta-potenciált szabályozó anyagok (elektrolitok, ionos tenzidek,
disszociáló ionos polimerek)
5.) pufferelő,
6.) ozmózisnyomást szabályozó,
7.) ízjavító,
8.) színező és
9.) mikrobiológiai konzerváló anyagok.
Szuszpenziók gépi előállítása során három alapvető művelet történik:
1.) az őrlés,
2.) a diszpergálás és a
3.) homogenizálás művelete.
Gyógyszeres szuszpenziókat kétféle módszerrel állíthatunk elő:
1.) homogén rendszerből lecsapásos (precipitációs/kondenzációs) módszerrel,
2.) heterogén rendszerből diszpergálási módszerrel.
A lecsapásos módszer alkalmazásakor a két anyag oldatát elegyítve finom csapadék válik ki, amely a szuszpenzió diszperz részét képezi. Ez a módszer megvalósítható
az oldószer megváltoztatásával vagy a kémhatás megfelelő beállításával.
A diszpergálási módszer során a megfelelő szemcseméretű szilárd diszperz részt
nedvesítőszer jelenlétében szuszpendáljuk a diszperziós közegben. A szemcsék méretét
megfelelő őrlő berendezésekkel biztosíthatjuk.
Receptúrai méretben a szuszpenziókat dörzsmozsárban készítjük.
Elöször a gyógyszeres üvegbe mérjük a viszkozitásnövelő anyagot (és a nedvesítő
anyagot, ha az előiratban szerepel).
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12.8. ábra
A viszkozitást növelő anyag bemérése a gyógyszeres üvegbe
A porkomponenseket a kimérés után a dörzsmozsárban – egyenként, általában
egymást követően, indokolt esetben külön dörzsmozsarakban - a megfelelő
szemcsefinomság eléréséig porítjuk. A porok homogenizálása után a viszkozitásnövelő
anyag - és a bemért nedvesítőszer – részleteinek hozzáadásával szuszpendálunk, azaz
előzetes keverés után enyhe dörzsöléssel/nyomással a szemcsék felületét a folyékony
közeggel átnedvesítjük, eldörzsöljük.

12.9. ábra
A viszkozitást növelő anyag hozzáadása a porkompenesekhez
Az így elkészült sűrű szuszpenziót a nyák oldószerével (rendszerint víz) higítjuk.
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12.10. ábra
Bemosás és a szuszpenzió hígítása keverés közben
A kártyán a pisztilluson és a dörzsmozsárban maradt szuszpenziót, lehetőleg
maradvány nélkül kell a gyógyszeres üvegbe mosni. Ezután hozzáadjuk a tartósító szer
oldatát, végül kiegészítjük.

12.11. ábra
Szuszpenzió bemosása a gyógyszeres üvegbe
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12.12. ábra
Kiegészítés a nyák oldószerével
A jó felrázhatóság érdekében a szükségesnél mindig nagyobb üvegben expediáljuk
a szuszpenziókat és „Használat előtt felrázandó”, a nyákot is tartalmazó szuszpenziókat
„Hűvös helyen tartandó” kiegészítő szignatúrával látjuk el.
Középüzemi körülmények között a szilárd fázis előzetes aprítására pőrlő-aprító berendezéseket (pl.: golyósmalom, kalapácsos malom, kolloidmalom, sugármalom) használunk (lásd: „Aprítás” c. fejezet) .
A gyártás során a fenti műveletek egyaránt történhetnek konszekutív és szimultán
módon.
A diszpergálásra alkalmazhatók a folyadékok keverésénél megismert berendezések közül például a síklapátos, propeller- és a turbinakeverő, továbbá nagy fordulatszámú keverők (lásd: „Keverés” c. fejezet).
A gyógyszeres szuszpenziók terápiás felhasználhatóságának céljából az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni:
 a pontos adagolhatóság érdekében,biztosítható legyen a hatóanyag homogén eloszlása,
 a képződött üledék legyen könnyen reszuszpendálható,
 a szemcsék méreteloszlása a tárolás során lényegesen ne változzon,
 viszkozitása lehetőleg gátolja az ülepedést, de biztosítsa a tartályból való
kiöntést,
 a készítmény megfelelő mikrobiológiai stabilitással rendelkezzen.

12.2.

Emulziók

Az emulziók a folyékony halmazállapotú, heterogén diszperz rendszerek, és a
folyadék/folyadék (F/F) típusú lioszólok csoportjába tartoznak. Ezek a rendszerek
többkomponensűek, amelyek diszpergáló közegből és a diszpergált a részecskékből
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állnak. Ha a diszpergált folyadékrészecskék átmérője a kolloid dimenziók határain belül
van, akkor ezt a lioszolt kolloid emulziónak nevezzük.
Az emulziós típusú gyógyszerkészítmények előnyei:
1.)
2.)
3.)
4.)

növelhető a biológiai felhasználhatóság
hatóanyag-leadás szabályozása érhető el
hatóanyag oxidáció és hidrolízis elleni védelme
infúzióban megvalósítható a parenterális táplálás

Emulzió képződés során nem változik a komponensek, fázisok száma, csak határ felület, ill. a diszperzitás fok.
Emulziók előállításához szükséges munkát (L) összerázásával vagy keverésével a
felületi feszültség ellenében végezzük és ez a munka arányos a felületnövekedéssel:

L = k∆Fγ
k
γ
F

(8.)

arányossági tényező
felületi feszültség
felület

Az emulziók általában vízfázist, olajfázist és segédanyagokat tartalmaznak. Az
olaj és a víz komponens közül az egyik tartósan diszpergált állapotban van a másikban,
ami szerint megkülönböztetünk egyszerű és összetett emulziókat.
Egyszerű emulziók:
1.) olaj a vízben emulziót (o/v), ahol az olaj a diszperz (belső) fázis, ami tartósan lebeg a diszperziós (külső) fázisban,
2.) víz az olajban emulziót (v/o), ahol az előbbi fordítottjáról beszélhetünk.
Összetett emulziók:
1.) v/o/v emulzió,
2.) o/v/o emulzió.
Az emulziók keletkezése során a két egymással nem elegyedő folyadékot mechanikai energia segítségével oszlatjuk el egymásban, melynek során a diszpergált fázis
részecskéi gömb alakot vesznek fel. A cseppek összefolyásának (koaleszcencia) és a
fázisok szétválásának kivédése céljából megfelelő segédanyagok, ún. emulgenst kell
alkalmazni. Az emulgens olyan diszpergáló segédanyag, amely a két egymással nem
elegyedő alkotórész egyiknek a másikban való eloszlását elősegíti, megakadályozza a
cseppek összefolyását, megkönnyíti az emulgeálási munkát, csökkenti a cseppek felületén fellépő határfelületi feszültséget, folytonossá teszi az átmenetet a két fázis között és
mindezen tulajdonságaival növeli a készítmény stabilitását (lásd: „Az oldás művelete,
gyógyszeres oldatok készítése” c. fejezet).
Az emulgensek emulgeálóképességét az ún. emulziós számmal jellemezhetjük:
E sz =

Esz
VE
V0

VE − V0
⋅ 100
VE

emulziós szám
emulgeált olaj térfogata
az elkülönült olaj térfogata
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Emulgensként általában felületaktív anyagokat alkalmazunk, amelyek amfipatikus
jellegüknél fogva mindkét fázissal szemben mutatnak kapcsolódási hajlamot.
Bancroft szerint az emulzió készítése során a külső fázis az a fázis, amelyikben az
emulgens jobban oldódik. Az emulgenseket eredetük, kémiai szerkezetük, tulajdonságaik alapján csoportosíthatjuk.
Alapvetően háromféle emulgens típust különböztetünk meg:
1.) kismolekulájú felületaktív-anyagok (tenzidek)
2.) makromolekulák,
3.) szilárd, finom szemcsés, kettős nedvesedésű anyagok
Két féle emulgens együttes használatakor az eredő HLB (HLBe) :
HLBe =

HLBα
HLBβ
A
B

A HLBα + B HLBβ
100

(10.)

α emulgens HLB értéke
β emulgens HLB értéke
α emulgens mennyisége (%)
β emulgens mennyisége (%)

A makromolekulákat klasszikus értelemben nem az emulgensek, hanem az ún.
kváziemulgensek vagy álemulgensek csoportjába sorolhatjuk, hiszen nem rendelkeznek
a tenzidek tulajdonságaival, elsősorban a diszperziós közeg viszkozitásának növelése
útján és a belső fázis cseppje körül kialakított „védőbuborék” által fejtik ki stabilizáló
hatásukat, ezért önmagukban emulgeálószerként nem használatosak. Ebbe a csoportba
sorolhatjuk a természetes eredetű polimer szénhidrátokat, mint például az alginátok,
pektinek, metil-cellulóz, kazein, albumin; ill. a szintetikus polivinilalkoholt vagy a polietilén-glikolt.
A szilárd, finom szemcsés, kettős nedvesedésű anyagok, mint például a bentonit
vagy a szilícium-dioxid finom diszperziója szintén képes stabilizáló hatást kifejteni.
A finom eloszlású, az emulgeált cseppek méreténél kisebb szilárd anyagokkal
képzett emulziókat Pickering-emulzióknak is nevezzük.
Emulziók átalakulása történhet fölöződéssel, krémesedéssel, aggregációval (flokkulációval, koagulációval, koaleszcenciával), fázis inverzióval, fázis szeparációval és
Ostwald- féle átalakulással.
Az aggregáció diszperzitásfok csökkenéssel, részecskeméret növekedéssel jár
együtt, ezáltal felületi szabadenergia csökkenés következik be.
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a. emulzió a készítés után; b. krémesedés; c. koaguláció, flokkuláció; d. fázis inverzó;
e. koaleszcencia, fázis szeparáció; f. Ostwald féle átalakulás
12.13. ábra
Emulziók átalakulási lehetőségei
A diszperzitásfok állandóságának csökkenése koagulálással jár, melynek két altípusa a:
1.) diszkontinuus koagulálás és a
2.) kontinuus koagulálás.
A diszkontinuus koagulálás során külső behatás következtében kiváltott ütközéses
koagulációról beszélhetünk, míg a kontinuus koagulálás esetében ez a jelenség az oldhatóság különbségre vezethető vissza.
Emulziók készítésének folyamata:
1.) a belső fázis cseppjeinek kialakulása mechanikai energia befektetésével
2.) a szükséges energia csökkentése a határfelületi feszültség csökkentésével, felület-aktív anyagok hozzáadásával
3.) cseppek stabilizálása (felületi töltés megváltoztatásával, polimer védőhatással)
Emulziók előállításakor nem változik a komponensek, fázisok száma, csak a határ- felület, ill. a diszperzitás fok. A vízben oldódó komponenseket a vízfázisban, az
olajban oldódó komponenseket pedig az olajfázisban oldjuk. (A nem oldódó komponenseket a szuszpenzió készítés szabályai szerint az emulzió kis részleteivel szuszpendáljuk, lehetőség szerint a külső fázis kisebb részletével való bemosással.)
Emulziók gyógyszertári készítése (1-2 dózis esetén) történhet közvetlenül, az
emulzió térfogatánál nagyobb térfogatú gyógyszeres üvegben is a következő módon:
Kisebb mennyiségek (1-2 dózis) készítése történhet közvetlen gyógyszeres
üvegben is a következő módon:
1.) a külső fázisban oldjuk az emulgenst.
2.) a belső fázist több (4-6) részletben adjuk az elegyhez, minden hozzáadás
után erőteljes összerázással emulgeálunk.
Expediáláskor az üveget „Hűvös helyen tartandó” és „Használat előtt felrázandó”
kiegészítő szignatúrákkal látjuk el.
Az emulziók ipari méretű gyártásában mechanikai és szonikus energia (ultrahang)
kifejtésére alkalmas eszközök terjedtek el.
A külsőleges használatra szánt emulziókat szokták linimentumnak is nevezni (pl.:
Linimentum scabicidum), de fontos megjegyezni, hogy nem minden linimentum emulziós rendszer.
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Nagyobb mennyiségű emulzió előállítására nagy nyíróerejű, mixer típusú keverőket alkalmazhatunk. Emulziók készítésére elsősorban mechanikai és szonikus energia
kifejtésére alkalmas módszerek (ultrahang) terjedtek el. Mechanikai energiát alapvetően
háromféle berendezéssel tudunk közölni a rendszerrel: keverő alkalmazásával (lásd:
„Keverés” c. fejezet), homogenizátorral és kolloidmalommal.
Laboratóriumi méretben, az Ultra turrax készüléket a sztator, és a magas fordulatszámú (5000-30000 ford-1) rotor között ébredő nagy nyíróerő alkalmassá teszi diszpergálási feladatok gyors és hatékony elvégzésére. A keverés és diszpergálás hatásfokát
javítja, hogy az anyag többször átmegy a munkatéren. A műveleti idő nagymértékben
befolyásolja az elérhető diszperzitás fokot.

12.14. ábra
Ultra turrax

228

12. fejezet: Diszpergálás

5. film: Emulzió készítése Ultra turrax-szal
Laboratóriumi, középüzemi szinten közel kolloid méretű (a gyakorlatban max.
500 nm) szemcséket kolloid malmokkal állíthatunk elő. A készülék munkaterében
sztator és rotor található, amelyek kónuszosan illeszkednek egymáshoz.

12.15. ábra
A kolloid malom munkaterének főbb elemei
A készülék, gyártó üzemmód csapállás esetén, folyamatosan visszaforgatja a
munkatérbe a folyadékot. Minél kisebb a sztator és rotor közötti távolság, továbbá minél
hosszabb a keringtetési idő, annál több visszaforgatást, alaposabb keverő és nyíróhatást,
ezáltal diszperzitásfok növelést érhetünk el.
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a. gyártó, és b. ürítő üzemmód
12.16. ábra
Kolloid malom
Laboratóriumi, de üzemi szinten is, a nagynyomású homogenizálók használatakor, egy szűk résen vagy nyíláson kell keresztül áramolnia a diszperz rendszernek. A
munkatérben nagy nyíróerő ébred, ez biztosítja a cseppek illetve a részecskék mikron
vagy az alatti méretű felaprózódását, és ez igényli a nagy nyomásenergiát. A keletkező
szemcsék mérete és méreteloszlása az anyagi tulajdonságokon kívül (pl.: sűrűség, viszkozitás) függ a nyomástól, az adagolás sebességétől, a homogenizáló szelep alakjától és
nyílásméretétől.
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12.17. ábra
Nagynyomású homogenizátor
A laboratóriumi szinten kidolgozott keverési technológia paramétereit a léptéknövelés következő, magasabb szintjeihez kell igazítani, megadva azokat a körülményeket,
amelyek szükségesek és elégségesek a keverés utáni termék paramétereinek (pl.: homogenitás) reprodukálhatóságára.

12.18. ábra
Ipari turboemulgeátor
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12.19. ábra
Ipari emulzió-tároló tank
Kérdések
1.) Mit értünk homogén rendszerek fogalma alatt?
2.) Mit értünk heterogén rendszerek fogalma alatt?
3.) Mi a zéta-potenciál fogalma lés jelentősége?
4.) Melyek a DLVO-elmélet főbb ismérvei?
5.) Milyen függvénykapcsolat áll fenn a nedvesedési peremszög és a nedvesedés mértéke között?
6.) Hol van gyógyszertechnológiai jelentősége a nedvesedési peremszög ismeretének?
7.) Melyek a gyógyszeres szuszpenziók ülepedésének főbb típusai?
8.) Milyen lehetőségei vannak, a gyártást követően, a gyógyszeres emulziók átalakulásának?
9.) Melyek a diszperz rendszerek készítésének eszközei? Jellemezze a kolloidális
diszperz rendszereket!
10.) Miként játszik fontos szerepet az „elektromos kettős réteg” a diszperz rendszerek
stabilitásában? Mit mond a DVLO-elmélet?
11.) Mely egyenletekkel lehet leírni egy diszperz rendszer ülepedését?
12.) Mi a különbség az alábbi fogalmak között: krémesedés, koaguláció, koaleszcencia?
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13. Félszilárd gyógyszerformák technológiája
Félszilárd állományú készítmények esetén gyakran alkalmazzuk az olvasztás és a
fagyasztás műveletét. Mindkettő alapművelet, de a fagyasztás (pl.: kúpöntés esetén)
formaadó műveletnek is lehet. A két művelet ellentétes irányú folyamatot jelent, de
gyógyszertechnológiai alkalmazásuk (a félszilárd/ lágy gyógyszerformák technológiája)
indokolja együtt tárgyalásukat.
A félszilárd halmazállapotú segédanyagok tulajdonságaikban a folyadék és a szilárd halmazállapotú anyagok között helyezkednek el, és jól körülhatárolható csoportot
képeznek. Közös tulajdonságuk, hogy nem túl magas hőmérsékleten (Tolv.<100 Co)
könnyen megolvaszthatók, és szobahőmérsékletre hűtve megszilárdulnak. Gyakran vázképző anyagként alkalmazzuk őket, de számos más területen is jól használhatóak. Fázisátalakuláskor az anyag kémiai változás nélkül megy át egyik fázisból a másikba. A
félszilárd-olvadék fázisátmenet esetén a megolvasztáshoz hőre van szükség, fagyás
közben viszont hő szabadul fel. Olvasztás alatt az anyag halmazállapotának hő hatására
történő átalakítását értjük, miközben szilárd állapotból folyadék állapotba kerül. A fagyasztás pedig a hűtés hatására bekövetkező halmazállapot változás, amelynek során az
anyag cseppfolyósból szilárd állapotúvá alakul.
Ha egy vizsgált mintát állandó sebességgel fűtünk vagy hűtünk, és mérjük közben
a hőmérsékletét, a fázisátalakulás közben eltérést tapasztalunk a lineáristól. Ezen eltéréssel lehet meghatározni az olvadáshoz szükséges és a fagyáskor keletkező latens hő
mértékét, ebből pedig a minta tömegének arányításával anyagi állandót kapunk. A látens hő (rejtett hő, fajlagos olvadáshő) akkor nyelődik el vagy szabadul fel, amikor egy
anyag állandó hőmérsékleten halmazállapot-változáson megy keresztül, tehát szilárdból
cseppfolyóssá (olvadáshő) vagy cseppfolyósból légneművé (párolgási hő) válik.
A fázisátalakuláshoz szükséges hő (Q) az átalakulást szenvedő anyag tömegével
(m) arányos.
Q = Lm

L

(1.)

az anyagra jellemző állandó, fázisátalakulási hő, az egységnyi tömegű anyag
halmazállapotának megváltozásához szükséges hőmennyiség

Anyagok megolvasztásakor a hőmérséklet egészen addig marad állandó, amíg az
egész anyag át nem alakul folyadékká. Az átalakulás a belső energia növekedésével
együtt megy végbe.
A kenőcs- és kúpalapanyagok kémiai szempontból nem tekinthetők egységesnek.
Olvadáspontjukat ezért nem a kristályos anyagokra jellemző állandó értékkel, hanem
egy hőmérséklet tartománnyal adjuk meg. A fázisátalakulás további jellemzésére több,
más jellemző paramétert (pl.: csúszáspont, lágyuláspont, cseppenéspont, dermedéspont)
is alkalmazhatunk.
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13-I. táblázat:
Hidrofil típusú anyagok olvadási hőmérséklet tartománya

Gelucire® 50/13

Jellemző olvadási
tartomány (°C)
44-50

Poloxamer® 188

51-52

Hidrofil anyagok

polietilén-glikolok
2000
3000
6000
8000
10000
20000
polietilén-glikol sztearát

42–53
48–63
49–63
54–63
57–64
53–66
46–58

13-II. táblázat:
Hidrofób típusú anyagok olvadási hőmérséklet tartománya
Jellemző olvadási
tartomány (°C)
61–68

Hidrofób anyagok
méhviasz
karnauba viasz

75–83

cetil-palmitát

47–50

gliceril-behenát

67–75

gliceril-monosztearát

47–63

gliceril-palmitosztearát

48–57

gliceril-sztearát

54–63

hidrogénezett ricinusolaj

62–86

mikrokristályos viasz

58–72

szilárd paraffin

47–65

sztearinsav

46–69

sztearil-alkohol

56–60

Dermedéskor a szerkezeti átalakulás elhúzódik, nem pillanatszerűen következik
be. A megolvasztott anyag egyenletes sebességű hűtésekor tapasztalható, hogy az anyag
hőmérséklete a dermedéspont értéke alá csökken, majd a dermedéspontnak megfelelő
értékre áll be.
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13.1. ábra
Olvadékok dermedéspontjának meghatározása
A félszilárd (lágy) állományú anyagokkal számos lehetőség nyílik készítmények
formulálására, lokális és szisztémás hatás elérésére. Találunk közöttük képlékeny, jól
kenhető, könnyen formázható, kellően lágy, de még alaktartó anyagokat, amelyek egyes
adagolási formák elkészítéséhez nélkülözhetetlenek.
Lokális hatású gyógyszerekkel kezelhető például a bőr, a szem, a hüvely, a húgycső, a
végbél vagy a külső fül is, de a felszívódási viszonyoktól függően szisztémás hatás is
elérhető. A bőrfelületre szánt (dermális), félszilárd gyógyszerkészítményeket
(Praeparationes molles ad usum dermicum) azzal a céllal alkalmazzák, hogy a hatóanyagok helyileg vagy a bőrön keresztül felszívódva fejtsék ki hatásukat, de cél lehet
bőrpuhító vagy bőrvédő hatás elérése is. A készítmény összetételével, szerkezetével
szabályozni lehet a felszívódás mértékét, a lokális vagy a szisztémás hatás kialakulását.
A bőrfelületre szánt, félszilárd gyógyszerkészítmények:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

kenőcsök,
krémek,
gélek,
paszták,
borogató kenőcsök és
gyógyszeres tapaszok.

Testüregekben, lokális hatás elérésére alkalmazhatók az
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

orrpálcikák,
orrgélek,
fülgélek,
globulusok,
hüvely hengerek,
hüvelykúpok (ovulumok),
gyógyszeres rudak,
sebek kezelésére szánt pálcikák,
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9.) húgycsőpálcikák és
10.) végbélkúpok.
A testüregekben alkalmazható ilyen típusú készítmények (pl.: gyógyszeres pálcikák, ovulumok, kúpok) mérete, alakja, összetétele a kezelendő testüreg adottságaihoz
illeszkedik.
Nőgyógyászati kezelésekre alkalmasak a hüvelyben megolvadó vagy feloldódó
gyógyszerkészítmények, a hüvelygolyók, hüvelyhengerek és az ovulumok. Urológiai
kezelést szolgálnak a pálcikák.
A végbélkúpok lehetnek hengeres, kónikus vagy torpedó alakúak. Hegyes végük
könnyíti a rektális adást. A kúp, összetételétől függően, a végbélben megolvad és/vagy
mukózus szekrétumában feloldódik.
A gyógyszerek konzisztenciájának meg kell felelnie az adagolás céljának és helyének is.
A krémeknek, kenőcsöknek ezért jól kenhetőnek, a globulusoknak, kúpoknak,
pálcikáknak pedig kellő szilárdságúaknak kell lenniük.
Szemészeti felhasználásra alkalmas lágy gyógyszerformák a:
1.) szemkenőcsök,
2.) szemészeti gyógyszeres lemezkék.
Szisztémás hatás érhető el a bőrön át, a száj, a gyomor, a vékonybél vagy a végbél
nyálkahártyáján vagy az orrnyálkahártyán keresztül az alábbi lágy gyógyszerformák
segítségével:
1.) krémek,
2.) kenőcsök,
3.) gélek,
4.) paszták,
5.) kúpok,
6.) tapaszok,
7.) szilárd diszperziók,
8.) granulátumok,
9.) mikropelletek,
10.) extrudátumok,
11.) préselmények.
A gyógyszeres tapaszok hatóanyagot tartalmazó, bőrfelületre szánt, flexibilis,
gyógyszerkészítmények. Lokális hatás kifejtése mellett képesek szisztémás hatás elérésére is. Ezek olyan külsőlegesen (nem beültetetten) alkalmazható, szabályozott hatóanyag-leadású rendszerek, amelyek fájdalommentesen, műtéti beavatkozást nem igénylő módon, az ismételhetőség miatt, elvileg korlátlan hosszú alkalmazási idejű készítmények. További nagy előnyük, hogy a tapaszokkal történő gyógyszeres kezelés bármikor
felfüggeszthető.
A szilárd diszperziók a mátrix jellegétől függően gyorsíthatják vagy lassíthatják a
hatóanyag kioldódási sebességét. A perorális adagolású félszilárd mátrixszal rendelkező
granulátumokkal, mikropelletekkel, és fröccsöntéssel előállított tablettákkal szabályozott hatóanyag felszabadítás érhető el.
A félszilárd segédanyagokkal előállított készítmények az oldhatósági viszonyoktól függően lehetnek oldatos, emulziós vagy szuszpenziós szerkezetűek.
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A gyógyszerkönyvi meghatározás szerint a kenőcsök olyan félszilárd gyógyszerkészítmények, amelyek szilárd vagy folyékony anyagokat tartalmaznak egyfázisú készítményalapban (alapkenőcsben) diszpergálva.
A hidrofil és a lipofil fázisok egymásra hatása, vízfelvétele alapján megkülönböztethetünk:
1.) hidrofób,
2.) vizet emulgeáló és
3.) hidrofil kenőcsöket.
A hidrofób kenőcsök csak kis mennyiségű vizet képesek felvenni. Az ilyen típusú
kenőcsök emulgenst nem tartalmaznak. Gyakoribb összetevőik a szilárd és folyékony
paraffinok, növényi olajok, állati zsiradékok, mesterséges gliceridek, viaszok és a folyékony polialkil-sziloxánok.
A vizet emulgeáló kenőcsök a hidrofób kenőcsöknél felsorolt alapkenőcs összetevőkön kívül emulgens(eke)t is tartalmaznak, melynek következtében nagyobb mennyiségű vizet képesek felvenni. Vízzel keverve az emulgenstől függően v/o vagy o/v típusú
emulziót képeznek.
A hidrofil kenőcsök önmaguktól is elegyednek vízzel, mivel az ilyen típusú alapkenőcsök hidrofil összetevőkből (rendszerint folyékony és szilárd makrogolok keverékéből) állnak, ami vizet is tartalmazhatnak.
A krémek lágy állományú, többfázisú készítmények, amelyek lipofil és vizes fázisból állnak. Lehetnek lipofil és hidrofil karakterűek.
A lipofil krémek v/o típusú emulgenseket (pl.: gyapjúviasz-alkoholokat,
monoglicerideket, szorbitán-észtereket) tartalmaznak és a krémek külső fázisa a lipofilfázis.
A hidrofil krémek o/v típusúak, külső fázisukat a vizes fázis képezi. Az
emulgensek lehetnek például nátrium- vagy trolamin-szappanok, poliszorbátok, zsíralkohol-szulfátok, poli-oxi-zsírsavak és zsíralkohol-észter származékok. Ezek az
emulgensek, v/o típusú emulgensekkel együtt, komplex emulgensként is alkalmazhatók.
A gélek belső szerkezettel rendelkező, nagy arányban folyadékot tartalmazó rendszerek.
A lipofil gélek (oleogélek) fő összetevői a folyékony paraffin, polietilén vagy zsíros olaj, amelyek keverékét kolloid szilícium-dioxiddal, alumínium- vagy cinkszappannal gélesíthetjük.
A hidrofil gélek (hidrogélek) fő komponensei: víz, glicerin vagy propilénglikol.
Ezek keverékét alumínium-magnézium-szilikátokkal, cellulóz-származékokkal,
karbomerekkel vagy keményítő hozzáadásával lehet gélesíteni.
A borogató kenőcsök hidrofil, alapkenőcsökből és a bennük diszpergált szilárd
vagy folyékony anyagokból állnak.
A paszták keményebb állományú gélek, amelyek, nagy mennyiségű (25-50%), finoman diszpergált, szilárd anyagot tartalmaznak.
A félszilárd gyógyszeres és kozmetikai készítmények alkalmazhatósága függ a folyási tulajdonságaiktól. A készítmények nagy többsége (oldatok, emulziók, szuszpenziók, kenőcsök, gélek, nyákok, kúpalap-anyagok stb.) döntően viszkózus, viszkoplasztikus tulajdonságúak. Paszták esetében gyakran tapasztalható a dilatáció jelensége.
Olvasztáskor és fagyasztáskor megváltoznak az anyagok reológiai tulajdonságai
is.
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13.1.

Kenőcsök és krémek készítése

A kenőcsöket keveréssel szobahőmérsékleten vagy gyakrabban melegítéssel készítjük.
A kenőcsalapanyagok olvasztását gyógyszertári laboratóriumban patendulában
végezzük. A helyi túlmelegedés elkerülése céljából laboratóriumi körülmények között
vízfürdőt használunk, közben keverés és hőmérséklet-kontrol szükséges. A kíméletes
hőközlés, olvasztás bevált módszere az infralámpás melegítés (lásd: „Hőközlés” c.
fejezet).
A különböző olvadáspontú alapanyagok előzetes összeolvasztása után az oldhatóságtól függően a hatóanyag az olvadékban feloldható vagy szuszpendálható. A gyakorlatban rendszerint úgy járunk el, hogy a megfelelő szitafinomságú poranyagok keverékét a megolvasztott készítményalap egy részletével keverjük el, és csak ezután adjuk
hozzá részletekben a többi anyagot és kihűlésig keverjük. Figyelemmel kell lenni arra,
hogy az anyagok tulajdonságaitól, mennyiségi arányaitól függően kihűléskor vagy kihűlés után a melegen még oldott állapotban levő anyagok kiválhatnak, átkristályosodhatnak, ami megváltoztathatja a felszívódást.
Emulziós kenőcsök készítésekor az emulgenst tartalmazó, megolvasztott készítményalapban, keverés közben oszlatjuk el az azonos hőmérsékletű vizes fázist, és szintén kihűlésig keverjük.
Gépi úton történő keveréskor a megolvasztott állományú kenőcsalapanyagok, öszszetételek egyenletes és lassú lehűtésére („kikeverésére”) a bolygómozgásra emlékeztető, planetáris keverőt alkalmazzuk. A keverő saját tengelye körül forgó és közben egy
további kör alakú kényszerpályán haladó mozgást is végez. Ezek a keverő berendezések
igen nagy hatékonysággal képesek a lehűlő, a keverővel szemben egyre nagyobb ellenállást kifejtő anyagokat homogénen tartani és egyenletes lehűlésüket biztosítani. A keverő munkáját rendszerint az oldalfal mentén körbe mozgó kaparókés egészíti ki, amely
eltávolítja és visszajuttatja a közeg belső rétegeibe a keverőedény falára rakódott anyagot, nagymértékben segítve ezzel a homogenizálást.

13.2. ábra
Planetáris keverő
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6. film: Planetáris keverő
Kenőcsök homogenizálására, a csomók, inhomogenitások megszüntetésére, a kenőcs „simítására” szolgál a háromhengermű. A három henger egymással ellenkező
irányban, vízszintes, egymással párhuzamos tengely körül forog. A kenőcs elöször az
állítható távolságú hengerek között préselődik át, és a fellépő nyíróerők hatására homogenizálódik. Ezt a műveletet pillírozásnak is nevezik.

13.3. ábra
Háromhengermű
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7. film: Pillírozás
Ipari méretekben a megfelelő keverővel felszerelt duplikátorok használata terjedt
el (lásd: „Keverés” című fejezet). A kozmetikai és gyógyszerészeti készítmények minőségét a megfelelő gyártási körülmények biztosítása, az optimalizált összetétel és technológia, továbbá a zárt rendszerű gépsorok garantálják.

13.4. ábra
Automatizált gyártósor kenőcsök, krémek előállítására
Kenőcsök, krémek ipari előállítására szolgáló duplikátoros keverőkben, zárt rendszerben, ellenőrzött műveleti paraméterek (pl.: hőmérséklet, keverési idő, keverési fordulatszám, adagolás sebessége) betartása és gyártásközi ellenőrzés mellett történik a
gyártás. Szükség esetén a keverés ideje alatt vákuum is alkalmazható az olvadék és a a
keverésközbeni esetleges buborékosodás elkerülése céljából. Az ilyen típusú, gyakran
számítógép által vezérelt gépsorok irányításához és működtetéséhez elégséges egy technológus operatorból és egy gépkezelő technikusból álló szakszemélyzet.
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13.5. ábra
Ipari kenőcskészítő gépsor
A kész kenőcsöket, krémeket tubusokba vagy tégelyekbe töltjük. Gyógyszertárban, laboratóriumi körülmények között, a készítmény letöltését megfelelő eszköz (tubustöltő) segítségével végezzük, majd a tubust speciális fogó segítségével zárjuk.

13.6. ábra
Gyógyszertári tubustöltő és záró eszközök
Nagyobb mennyiségű kenőcs, krém letöltésére gépi berendezést használunk,
amely a beállított térfogat vagy tömeg alapján azonos mennyiségeket tölt le.
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13.7. ábra
Erweka típusú laboratóriumi tubustöltő készülék
Ipari méretekben, zártrendszerű gépsorban, a tubusokba történő letöltést azonnal
követi a tubusok zárása is.

244

13. fejezet: Félszilárd gyógyszerformák technológiája

13.8. ábra
Ipari tubustöltő gép

13.2.

Kúpkészítés

A kúpok megfelelő kúpalapban (kúpmasszában) a hatóanyagot oldott vagy diszpergált
állapotban tartalmazzák.
Készítés során a hatóanyagokat szükség esetén előzetesen porítjuk, és megfelelő
szitán átszitáljuk.
A kúpmassza lehet vízben oldható, illetve diszpergálható vagy testhőmérsékleten
megolvadó. Ennek megfelelően különböző vivőanyagokat alkalmazhatunk, így pl.:
szilárd zsírt, makrogolokat, kakaóvajat és különböző gélszerű keverékeket, amelyek
például zselatinból, vízből és glicerinből állnak. A készítmények szükség esetén más
segédanyagokat, például töltőanyagokat, adszorbenseket, felületaktív anyagokat,
mikrobiológiai tartósítószereket, valamint az illetékes hatóság által engedélyezett
színezéket is tartalmazhatnak.
A kúpok készíthetők
1.) hőközlés nélkül (préseléssel) vagy
2.) hőközléssel (öntéses módszerrel).
A préseléses kúpkészítést különösen hőérzékeny anyagok esetén alkalmazhatjuk
előnyösen, kézi vagy gépi erő alkalmazásával.
A gyógyszertári gyakorlatban ilyen célra használjuk, kisebb mennyiségek esetén,
kúpok készítésére, a kézi erővel működtethető Bougie készüléket.
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13.9. ábra
A Bougie készülék és alkatrészei
A Bougie (buzsi) készülék lényegében egy kézi meghajtású „mini” extruder). A
henger egyik végéhez rögzítő csavarral, a kúp vastagságának megfelelő, különböző
nyílásvastagságú csavarmenettel ellátott előtétek illeszthetők. A kúpmasszát a dugattyú
segítségével préseljük át az adott méretű nyíláson. Az így előállított rúd feldarabolása
után a kívánt gyógyszerforma (kúp, hüvelykúp, hüvelygolyó) kézzel alakítható ki.
A kúpkészítéshez felhasznált alapanyag mennyisége a beteg életkorának és a
feldolgozandó hatóanyag(ok) mennyiségének függvénye.
Ezzel a módszerrel gyógyszertári méretben készítünk kúpokat. Készítéskor a por
komponensek kimérését a nagyobb szemcseméretűvel kezdjük, hogy a megfelelő
porítás elvégezhető legyen. Dörzsmozsárban a szilárd komponenseket a kívánt
szemcseméretig elporítjuk és egyenként hozzáadva, homogenizáljuk.
A homogén porkeverékhez a reszelt kakaóvajat (vagy szilárd zsírt) kis
részletekben hozzákeverjük, és a pisztillus erőteljes nyomásával gondosan
összegyúrjuk. A homogenizálást segítik a keverés, a gyúrás, és a cérnázás műveletei.
A Bougie készülék hengerébe kisebb lekerekített kártyával célszerű betölteni a
képlékeny masszát. Közben a gép dugattyúját mindig kissé lejjebb tekerjük, hogy minél
kevesebb levegő kerüljön a massza részletei közé.
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13.10. ábra
A Bougie készülék megtöltése
A töltés után a legkisebb lyukú (kb. 2 mm) feltétet rácsavarva, a zárócsavart is
rátekerve, majd a dugattyú csavarásával tömörítjük, légtelenítjük a kúpmasszát.

13.11. ábra
A Bougie gép előkészítése a tömörítéshez
A légtelenítést követőena a kúpmasszát a mozsárba préseljük. Ez az ún. cérnázás
(kúpmassza előpréselése kis nyílásméretű előtéten keresztül) művelete.
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13.12. ábra
Cérnázás
A cérnázott masszát a mozsárban pisztillussal enyhén összegyúrjuk, majd
visszahelyezzük a buzsi készülék hengerébe, a kívánt nagyságú feltétet ráhelyezve
csavarral rögzítjük, és ismét légtelenítünk. A feltétet lecsavarva, citdividre
(osztófelületre) kinyomjuk masszát. A feltétben maradó anyagot hozzáillesztjük az
extrudátumhoz.

13.13. ábra
A kúpmasza kézi extrudálása
A rudat a megadott darabszámnak megfelelően egyenlő részekre vágjuk,ez adja
meg a tervezett hatóanyagtartalmat.
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13.14. ábra
A kúprúd feldarabolása
A kúp foprmáka enyhe nyomással, kézzel alakítható ki („hegyezés”).

13.15. ábra
A formázott kúpok
Az elkészült kúpokat egyenként kasírozott alufóliába vagy megfelelő méretű (pl. a
nagyobb tömegű hüvelyhengerek esetében) celofánba csomagoljuk, ezt követően
kúpdobozba illetve faltkartonba helyezzük. A végbélkúpok kék színű szignatúrával
kerülnek kiadásra, a hüvelyi készítmények piros – külsőleges - felirattal adandók ki.
Expediáláskor a szignatúrán mindig fel kell tüntetni az alkalmazást, (végbélkúp,
hüvelykúp, -golyó) és a hűvös helyen tartási kötelezettséget. A gyógyszerkönyv
utasítása alapján ezeket a készítményeket hűvös helyen (8-15 ºC), de legfeljebb 20 ºCon tároljuk.
Öntéses módszer alkalmazásakor a kúpalapanyagok megolvasztását vízfürdőn,
patendulában végezzük.
A formába öntéses módszer alkalmazásakor a hatóanyagot elkeverjük az olvadék
kis részleteinek hozzáadásával, majd alkalmas formákba öntjük, és abban szilárdítjuk
meg.
Kúpkészítéskor az adagolási egységek egyenletes hatóanyageloszlása érdekében
biztosítani kell a formába öntendő anyag megfelelő állapotát. Különösen olvadékdiszperziós heterogén rendszer típusú (szuszpenziós és emulziós) kúpok készítésekor
jelenthet problémát a kúpmassza nem megfelelő homogenitása vagy a formába öntést
követően a fázisok esetleges szétválása, ami a keverés és hűtés paramétereinek
beállításával kerülhető el.
Fontos minőségi paraméter, biofarmáciai szempont az is, hogy minden kúp a
szükséges hatóanyag mennyiséget tartalmazza.
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A kúpöntőforma térfogata szabályozza a készítendő kúp térfogatát, tehát adott
térfogatú kúpokban kell biztosítanunk a megfelelő hatóanyag-tartalom elérését. Mivel a
hatóanyag sűrűsége rendszerint eltér a készítményalap sűrűségétől, számításba kell
vennünk a kúp átlagos sűrűségének megváltozását, ami az azonos térfogat
következtében a hatóanyagot nem tartalmazó és a hatóanyagot is tartalmazó kúpok
tömegében okozhat különbséget. Ez az eltérés különösen jelentős lehet magas
hatóanyag-koncentráció esetén. Ennek kiküszöbölésére a sűrűség értékek vizsgálata
helyett, a gyógyszertechnológiai gyakorlatban az alkalmazott kúpforma kalibrálása, és a
kiszorítási faktor meghatározása terjedt el.
A kiszorítási faktor ( f ) azt fejezi ki, hogy egységnyi tömegű hatóanyag mennyi
vivőanyagot szorít ki az öntő formából.
f =

Mka
Mh

M ka
Mh

(2.)

a kiszorított alapanyag tömege [g]
a hatóanyag tömege [g]

A hatóanyag tömege (Mha ):

M ha =
M
c

Mc
100

(3.)

hatóanyagot tartalmazó kúp tömege [g]
a hatóanyag koncentrációja a kúpban, tömegszázalékban kifejezve [%]

Az alapanyag tömege a kúpban (Ma):

M a = M − M ha = M −

Mc
100

(4.)

A kiszorított alapanyag tömege (Mka):
M c

M ka = M o − M a = M o −  M −

100 


Mo

(5.)

üres kúp tömege [g]

A fenti összefüggésekből:

f =

M ka
M ha

M c

Mo − M −

Mo − Ma
100  100 M o − (M O − M )

=
+1
=
=
Mc
M ha
Mc
100

(6.)

A kiszorítási faktor ismeretében a szükséges alapanyag mennyisége (Ma):
M a = M o − M ha f
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(7.)

13. fejezet: Félszilárd gyógyszerformák technológiája
Több hatóanyag esetén:
M a = M o − ( M h 1 f 1 + M h 2 f 2 + ... + M h n f n )

(8.)

A kiszorítási faktor meghatározásával végzett elővizsgálattal tehát a
kúpmasszának olyan hatóanyag-koncentrációját kell biztosítanunk, amellyel elérjük,
hogy az adott térfogatú kúpban a megfelelő tömegű hatóanyag kerüljön.
A kúpok formához tapadásának elkerülése végett, a kúpforma belsejét célszerű
előzetesen parafinnal vékonyan bekenni.
A végbélkúpok szilárd, egyadagos gyógyszerkészítmények. Formájuk, méretük és
állományuk révén alkalmasak a rektális felhasználásra. A felnőtt kúpok általában 2-3 g,
míg a gyermekkúpok tömege 1-1,5 g. A készítendő kúpok mennyiségétől függően egyvagy többsoros kúpformákat alkalmazhatunk.

13.16. ábra
Különböző tömegű kúpok öntésére szolgáló egysoros öntőformák

13.17. ábra
Négysoros kúpkiöntő és segédeszközei
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A meleg, olvadt állapotban levő anyagot az egyenletes anyag eloszlás érdekében,
különösen szuszpenziós kúpok esetén, a formába öntés alatt is folyamatosan keverni
kell.

13.18. ábra
Kúpöntés a gyógyszertárban
Az olvadék lehűlésével, szól-gél átalakulással érhető el a kúpok megszilárdulása.
A hűtést szobahőmérsékleten, vízátáramoltatással végezzük. Szuszpenziós kúpoknál a
leülepedés elkerülése végett gyorsabb hűtés lehet indokolt. A túl gyors hűtés, illetve a
túl alacsony hőmérsékletű hűtőközeg alkalmazása, rideg állományú (repedezett, könynyen törő) kúpokat eredményezhet.
A megdermedt felesleges anyagot a kaparókés segítségével távolítjuk el.

13.19. ábra
Hűtés után a felesleg eltávolítása
A kihűlést követően a forma óvatos szétnyitása után vehetők ki a kúpok.
Nagyobb mennyiségű kúp öntésekor szabályozható hőmérsékletet és az olvadék
állandó keverését biztosító berendezést használunk, amely az öntés alatt is homogénen
tartja az anyagot. A nagyobb keverési hatékonyság elérésére egy központi tengelyen
több keverőt is elhelyeznek (emeletes keverő).

252

13. fejezet: Félszilárd gyógyszerformák technológiája

13.20. ábra
Középüzemi Erweka típusú kúpöntő készülék működési elve
A kiöntő nyílás alatt öntőforma vagy öntőformák az egyenletes töltésnek megfelelően, vízszintesen mozgathatóak.

13.21. ábra
Kúpok formába öntése laboratóriumi és középüzemi gyártáskor
Erweka típusú készülékkel
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8. film: Kúpöntés Erweka készülékkel
Hűtés után a megdermedt kúpok kitoló rúddal vagy formához tartozó rollerrel felülről kissé megnyomva mozdíthatók meg, ami a könnyebb eltávolításukat is lehetővé
teszi.

13.22. ábra
Kúpok hűtés utáni eltávolításának előkészítése rollerezéssel
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13.23. ábra
Kúpok kivétel előtt, az öntő forma szétnyitása után
A gyógyszeriparban alkalmazott kúpöntő gépsorok 10 000 db/óra kúp gyártására
is képesek, szakaszos vagy folyamatos üzemmódban.

13.24. ábra
Ipari kúpkészítő gépsor
A kúpokat mechanikai védelmük és tisztaságuk megőrzése érdekében egyenként
csomagoljuk. Ipari méretekben úgy gyorsítják a gyártást, hogy a kúpokat közvetlenül
olyan műanyagformába öntik, ami a kihűlést követően egyúttal tároló tartályként is
szolgál.
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13.25. ábra
Kúpok műanyag csomagolásban

13.3.

Hüvelygolyók, hüvelykúpok készítése

A nőgyógyászati kezelésekben alkalmazhatók a hüvelyben megolvadó vagy feloldódó
gyógyszerkészítmények. Formájuk szerint megkülönböztetünk golyót (globulus),
hengert (globulus longiformes) és mandula alakú (ovulum) hüvelyi készítményt. A
hüvelykúpok, hüvelyhengerek, hüvelygolyók a testüregben megolvadó, a testedvekben
feloldódó félszilárd gyógyszerkészítmények, amelyek a hatóanyagot szuszpenziós,
oldatos vagy emulziós formában tartalmazzák.

13.26. ábra
Hüvelygolyó forma
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13.27. ábra
Hüvelyhenger forma
A hüvelykúpok félszilárd, egyadagos gyógyszerkészítmények. Formájuk sokféle
lehet, de rendszerint mandula alakúak, és méretük és állományuk révén is alkalmasak a
hüvelybe juttatásra. A kúpmassza vízben oldható, illetve diszpergálható vagy a testhőmérsékleten megolvadó.

13.28. ábra
Hüvelykúp forma

13.4.

Gyógyszeres pálcikák készítése

A gyógyszeres pálcikák (styli) egy vagy több hatóanyagot tartalmazó, lokális
alkalmazásra szánt, rúd- vagy kúpalakú készítmények. A hatóanyag (ok) alkothatják a
gyógyszeres rudat önmagukban, de jelen lehetnek megfelelő vivőanyagban oldott vagy
diszpergált állapotban is. Vivőanyagként testhőmérsékleten feloldódó vagy megolvadó
anyagokat alkalmaznak. Préseléssel vagy öntéssel állíthatók elő. Sérült nyálkahártya
esetén vagy a sebek kezelésére szánt pálcikáknak sterileknek kell lenniük.
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13.5.

Szilárd diszperziók

Szilárd diszperziók előállításakor a megolvasztható segédanyagot, polimert (mátrix
anyagot), a készítés céljának megfelelően kell megválasztani. Gyorsított hatóanyagleadás érhető el hidrofil mátrixban történő oldással, diszpergálással. Hidrofób mátrixban
szuszpendált hatóanyaggal hosszan tartó, lassú kioldódású szilárd diszperziót
készíthetünk.

13.6.

Extrudálás

Az extruder megolvasztott anyagok keverésének és formálásának egyik korszerű
eszköze. A berendezést a gyógyszertechnológiában olvasztható segédanyagok
felhasználásával, szilárd diszperziók készítésére, és pelletezés, tablettázás előkészítő
műveleteként alkalmazhatjuk. Az extruder-csiga fűthető hengerben, vízszintes tengely
körül forog, és folyamatos keverés mellett továbbítja a hatóanyag olvadék-diszperzióját.
A megolvasztott anyag ezáltal tengelyirányú mozgásra kényszerül. A henger végét az
extruder-fej zárja le. Ennek nyílásain keresztül távozik a henger alakú lehűlő és
megszilárduló termék, az extrudátum, amely megszilárdulva további felhasználásra (pl.:
pelletezésre, préselésre), a hozzáillesztett vágó berendezéssel megfelelő méretűre
aprítható.

13.29. ábra
Extruder
Kérdések
1.) Milyen összefüggéssel határozható meg a fázisátalakuláshoz szükséges hő?
2.) Hogyan és milyen célból határozzuk meg a kiszorítási faktort?
3.) A keverés során milyen irányú mozgást végez a planetáris keverő?
4.) Milyen technológiai feladatok végezhetők a háromhengerművel?
5.) Hogyan készítünk kúpot Bougie készülékkel?
6.) Milyen előnyökkel rendelkezik a középüzemi Erweka típusú kúpöntő alkalmazása?
7.) Milyen teljesítményre képesek a gyógyszeriparban alkalmazott korszerű kúpöntő
gépsorok?
8.) Milyen technológiai feladatoknál alkalmazható az extruder?
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14. Kivonás
Az extrakció műveletét a vegyipar és a gyógyszeripar számos területén alkalmazzák.
A kivonás (extrakció) alatt folyadékból, félszilárd vagy szilárd anyagból, egy vagy
több komponens eltávolításának, kinyerésének műveletét értjük.
A kivonás művelete gyógynövény kutatás és a fitofarmakonok kinyerésének, illetve gyógynövényalapú készítmények gyártásának fontos lépése, mivel a gyógynövényekből előállítható készítmények hatékonysága az egyes alkotórészek kivonásával növelhető.
A növényeket már ősidők óta használják gyógyításra. A fennmaradt kínai és
egyiptomi írásos emlékek szerint Kr.e. 3000 óta alkalmaznak gyógynövényeket gyógyászati célokra. A kutatások szerint ugyanarra a célra, a világ különböző részein, az emberek gyakran azonos vagy hasonló növényeket használtak.
A drog természetes eredetű gyógyszert jelent, ami a német trocken (száraz) szóból
származik, utalva arra, hogy többnyire szárított növényi részt, részeket használtak. A
drogok fontos hatóanyagokat (pl.: szalicilsav, C-vitamin) szolgáltatnak, de segédanyagként is felhasználhatók (pl.: kakaóvaj, sellak, agar).
A növényi és állati drogok, teák, teakeverékek ezért a legrégebben alkalmazott
gyógyszerek közé tartoznak és évezredes tapasztalatok alapján alakultak, bővültek azok
az ismeretetek, eljárások, amelyek a modern kori gyógyszertechnológia fejlődését is
megalapozták.
A középkorban a gyógyszerészek vagy közvetlenül értékesítették a drogokat vagy
valamilyen feldolgozás után, már készítmény, gyakran kivonatok formájában.
A hagyományos népi gyógyászatban, a gyógynövényeket házilag készített gyógyszerformában (gyógytea, szeszes-vizes kivonat, tapasz, kenőcs stb.) jelenleg is használják. A gyógyszertári gyógyszerkészítésnek is fontos részét képezi a megfelelő minőségű, természetes eredetű ható- és segédanyagok alkalmazása.
A XIX. század elején az analitika és a kémia fejlődésével azonosították és módosították ezeket az anyagokat, nagyobb mennyiségek gyártására totál-szintézisüket is
megoldották.
Az ipari méretű gyógyszergyártás és a szintetikus hatóanyagok XX. század eleji
térnyeréséig, ezek a természetes eredetű anyagok képezték a gyógyszerkincs nagy részét.
A természetes anyagokat ma sem nélkülözheti a gyógyszeres terápia. A gyógynövények jelentős részéből egy vagy több hatóanyag kinyerése után állítanak elő korszerű
gyógyszereket.
A növényi drog a növényi gyógyszerek, növényi drogkészítmény a növényi eredetű
gyógytermékek szinonimája.
A növényi drogok származhatnak termesztett vagy vadon termő növényekből. A
növényi gyógyszerek lehetnek egész, darabolt vagy aprított növények, növényi részek,
moszatok, gombák vagy zuzmók.
A növényi drogkészítmények körébe tartoznak például a feldolgozott növényi részek, préselmények, a kivonatok, az illóolajok vagy azok a gyógynövényteák, amelyeket a felhasználás elősegítése céljából előzetesen megfelelő méretűre aprítottak és csomagoltak vagy kapszulákba töltés céljából elporítottak.
A terápiában a növényi drogokat feldolgozatlan vagy feldolgozott, esetenként friss
vagy szárított állapotban külsőleges vagy belsőleges adással használják fel. Folyékony,
félszilárd és szilárd készítményekben alkalmazhatók.
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A növényi drogok és növényi drogkészítmények pontosabb kémiai, hatástani, toxikológiai, klinikai farmakológiai, biofarmáciai tulajdonságai kevéssé ismertek. Elsősorban a terápiás tapasztalatok alapján alkalmazzák ezket a drogokat.
A terápia szempontjából fontos, és a gyógynövénykutatás egyik kiemelt feladata a
fitofarmakonok előállítása, az újabb biológiailag aktív frakciók és molekulák izolálása.
A növényi drogokból különböző eljárásokkal állíthatók elő a növényi drogkészítmények:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

kivonással,
desztillálással,
préseléssel,
frakcionálással,
tisztítással és
töményítéssel vagy
fermentálással.

A gyógyszertechnológiában számos hatóanyag kivonással nyerhető ki (pl.: különböző alkaloidok, illóolajok, szaponinok, szteroidok, flavonoidok, vitaminok, glikozidok,
keserűanyagok, cserzőanyagok). A kivonás során, az oldószertől, illetve az oldhatósági
viszonyoktól függően egy vagy több egyéb, kísérő anyagot is kivonhatunk, például
szénhidrátokat (keményítőt, cukrokat, pektint), viaszokat, gyantákat, zsírokat, fehérjéket, nyálkákat, enzimeket, színanyagokat (lásd: „Gyógyszeranyagok”. c.fejezet).
A kivonás műveletét igénylő gyakoribb gyógyszertechnológiai feladatok:
1.) anyagok tisztítása,
2.) anyagok kinyerése,
3.) anyagok elkülönítése.
A megfelelő terápiás hatás eléréséhez és a kivonás paramétereinek tervezéséhez,
fontos az egyes alkotórészek azonosításán kívül, az összetevők mennyiségének ismerete
is.
Az extrakció általában két- vagy többfázisú anyagátviteli művelet, amelynek célja
valamely értékes komponens kinyerése vagy a nemkívánatos alkotórész eltávolításával
az anyag tisztítása. Az extrakció után a kioldott anyagot tartalmazó oldatot extraktumnak, a visszamaradó oldatot raffinátumnak nevezzük.

14.1. ábra
Folyadék-folyadék extrakció
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Az elválasztás lényegében az anyagok fizikai tulajdonságainak (pl.: polaritás) különbségén alapul, ezért az oldószerek, oldószer összetételek tudatos megválasztásával a
kivonás szelektívvé tehető.
Az extrakciós műveletek tervezésének alapvető feltétele a fázisok egyensúlyi viszonyainak ismerete, mivel a folyamat során a fázisok polaritásának megfelelően a
komponens vagy komponensek a fázisok között megoszlanak, az egyik fázisból a fázishatáron keresztül a másik fázisba kerülnek, melynek következményeképpen megváltoznak a komponensek fázisonkénti mennyiségi arányai. Az anyagmérleg és a további
számítások szempontjából is fontos, hogy a komponensek összmennyisége eközben
nem változik.
A folyamat és a kialakuló egyensúly a Nernst-féle megoszlási hányadossal (k) jellemezhető. Eszerint, ha valamely anyag két, egymással nem elegyedő, de érintkező oldószerben oldódik, akkor az egyensúly beállta után az anyag a két oldatban az alábbi
összefüggés alapján oszlik meg:
k=

ce
cr

(1.)

ce a megoszló anyag egyensúlyi koncentrációja az extraktumban,
cr a megoszló anyag egyensúlyi koncentrációja a raffinátumban.
A megoszlási hányados függ az anyagi minőségtől és a hőmérséklettől, független
az oldott anyag mennyiségétől.
A fázisarány (f) kivonószer és az alapoldat illetve az extraktum és a raffinátum
tömegének aránya:
f =

me
mr

me
mr

(2.)

az extraktum tömege,
a raffinátum tömege.

A fentiekből számítható az extrakciós tényező (E), ami egyenesen arányos az adott
hőmérsékletre jellemző megoszlási hányadossal és a fázisaránnyal:
E = kf =

ce me
c r mr

(3.)

Mint említettük, a kivonószer megválasztása a kivonás folyamatában fontos szerepet tölt be. Az extraháló szerrel szemben támasztott általános követelmények az alábbiak:
1.) oldja szelektíven a kivonandó anyagot,
2.) a hordozó oldószer és az alkalmazott extraháló oldószer lehetőség szerint minél kevésbé oldódjon egymásban,
3.) ne hasson károsan az extraktumra,
4.) párolgási hője lehetőleg csekély, forráspontja alacsony legyen,
5.) ne legyen korrozív,
6.) ne legyen gyúlékony és robbanékony,
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7.) ne legyen toxikus,
8.) legyen olcsó, és visszanyerhető.
Az extrahálásnál elvégzendő fő feladatok:
1.) a leadó fázis és a felvevő oldószer intenzív érintkeztetése, összekeverése,
2.) megfelelő időtartam biztosítása, hogy az értékes komponens anyagtranszportja megtörténjen a fázisok között,
3.) az extrahálás során keletkezett két fázis, a raffinátum és az extraktum
szétválasztása.
Az extrakciós műveletek csoportosítása:
1.) folyadék-folyadék (F-F) extrakció esetén, mind a kiindulási anyag, mind
az oldószer folyadék halmazállapotú (szolvens extrakció),
2.) szilárd-folyadék (S-F) extrakció végzésekor, a kiindulási anyag összetett
szilárd anyag, és ennek oldható komponenseit vonjuk ki folyékony fázisú
extraháló szerrel,
3.) szuperkritikus extrakció a kiindulási anyag szilárd (esetleg folyadékelegy), az oldószer fluid állapotban lévő nagynyomású gáz.
A folyadék-folyadék típusú extrakció esetén az anyagátadás folyadékfázisban történik, két egymással nem elegyedő folyadék határfelületén keresztül. A folyadékelegy
valamely komponense vagy komponensei szelektív oldószer segítségével, megoszlás
alapján nyerhetők ki. Ebben a műveletben a megoszlásnak és a diffúziónak is fontos
szerepe van.
A folyadék-folyadék extrakció különösen akkor indokolt, ha:
1.) a kinyerendő komponens hőre érzékeny, magasabb hőmérsékleten bomlik,
2.) a folyadékelegy magas forráspontú,
3.) folyadékelegy kis koncentrációjú komponensét kívánjuk kinyerni,
4.) kicsi a forráspont-különbsége a szétválasztandó folyadékelegy komponenseinek,
5.) a desztilláció, rektifikáció során azeotróp elegy képződik.
A módszer gyógyszeripari szempontból is jelentős. Ha az a célunk, hogy egy több
komponensű elegyből, például egy biotechnológiai eljárás során a fermentléből kinyerjük (izoláljuk) az értékes komponenst, akkor ezt kivonással tehetjük meg. Ez lényegében koncentráló műveletnek is tekinthető, mivel eltávolítjuk például a vizet, mint hordozó oldószert és ezzel együtt megszabadulunk a sok, nagy mennyiségben jelen lévő,
vízben oldódó szennyezésektől is. Nagy előnye a kivonásos eljárások alkalmazásának,
hogy a hőérzékeny antibiotikumok (pl.: penicillin), magas hőmérséklettel járó műveletek (pl.: bepárlás) elkerülésével, kíméletes módon, bomlás nélkül, vonhatók ki a
fermentléből. Az extrakció rendszerint hatásosabb, ha kevés oldószerrel többször extrahálunk, mintha az egész oldószermennyiséget egyszerre felhasználnánk.
A fázisok kölcsönhatásának eredményeképpen a kivonási folyamat során az extraktumban nő a kivonat komponens(ek) mennyisége, a raffinátumban ugyanilyen menynyiségben csökken.
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A folyadék-folyadék extrakció a szilárd-folyadék extrakcióhoz hasonlóan lehet
szakaszos, és folyamatos. Ezek az extraktorok sűrűség-különbségen alapuló szétválasztással működnek. Szerkezetük és működésük alapján az alábbi csoportokba oszthatók:
1.) oszlop-extraktorok,
2.) centrifugális extraktorok,
3.) keverő-ülepítő extraktorok.
Az oszlop-extraktorokban ellenáramban mozgó nehéz és könnyű fázisok keveredését, és az anyagátadást terelőlemezekkel segítik. Az oszlop jobbos-balos egyforma
szegmenseket tartalmaz. Tovább növelhető az érintkező felületek nagysága, és az
extrakció hatásfoka, ha a folyadékoszlopot egyidejűleg keverővel is mozgatják.

14.2. ábra
Terelőlemezes oszlop-extraktor
A keverő-ülepítő extraktorok gravitációs szétválasztással, ellenáram elve alapján
működnek. Folyamatos üzemmódban a nehéz és a könnyű fázist, egymással szemben
áramoltatják, intenzív kevertetés után az emulziófázist az ülepítőben szétválasztják. A
folyamat főbb lépéseit, a fázisok visszavezetésével többször meg lehet ismételni.
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14.3. ábra
Keverő-ülepítő extraktor
Az extrahálást a gyakorlatban gyakran megnehezíti az emulzióképződés, ami elkerülhető felületaktív anyagok távoltartásával vagy ha az egyik oldatunk vizes fázis,
akkor pH változtatással rontható az emulzió stabilitása, máskor az ionerősség megnövelésével (pl.: só hozzáadásával) elérhető, hogy a vizes fázis kevésbé elegyedjen szerves
fázissal.
Az extraktumot és a raffinátumot nemcsak gravitációs ülepítéssel, hanem centrifugálással is elválaszthatjuk egymástól. A gravitációs szétülepítés gyakran nagyon nehéz, csaknem lehetetlen, ha a két folyadékfázis között nagyon kicsi a sűrűségkülönbség. Ilyenkor célszerű a centrifugális extraktorok használata.
A centrifugális extraktorok a legnagyobb hatásfokkal rendelkeznek. A fázisok
szétválasztását ekkor centrifugális erőhatások segítik, a folyadékokat áthaladásuk során,
többszörösen összekeverednek és szétválasztódnak, ezáltal az anyagátadás és a fázisok
szétválása gyorsabbá és teljesebbé válik.

14.4. ábra
A Luwesta-féle centrifugális extraktor működési elve
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A szupercentrifugák kis átmérőjű (45-150 mm) és nagy fordulatszámú (10 000 –
40 000 ford./perc) centrifugák. Más néven csöves centrifugának is nevezik őket. A folyadékszeparátorok is a szupercentrifugák közé tartoznak, amelyek fordulatszáma 5 000
– 10 000 fordulat percenként. A dob sugara 150 - 300 mm. Ezek a szeparátorok folyadékemulziók szétválasztására szolgálnak.
A szilárd-folyadék extrakció során a folyékony extraháló szerrel a szilárd fázis
(egy vagy több) alkotórészét kioldással a folyadékfázisba visszük át. A szilárd-folyadék
extrakció végzésekor a diffúziónak és gyakran az ozmózisnak is szerepe van. Az extrahálást ekkor gyakran melegítéssel segítjük elő, de figyelemmel kell lenni a kivonandó
anyag hőérzékenységére.
Az extrakció főbb lépései:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

érintkeztetés az extraháló szerrel,
duzzasztás,
kivonás,
elválasztás,
szilárd fázis újraextrahálása,
egyesített folyadékfázisból komponens kinyerése különböző elválasztási
módszerekkel (pl.: bepárlással).

Drogok hatóanyagtartalmának kivonásakor az oldószer kiválasztása a kivonandó
komponensek anyagi minőségétől függ. Az oldószer szelektivitása egy vagy több komponensre is vonatkozhat, és aszerint kell megválasztani, hogy mely komponensek kinyerése a cél.
A kivonás előkészítésekor szem előtt kell tartani, hogy viszonylag vastag és nehezen átjárható növényi sejtfalon keresztül rendszerint csak igen lassú, kis hatékonyságú
extrakció lehetséges, ezért célszerű a drog előzetes aprítása, a felület növelése. Megfelelő aprítással elérjük, hogy a kivonószer a sérült sejtekből gyorsan képes kioldani az extrahálandó komponenseket. A sértetlen sejtekből, a sejtfalon keresztül, a koncentrációgradiens hatására csak lassú, diffúziós folyamattal lehet kinyerni a komponenseket.
Növényi (ritkábban állati) drogok kioldódásának sebességét a diffúzió határozza
meg, ezért érvényes a Fick törvény:
A = DFt

A
D
F
1
cs
ct
t

cs − ct
l

(4.)

az diffundáló anyag mennyisége
diffúziós állandó
diffúziós felület
diffúziós réteg vastagsága
sejtlé koncentráció (hatóanyag koncentráció a sejtfalon belül)
töltőlé koncentráció (a kivonó folyadék töménysége)
kivonási idő

Az extrakció sebességét a hőmérséklet és a kivonó folyadék áramlási sebessége is
befolyásolja.
A növényi részekből, egy-egy szilárd/folyadék extrakció során általában számos,
akár több ezer komponens kivonása is megtörténhet, ami utólagos tisztítási műveleteket
is szükségessé tehet.
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Drogokból történő kivonáskor a sejten belüli folyadék (sejtlé) és a kivonó folyadék (töltőlé) koncentrációja (cs,ct) határozza meg a folyamatot és a diffúzió mindaddig
tart, amíg a koncentrációk ki nem egyenlítődnek.
A folyamat főbb lépései:
1. a kivonó folyadék behatol a sejtek belsejébe (cs > ct),
2. feloldódnak a sejtekben található anyagok (hatóanyag, kísérő anyagok)
(cs > ct),
3. a sejtekben keletkezett oldatból a koncentráció különbség hatására, a
komponensek a kivonó közegbe diffundálnak.
Az 1-3 lépés folyamatosan ismétlődik, de egyre kisebb koncentrációkülönbséggel, végül dinamikus egyensúly alakul ki (cs ≈ ct).
A kivonáshoz különböző (az EU által engedélyezett) oldószereket használhatunk,
például izopropil-alkoholt, etil-alkoholt, n-hexánt és etil-acetátot.
A szilárd-folyadék extrakció módszerei:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

áztatás,
turboextrakció,
vibroextrakció,
átáramoltatásos kivonás,
ellenáramú kivonás.

Az áztatás (maceráció) szakaszos, szobahőmérsékleten végzett kivonási művelet.
Ennek során a kellően felaprított drogot a növényi sejtfalak fellazítása, és a sejtek duzzasztása céljából átnedvesítjük (általában 10 percig tart). A kivonó folyadék mennyisége
rendszerint 5-10-szerese a drognak. A kivonat a növényi résztől több órai, napi állás,
áztatás után különíthető el. A kivonó folyadék párolgása elkerülésére az áztatást jól záró
edényben végezzük. A nyálkatartalmú kivonatokk általában félórás, szobahőmérsékleten végzett áztatással készülnek. A csipkebogyó tea elkészítéséhez, C-vitamin tartalmának megőrzése céljából, a drog 10-12 órás áztatása szükséges.
A kivonási idő általában a drog tulajdonságától függ, azaz minél puhább és vékonyabb, annál kevesebb idő szükséges.
A macerátum koncentrációja (c) a kivonószer térfogatának (V) függvényében az
alábbi összefüggés szerint változik:

c = coV k

c
co
V
k

a macerátum egyensúlyi koncentrációja
a drog kezdeti koncentrációja
az oldószer térfogata
anyagi állandó
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14.5. ábra
A macerátum koncentrációjának (c) változása
a kivonószer térfogatának (V) függvényében
A főzetek (decocta) és forrázatok (infusa) növényi drogok magasabb hőmérsékleten előállított vizes kivonatai.
Készítésük főbb lépései:
1.) az előíratnak megfelelő méretűre aprított drogot előzetes duzzasztással,
majd áztatással vagy áztatás nélkül, a megadott térfogatú kivonó folyadékkal lombikba töltjük, kis részletével átnedvesítjük. (A kivonószer ne
legyen forró, mert a sejtekben lévő fehérjék és kolloidális anyagok
koagulálnak, és ez akadályozza a kivonást.)
2.) az edényt Schulek-féle gőzfazékba helyezzük, és az előírt ideig hagyjuk a
gőztérben (forrázatot 20 percig, főzetet 40 percig).
3.) az előírt kivonási idő végeztével a főzeteket rögtön, még melegen kell leszűrni, a forrázatok azonban csak lehűlés után szűrhetőek.
Főzet készítése esetén a kivonás hosszabb ideig (a gőztérben tartózkodásig) tart,
de a szűréssel azonnal megszűnik. Forrázat készítésekor a gőztérből kikerülve a kihűlést
követő szűrésig még folytatódik.

269

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai

14.6. ábra
Schulek fazék
A hőérzékeny, bomlékony hatóanyagokkal rendelkező drogok esetében ajánlatos a
hideg úton történő kivonat készítése.
Egyes főzetekkel, illetve forrázatokkal egyenértékű készítmények megfelelő tinktúrákból hígítással, a krioszikkálással előállított száraz kivonatokból pedig oldással is
elkészíthetők.
A perkolálás alatt azt a kivonási módot értjük, amikor az oldószert az extrahálandó anyag permeábilis rétegén átáramoltatjuk. A perkolátoros extrakciót rendszerint szobahőmérsékleten, az előkészített (aprított) drog megfelelő idejű áztatásával kezdjük, ezt
követően megadott sebességgel engedjük le az extraktumot is tartalmazó kivonó folyadékot. Az átáramoltatás lehet szakaszos vagy folyamatos.
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14.7. ábra
Perkolátor
Turboextrakció alatt nagy fordulatszámú keveréssel (pl.: Ultra-Turrax segítségével) végzett kivonást értünk, ami nagymértékben képes meggyorsítani a diffúziót.
A vibroextrakció ultrahang segítségével végzett kivonás. Az ultrahang hatására
gyorsíthatjuk a sejtfal áteresztő képességét, ezáltal nő a diffúzió sebessége.
A Soxhlet típusú extrakciós készülék az oldószer többszöri, cirkulációs felhasználását teszi lehetővé. A készülék extrakciós hüvelyébe kell elhelyezni a drogot. Az oldószer forralását követően, gőzének kondenzációjával visszacsorog a drogra. Itt az oldószer kioldja a mintában levő oldodó komponenseket. A kivonó térben az oldószer menynyisége folyamatosan nő, majd egy idő után cserélődik, amikor az oldat térfogata eléri a
szivornya nyílásának szintjét és visszacsorog a gömblombikba. Ily módon a lombikban
gyűlnek össze a mintából extrahált komponensek, és a tiszta oldószer, a forralás hatására ismét visszajut az extraháló térbe. Az oldószer tehát folyamatosan gőzzé alakul és a
kondenzált tiszta oldószer, nagy koncentráció gradienssel újra extrahálhat. A teljes
extrakciós folyamathoz általában 15-20 óra szükséges. Az extrakció után, a gömblombik tartalmából az oldószert vákuum-desztillációval távolíthatjuk el.
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14.8. ábra
Labor méretű Soxhlet készülék
Az ipari berendezések közül említjük a diffúzőrt, amely szakaszos, a
perkolátorhoz hasonló elvű extrakciót tesz lehetővé. A könnyű töltés és az ürítés végett
az edény fedelei egyszerűen oldhatók. A felső fedél leemelhető, az alsó lebillenthető. A
betöltött szilárd anyag a perforált lemezből készült kúppaláston helyezkedik el és megtölti a hengeres diffuzőr testet. Az oldószert felülről vezetjük be, ami átszivárog a drogon, majd átfolyva a kúppalást perforációin, az alsó csonkon keresztül engedhető le.
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14.9. ábra
Diffúzőr
Keverős-ülepítő extraktort használnak olyan esetekben, amikor az extrahálandó
anyag apró szemcsés. A szilárd anyagot a berendezés fedelének megnyitásával, az extraháló oldószert pedig a bevezető csonkon át juttatják a berendezésbe. A szemcsék leülepedésének megakadályozására és a kivonás hatásfokának növelésére keverést kell
alkalmazni. Az extrakció végén a keverést megszüntetik, és a szemcsék az edényben
lévő szűrőfelületre ülepednek. Az extraktumot az oldatvezető csonkon keresztül, a szilárd maradékot a berendezés alján található ürítőn keresztül távolítják el.
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14.10. ábra
Keverős-ülepítő extraktor
A Bonotto extraktor folyamatos üzemű, ellenáramú szilárd-folyadék kivonást tesz
lehetővé. A szilárd anyag keverő segítségével mozog és lefelé, tálcáról tálcára hullik. A
berendezés aljáról csigás rendszer távolítja el az extrahált anyagot.
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14.11. ábra
Bonotto extraktor
A Bollman-féle extraktor folyamatos üzemű szilárd-folyadék berendezés, amelyben magas, függőleges kialakítású házban, ellipszis pályán, lánckerekes meghajtással
mozgatják a perforált falú szállító edényeket. A szilárd anyagot a garatból juttatják a
szállító edényekbe. A szilárd anyag adagolási oldalán, egyenáramban permetezik az
oldószert, a drogra, a másik oldalon viszont már ellenáram érvényesül, amikor szintén
felülről adagolják a gyűjtő tartályban összegyűlt, majd szivattyúval az extraktor tetejére
juttatott oldószert. Az extrahált anyag eltávolítása a kehelyből, a kényszerpálya tetején a
szállító edényekből kibillentéssel történik.

275

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai

14.12. ábra
Bollman extraktor
A Hildebrandt-extraktor U alakú, szállítócsigás rendszerű, az ellenáram elvén
működik. A berendezés három csőből és a bennük elhelyezett perforált lemezből készített csigákból áll. A szállítócsigák különböző sebességgel forognak, úgy, hogy a szilárd
anyag döntő részben az alsó, vízszintes szakaszán tömörül össze.
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14.13. ábra
Hildebrand extraktor
A Richter Gedeon Nyrt. (korábbi nevén a Kőbányai Gyógyszerárugyár) kutatócsoportja Szász Kálmán (1910-1978) gyógyszerész vezetésével jelentős gyógynövényextrakciós kísérleteket végeztek különösen a Vinca minor oldószeres extrakciójának
kidolgozása során, az 1950-es években. Takács István gépészmérnökkel egy új típusú
extraktort találtak fel, ami többféle növényi drogra is alkalmazható. A szilárd-folyadék
extraktort alakjáról, U-extraktornak nevezték el. A berendezéssel szilárd aprított őrlemények, növényi drogok hatóanyagának kivonása nagy hatékonysággal, az ellenáram
elvén, folyamatos üzemben végezhető.
A magyar kutatók között ki kell emelnünk Nyiredy Szabolcs (1950–2006) gyógyszerész akadémikusnak, a Gyógynövénykutató Intézet igazgatójának munkásságát, aki
az elválasztástechnika, növényanalitika és növénytechnológia nemzetközi hírű tudósa
volt.
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14.14. ábra
U-extraktor
A Rotocell- extraktorral a kivonás zárt térben, ellenáramban végezhető, a legtöményebb oldat a legfrissebben megrakott szitalemezről csorog le. A szilárd anyagot a
rekeszekben a billenthető szitalemezre viszik. A forgórész lassan forog a drogot tartalmazó rekeszekkel, miközben oldószer-permetezők alá jutnak. A rekeszekből az extrahálás után a szilárd anyagot az alsó álló rekeszbe ürítik, és onnan eltávolítják. Az oldószer
az alsó tartály rekeszeibe jut, ahonnan szivattyúkkal ismét visszajuttatják.
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14.15. ábra
Rotocell- extraktor
Más szétválasztási műveletekkel ellentétben (pl.: lepárlás, kristályosítás) az
extrakció általában nem vezet közvetlenül tiszta komponensekhez. Az extraktumból
csak további műveletekkel nyerhető ki a céltermék, gyakran töményítésre, tisztításra,
szárításra, az oldószertől való elkülönítésre van szükség.
Nagy mennyiségű szerves oldószer használatakor, újbóli felhasználásra, célszerű
az extraháló szert a raffinátumból regenerálással visszanyerni.
Az oldószermaradványoktól mentes kivonatok előállítására alkalmas módszer a
szuperkritikus fluid extrakció (SFE), ami általában jól helyettesíti a hagyományos kinyerési műveleteket, elsősorban a vízgőz-desztillációt és az oldószeres extrakciót.
A szuperkritikus extrakció gázok cseppfolyósításával nyert oldószerekkel valósítható meg. Ez esetben is érvényesek a hagyományos extrakció oldószer-kiválasztásának
főbb szempontjai (legyen olcsó, jó oldó hatású, de ne legyen toxikus, a termékre, környezetre káros hatású és tűzveszélyes).
A gázok nyomásának növelésével és hőmérsékletük csökkentésével elérhetünk
egy olyan kritikus hőmérsékletet és nyomás értéket, ahol a gáz cseppfolyósodik. Ha a
kritikus hőmérséklet fölé melegítjük az anyagot és a kritikus nyomásnál nagyobb nyomásnak tesszük ki, elérünk egy folyadék- és gázhalmazállapot közötti átmeneti állapotot, amelyben az anyag tulajdonságai nagyon hasonlítanak a folyadékok tulajdonságaihoz.
A szelektivitás szempontjából fontos, hogy az alkalmazott gázok többsége (széndioxid, metán, etán, dinitrogén-oxid stb.) apoláris, de segédoldószerek, például víz, metanol, etanol, aceton, hexán és egyéb szerves oldószer hozzáadásával a kivonószer öszszetétele módosítható.
A szén-dioxid gyógynövény-extrakcióhoz előnyösen használható, mivel alacsony
a kritikus hőmérséklete, ezért különösen alkalmas biológiailag aktív, hőérzékeny anyagok kinyerésére is. A hatóanyagok kivonása, azok átalakulása, ily módon bomlás nélkül, közel szobahőmérsékleten (31-60°C tartományban) valósítható meg. Az extrakció
végén a gáz halmazállapotú széndioxid a kivonatokból maradék nélkül eltávozik. A
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szén-dioxid alkalmazása, az oldószer választás általános szempontjainak teljesülése
mellett további előnyökkel is jár:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

nem káros az egészségre,
nem szennyezi a környezetet,
nem lép reakcióba a kezelt anyaggal,
nem tűzveszélyes és nem korrozív,
az extrakció után maradék nélkül eltávozik a termékből.

A szuperkritikus fluid extrakció alkalmazásának előnye, hogy viszonylag gyorsan,
hatékonyan, környezetkímélő módon, 30–120 perc alatt oldószermaradványoktól mentesen elvégezhető. Az extrakció a kívánt komponensekre nézve szelektívvé tehető és
csaknem 100%-os kinyerési arányt eredményezhet. Hátránya a hagyományos eljárásokhoz képest a viszonylag nagy beruházási költség. Ezek az extraktorok általában szakaszos működésűek.
Extraháláskor a drogot az extraktor szűrőlapokkal határolt kivonó terébe helyezzük. A folyékony szén-dioxidot tartalmazó tartályból a hűtött vezetéken keresztül adagolószivattyú segítségével juttatjuk a szuperkritikus állapotban levő kivonószert az
extraktorba, melynek köpenyében levő csőkígyón keresztül biztosítjuk a megfelelő hőmérsékletet. A kivonás során az oldott anyagokban feldúsult oldószert a szeparátorba
vezetjük, ahol a beállított nyomás hatására az oldott anyag elválasztható az oldószertől.
Több szeparátor alkalmazása esetén a nyomás szabályozásával az extraktum frakcionálására is lehetőség van.
Az oldószer kioldja az extraktorban található drogból az oldható komponenseket.
Az oldat ezután nyomáscsökkentő szelepen és hőcserélőn keresztül jut el az első szeparátorba, ahol a beállított nyomás függvényében az oldott anyag és az oldószer részlegesen vagy pedig teljes mértékben elválik egymástól. Tehát a két szeparátorral és a megfelelő nyomásértékek beállításával lehetőség nyílik a kivonatok frakcionálására is. A folyamat végén a tiszta szén-dioxid lehűtés után visszanyerhető, és ismét felhasználható.

14.16. ábra
Szuperkritikus szén-dioxidos extrakció
Kérdések
1.) Mit értünk kivonás alatt?
2.) Milyen módszerekkel állíthatók elő a növényi drogkészítmények?
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3.) Mit nevezzünk extraktumnak és raffinátumnak?
4.) Melyek az extraháló szerekkel szemben támasztott általános követelmények?
5.) Hogyan csoportosíthatjuk az extrakciós műveleteket?
6.) Milyen esetekben indokolt a folyadék-folyadék extrakció?
7.) Milyen elv alapján működnek a keverő-ülepítő extraktorok?
8.) Melyek a szilárd-folyadék extrakció főbb módszerei?
9.) Milyen elv alapján működik a Soxhlet készülék?
10.) Milyen elv alapján működik az U-extraktor?
11.) Hogyan végezhető a szuperkritikus fluid extrakció?
Irodalom
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15. Sajtolás
A gyógyszertechnológiai művelettan egyik sajátossága, hogy különbséget teszünk a
sajtolás és a préselés között. A sajtolást az elválasztási, a préselést pedig a formaadó
műveletek közé soroljuk, mivel préselést elsősorban szilárd gyógyszerkészítmények,
tabletták előállítására szolgál.
A sajtolás műveletét leggyakrabban növényi anyagokból származó galenikumok
készítésekor (pl.: tinktúrák) a szilárd és folyadék fázis elválasztására alkalmazzuk. A
sajtolás ebben az értelemben a sejtnedv és a zúzással feltárt sejtek nyomóerő hatására
történő szétválasztását jelenti.
Alkalmazására akkor van szükség, ha az anyagból az értékes rész ilyen módon kinyerhető. Abban az esetben, ha a folyadék fázisra van szükségünk, akkor mérlegelni
kell, hogy a sajtolás során kinyert anyag értéke nagyobb legyen, mint a befektetett munka, energia, idő ráfordításból eredő kiadások. A sajtolás műveletének megtervezésekor
azt is figyelembe kell vennünk, hogy csak addig szabad végezni, amíg esetleg más, további, nem kívánatos komponensek is megjelennének a kisajtolt folyadékban. Ha a szilárd fázist kívánjuk felhasználni, a sajtolást lényegében a folyadéktartalom csökkentése
céljából végezzük, és szárítási vagy a szárítást megelőző, azt elősegítő műveletként
értelmezhetjük.
A sajtolás alapfeltétele a térfogatcsökkentés, a tömörítés lehetősége. Mivel a folyadékok összenyomhatatlanok, a művelet csak akkor végezhető el, ha munka közben a
sajtolóból a folyadék eltávozhat.
A sajtolás hatásfokát (φ) a kisajtolt folyadék (mlé) és a sajtolandó anyag (mtöltet)
tömegének arányából számíthatjuk ki:

ϕ=

mlé
100 %
mtöltet

(1.)

A sajtolás hatásosságát befolyásoló tényezők:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

a sajtolandó anyag folyadék-tartalma,
a sajtolandó anyag szerkezete,
az alkalmazott nyomás nagysága,
a nyomás-növelés sebessége,
az alkalmazott nyomás időtartama.

Általában laza szöveti szerkezetű drogokat nagyobb sebességgel, tömörebb konzisztenciájú anyagokat lassabban célszerű sajtolni.
A nyomás létrehozása alapján megkülönböztetünk kézi és gépi erővel működő
sajtolókat. Előbbiek elsősorban kisebb mennyiségű anyag sajtolására szolgálnak, utóbbiak üzemi méretekben alkalmazhatók. Ezek lehetnek:
1.) mechanikus,
2.) hidraulikus és
3.) pneumatikus típusú berendezések.
A sajtolók lehetnek szakaszos vagy folyamatos üzeműek.
A mechanikus sajtolók a szükséges nyomóerőt különféle szerkezeti megoldások
útján fejtik ki, eszerint megkülönböztetünk többek között csigás, penumatikus és hidraulikus sajtolókat.
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A kosaras sajtoló a kézi erővel működtethető csigás sajtolók közé tartozik,
amelynek fő jellemzője a gépállványon átmenő, meredek emelkedésű csavarorsó, amely
az erő kifejtését szolgálja. A kisajtolt folyadék a drogot körülvevő perforált hengerpaláston keresztül távozhat.

15.1. ábra
Kosaras sajtoló
Az etázssajtoló választólemezei közé kerül a kipréselendő anyag. Az egyes etázsok csomagjaiban a nyomás egyenletesen terjed tovább. A kisajtolt folyadék a hornyokon át folyik ki központi gyűjtőbe.

15.2. ábra
Etázssajtoló
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A csigás sajtoló gépi, az előbbieknél nagyobb erő kifejtésére képes, forgási sebessége szabályozható. A berendezés szakaszos és folyamatos üzemmódban is működtethető.

15.3. ábra
Csigás sajtoló
A pneumatikus és hidraulikus sajtolók központi része a munkahenger, amely lényegében egy energia átalakító eszköz, melyben a munkahengerbe áramló közeg nyomási energiája alakul át sajtoló erővé. A pneumatikus sajtolók gyakran csak kisebb erők
kifejtésére alkalmasak, mivel a sűrített levegő összenyomható, de a munkahenger kialakítása egyszerűbb, olcsóbb, és nagy sebességekre képes.
A hidraulikus sajtolók jóval nagyobb erők kifejtésére alkalmasak, mivel a hidraulika-olaj nem nyomható össze, viszont mozgási sebessége kisebb a pneumatikushoz
képest.
Bramah sajtolóval hidraulikus úton fejtünk ki nyomást az anyagra, amelyből a
felszabaduló nedvesség távozik. Ez a sajtoló azon a működési elven alapul, hogy zárt
rendszerben, egy kis átmérőjű vezérlő dugattyúval nyomást fejtünk ki a folyadékra, akkor ez a nyomás hat a nagy átmérőjű munkadugattyúra, ami a folyadék térfogatával
arányos mértékben mozdul el. Kis működtető erővel ily módon nagy munkanyomást
lehet elérni. Az eljárás végén, nyomáscsökkentés után távolítható el a „pogácsa”, a maradék anyag és új anyaggal tölthető meg. A művelet, a folyadék összenyomhatatlansága
miatt csak úgy valósítható meg, ha a kisajtolt folyadék folyamatosan el tud távozni a
rendszerből.
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15.4. ábra
Bramah sajtoló
A Bramah sajtolóban, a vezérlő és a munka hengerben keletkező nyomás:

P1
P2
F1
F2
A1
A2

P1 =

F1
A1

(2.)

P2 =

F2
A2

(3.)

nyomás a vezérlő hengerben
nyomás a munka hengerben
erő a vezérlő hengerben
erő a munka hengerben
dugattyú felülete a vezérlő hengerben
dugattyú felülete a munka hengerben

Pascal törvénye alapján a Bramah sajtolóban, a folyadék a nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed tovább, ezért:

P1 = P2 = P

(4.)

A térfogatváltozás értékek a vezérlő és a munka hengerben:

ΔV1
ΔV2
h1
h2

∆V1 = A1h1

(5.)

∆V2 = A2 h2

(6.)

térfogatváltozás a vezérlő hengerben
térfogatváltozás a munka hengerben
dugattyú elmozdulása a vezérlő hengerben
dugattyú elmozdulása a munka hengerben
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A folyadék összenyomhatatlansága miatt a térfogatváltozás mindkét hengerben
azonos:

∆V1 = ∆V2

(7.)

A1h1 = A2 h2

(8.)

ezért

Ebből a dugattyú elmozdulása a munka hengerben:
h2 =

A1
h1
A2

(9.)

A sajtolandó anyagra, a munkahengerben kifejtett erő (F2):
F2 =

A2
F1
A1

(10.)

A hidraulikus sajtolóval munkát nem, de a kisebb elmozdulással nagyobb erőt
nyerünk:
F2 =

h1
F1
h2

(11.)

Kérdések
1.) Mit értünk sajtolás alatt?
2.) Hogyan határozhatjuk meg a sajtolás hatásfokát?
3.) Milyen sajtoló berendezéseket különböztethetünk meg a nyomás létrehozása szempontjából?
4.) Milyen elv alapján működik a Bramah sajtoló?
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16. Kristályosítás
Gyógyszeralapanyag kincsünk legnagyobb része kristályos anyag, ezért jelentős a
kristályosítás műveletének ismerete, amely hozzásegít a gyógyszertechnológiai
szempontból is megfelelő paraméterekkel rendelkező kristályok előállításához.
A kristályosítás során folyadék halmazállapotú komponenselegyből szilárd halmazállapotú anyagot nyerünk ki.
A kristályosítási folyamat műveleti paraméterei meghatározzák a kristályoknak
azokat a fizikai (pl.: kristályvíz tartalom, tapadás, habitus, kristályforma, szemcseméret), kémiai (pl.: tisztaság, stabilitás), technológiai (pl.: gördülékenység, préselhetőség)
és biofarmáciai (pl.: oldhatóság, felszívódás) jellemzőit, amelyeket figyelembe kell
venni a készítmények tervezése során. A készítmény típusától, a felhasználás céljától, a
hatóanyag-leadás módjától függően (pl.: lassabban vagy gyorsabban oldódó és/vagy
felszívódó készítmény), a kristályos alapanyagok minőségi paramétereit a szemcseméret, kristály-habitus, kristályforma és szolvatáltság szempontjából is optimalizálni kell.
Gyógyszerkészítmények gyártásának ezért fontos feltétele a kristályok minőségi paramétereinek gyártási sarzsonkénti reprodukálhatósága, azonossága.
A kristályok tulajdonságai jelentős szerepet töltenek be a különböző gyógyszerkészítmények gyártásakor:
1.) oldat típusú készítmények (pl.: oldatok, cseppek, injekciók, infúziók) esetén
1.1.) hőmérsékletváltozás következtében csökkenhet az oldott anyag
oldhatósága, ami új fázis keletkezését, kristályosodást, polimorf átalakulást okozhat,
1.2.) megváltozhatnak a koncentráció viszonyok (pl.: oldószer párolgás
hatására kiválás következhet be),
1.3.) hosszabb ideig történő tárolás során átkristályosodás is lehetséges,
2.) szuszpenziók tárolása során
2.1.) kristálynövekedés okozta, a tervezettől eltérő szemcseméret és
szemcseméret eloszlás miatt gyorsabb ülepedés és megváltozott
felszívódás,
2.2.) átkristályosodás, és a tervezettől eltérő szemcseméret, szemcseméret eloszlás, kristályszerkezet, megváltozott felszívódást eredményezhet,
3.) kenőcsök esetén
3.1.) oldatos kenőcsökből az oldott anyagok kikristályosodhatnak, kiválás következhet be,
3.2.) szuszpenziós típusú kenőcsöknél átkristályosodás, szemcseméret
változás fordulhat elő, ami irritációt okozhat, módosíthatja a felszívódást,
4.) kúpok
4.1.) oldatos kúpok esetén kristálykiválás,
4.2.) szuszpenziós kúpok gyártásakor a szuszpendált részecskék szemcsemérete befolyásolhatja a hatóanyag eloszlását a kúpban,
5.) mikrokapszulázott kristályok előállítására az izometrikus kristályok alkalmasak,
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6.) tablettázás során
6.1.) a kristályméret, kristályforma megváltozásával változhatnak a préselési tulajdonságok,
6.2.) a tabletták tárolásakor kristálykiválás, átkristályosodás következhet
be, ami megváltoztathatja a készítmény biofarmáciai tulajdonságait.
A kristályt olyan szilárd testnek tekintjük, amelynek elemei (ionjai, atomjai, molekulái) háromdimenziós rendezettségben, ún. térrács alakzatban rendeződnek. Ellentétben az amorf anyagokkal, amelyek a teljesen rendezetlen belső felépítésű anyagok
közé tartoznak.
A kristályok szabályos, rendezett szerkezetének térbeli leírását matematikai modell segítségével, a térráccsal adjuk meg, eszerint a térrács kiterjedés nélküli pontok
(rácspontok) szabályos, végtelen kiterjedésű rendje a térben.
A kristály térrács szerkezettel rendelkező szilárd anyag, amely egyes sajátságait
tekintve anizotrop, homogén diszkontinuum.
Anizotróp, mert a kristályok mindig iránytól függő tulajdonságokat mutatnak.
Diszkontinuum, mert a kristályt alkotó atomok közt nagy távolság van, tehát a térkitöltés hézagos, megszakadó.
A kristályhabitus a kristály alakja, külső megjelenési formája, a gyógyszertechnológiában különösen a préselhetőséget, gördülési, folyási tulajdonságot, biofarmáciai
oldalról közelítve a biológiai felhasználhatóságot befolyásolhatja.
Habitusuk alapján a kristályok lehetnek:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

izometrikus,
tűs,
oszlopos,
táblás vagy
lemezes alakúak.

16.1. ábra
Kristály-habitusok
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Euler összefüggést állapított meg a kristály lapjainak, csúcsainak és éleinek száma
között:

l + cs = é + 2

(1.)

l
a kristály lapjainak száma
cs a csúcsainak száma
é az éleinek száma
Az elemi cella fogalmát August Bravais francia fizikus vezette be. Az elemi cella
rendelkezik a teljes rácsszerkezet tulajdonságaival és szimmetriaviszonyaival, ezért a
kristályrács legkisebb részének tekinthető, amelynek a tér három irányában való párhuzamos eltolása (transzlációja) által elvileg felépíthető a kristály.

16.2. ábra
Az elemi cella
Egy rácspontot origónak választva, a többi rácspontba transzlációval juthatunk az
alábbi összefüggés szerint:




t = n1 a + n2 b + n3 c


t
  
a ,b ,c
n1,n2,n3

(2.)

transzláció
az origót a szomszédos rácspontokkal összekötő transzlációk
egész szám

Az elemi cella térfogata (V) az elemi cella éleinek hossza (a,b,c) és a bezárt szögek (α,β,γ) alapján:

V = abc ( 1 − cos 2 α − cos 2 β − cos 2 γ + 2 cos α cos β cos γ )

(3.)

Bravais megállapította, hogy ha a kristályrács felépítésében csak azonos tömegpontok vesznek részt, akkor elméletileg 14-féle elemi cella lehetséges. A 14 féle cella
használatával az összes lehetséges atomi elrendezés leírható, amelyek a 6 féle kristályállandóval, a 3 (a, b, c) élhosszal és a 3(α, β, γ) sarokpont körüli szöggel jellemezhető.

291

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai

16.3. ábra
Kristályrendszerek
Az összes lehetséges kristály 7 féle, a triklin, monoklin, rombos, tetragonális,
trigonális, hexagonális és a köbös alapszerkezetbe sorolható.

16.4. ábra
Hexagonális kristályok különböző habitussal
Számos elem és vegyület több kristálytani módosulatban is előfordulhat. Polimorf
kristályok azonos kémiai összetételűek, de eltérő szerkezetűek. Az izomorfia azonos
kristályszerkezet, de különböző kémiai összetételt jelent. A polimorf átalakulások általában reverzibilisek. Azokat a kristályokat, amelyek hasonló külső alakot és hasonló
belső felépítettséget mutatnak, izotíp kristályoknak nevezzük (pl.: NaCl, KCl). Az allot292
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rópia külső körülmények hatására (pl.: nyomás, hőmérséklet) eltérő kristályszerkezetű
módosulatokban való előfordulása.
Gyógyszerek forgalomba hozatalakor figyelemmel kell lenni az esetleges polimorf
módosulatokra. A polimorfia az elemeknek és molekuláknak az a sajátos tulajdonsága,
hogy különböző feltételek mellett egynél több kristályformát tudnak képezni. Ezek a
módosulatok egymástól eltérő fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek,
amelyek különböző vizsgálati módszerekkel (pl.: röntgen diffrakció, termikus vizsgálatok, spektroszkópiai módszerek stb.) jellemezhetők. A polimorf módosulatok képződése
a kristályosítási műveleti paramétereivel befolyásolható. A kristályformák a készítmény
előállítása, tárolása során egymásba átalakulhatnak, ami befolyásolhatja a gyárthatóságot, eltarthatóságot. Biofarmáciai szempontból az oldhatóság és az abszorpciós képesség megváltozása szintén súlyos következményekkel járhat. Különösen a nitrofurantoin,
kloramfenikol, különböző szulfonamid származékok, kalcium-karbonát kristályok hajlamosak polimorfiára.
A kristályosítás az a folyamat, melynek során a nemkristályos, folyadék halmazállapotú komponenselegyből (olvadék, oldat) szilárd halmazállapotú anyagot választunk
ki.
A kristályosítás célja lehet:
1.)
2.)
3.)
4.)

adott anyag kinyerése,
elválasztás más anyagoktól,
tisztítás,
a további műveletekhez szükséges és megfelelő kristályos forma adása.

Szilárd kristályos ható- és segédanyagok előállításakor a terméknek a minőségi
előírásoknak megfelelő kristályformával, habitussal, szemcsemérettel és kristályvíztartalommal kell rendelkeznie, mivel ezek a további technológiai feldolgozás feltételei.
A folyadékfázisból kiinduló kristályosítás lehet olvadék-vagy oldatkristályosítás.
Az olvadék-kristályosítás termikus szétválasztó művelet. Ezzel a módszerrel, oldószer hozzáadása nélkül lehetséges a kívánt tiszta komponenst előállítani, két- vagy
többkomponensű olvadékból, kristályos, szilárd fázis alakjában. A folyamat lényege,
hogy az olvadék hőmérsékletének megfelelő mértékű csökkenésével kezdődik meg kristálygóc képződés. A gócképződés sebessége a dermedéspont közelében a leggyorsabb.
A gócképződés általában annál nehézkesebb, minél nagyobb és bonyolultabb molekulák
épülnek a kristályba.
Az oldatkristályosítás akkor következik be, ha az oldat az adott hőmérsékleten a
kritályosítandó anyagra nézve túltelített. Az oldat túltelítettsége hűtéssel, bepárlással és
lecsapással érhető el.
Hűtés hatására akkor következik be a kristályképződés, ha elérjük, hogy az adott
hőmérsékleten az oldat koncentrációja eléri, illetve meghaladja a telített oldat koncentrációját. Ez a módszer akkor alkalmazható, ha a kristályosítandó anyag oldhatósága a
hőmérséklet csökkenésével jelentős mértékben csökken.
Bepárlással, úgy érjük el a telítettség állapotát, hogy az oldószer egy részét az oldott anyag mellől folyamatosan elpárologtatjuk, ezáltal az oldat egyre töményebbé, telítetté, majd az oldószer további távozásával túltelítetté válik és megindul a kristályképződés. A bepárlás elsősorban azoknak az anyagoknak a kristályosítására szolgál, amelyek oldhatósága a hőmérséklet változásától nem vagy alig függ.
Lecsapás alkalmazása esetén az oldott anyag oldószeréhez, az oldott anyagot nem
vagy alig oldó, az oldószerrel elegyedő oldószer adunk. Akkor használjuk ezt a módszert, ha az oldott anyag hőérzékeny, oldhatósága a hőmérséklet változásától alig függ,
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és találunk olyan lehetőleg olcsó, nem toxikus oldószer(eke)t, amelyek megfelelnek a
fenti követelménynek.
A kristályosítás folyamata jellegzetesen többlépcsős, és az egymást követő műveletek által meghatározott. Általában egyfázisú, többkomponensű (oldott anyag, oldott
anyagok, oldószer, oldószer elegy) rendszerből indulunk ki és az oldhatóság csökkentésével egy metastabil állapotot idézünk elő, amely fáziskiválással stabilizálódik.
A kristályosodás kezdetben apró kristályok megjelenésével, gócképződéssel indul,
majd kristálynövekedéssel folytatódik. Előfordul, hogy a rendszer túltelített állapotában
sem indul meg önmagától ez a folyamat, ekkor a rendszert ki kell mozdítani ebből a
nyugalmi állapotából, laboratóriumi körülmények között kristályosító üveg tál, üvegbottal való kapargatásával vagy beoltással. Ha az oldatot lassan hűtjük, nagy kristályok, ha
gyorsan hűtjük vagy intenzíven rázatjuk, kevertetjük, akkor inkább sok, apró kristály
keletkezik.

16.5. ábra
A kristályosítás folyamata
Telített az oldat, ha a kivált szilárd fázisban is jelenlevő oldott anyaggal egyensúlyban van, de ez az egyensúly a túltelített oldatban már nem áll fenn. Ostwald szerint
a telítési és túltelítési görbe egy metastabilis tartományt zár közre. A koncentrációhőmérséklet diagramon a labilis tartomány a túltelítési görbe felett, a stabil tartomány a
telítési görbe alatt található. A telítési görbe mutatja, hogy az oldatban dinamikus
egyensúly alakul ki, az időegység alatt keletkező kristályok tömege azonos az oldódó
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kristályok tömegével. A metastabil tartományban (Ostwald-Miers terület) a kristályképződés nem valószínű, de a meglévő szemcsék növekednek. A labilis tartományt a
spontán kristályképződés jellemzi, a gócképződés sebessége növekszik.

16.6. ábra
A telítési és túltelítési görbe
A kristályosítási folyamat kinetikája a gócképződés és a kristálynövekedés sebességével jellemezhető. A folyamat lefutása függ az oldat túltelítettségi fokától, a hőmérséklettől, a keverés intenzitásától, szennyeződések jelenlététől.
A kristályosodás sebessége az oldatban időegység alatt képződő gócok mennyiségének és a meglevő kristályok időegység alatti növekedésének együttes eredményeként
értelmezhető.
A kristályok mérete és méreteloszlása a kristálygócképződés és kristálynövekedés
sebességének viszonyától függ. Ha a kristálygócok keletkezésének sebessége (Vg)
a kristályok növekedésének a sebességéhez (Vkn) képest kicsi (Vg< Vkn), akkor kevés
góc keletkezik, és a folyamat a nagy kristályok keletkezésének irányában tolódik el. Ha
viszont a kristálygócok keletkezésének a sebessége nagyobb, mint a kristályok növekedési sebességéhez (Vg> Vkn) képest, akkor kis szemcseméretű kristályhalmazt kapunk.
A gócképződés lehet homogén, ha az oldatból a gócképződés túltelítettség miatt,
spontán következik be. A heterogén gócképződés szuszpendált idegen anyagok (pl.:
mechanikai szennyezés, oltókristály) vagy külső hatás eredményeképpen (pl.: keverés,
rázás) indul be. A két mechanizmus alapvetően különbözik egymástól.
A homogén gócképződési folyamat hajtóereje a túltelítés.
A gócképződés sebessége:

dn
= k g ( c − c m )i
dt
n
t
c
cm
kg
i

gócok száma,
idő,
oldat aktuális koncentrációja,
túltelített oldat koncentrációja,
gócképződési sebességi állandó,
empirikus paraméter.
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A diffúziós gócnövekedés sebessége:

dm
= k gn A( c − c f )
dt
m
t
kgn
A
c
cf

(5.)

kristály tömege,
idő,
a gócnövekedés sebességi állandó,
kristálygóc felülete,
oldat koncentráció,
koncentráció a kristály felületen.

A konvekciós gócnövekedés sebessége:
1
dm
A( c − c f )
=
1 1
dt
+
k κ

(6.)

az áramlásra jellemző állandó,
felületi reakciósebességi állandó.

k
κ

A kristályosítás végtermékének paraméterei függnek az átkristályosításhoz használt oldószerektől. A gyakoribb oldószerek, amelyekből önmagukban vagy elegyükből a
kristályosítás végrehajtható:









víz,
metanol,
etanol,
ecetsav,
aceton,
éter,
petroléter,
dioxán.

Ha a kristályosítást tisztítás céljából végezzük, akkor célszerű a gyors hűtés. A
lassú hűtéssel képződő nagy kristályok ugyanis oldószer maradványt, anyalúgot és további szennyeződéseket zárhatnak magukba. Tiszta, kevéssé szennyezett, nagy kristályok előállításához ezért, a tiszta oldószerrel kell a rendszert újra feloldani és kristályosítani. Ez az átkristályosítás művelete. Szükséges lehet a kristályok felületi tisztítása
(mosása) is, amihez olyan oldószer szükséges, amely nem oldja a kristályos anyagot, de
oldja a szennyezéseket.
A kristályosítási művelet végzésekor, a kristályosító berendezéstől, az oldószer
megválasztásától, a hőmérséklettől, a műveleti paraméterektől, általában az oldhatósági
viszonyoktól, illetve kristályképződést befolyásoló paraméterektől függően különböző
kristálymennyiséget és különböző méretű és minőségű (pl.: szennyezettségű, kristályvíz
tartalmú, kristályszerkezetű-polimorf módosulatú) terméket kaphatunk.
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A kristályosítás hozama az alábbi összefüggéssel adható meg:
R 100 m − S ( m old − E )


vm
M= 
100 − S ( R − 1 )

M
R
S
mvm
mold
E

(7.)

a kristályok végső tömege,
a hidratált oldott anyag molekulatömege/a vízmentes oldott anyag molekulatömege,
oldhatóság a művelet végső hőmérsékletén,
a vízmentes oldott anyag kiindulási tömege,
az oldószer teljes mennyisége a művelet elején,
a művelet során elpárologtatott oldószer mennyisége.

A kristályosító berendezések működhetnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

spontán,
hűtéssel,
bepárlással, elpárologtatással (hőközléssel),
vákuum alkalmazásával.

A kristályosító kádakban a hűtés természetes konvekcióval, atmoszférikus körülmények között, keveréssel vagy kevertetés nélkül, spontán és szakaszosan történik. Ezt
a módszert lassúsága, a hűtési paraméterek reprodukálhatatlansága miatt ipari méretekben ma már nem alkalmazzák.
A keverős kristályosítók és kaparóelemes kristályosítók alkalmazásakor a hőelvonás a kristályosító falán keresztül, a környező levegő által vagy folyékony hűtőközeg
áramoltatásával, duplikátor elv alapján történik. A beépített keverők és kaparó elemek
az oldat egyenletes lehűlését a kristályosító térben, a folyamat azonos feltételeit hivatott
megteremteni. A berendezés folyamatos üzemben is működtethető.

16.7. ábra
Keverős vagy kaparóelemes kristályosító
A nyitott duplikátoros kristályosítókban atmoszférikus körülmények között, a hűtés, a kevertetés sebességének szabályozásával, esetleg további kaparó lapátok beépítésével biztosítható a kristályok megfelelő szemcsemérete és szemcseméret eloszlása.
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16.8. ábra
Nyitott duplikátoros kristályosító
A zártrendszerű duplikátoros kristályosítók elsősorban bomlékony anyagok kristályosítására szolgál. Hőérzékeny anyagok esetén, a bepárláshoz szükséges hőmérséklet
vákuum alkalmazásával csökkenthető.
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16.9. ábra
Zártrendszerű duplikátoros kristályosító
A merülő hengeres kristályosító folyamatos üzemű, mivel az oldatot folyamatosan
adagoljuk a berendezésbe, és a kristályosítás szempontjából optimális hőfokon tartjuk.
A fűtést meleg vízzel vagy gőzzel végezhetjük. Az oldatba merülő hűtött henger palástjára kikristályosodó anyagot szintén folyamatosan kaparókéssel távolítjuk el. A módszerrel a reprodukálható paraméterek megteremtésével közel azonos szemcseméretű
kristályok állíthatók elő.

16.10. ábra
Merülő hengeres kristályosító
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A szuperkritikus fluidumok, melyeket gázok cseppfolyósításával nyerhetünk kristályosításnál is használhatók, nagyon szűk szemcseméret eloszlású, közelítőleg egyenletes szemcseméretű termékeket állíthatunk elő, ami pl.: tablettázás esetén lehet jelentős.
A nyomás-hőmérséklet állapotdiagramon látható, hogy a gázok nyomásának növelésekor, és a hőmérsékletük csökkentésekor elérünk egy olyan kritikus hőmérsékletet
és kritikus nyomás értéket, ahol a gáz cseppfolyósodik. Ha a kritikus hőmérséklete fölé
melegítjük az anyagot és a kritikus nyomásnál nagyobb nyomásnak tesszük ki, az anyag
homogén marad, és fluid állapot jön létre. Ez egy folyadék- és gázhalmazállapot közötti
átmeneti állapot, amelyben az anyag tulajdonságai nagyon hasonlítanak a folyadék tulajdonságaihoz.

16.11. ábra
Nyomás-hőmérséklet állapotdiagram
Attól függően, hogy a kristályosítandó anyag oldódik vagy nem oldódik a szuperkritikus állapotú oldószerben, kétféle eljárást különböztetünk meg.
A RESS (Rapid Expansion from Supercritical Solution) eljárás akkor használható,
ha a kristályosítandó anyag oldódik a szuperkritikus állapotú oldószerben. A kristályosítandó anyagot először a szuperkritikus oldószerben feloldják, majd az oldatot egy speciálisan kiképzett fúvókán keresztül permetezik. A nyomás ekkor hirtelen lecsökken, az
oldat az oldott anyagra nézve túltelítetté válik, ami szűk részecskeméret eloszlású, kisméretű részecskék kiválásához vezet.
A GAS (Gas-Antisolvent Recrystallization) eljárás olyan esetben használható, ha a
kristályosítandó anyag szuperkritikus oldószerben nem oldódik. Az anyagot először egy
folyékony oldószerben (pl.: metanolban) feloldják. Az oldathoz – antiszolvensként szuperkritikus oldószert adnak, amely gyorsan kicsapja az anyagot az oldatból.
A szuperkritikus fázisú reakciók további előnye még, hogy a termék az oldószertől frakcionált módon (fokozatos nyomáscsökkentéssel) választható el.
A kristályosítást rendszerint a kristályok anyalúgtól való elválasztása követi, amit
szűrés vagy centrifugálás követ, majd a szárítással fejeződik be
Speciálisan gyógyszertechnológiai célokból dolgozták ki a gömbkristályok előállítására (spherical crystallization) szolgáló eljárásokat. A gömb-kristályok elsősorban a
gördülékenység, folyási tulajdonságok, de a préselhetőség javítása, és az ízfedés szem-
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pontjából is jelentősek. Előállításukra alkalmas a szférikus agglomerációs és az emulzió-oldószer-diffúziós eljárás.
A szférikus agglomerációs (SA) eljárással kisméretű szferikus kristály agglomerátum szemcséket állíthatunk elő lecsapásos módszerrel, úgy hogy a kristályosítandó
anyag közel telített oldatát, keverés közben az anyagot rosszul oldó „oldószerébe” folyatjuk. A folyamat lényege, hogy a két folyadék elegyedjen egymással, és a közöttük
lévő kohézió nagyobb legyen, mint a kristályosítandó anyag és az eredeti oldószer közötti kohézió, ami kedvez a precipitációnak, és a kristályok felületén az agglomerizációt
elősegítő kötőhidak képződésének. A szférikus agglomerációt egy kis mennyiségű harmadik az ún. hídképző oldószer hozzáadása segíti elő. Például ezzel a módszerrel szalicilsav gömbkristályok állíthatók elő víz- etanol-kloroform elegyből.
Az emulzió-oldószer-diffúziós (ESD) eljárás esetében a kristályosítandó anyagot
egy oldószerben oldjuk, és ezt az oldatot diszpergáljuk egy nem elegyedő, a kristályosítandó anyagot nem, illetve rosszul oldó folyékony közegben, így emulzió keletkezik. A
komponenseket úgy kell megválasztani, hogy az affinitás a kristályosítandó anyag és
oldószere között erősebb legyen, mint a kristályosítandó anyag számára jó és rossz oldószer között. A kevertetés közben az emulzió cseppecskéből, az oldószer a határfelületen keresztül a külső fázisba kezd diffundálni. Az oldat a cseppekben ekkor fokozatosan
töményedig, ami végül kristályképződéshez vezet.
Kérdések
1.)

Hogyan definiáljuk a kristályokat?

2.)

Milyen szerepet töltenek be a kristályok a különböző gyógyszerformákban?

3.)

Hogyan jellemzi a kristályokat az Euler összefüggés?

4.)

Mi a polimorfia és az allotrópia fogalma?

5.)

Melyek lehetnek a kristályosítás céljai?

6.)

Milyen főbb lépésekből tevődik össze a kristályosítás folyamata?

7.)

Mit nevezünk Ostwald-Miers területnek?

8.)

Milyen összefüggéssel jellemezhető a gócképződés sebessége?

9.)

Milyen összefüggés írható fel a gócnövekedés sebesség jellemzésére?

10.)

Milyen összefüggéssel jellemezhető a kristályosítás hozama?

11.)

Hogy működik a merülő hengeres kristályosító?

12.)

Hogyan lehet gömbkristályokat előállítani?
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17. Szűrés
A szűrés olyan művelet, amellyel folyadékokból vagy gázokból elválasztjuk a bennük
levő eloszlatott részecskéket.
A szűrés az ülepítésnél általában költségesebb művelet, de előnye, hogy a sűrűségkülönbségtől függetlenül alkalmazható és tökéletesebb szeparációt tesz lehetővé.
A szűrőn átkerülő, megtisztított folyadékot szűrletnek, a szűrőn fennmaradó anyagot pedig szüredéknek vagy szűrőlepénynek, a szűrőeszközt vagy a szűrő anyagát szűrőközegnek nevezzük. A szűrési művelet végrehajtásakor gondoskodni kell a szüredék
szakaszos vagy folyamatos eltávolításáról.
A szűrési eljárást a kiszűrendő részecskék mérete szerint kell kiválasztani. A hagyományos makroszűréssel az 1µm-nél nagyobb, a membránszűréssel az 1µm-nél kisebb részecskéket különíthetjük el.

17.1. ábra
Részecskeméret és alkalmazható szűrési eljárások
A makroszűrés célja lehet:
 szilárd anyag kinyerése (pl.: lecsapással, kristályosítással),
 szűrlet kinyerése (pl.: anyag tisztítása a mechanikai szennyezésektől),
 levegő tisztítása (pl.: szűrt levegő előállítására, aszeptikus munkahely, tiszta tér levegő ellátására).
Az alkalmazandó makroszűrési eljárást, a szemcseméreten és a szemcseméret eloszláson kívül, a szűrendő szilárd anyag tulajdonságai határozzák meg.
A szűrést felületi vagy mélyszűréssel végezhetjük.
Makroszűréskor általában a szuszpendált részecskéket tartalmazó folyadékáram
iránya a szűrőrétegre merőleges.
Felületi szűréskor kezdetben a szűrőközeg a pórusméreténél nagyobb részecskéket tartja vissza, a kisebbeket átereszti. Ezek a szemcsék el is fedhetik a kapillárisok
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bejáratának nagy részét, sőt, ha valamennyi kapilláris bemeneti nyílása eltömődik a szűrési folyamat le is állhat. A szüredéket ilyen esetben el kell távolítani.

17.2. ábra
Felületi szűrés
Gyakoribb helyzet az, hogy a szűrés során a kiszűrt részecskék egyre növekedő
vastagságú réteget alkotnak, de megtartják áteresztőképességüket. Ekkor a szűrőfelületen a szilárd anyagból lepény képződik, ami a továbbiakban maga is szűrőrétegül szolgál. A szűrőlepény a kiszűrendő anyag legnagyobb szemcséiből kezd el felépülni, majd
erre ülepednek le az egyre kisebb szemcsék, ezáltal kialakul az a réteg, ami már alkalmas a finomabb részecskék kiszűrésére is. A szűrőréteg szerkezete tehát a szűrés szempontjából fontos tényező, és meghatározó módon vesz részt a szűrés folyamatában.
A szűrési teljesítmény az időegység alatt átáramló folyadék mennyiségével jellemezhető és a szűrési ellenállás növekedésével csökken.

304

17. fejezet: Szűrés

17.3. ábra
A szűrőlepény kialakulása az idő (t) függvényében
Homodiszperz rendszerek, a rosszabb térkitöltés, illetve nagyobb átmérőjű kapillárisok miatt általában gyorsabb szűrést tesznek lehetővé. A heterodiszperz részecskék
viszont jobban képesek kitölteni a teret, szűkebb keresztmetszetű kapillárisaival finomabb szemcsefrakciók kiszűrésére is alkalmasak, de lassíthatják a szűrést. Az ilyen típusú szűrés sajátossága az is, hogy a szűrőréteg szemcseméret eloszlása és térkitöltése
időben változik, ezért a tökéletesebb szűrés elérése céljából érdemes a szűrletet ismételten szűrni.
A felületi szűrés a gyakorlatban perforált lemezen, szitalemezen, drótszöveten,
szűrővásznon, filcen, szűrőpapíron keresztül hajtható végre. A szűrőlap elsődleges
funkciója tehát nem a teljes szűrés, hanem az, hogy lehetővé tegye a szűrőlepény kialakítását és megfelelő hordozó felületet biztosítson a kiülepedő szemcsehalmaznak, továbbá bírja el a vákuum vagy nyomásból eredő terhelést is.
Mélyszűrés (pl.: aktívszenes szűrés) esetén a szűrőközeg a pórusméreténél finomabb részecskék behatolnak a szemcsés vagy szálas szűrőközeg pórusaiba, csatornáiba,
majd itt tapadnak le. A részecskék a pórusok, kapillárisok járataiban az iránytörések
helyein, illetve a csatorna keresztmetszet változásának hatására halmozódnak fel, a tehetetlenségi és a felületi erők hatására rakódnak le. A felületen ekkor csak jelentéktelen
lepény képződik. Az igen finom szemcséket adszorptív módon a felületi, és kapilláris
erők képesek megkötni. A szűrés során a pórusok áteresztő keresztmetszete, porozitása
csökken és nő a szűrőközeg ellenállása.
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17.4. ábra
Mélyszűrés
A valós szűrési folyamatokban a fenti mechanizmusok gyakran keverednek, kezdetben a szűrő csak a nagyobb részecskéket tartja vissza, felületi szűrőként viselkedik és
a szűrlet még zavaros lehet. Később, ahogy a szűrőlepény kialakul és vastagodik, a
mélyszűrő mechanizmus kezd érvényesülni és az így a további szűrlet már fokozatosan
tisztul.
A szűrő teljesítménye a szűrési sebességgel (az időegység alatt átáramlott szűrlet
mennyiségével, V/t) jellemezhető.
A szűrési sebesség (vsz) az egységnyi szűrőfelületre (A) vonatkoztatva:
vsz =

1 dV
⋅
A dt

(1.)

Hagen – Poiseuille törvénye Newtoni folyadékokra érvényes és lamináris, súrlódásos, időben állandó áramlás esetén alkalmazható. Eszerint a szűrést felfoghatjuk olyan
áramlásnak, amely párhuzamos kapillárisokon keresztül történik és az átlagos sebesség
a maximális sebesség fele:
vátl

r

η
h

vmax r 4π∆p
=
=
2
8ηh

a kapilláris sugara,
a folyadék viszkozitása,
a kapilláris hossza.
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(2.)
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Darcy folyadékok áramlását vizsgálta szemcsés közegen keresztül, állandó nyo dV 
máson és megállapította, hogy a szűrési sebesség 
:
 dt 
A∆pl
dV
=B
dt
ηL

V
t
B
A
Δpl
η
L

(3.)

a szűrlet térfogata,
a szűrés ideje,
a szűrőréteg permeábilitási állandója,
szűrőfelület,
nyomásesés a szűrőrétegen,
a szűrlet dinamikai viszkozitása,
a szűrőréteg vastagsága.

A lepény ellenállását is figyelembe véve:

A∆pl
dV
=
αcV
dt
)
η ( Rm +
A
Rm

α
c

(4.)

a szűrőközeg ellenállása,
a fajlagos lepényellenállás,
a szűrendő anyag koncentrációja

Carman nevéhez fűződik a szűrés alapegyenlete:

∆pl A
dV
=
dt
 V

η  αc + R m 
 A

V

c
Rm
A

(5.)

a szűrlet térfogata,
egységnyi térfogatú szűrletből felhalmozódó részecskék tömege,
a szűrőközeg ellenállása,
szűrőfelület.

A fajlagos lepényellenállás (α):

α=

ε

ρsz
af

k (1 − ε )a f

ε 3 ρ sz

porozitás,
szilárd részecskék sűrűsége,
szemcsék fajlagos felülete.
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A Kozeny-Carman összefüggés szemcsehalmazon keresztüli lamináris áramlásra
érvényes. A modell szerinti permeábilitási állandó:

ε3
B=
2
2
k (1 − ε ) a f

ε3
∆p
dV
=
.
2
2
dt k (1 − ε ) a f ηli

ε

η
k
li
af

(7.)

(8.)

porozitás,
viszkozitás,
Kozeny-Carman állandó,
az szűrőlepény vastagsága,
szemcsék fajlagos felülete.

A szűrési eljárások lehetnek szakaszosak és folyamatos üzeműek. A gyakorlatban
a szűrési eljárásokat, a szűrés hajtóereje szerint az alábbi csoportokba oszthatjuk:
1.) hidrosztatikai nyomás (gravitációs szűrő),
2.) centrifugális erő (szűrőcentrifuga),
3.) a szűrőréteg kilépő oldalán létrehozott nyomáscsökkentés
(vákuumszűrő),
4.) a szűrőréteg belépő oldalán alkalmazott túlnyomás (nyomószűrés)
hatására végzett szűrés típusok
Gravitációs makroszűrők hidrosztatikai nyomással működnek, a szűrés hajtóereje
légköri nyomáson, a szemcsékre ható gravitációs erőből származik.

17.5. ábra
Gravitációs szűrés
A centrifugálás sűrűségkülönbségen alapuló, centrifugális erőtérben végrehajtott
szétválasztási művelet. Ha a centrifuga dob felülete perforált, akkor a centrifugális erő
hatására bekövetkező szűrést, ha nem perforált, akkor ülepítő centrifugálást végzünk.
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Ülepítésnél a részecskékre a nehézségi erő hat, centrifuga esetében az erő nagysága arányos a forgó rendszer szögsebességével. A centrifugális makroszűrők, ezért a
nagy fordulatszám következtében rövidebb idejű szűrést tesznek lehetővé.
Centrifugális erőtérben az m tömegű részecskére ható erő (Fc):
Fc =

v
m
r
g

mv 2
r

a dob kerületi sebessége,
a részecske tömege,
a dob sugara,
gravitációs nehézségi gyorsulás.

v = ωr =
ω
n

(9.)

2πn
r
60

(10.)

a dob szögsebessége,
fordulatszám.

mv 2 Gv 2 G  2πn 
Grn 2
=
= 
Fc =
r ≈
r
gr
gr  60 
900
2

G

(11.)

a részecske súlya

Centrifugális szűrésnél a szilárd fázis szűrőlepényt létrehozva, a köpeny belső felületére rakódik ki, a folyadék fázis pedig a centrifugális erő hatására áthalad rajta.

17.6. ábra
A centrifugális szűrők működési elve
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Kis térfogatú, nehezen szűrhető minták szűrésére alkalmasak a laboratóriumi centrifugális szűrők.

17.7. ábra
Laboratóriumi centrifugális szűrő
Ipari körülmények között használható berendezések között említhetjük az ingacentrifugákat, amelyeknek függőleges irányú tengelyét egy alapkeretbe ágyazzák és a
hajtómotort is külön erre szerelik fel. A centrifuga három ponton gömbcsuklós rudakra
van felfüggesztve, így a lengések közvetlenül nem terhelik a gépalapot. A perforált falú
peremes forgórészt a szűrlet befogadására kialakított gyűjtő köpeny veszi körül.
Veszélyességük miatt, mint általában minden centrifugát, csak különleges biztonsági intézkedések betartása mellett szabad csak működtetni. A centrifuga minden esetben csak zárt fedél és nyitott fékek esetén indítható el.
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17.8. ábra
Ipari centrifuga
Vákuum alkalmazásakor a szűrőréteg kilépő oldalán nyomáscsökkentéssel, szívó
hatással gyorsítjuk a szűrési folyamatot. Ekkor szűrő feletti nyomás (p1) nagyobb, mint
a szűrő alatti nyomás (p2), azaz p2 <p1.
A legegyszerűbb szűrőréteges szűrők a laboratóriumokban használt ún. nuccsok,
amelyek vákuummal működnek.

17.9. ábra
Laboratóriumi nuccs
A vákuumszűrők ipari körülmények között is jól alkalmazhatók.
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17.10. ábra
Szakaszos üzemű ipari vákuumszűrők működési elve
Ipari méretekben, folyamatos szűrésre alkalmazható a vákuumdobszűrő, amelynek
hengerpalástján keresztül történik a szűrés. A vízszintes tengely körül forgó henger a
szuszpenziót tartalmazó tartályba merül. Vákuum hatására a szuszpendált szemcsék a
dobszűrő palástjára tapadnak, amelyek moshatók és száríthatók, végül egy kaparó kés
távolítja el a kiszűrt anyagot. A henger belsejében a szűrlet a központi vezetékbe kerül,
ahonnan folyamatosan elvezethető.
A kialakuló rétegvastagság beállításánál figyelembe kell bevenni a szuszpenzió
szemcseméret eloszlását. Ennek oka az, hogy a szűrendő szuszpenziót kívülről befelé
szívja a berendezés, ezért a hengerpalástra először a kisebb részecskék rakódnak le, ami
viszont megnehezítheti a szűrést. Jól szűrődő (kevéssé heterodiszperz) szuszpenzió esetén a szokásos réteg vastagság 4-6 cm, rosszul szűrődő szuszpenziók esetén 1 cm alatti.
Célszerű ezért a szűrés ideje alatt is a szűrendő anyagot kevertetni.

17.11. ábra
Folyamatos működésű vákuumdobszűrő
Túlnyomásos szűrés esetén a szűrőréteg belépő oldalán túlnyomással gyorsítjuk a
folyamatot. p1 >p2, a szűrő feletti nyomás nagyobb, mint a szűrő alatti nyomás, ami
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lehet légköri nyomás is. A szűrőnek nemcsak a szűrőlepény súlyát, hanem a túlnyomásból eredő megterhelést is viselnie kell.

17.12. ábra
Szakaszos üzemű, túlnyomásos szűrők működési elve
A szűrésnél alkalmazott szűrőanyagok általában rostos, merevtestű és membránszűrő típusúak.
A rostos (szálas) szűrő anyagok közé sorolható a szűrőpapír, vatta, többrétegű
mull, szűrővászon szűrőkereten (tenaculum). A Seitz szűrőlapok térfogatának 70-80%-a
belső pórusok rendszere, igen hatásos, durva, finom és csírátlanító szűrést tesz lehetővé.
Korábban azbesztből és cellulózból, újabban előkezelt cellulózból, kovaföldből és perlitből gyártják. A gyógyszergyártásban, biotechnológiai üzemekben is alkalmazzák.
A szűrőprések szakaszosan működő, több párhuzamosan kapcsolt szűrőelemből
álló nyomószűrő berendezések. Széles körben alkalmazhatók, helyszükségletük aránylag kicsi. A szűrés az összeszorított elemek között történik és a szűrőközegen átszűrődött szűrlet az elemek bordái között folyik el. A kiszűrt anyag eltávolítása nehézkes. Ez
rendszerint a szűrők cseréjével történik, amihez le kell állítani, szét kell szedni és újra
összerakni a készüléket.
A kamrás szűrőprés elemeinek összeszerelésekor a kiszűrt anyag összegyűjtésére
megfelelő térfogatú kamrákat alakítunk ki. A szűrlet a kamrákat lefedő szűrőrétegen
(szűrőkendőn) keresztül távozik. A készülék általában kis szárazanyag-tartalmú, „híg”
szuszpenziók szűrésére alkalmas.
A keretes szűrő, amely szintén szakaszos működésű, laboratóriumi, félüzemi vagy
ipari környezetben működtethető, rozsdamentes fémből készült szűrőprés, amelynek
gyógyszertechnológiai alkalmazása kiterjedt. Több párhuzamosan egymáshoz illeszkedő szűrőelemekből, azaz tartó rudakra felfüggesztett szűrőkeretekből, bordás elemekből
és a köztük elhelyezett szűrőlapokból épülnek fel. A sort két végén a véglapok zárják le
és az összeállított elemeket csavarorsóval lehet összeszorítani. A szűréskor nyomás alatt
áramoltatjuk át a szűrendő folyadékot. A szűrési folyamat a nyomásmérőkkel követhető.
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A szűrőkimenetnél, a szűrletet egy fogadóedénybe vezethetjük. A szűrés befejeztével a
szüredék (szűrőlepény) eltávolítható. A keretes szűrők kamrás szűrőprésekhez képest
nagyobb iszaptérrel rendelkeznek, ezért nagyobb szárazanyag tartalmú szuszpenziók
szűrésére is alkalmasak.

17.13. ábra
Keretes szűrő
A Seitz szűrőlapokat nagy tisztaságú, gondosan előkezelt cellulózból, kovaföldből
és perlitből gyártják. Anyagösszetételüknél és szerkezeti kialakításuknál fogva mélyi
szűrők, amelyek nagy (70-80%-os) belső, üreges térfogattal rendelkeznek és labirintusszerű, finom szerteágazó csatornákból állnak. Rendkívül nagy lebegő-anyag megkötési
kapacitással rendelkeznek. A durva és finom szűrésen kívül, az EK –jelű szűrők
(Entkeimungsfilter, EK) csírátlanító szűrést is lehetővé tesznek.

17.14. ábra
A Seitz szűrők és alkalmazási lehetőségeik
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A táskás szűrők légmentesen lezárható tartályból és a tartályrészbe szerelt szűrőelemekből, a „táskákból” épülnek fel. A táskák szűrőszövettel borítottak. A szűrendő
szuszpenzióból a szűrlet, a nyomás hatására a táskák szűrőszövetén át megszűrve a középponti gyűjtőbe kerül, és onnan vezethető el. A táskák vízsugár bevezetésével viszonylag könnyen tisztíthatóak.
A merev testű szűrők alkalmasak szálfogásra, a durva szűréstől a sterilszűrésig.
Előnyük, hogy tisztíthatók, és autoklávban is sterilezhetők.
17-I. táblázat:
Üvegszűrők fontosabb adatai
típus

pórus átmérő
(µm)

G00

200-300

oldatok derítése

G0

150-200

oldatok derítése

G1

90-150

főzetek, forrázatok derítése

G2

40-90

főzetek, forrázatok, szirupok derítése

G3

15-40

szeszes, vizes oldatok szűrése

G4

3-13

szemcseppek szűrése

G5

1,0-1,5

alkalmazás

injekciós oldatok szűrése

Az üvegszűrő lemezeket, lapokat részleges olvasztással, szinterezéssel állítják elő,
megfelelő szemcsenagyságú üvegporból.

17.15. ábra
Üvegszűrő
A Berkefeld szűrőt diatoma földből készítik, alkalmas hőérzékeny folyékony
anyagok sterilszűrésére (pl.: vérszérum, enzim oldatok, antibiotikumok). A
Chamberland szűrő zománc nélküli porcelánból készül és szintén nagy belső felületet
biztosít.
A gyertyás szűrők esetében nyomásálló házban, egymás mellett helyezkednek el a
párhuzamosan összekapcsolt szűrőelemek, a szűrőgyertyák. A szűrendő folyadék nyomás hatására szűrőelem falán keresztül jut a szűrőgyertya belsejébe, majd az egyes
gyertyákból a szűrletgyűjtőbe, ahonnan kiüríthető.
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17.16. ábra
Gyertyás szűrő

17.17. ábra
Szűrőgyertya
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Folyadékok szűrése mellett, a gyógyszertechnológiai gyakorlatban szükség van
gázok, leggyakrabban a levegő szűrésére.
A por kiszűrésének két fő oka lehet:
1.) a por visszanyerése,
2.) a por és egyéb szennyezőinek eltávolításával szűrt levegő előállítása.
Gázok szűrésének az alábbi módszereit különböztetjük meg:
1.)
2.)
3.)
4.)

száraz mechanikus leválasztás (porkamrák, ciklonok),
nedves mosás,
elektrosztatikus gáztisztítás,
szűrőbetétes porleválasztás.

A porkamrákban a gáz áramlási sebessége annyira lecsökken, hogy a porszemcsék a nehézségi erő hatására le tudnak ülepedni a kamra fenekére és így a porszemcsék
a gázáramból leválaszthatók.
A nedves mosók alkalmazásakor a porszemcséket tartalmazó gázt folyadékon vezetjük át, amiben megkötődnek.
Az elektrosztatikus gáztisztítókban a töltéssel rendelkező részecskék elektromos
erőtérben az ellentétes polaritású elektródán választhatók le.
A ciklonokban a mozgó szemcsékre ható centrifugális erő idézi elő a szeparálást.
A szűrőbetétes por leválasztok esetében az alkalmazott szűrő anyaga lehet szövet,
rostos, szemcsés rétegű vagy pórusos anyagú.
A különböző gyógyszerkészítmények gyártásakor, a technológiai folyamatoknak
és a minőségi követelményeknek megfelelően kell megtervezni a tiszta terek légtechnikai tervezését. A gyakorlatban a HEPA- és ULPA-szűrőket használják leginkább tisztaterekben, műtőkben és laboratóriumokban.

17.18. ábra
HEPA szűrő helyiségek levegőjének szűrésére
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Különösen nagy mennyiségű levegő szűrésére van szükség gyógyszergyártó üzemek légterének kezelésekor, mivel ennek a levegőnek folyamatos ellenőrzése, szűrése,
cseréje, átáramoltatása, hőmérsékletének és nedvességtartalmának szabályozása alapvető minőségbiztosítási feladat.
Az 1µm-nél kisebb részecskék, oldott anyagok eltávolítása membrán szeparációs
eljárásokkal történhet. Az ebbe a csoportba sorolható módszerek elvileg különböznek a
hagyományos makroszűrési eljárásoktól, mivel a szeparáció egy vékony membrán segítségével történik.
A membránszeparációs eljárások lényege, hogy a szűrés méret szerinti szelektív
transzporttal, membránon keresztül történik. Az anyagok szétválasztása valamilyen hajtóerő (nyomás, szívás) hatására, kémiai átalakulás nélkül megy végbe. A módszer elsősorban alacsony viszkozitású folyadékok szűrésére alkalmas.
Az első membránszeparációs műveletet Jean-Antoine Nollet Abbé francia fizikus
1748-ban végezte el. Megfigyelése szerint a sertés húgyhólyagjába töltött bort vízbe
helyezve, a borba a membránon keresztül víz került.
Zsigmondy Richárd, magyar származású kémiai Nobel-díjas tudós 1918-ban feltalálta a kolloidkémiai és biológiai vizsgálatokhoz használható membránszűrőt, majd
1929-ben az ultraszűrőt. Ezek segítségével baktérium nagyságú részecskéket lehetett
egymástól elválasztani.
A természetes membránok mellett 1855-től megjelentek a szintetikus membránok
is. A membránok pórusnyílásai kezdetben a membrán mindkét oldalán azonos méretűek
(izotróposak) voltak, később jelentek meg az anizotrópos típusú membránok is, amelyeknél a pórusnyílások átmérője, a membrán két oldalán különböző, és a permeátum
oldal felé növekszik.
Veseelégtelenségben szenvedő betegeket dialízissel 1924-ben kezelt egy német
orvos, Georg Haas először.
A mikroorganizmusok, ionok kiszűrésének lehetőségével, a membránszűrés kiválóan alkalmas víztisztításra, sterilezésre is.

17.19. ábra
A mebránszűrők szerkezete
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A membrán fluxus (J) a membrán felületén időegység alatt áthaladt permeátum
tömegét adja meg:

J=
mp
A
t

mp
At

(12.)

permeátum tömege,
membrán felülete,
szűrési idő.

A szétválasztási tényező (α) az alábbi összefüggéssel adható meg:

α=

c p ( 1 − co )
co ( 1 − c p )

(13.)

cp a permeátum koncentrációja,
co a betáplált oldat koncentrációja.
A szétválasztási tényező a membránon gyorsabban áthaladó komponensre vonatkozik.
Membránszűréssel összetett anyagrendszerek molekulatömeg szerint is szétválaszthatók. A membrán szelektivitása (β) a permeátum (cp) és a betáplált oldat (co) koncentrációiból számolható ki:

β = 1−

cp
co

(14.)

A felületi szűrés osztályozható aszerint, hogy a szűrendő anyag (betáp) és a szűrletáram
1.) egyirányú vagy
2.) keresztirányú.
Hagyományosan a szűrés rendszerint egyirányú, és szakaszos üzemű, sztatikus
módszerrel történik, és iszap keletkezésével jár együtt.
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a. szűrőre merőleges áramlás, b. szűrővel párhuzamos áramlás
17.20. ábra
A felületi mebránszűrés főbb típusai
A membrán szeparációs műveleteket többnyire keresztirányú áramoltatással hajtják végre. A betáplált folyadékot ekkor nem a szűrőközegre merőlegesen, hanem a
membránnal párhuzamosan áramoltatjuk. A szűrendő anyag komponenseinek egy része
a hajtóerő hatására áthalad a membránon, és a szűrlet (permeátum) oldalon távozik. A
membrán által visszatartott komponensek (szüredék, retentátum, koncentrátum) a
membrán betáplálás felőli oldalán dúsulnak fel. A módszer nagyobb koncentráció esetén is alkalmazható, a szűrendő folyadékot ekkor nagy áramlási sebességgel, a felülettel
tangenciálisan áramoltatják. Az áramlás hajtóereje a membrán előtt és mögött létesített
nyomáskülönbség. Az áramlás hatására a bevezetett anyagok nem tudnak a membránhoz tapadni, mert az áramlás hatására nem képződik szűrőlepény, a folyadékfázis egy
része keresztüláramlik a membránon, míg a főáram magával sodorja a membrán felületén fennakadt molekulákat. A szűrés hatékonyságát fokozza, hogy a membrán felülete a
folyamatos üzemmódban mindvégig tiszta marad, nem tömődik el, és a retentátum tökéletesebb szűrése recirkulálással biztosítható.
A keresztáramú, spiráltekercs típusú membránszűrők esetén a különböző rétegeket
(membrán, távtartó, szűrletgyűjtő) egy perforált cső köré tekerik, és kötegekben alkalmazzák, ezáltal nagy felület érhető el, ami a nagyobb térfogatú folyadék folyamatos
üzemű szűrésére alkalmas. A retentátum elkülöníthető vagy visszavezethető.
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17.21. ábra
A keresztáramú, spiráltekercs típusú membránszűrő működési elve
A membránszűrés alkalmazási területei:
1.)
2.)
3.)
4.)

mikroszűrés,
ultraszűrés,
nanoszűrés és a
fordított (reverz) ozmózis.

Mikroszűréssel eltávolíthatjuk a 100-1000nm nagyságú, 105-106 Da molekulatömegű részecskéket. A módszer általában szuszpendált szemcsék, flokkulált anyagok,
nagyobb méretű kolloidok, baktériumok kiszűrésére alkalmas, míg a makromolekulák
és az oldott anyagok áthaladnak ezeken a mikropórusos típusú membránokon.
Az ultraszűrés elsősorban 10-100nm méretű makromolekulák (1 000-100 000 Da)
kiszűrésére alkalmazható. Kolloidok, mikrobiológiai szennyeződések, baktériumok,
sejtek, vírusok, proteinek valamint a nagyméretű szerves molekulák nem, a kisebb méretű molekulák viszont áthaladnak a mikropórusos membránon.
Nanoszűrés alkalmazható elsősorban az 1-10 nm szemcseméret tartományba eső
részecskék kiszűrésére is. Az az ultraszűrés és a reverzozmózis között helyezkedik el. A
bőrtípusú membrán képes visszatartani a nagyobb (100-1 000 Da) molekulákat, cukrokat, kétértékű ionokat.
A fordított ozmózissal az elérhető legfinomabb szűrés végezhető el. A bőrtípusú
membránon keresztül az ozmózissal ellentétes irányú folyamat, külső nyomás hatására
alakul ki. Az eljárással 0,1-1nm méretű, 10-100 Da részecskék (oldott só, szervetlen
molekulák, ionok,) szűrhetők ki. A reverzozmózissal tengervíz sótalanítására, ivóvíz
előállítására alkalmazható, mivel a szűrő réseinél a vírusok közel 200-szor, a baktériumok pedig 2000-szer nagyobbak, és az oldott sók visszatartásának mértéke 95 – 98%os. Emberi fogyasztás céljaira, a permeátum utólagos sózással tehető alkalmassá.
A membránszűrők előnyei:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

hosszú élettartam,
alacsony költség,
kémiailag egységes anyagokból készülnek,
számos szerves oldószerrel, savval, lúggal szemben rezisztensek,
jó szelektivitás,
a szűrési veszteség kicsi,
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7.) konstans pórusméret biztosítható,
8.) a gyógyszertechnológiában számos szűrési feladat kivitelezésére alkalmazhatók
a. oldatok szálmentesítő szűrése (d=0,45 - 0,8 µm)
b. oldatok steril szűrése (d ≤0,2 µm),
c. biológiai anyagok koncentrálása,
d. oldatok tisztítása
A membránszűrők hátrányai:
1.) esetlegesen változó pórusméret
2.) esetlegesen változó pórus-sűrűség
3.) érzékenység a korrózióra,
4.) érzékenység mechanikai hatásokra (sérülékeny),
5.) a szűréshez túlnyomás vagy vákuum szükséges,
6.) hajlam az eltömődésre.
A laboratóriumi membránszűrés vákuum óvatos alkalmazásával gyorsítható.
A membránok lehetnek természetes anyagok vagy műanyagok, amelyekből húzással, öntéssel, elemi részecskék bombázásával állítják elő a megfelelő vastagságú és
permeabilitású réteget. A szintetikus membránszűrők anyaga korábban nitrocellulóz
észter volt. Később jelentek meg a sokkal előnyösebben használható, hőmérsékletre és
pH-ra kevésbé érzékeny, poliszulfon alapanyagból készített membránok. A ma használatos membránok anyaga többek között különböző szerves polimer (pl.: poliamid, polikarbonát, poliészter) vagy cellulóz-származék (pl.: cellulóz-acetát, cellulóz-nitrát), továbbá teflon-származék (pl.: poli-tetrafluoro-etilén) is lehet. Ma már kerámiából, fémekből, szénszálakból is készítenek szűrőmembránokat. A kerámia-membránok jól
alkalmazhatók ipari mikro- és ultraszűrő rendszerekben.
A membránszűrők minőségének vizsgálatát több szempont alapján, nedves szűrőkkel végezzük. (Hidrofób membránok esetében alkoholos oldattal történhet a nedvesítés). Az integritás tesztek a szűrő valóságos baktériumszűrő hatékonyságának vizsgálatára szolgálnak. Bakteriális „challenge” tesztet alkalmazunk validáláskor, amellyel azt
határozzuk meg, hogy adott nyomáson, ismert baktériumok (pl. Pseudomonas
diminuta), milyen mértékben hatolnak át a szűrőn. Az átáramoltatásos vizsgálat végzésekor a megnedvesített szűrőn keresztül, ismert nyomáson levegőt kell átvezetni és a
szűrő másik oldalán az átdiffundált levegő mennyiségét mérjük.
Tájékoztató módszer, sterilezés előtt vagy után, a nyomástartási vizsgálat, amit
szűrőre adott gáz nyomásának csökkentésével végzünk.
A buborékpont vizsgálat azon alapszik, hogy növekvő nyomás mellett a levegő átjutását vizsgáljuk a szűrőn át, és az elmenő oldali buborékolást figyeljük. A buborékok
képződése kezdetben igen lassú, szakaszos, de a buborékpont után már folyamatos lesz.
A buborékpontnak megfelelő ún. áttörési nyomás a legnagyobb pórus méretre jellemző.
Ennek a vizsgálatnak az eredménye nem jelzi pontosan a legnagyobb pórusok számát és
méretét, ezért a membrán szerkezetét, pórusait jellemző, tájékoztató értéknek tekinthető.
Kérdések
1.) Milyen célokra alkalmazható a makroszűrés?
2.) Milyen összefüggésekkel jellemezhető a szűrési sebesség?
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3.) Milyen esetekben alkalmazható a Kozeny-Carman összegfüggés?
4.) Hogyan működik a vákuum-dobszűrő?
5.) Hogyan működik a keretes szűrő?
6.) Milyen módszerekkel szűrhetők a gázok?
7.) Ki találta fel a kolloidkémiai és biológiai vizsgálatokhoz használható membránszűrőt?
8.) Milyen összefüggéssel jellemezhető membránszűréskor a membrán szelektivitása?
9.) Melyek a membránszűrés alkalmazásának főbb területei?
10.) Melyek a membránszűrők előnyei és hátrányai?
11.) Milyen elv alapján működnek a spiráltekercs típusú membránszűrők?
12.) Melyek a lap-membránszűrő főbb alkatrészei?
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18. Ülepítés
Az ülepítés anyagok szétválasztásának módszere, ami sűrűségkülönbségük
következtében történhet gravitációs vagy centrifugális erőtérben vagy az eltérő elektromos töltésük alapján, elektrosztatikus erőtérben (pl.: elektrosztatikus porleválasztók).
Az ülepítést meghatározza az ülepítendő szemcsék mérete és a diszpergált anyag
mennyisége.
Könnyen szétváló, viszonylag híg, jól ülepedő makroheterogén diszperz rendszerben, a folyadék és szilárd részecskék részleges elkülönítése történhet dekantálással,
amelynek során a leülepedett anyagról a tiszta folyadék egy részét leöntjük, és ezt a
műveletet többször megismételjük.
Kis, elsősorban kolloid szemcseméretű diszpergált részecskék esetén a részecskék
eltávolítására a gyakorlatban gyakran előzetes derítésre is szükség van. Koagulációval
és/vagy flokkulációval, segédanyagok hozzáadásával lehet előkészíteni az anyagok
szétválasztását. A rendszer stabilitása befolyásolható a lebegő részecskék felületi elektromos töltésének megváltozatásával (pH változtatással, elektrolitok hozzáadásával) történhet.
Koaguláláskor csökkentjük a szemcsék elektrosztatikus taszítási kölcsönhatásait,
ami rontja a stabilitást, elősegíti a részecskék ülepedését. Nagy molekulatömegű
láncpolimerek a diszpergált részecskékhez kapcsolódnak, és az így keletkező aggregátumok már könnyebben elkülöníthetők.
Az ülepedés típusát meghatározza a részecskék mennyisége. Híg szuszpenziók
esetében szabad ülepedést tapasztalhatunk, a szemcsék ekkor nem gyakorolnak egymásra számottevő hatást. Nagyobb szemcsekoncentráció esetén azonban az ülepedés akadályozott, más szemcsék által is meghatározott lehet.
A sűrűségkülönbségtől függően az ülepedés néhány perc, néhány óra (pl.: a csapadék ülepedése Burow-oldat készítésekor) vagy néhány nap alatt megtörténik.
Diszperziós közegben az ülepedő szemcse rövid ideig gyorsuló, majd egyenletes
mozgással mozog. Ekkor a szemcsére ható gravitációs erő (G) és a felhajtó erő (Ffel)
különbsége (archimédeszi súly) egyenlő lesz a közegellenállási erővel (Fke):
G − F fel = Fke
V ( ρ 1 − ρ 2 ) g = Cd A

(1.)
v2 ρ2
2

d 3π
d 2π v 2 ρ 2
( ρ 1 − ρ 2 ) g = Cd
6
4
2
v2 =

ρ1
ρ2
V
v
Cd
A

4 ( ρ1 − ρ 2 ) 1
dg
Cd
3
ρ2

gömb alakú részecske sűrűsége
a folyadék sűrűssége
gömb alakú részecske térfogata
a részecske ülepedési sebessége
közegellenállási tényező
a részecske ülepedés irányába eső legnagyobb felülete
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(2.)

(3.)

(4.)
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A közegellenállási tényező függ az ülepedő szemcse Reynolds (Re) számától.
Re =

d

a cső átmérője

η

viszkozitás

vdρ 2

η

(5.)

Lamináris tartományban (híg szuszpenzió esetén) a közegellenállási tényező
Cd =

24
Re

(6.)

Behelyettesíve a 4. összefüggésbe, egyszerűsítés után kapjuk a Stokes egyenletet:
v2 =

4 ( ρ1 − ρ 2 ) 1
4 ( ρ − ρ 2 ) Re 4 ( ρ1 − ρ 2 ) vdρ 2
= dg 1
= dg
dg
3
Cd 3
24 3
24η
ρ2
ρ2
ρ2

(7.)

d 2 ( ρ1 − ρ 2 )g
v=
18η

(8.)

C d = 0 ,44

(9.)

Cd turbulens tartományban:

Cd értéke átmeneti tartományban pedig:
Cd =

12
Re

(10.)

Fontos jellemző az ülepedő részecske méretén kívül a szemcsék alakja is. Ha a részecske alakja eltér a gömbalaktól, akkor Cd értékét egy alaki paraméterrel kell megszorozni.
Az ülepedésnek kedvez a minél kisebb részecske felület.
Az ülepedés lehet
1.) pozitív, ha a részecskék a közegnél nagyobb sűrűségűek (ρ1 > ρ2), ezért lefelé
ülepednek vagy
2.) negatív, ha a részecskék a közegnél kisebb sűrűségűek (ρ1 < ρ2), ezért ellenkező irányban mozdulnak el.
Ha ρ1 = ρ2, nem beszélhetünk ülepedésről, ekkor a szemcsék lebegnek a diszperziós közegben.
A szuszpenzió tulajdonságaitól függően a fázisok szétválasztása gravitációs ülepítéssel, centrifugálással vagy szűréssel, egy lépésben történhet. A gyakorlatban azonban
a gravitációs ülepítés nem mindig képes biztosítani a fázisok megfelelő szétválasztását.
Ekkor, a szeparációt két lépésben, a gravitációs ülepítést követő centrifugálással vagy
szűréssel is kiegészíthetjük.
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18. fejezet: Ülepítés
A gravitációs ülepítés olcsó, nem energiaigényes művelet, de viszonylag lassú és
csak ott érdemes alkalmazni, ahol nagy a sűrűségkülönbség. Ezek az ülepítők lehetnek
szakaszos és folyamatos üzeműek.
A Dorr-féle ülepítő lassú átfolyással, folyamatos üzemmódban működik. A derített tiszta folyadék az ülepítő tartály felső peremén át távozik. A fenékre ülepedett iszapot a lassan forgó (0,01-0,03 fordulat/perc) keverő terelőlapátjai a központi alsó ürítőnyíláshoz szállítják, ahonnan a zagy csővezetéken keresztül eltávolítható.

18.1. ábra
Dorr-féle ülepítő
Gravitációs erőtérben az ülepedés sebessége (vgrav):
v grav =

d 2 ( ρ 1 − ρ 2 )g
18η

(11.)

A gravitációs ülepítést d>5 μm átmérőjű szemcséket tartalmazó szuszpenziók esetén alkalmazzuk, ennél kisebb szemcsék ülepítéséhez centrifugát kell használnunk.
Centrifugális erőtérben hatékonyabb szétválasztást érhetünk el. Az ülepedés sebessége (vcentr) ekkor:
vcentr =

d 2 ( ρ 1 − ρ 2 )rω 2
18η

(12.)

A centrifugális ülepítés hatásosságát a centrifuga jelzőszáma (φ) fejezi ki, ami a
centrifugális erő és a gravitációs erő, illetve a gyorsulás értékek arányából számolható
ki:
mrω 2 rω 2
ϕ=
=
mg
g
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(13.)
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ω
r

szögsebesség,
a centrifuga belső sugara.

A centrifugákat csak a biztonsági előírások betartásával szabad működtetni. Ezek
közül kiemeljük, hogy csak ajtajuk, fedelük zárása után kapcsolhatók be, és csak a teljes
leállás után nyithatók ki. A modern, biztonságos centrifugák ajtaja addig nem nyitható
ki, amíg a rotor meg nem áll.
A centrifugába mindig csak egymással szemben, páronként, tömegükben kiegyensúlyozott mintákat tegyünk. A laboratóriumban általánosan használt üveg laboratóriumi
eszközök (pl.: kémcső, Erlenmeyer lombik, gömblombik) nem centrifugálhatók! A
centrifugáláshoz az erre a célra beszerezhető polietilénből, polipropilénből, polisztirolból vagy teflonból készült centrifugacsöveket használjunk. Szintén fontos az üzemi fordulatszám lassú, fokozatos elérésének biztosítása.
A gyógyszertechnológiában a centrifugákat nehezen szűrhető vagy szűrhetetlen
(pl.: finom szemcsés kocsonyás állagú) anyagok elválasztására is használjuk.
Farmakokinetikai, biofarmáciai vizsgálatokhoz a vérmintákból a plazma szintén centrifugálással nyerhető ki.
A centrifugális erő hatására a diszpergált anyag a centrifugacsövek dőlésszögétől
függően a centrifugacső aljára-oldalára kerül, így arról a tiszta folyadék könnyen leönthető.
A rendkívül kisméretű sejtalkotóktól a molekuláris szintig történő szétválasztás
céljára nagy sebességgel forgó ultracentrifuga alkalmazható. Az ilyen típusú készülékekben a nagy fordulatszám miatt jelentős a levegő ellenállása, ezért a centrifuga belső
terében vákuumot kell létrehozni.
Analitikai ultracentrifuga használható anyagok molekulatömeg szerinti elválasztására.

18.2. ábra
Laboratóriumi centrifuga
Ipari méretben elsősorban az alapanyag szintézise, gyártása során, szuszpenziók,
fermentlevek szétválasztásának hatékony módszere a centrifugálás. Ezeket a centrifugá-

328

18. fejezet: Ülepítés
kat az esetleges (pl.: véletlen szerkezeti hiba okozta) károk megelőzése céljából célszerű
egy különálló helyiségben elhelyezni.

18.3. ábra
Szakaszos üzemű ipari centrifuga
A lemezes centrifuga nagy mennyiségű anyag szakaszos és folyamatos szeparálására alkalmas. A hatékonyságot nagymértékben javítják a beépített kónikus lemezek,
amelyek csökkentik az ülepedési út hosszát.
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18.4. ábra
Folyamatos üzemű lemezes ipari centrifuga
Kérdések
1.) Ülepítéskor a részecskék milyen tulajdonságaik alapján választhatók szét?
2.) Hogyan hasznosítható a koagulálás ülepítés céljaira?
3.) Melyek a gravitációs ülepítés előnyei és hátrányai?
4.) Hogyan vezethetjük le a Stokes egyenletet?
5.) Hogyan működik a Dorr-féle ülepítő?
6.) Mit jelelt a centrifuga jelzőszáma és hogyan határozható meg?
7.) Melyek a centrifugák használatának főbb biztonságtechnikai szempontjai?
Irodalom
W.,H., Walker, W.,K., Lewis, W.,K., McAdams: The principles of chemical
engineering, Mc Graw-Hill, New York, 1923.
Pandula E., Takács G.: Ipari gyógyszerészet, Medicina, Budapest,1964.
Cartensen J.,T.: Theory of Pharmaceutical Systems, Academic Press, New York, and
London, 1972.
Fejes Gábor és Tarján Gusztáv: Vegyipari gépek és műveletek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
Kedvessy: Gyógyszertechnológia. Medicina, Budapest,1981.
Fábry György (szerk.): Vegyipari gépek kézikönyve, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1987.
Fonyó Zs., Fábry Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest,1998.
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McCabe W. L., Smith J. C.: Unit Operations of Chemical Engineering, Mc Graw
Hill.Companies Inc., 2005.
Swarbrick J.: Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Informa Healthcare, 2007.
Aulton M.,E.: The Design and Manufacture of Medicines, Elsevier, New York, 2007.
Ajánlott honlapok
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19. Szárítás
Anyagok minőségének, kezelhetőségének egyik feltétele, és fontos jellemzője a
megfelelő nedvességtartalom, ami a gyógyszertechnológiai feladatok optimalizálásának
egyik fontos paramétere.
Szárításkor egy olyan anyagátadási műveletet végzünk, amelynek során a nedves
anyagból eltávolítjuk a nedvességet.
A szárítás folyamatát tekintve diffúziós művelet is, mivel a szilárd anyag belsejéből a nedvesség diffúzióval jut a szilárd anyag felületére, és onnan a szárító levegőbe. A
diffúzió a gőznyomáskülönbség alapján jön létre, amely a levegőben és a nedves anyagban lévő vízgőz nyomása között áll fenn.
Hőérzékeny anyagok esetén a nedvesség eltávozását vákuum alkalmazásával alacsonyabb hőmérsékleten biztosíthatjuk.
A nedvességtartalom és a szárítás körülményei jelentős mértékben meghatározzák
az anyag tulajdonságait (pl.: szerkezetet, sűrűségét, tapadását, gördülékenységét, stabilitását), ezért a szárítás a gyógyszergyártásban is fontos művelet.
A gyógyszertechnológiában szárítás a gyártási sorban lehet közbenső (pl.: granulátum nedvességtartalmának beállítása tablettázás előtt), és befejező (pl.: liofilezés,
filmbevonat szárítása) művelet is.
A szárítás célja lehet:
1.) az anyagok előkészítése a további technológiai műveletekhez (pl.: tablettázás),
2.) a nedvesség eltávolítása és távoltartása, a nedvesség jelenlétében reaktív
anyagok mellől (pl.: pezsgő készítmények),
3.) a stabilitás elérése, illetve megőrzése érdekében az anyag nedvességtartalmának beállítása optimális értékre.
Anyagok nedvességtartalmának hatása a stabilitásra három fő csoportokba
osztható:
1.) fizikai (pl.: elfolyósodás – kristályvíz felvétele vagy porosodástúlszáradás miatt),
2.) kémiai (pl.: bomlás – nedvességre érzékeny anyagok hidrolitikus bomlása)
3.) biológiai (pl.: penészesedés – nedvesség jelenléte kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának).
A szárításhoz ismerni kell az anyag kezdeti nedvességtartalmát, ami általában az
anyag térfogat- vagy tömegegységében lévő víz mennyiségét jelenti.
Száradáskor a száraz anyag tömege (msz) nem változik, az anyag nedvességének
tömege (mn ) viszont a nedvesség távozásával csökken. Ennek a két paraméternek az
összege határozza meg a mindenkor a nedves anyag tömegét (m):

m = msz + mn

(1.)

m = msz

(2.)

Teljes száradaskor
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A nedves anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom (Wn):

Wn =

mn
mn
=
m msz + mn

(3.)

A szárazanyagra vonatkoztatott nedvességtartalom (Wsz):
Wsz =

mn
msz

(4.)

Wsz értéke az összefüggés szerint 0 és ∞ között változhat. Az anyag nedvességtartalma eszerint 0 és1vagy 0 és 100% között változhat.
A száradás során elérhető végső nedvességtartalom függ a szárító levegő nedvességfelvevő képességétől, valamint a nedvesség kötési tulajdonságaitól. Ez utóbbi függ a
levegő nyomásától, hőmérsékletétől, nedvességtartalmától, térfogatától, és az áramlás
sebességétől.
A nedvesség a száradó anyagban szilárd, folyadék és gőz halmazállapotban fordulhat elő, és olvadással, fagyással, párolgással, kondenzációval, szublimációval vagy
deszublimációval alakulhatnak át egymásba.
A fázisátalakulások egyensúlyait az ún. fázisdiagramon láthatjuk:

19.1. ábra
Fázisdiagram
A fázisokat elválasztó görbék jelentik a fázis átalakulásokat, a görbék pontjaiban
különböző nyomás-hőmérséklet adatpár esetén az anyag két fázisa egymással egyensúlyban van. Az O-A görbe a szilárd és a gőzfázis közötti fázishatárt jelőli és szublimációs görbének nevezzük, az A-B olvadásgörbe (jó közelítéssel egyenes) a szilárd és a
folyadék fázist választja el, az AC tenziógörbe pedig a folyadék- és a gázfázis között
húzódik, és a forrást (párolgást) jellemzi.
A három görbe a hármaspontban találkozik, ahol mind a három fázis egyensúlyban van. Ez a jelenség csak egy nyomás-hőmérséklet értéken lehetséges (víz esetében
p=611 Pa, T=273,16 K).
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A kritikus hőmérséklet az a legnagyobb hőmérséklet, ami esetén egy anyag még
cseppfolyós lehet. Ezt a hőmérsékletet jellemző állapotjelzők a kritikus nyomás és a
kritikus hőmérséklet.
A nedvesség kötődése szerint megkülönböztetünk könnyen eltávolítható, nem kötött és kötött nedvességet.
A kötetlen nedvesség az anyag külső felületen összefüggő filmet képez tapadó felületi vagy szabad nedvességnek is nevezik. A nedvesség kötését alapvetően gyenge
kohéziós erők jelentik és a szárítóközeggel érintkező teljes felületen egyensúlyi gőznyomása ugyanannyi, mint az azonos hőmérsékletű telített gőz nyomása:

pv = pvt
pv
pvt

(5.)

gőznyomás,
a telített gőz nyomása

A kötött nedvesség fizikai és kémiai úton kötődhet, ami általában megnöveli a
szárítás energia és idő szükségletét.
A fizikailag kötött nedvesség elsősorban pórusokban, kapillárisokban kötődik. Ez
a kötődési típus különösen jelentős a gyógyszertechnológiában, mert a szárítást legygyakrabban olyan anyagokkal végezzük (pl.: granulátumok), amelyek porózus szerkezetűek, belsejükben pórusok, kapillárisok találhatók, amelyek a szárítás menetét jelentősen
befolyásolhatják. A nedvesség eltávolítása ezekből az anyagokból már nehezebb, mivel
a felületi nedvesség eltávozása után, a szárítás a belső kapilláris erőkkel szemben történik. A kapillárisokon keresztül a nedvesség transzportja a folyadék- és/vagy gőzdiffúzióval történhet.
Makrokapillárisokban (d > 10-7 m) a kapilláris erő hatása alig érvényesül, mikrokapillárisokban (d < 10-7 m) azonban igen jelentős. A nedvesség makrokapillárisok esetén sík vagy közelítőleg síkfelületű, a gőznyomás ezért megegyezik a telített gőz nyomásával. Ezek az anyagok általában nem higroszkópos anyagok. Mikrokapillárisokban
a nedvesség görbült felülete miatt a gőznyomás kisebb, mint a telített gőz nyomása:

pv < pvt

(6.)

Higroszkóposnak azokat az anyagot nevezzük, amelyek a levegővel érintkezve jelentős mennyiségű nedvességet képesek felvenni. Egyes anyagok pl.: a kalcium-klorid,
a párás levegőből felvett vízben feloldódnak, elfolyósodnak, ezért a gyógyszerkészítéshez célszerű törzsoldatot készíteni belőlük.
A nehezen eltávolítható csoportba sorolhatjuk a kristályvizet is, amely a legerősebben, kémiailag kötött nedvesség. Az anyagra jellemző arányban a kristályrácsba, a
rácspontok közé épül be, szigorúan meghatározott, sztöchiometriai arányban fordul elő
(pl.: bórax (Na2B4O7 . 10H2O), MgSO4 . 7H2O, Glauber-só (Na2SO4 . 10H2O), gipsz
(CaSO4 . 2H2O), rézgálic (CuSO4 . 5H2O).
Az anyag nedvességtartalma mellet a szárítást a környező levegő nedvességtartalma és hőmérséklete is befolyásolja.
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Az abszolút nedvességtartalom (φa) térfogategységnyi levegőben található vízgőz
tömege:

ϕa =
mv
V

mv
V

(7.)

a vízgőz tömege,
a nedves levegő térfogata.

A levegőben lévő nedvesség parciális nyomásának és az ugyanolyan hőmérsékletű telítési gőznyomásnak a hányadosát relatív nedvességtartalomnak (φr) nevezzük:

ϕr =
pv
pvt

pv
pvt

(8.)

gőznyomás,
a telített gőz nyomása.

A nedvességet tartalmazó levegő olyan kétkomponensű (száraz levegő és vízgőz)
keveréknek tekinthető, amelynek komponensei normál körülmények között egy fázist
alkotnak. A rendelkezésre álló teret a komponensek töltik ki.
Dalton-törvénye szerint gőzfázisban a komponensek parciális nyomásai additívak,
ezért a levegő nyomása (össznyomása) a komponensek parciális nyomásának (résznyomásának) összegével egyenlő:

p = pl + p v
p
pl

(9.)

a nedves levegő nyomása,
a száraz levegő parciális nyomása.

A Clausius-Clapeyron egyenlet szerint a gőznyomás és a hőmérséklet között az
alábbi összefüggés érvényes:

p1
p2
ΔH
R
T

𝑙𝑛

𝑝1
𝑝2

=

𝛥𝐻
𝑅

1

1

� − �
𝑇2

𝑇1

(10.)

a víz parciális nyomása T1 hőmérsékleten,
a víz parciális nyomása T2 hőmérsékleten,
a víz moláris egyensúlyi párolgáshője,
univerzális gázállandó,
hőmérséklet (K).

A szárítási folyamat tervezéséhez és végrehajtásához szükséges a nedvesség kötésének, szorpciós tulajdonságainak ismerete is. Az anyag és a környező levegő nedvességtartalmának függvényében szorpciós, és deszorpciós folyamatokon keresztül következik be az anyag száradása vagy nedvesedése. Mindkét folyamat esetében dinamikus
egyensúlyi állapot alakul ki, az anyagból a víz párolgás útján távozik, közben a levegőből ugyanannyi gőzmolekula kondenzálódik az anyagon.
A szorpciós izotermák, adott hőmérsékleten, az anyag nedvességtartalmának változását követik, az anyaggal érintkező levegő relatív nedvességtartalmának függvényében. A szorpciós és a deszorpciós görbék egybeeshetnek, de el is térhetnek, tehát a
hiszterézis jelensége is lehetséges.
336

19. fejezet: Szárítás

19.2. ábra
Szorpciós izoterma és a nedvesség kötési formái
Az izoterma görbéjének nevezetes pontja az inflexiós (A) pont, amely a kapilláris
kondenzáció kezdetét jelzi. A higroszkópos pont (B) a gőztérből maximálisan felvehető
nedvességet jelöli. A 0-A görbe rész az egyensúlyi nedvesség, ezután a szabad nedvesség figyelhető meg. A görbe 0 és B pont között a kötött nedvességet, B-n túl pedig a
kötetlen nedvességet mutatja, amikor az anyag már nem képes több vizet felvenni.
Porózusos szerkezetű anyagok szárításakor megfigyelhető, hogy egy száraz és egy
nedves rész alakul ki. A kettő aránya a szárítással változik, a szárazabb rész nő, a nedves rész idővel csökken, mivel a száraz front az anyag belseje felé húzódik és a párolgás
a front helyén megy végbe.
A nedvességtartalom változását a szárítási és a szárítási sebességgörbék felvételével követhetjük. A görbéken a száradás az A pontban kezdődik és az E pontban fejeződik be.
Az anyag hőmérséklet–idő görbéjéből látható, hogy az E pontban az anyag hőmérséklete eléri a meleg, szárító levegő hőmérsékletét. A gyakorlatban szárítás tehát
csak egy pontig (kritikus pont, C) végezhető, mert ettől kezdve, az anyag nedvességtartalmának csökkenése miatt a párolgás hőelvonó hatása egyre csökken, az anyag melegedni kezd, ami az anyagra nézve károsító hatású lehet. A C pont a szárítási görbe inflexiós pontja, ami az egyenlő és a lassuló sebességi szakasz találkozási pontja. A szárítási idő (tsz) a szárítási görbe differenciálásával, a szárítási sebessséggörbe felvételével
határozható meg pontosabban. Ennek alapján határozhatjuk meg a szárítási időnek megfelelő nedvességtartalom (Wk) értéket.
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I. felmelegedési szakasz; II. állandó sebességű szakasz; III. csökkenő sebességi szakasz.
Wk a kritikus pontnak megfelelő nedvességtartalom; We egyensúlyi nedvességtartalom;
Tlev a szárító levegő hőmérséklete; Tk az anyag hőmérséklete az állandó sebességű
szakaszban; tsz szárítási idő. A-B kezdeti kiegyenlítődés; B-C állandó sebességi szakasz;
C-E csökkenő sebességi szakasz; C-D telítetlen felület száradásának szakasza
19.3. ábra
Szárítási, szárítási sebesség és hőmérséklet–idő görbék
Szárításkor, a felmelegedési szakaszban (I.), szárító meleg levegő hatására az
anyag felmelegszik, és megkezdődik a száradás. Ez a szakasz általában csak rövid időtartamot vesz igénybe, és kismértékű a száradás.
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Az állandó sebességű szakaszban (II.) távolítható el a nedvesség nagy része. Az
anyag felülete ebben a szakaszban folyamatosan telített nedvességgel, az anyag belsejéből a nedvesség egyenletesen pótlódik, az elpárolgás sebessége állandó.
A kritikus pont elérése után a csökkenő sebességi szakaszban (III.) a száradási folyamat lassulása következik be. Az anyag felszínén felszakadozik az összefüggő folyadékhártya, száraz foltok jelennek meg, ezáltal csökken a párologtató felület. A C-D szakaszban történik a telítetlen felület száradása, a D pont után pedig, az anyag belsejében
tovább fogy a nedvesség, a felületre egyre kevesebb elpárologtatható nedvesség kerül,
ezért tovább növekednek a felületi száraz foltok, és tovább lassul az elpárologás sebessége is.
A szárító berendezéseket különböző szempontok alapján csoportosíthatjuk:
1.) üzemmód szerint
1.1.) szakaszos (pl.: szárító szekrény),
1.2.) folyamatos (pl.: szárítócsatorna, szalagszárító),
2.) a szárítóközeg és anyag mozgása alapján
2.1.) egyenáramú,
2.2.) ellenáramú,
2.3.) keresztáramú,
3.) a szárítandó anyag mozgása szerint
3.1.) nyugvó réteges (pl.: tálcás szárító),
3.2.) mozgó réteges (pl.: fluidizációs szárító, porlasztva szárító),
4.) a szárítóban lévő nyomás szerint
4.1.) atmoszférikus (pl.: szárítószekrény),
4.2.) vákuumszárító,
5.) a hőközlés módja szerint
5.1.) konfekciós (pl.: meleg levegővel),
5.2.) hősugárzós (pl.: infravörös sugarakkal),
5.3.) hővezetéses,
5.4.) dielektromos, nagyfrekvenciás,
5.5.) kombinált módszerek.
A szárítók túlnyomó többsége atmoszférikus nyomáson működik. A szárításhoz a
szárítandó anyagot megfelelő mennyiségben a szárítótálcákon fiókszerűen feltöltjük és
egyenletesen eloszlatjuk. Nagyobb mennyiségű nedvesség eltávolításához a megfelelő
hőmérsékletű szárító levegőt szükséges sebességgel áramoltatjuk. A levegőáramlás irányát a tálcák és a terelőlemezek elhelyezése, a levegő befúvatás és az elvezetés helye
határozza meg. A szárítólevegő a felmelegítés után jut a tálcára helyezett anyag fölé,
ahol megtörténik a vízfelvétel és a nedves légkamrán keresztül jut ki a készülékből. A
levegő fűtése történhet elektromos úton, gőz vagy előmelegített folyadék (víz, olaj) segítségével hőcserélőn keresztül. A szárító levegő friss levegővel keverve recirkuláltatható is.
A szárítási folyamat a távozó levegő hőmérsékletének ellenőrzésével szabályozható.
Az anyag részecskéi közötti áramlás - ezáltal egyenletesebb száradás biztosítható
perforált lemezből készült tálcák alkalmazásával.
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19.4. ábra
Ipari atmoszferikus tálcás szárító
Ipari méretekben, az anyag szárításához olyan berendezés is használható, amelynél az anyagot a berendezés szállító kocsijának tálcáin helyezzük el, majd a szárító térbe
toljuk, ahonnan az anyag szárítása után kihúzható és a következő műveleti egységhez
tolható. Az ilyen típusú tálcás szárító berendezések általában szakaszos üzeműek.
Folytonos üzemű berendezések az alagút és a szalagos szárítók.
Az alagút szárítóban egymáshoz kapcsolt kocsik polcain, tálcáin helyezik el a
szárításra kerülő anyagot. A kocsik mozgatása a meleg levegő befúvatásához képest
történhet egyen-vagy ellenáramban.

19.5. ábra
Ipari ellenáramú alagútszárító
Végtelenített szalagon szállítja az egy rétegben kiterített anyagot a szalagos szárító. A szárítás ebben az esetben is történhet levegő befúvatással is, de itt is fennáll a porkihordás veszélye, ami az összetételt is megváltoztathatja. Célszerű ezért is az
infrasugaras vagy a mikrohullámú szárítás alkalmazása.
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19.6. ábra
Folyamatos üzemű szalagos szárító
Az infrasugár nem használja a levegőt közvetítő közegként, de azon átjutva, behatol a szilárd testekbe, és közvetlenül felmelegíti azokat.
A mikrohullámú szárítást az teszi lehetővé, hogy a szárítandó anyagban levő víz
elsőrendű dielektrikum. A víz molekulák, a létrehozott nagyfrekvenciájú térben, az
elektromos mező polaritásával összhangban mozogva és súrlódva hőt termelnek. Ez a
keletkező hő alkalmas az anyag nedvességtartalmának eltávolítására. A száradó anyagban a mikrohullámú szárítás hatására a diffúziós nedvesség-áram sokkal nagyobb az
anyag belsejében, mint felület közeli rétegekben, ezért egyenletesebb száradást biztosít.
Az atmoszferikus szárítás nem minden esetben alkalmas és hatásos módszer. Kíméletes és egyenletes szárítást tesz lehetővé a vákuumszárítás.
Ezek a szárítók két nagy csoportba oszthatók:
1.) a hármaspont feletti és
2.) a hármaspont alatti (szublimációs) nyomáson működtetett szárítók.
Az atmoszferikus nyomástól a hármaspont eléréséhez szükséges nyomástartományban viszonylag kis vákuumra van szükség, a szárítást az atmoszferikus szárítókhoz
képest, alacsonyabb hőmérsékleten végezhetjük. Ezeket a szárítókat elsősorban a hőre
érzékeny anyagok szárítására alkalmazzuk, amikor a szárítás az anyag esetleges bomlásával is járhat.
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19.7. ábra
Vákuumszárító berendezés
A fagyasztva szárítás lényege, hogy a nedvességet fagyasztással és szublimáltatással távolítjuk el. A művelet másik elnevezése a liofilezés arra utal, hogy a fagyasztva
szárított anyag könnyen feloldható.
A fagyasztást követően vákuum hatására kezdődik a szárítás, ami szublimációval,
a szilárd és a gőzfázis közötti fázishatáron, a szublimációs (fázisdiagram O-A jelű) görbe mentén történik.
Fagyasztva szárításkor a Clausius –Clapeyron egyenlet az alábbi formában írható
le:

d ln p λszubl .
=
dT
RT 2
p

λszubl
R
T

(11.)

nyomás,
szublimációs hő,
egyetemes gázállandó,
abszolút hőmérséklet

A fagyasztásos szárítás főbb lépései:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

fagyasztás,
a lefagyasztott anyagból a nedvesség szublimálása,
a szárítandó anyag melegítése,
utánszárítás,
a szárított anyagot tartalmazó edény(ek) légmentes lezárása.

A folyamat első lépése, hogy az anyag oldatát tartalmazó nyitott edényeket (pl.:
ampullák, fiolák, infúziós palackok) a készülékbe helyezzük.
A teljes folyamat alatt kontrollálni kell a hőmérséklet és nyomás viszonyokat.

342

19. fejezet: Szárítás

19.8. ábra
Fagyasztva szárító berendezés
Fagyasztásos szárításkor az anyag óvatos melegítésével lehet elérni a száradás miatti hőveszteség pótlását, az egyensúly fenntartását, mivel szárításkor a nedvesség eltávozásával az anyag lehűl, ami jelentősen lelassíthatja a folyamatot. Az esetleges túlmelegítés viszont olvadáshoz vezet, ami az anyag feloldódását okozhatja. Az anyagból
távozó nedvességet hűtött kondenzátor felületén lehet megkötni, ami leolvasztható és ez
eltávolítható a rendszerből.
A megfelelő nedvességtartalom elérése után, a szárítási művelet a terméket tartalmazó edények lég– és nedvességmentes zárásával fejeződik be.
A művelet a gyógyszertechnológiában jól alkalmazható például vakcinák, nedvességre érzékeny, vízben bomlékony anyagok tartósítására. A fagyasztva szárított anyagok könnyen tárolhatóvá, szállíthatóvá és hosszú ideig eltarthatóvá válnak.
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19.9. ábra
Fagyasztva szárított termék a lezárást követően
A fagyasztva szárított termék nedvességtartalma általában 1%-nál kisebb.
A porózus, szivacsos állomány, a nagy belső felület igen gyors oldást tesz lehetővé.

A fagyasztásos szárítás előnyei:
1.) termolabilis anyagok száríthatósága,
2.) vizes közegben kémiai és/vagy biológiai bomlásra hajlamos anyagok
hosszú ideig stabilan tárolhatók, és csak felhasználáskor szabad őket feloldani,
3.) a biológiai anyagok megtartják eredeti biokémiai, fiziológiai és terápiás
tulajdonságaikat,
4.) oldószer hozzáadásakor az anyag igen gyorsan és maradék nélkül oldódik,
5.) biztosítható a pontos adagolhatóság.
A fagyasztásos szárítás hátrányai:
1.)
2.)
3.)
4.)

magas beruházási költség,
drága üzemeltetés,
jelentős energia többlet,
költséges csomagolás a nedvesség kizárása céljából.

Fluidizációs szárítás esetén a fluidizáció lehetőségeit alkalmazzuk. (A műveletet
könyvünk „Fluidizáció” c. fejezetében tárgyaljuk).A fluidizáló levegő ekkor egyrészt
folyamatos mozgásban, fluidizált állapotban tartja a szárítandó anyagot, másrészt felmelegíti szemcséket, és pótolja a száradásból eredő hő veszteséget, továbbá az elpárolgó
nedvességet átveszi és elszállítja a térből. A hő-és anyagátadás transzportfolyamatainak
sebessége ekkor jelentősen megnő, ami a szárítás céljaira jól hasznosítható. A szárítás a
nedves szemcsék és a szárító közegnek az intenzív érintkezése közben, konvekciós hőátadás hatására következik be.
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Fluidizációs szárításkor állandó értéken tartott bemenő levegő hőmérséklet (Tbem)
esetén, a kimenő hőmérséklet (Tkim) változása követi az anyag száradásának folyamatát.
A felmelegedési (to-t1) szakaszban először nő, majd a szárítási (t1-t2) szakaszban
alig változik. A kritikus pont elérése után, a nedvesség elpárolgásával, viszont bemenő
levegő hőmérsékletéig ismét növekedni kezd az anyag hőmérséklete (t2-t3). Hőérzékeny
komponenseket tartalmazó összetételek esetén tehát az anyag túlzott, nem megengedhető felmelegedése következhet be.

19.10. ábra
A kimenő levegő hőmérsékletének változása fluidizációs szárításkor
Granulátumok fluidizációs szárításakor a fenti összefüggés alapján megfelelő műszaki feltételek mellett (érzékelő és vezérlő egység beépítésével) szabályozható a folyamat.

19.11. ábra
Laboratóriumi fluidizációs szárító
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19.12. ábra
Ipari fluidizációs szárító
A száradás előrehaladtával a szemcsék mechanikai szilárdsága csökken, ami az
ütközések miatt jelentősen megnövelheti a porképződést, ami a készítmény komponenseinek eredeti arányát változtatja meg. Ennek elkerülése céljából, porleválasztó zsákot
vagy ciklont építenek a fluidizációs készülékhez, amelyekből a por visszajuttatható a
szemcserendszerbe.
A fluidizációs szárításra alkalmazott berendezések általában szakaszos üzeműek.
A porlasztásos szárítás más néven porlasztva szárítás lényege, hogy a szárítandó
anyagot tartalmazó oldatot vagy szuszpenziót, cseppekké porlasztjuk és megfelelő
mennyiségű és szabályozott hőmérsékletű gázban (általában levegőben) diszpergáljuk.
A cseppképződéssel nagymértékben megnövekszik a fajlagos felület, aminek következtében jelentősen javul a fázisok közötti anyag-és hőátadás, ami a viszonylag
gyors szárítást teszi lehetővé. A meleg levegő hatására, konvekciós hőátadással történik
a nedvesség áramlása a levegőbe, ami a nedvességgel együtt távozik a berendezésből.
A szárítókamrában, ahol a folyadék és a gázáram keveredik, a nedvességtartalom
csökken, az oldhatósági viszonyoknak megfelelően a cseppekben megindul a szilárd
anyag kiválása, kristályosodása, fokozatos száradása kezdetben a felületről, majd a belső kapillárisokból történik. Az oldószer elpárologtatása után kapott végtermék finom
eloszlású, száraz por. Az intenzív mozgás hatására, a szemcsék egymáshoz és a berendezés falához is ütköznek, ami tovább csökkenti a szemcseméretet. A por egy része a
levegővel távozhat a készülékből, ezért célszerű a kimenő levegőből ciklon segítségével
visszanyerni ezt a pormennyiséget is.
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19.13. ábra
Porlasztásos szárító berendezés működési elve
A művelet során, a legnagyobb cseppek ülepednek a leggyorsabban, és száradnak
leglassabban, amit a készülék méretezésénél a porlasztás, továbbá a levegő sebességének és hőmérsékletének szabályozásakor figyelembe kell venni. A porlasztás során keletkező cseppek különböző méretűek, amit a porlasztandó anyag tulajdonságai és a porlasztás műveleti paraméterei határoznak meg.
A cseppképzés a porlasztókban történik, amihez a felületi feszültség ellenében
energiára van szükség. A porlasztást mindig a szárítandó anyag tualjdonságai alapján
kell szabályozni.
A porlasztó (ún. atomizer) kialakítása szerint lehet:
1.) fúvókás
1.1.) hidraulikus-mechanikus,
1.2.) pneumatikus és
2.) forgótárcsás.
A hidraulikus-mechanikus porlasztófejek egyfázisúak, mert segédlevegő nélkül,
csak folyadék betáplálásával működnek. A fúvókába kerülő folyadék forgó áramlásra
kényszerül. A porlasztó nyílásából kilépve, összefüggő folyadékhártya kúpot hoz létre,
amely lefelé haladva egyre vékonyodik és végül cseppekre szakad. Közel homodiszperz
eloszlású, finom permet állítható így elő.
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19.14. ábra
Mechanikus porlasztó
A pneumatikus porlasztók kétfázisúak, mivel a porlasztandó oldatot vagy szuszpenziót a fúvókában levegő áram segítségével porlasztjuk. Előnyük, hogy az anyag tulajdonságainak (pl.: viszkozitás, sűrűség) változására sokkal kevésbé érzékenyek. A
cseppek mérete kevéssé egyenletes és a fúvóka nyílása használat közben könnyen eltömődik.

19.15. ábra
Pneumatikus porlasztó
A forgótárcsás porlasztók egyfázisúak. Megfelelő adagolási sebességgel porlasztandó oldatot vagy szuszpenziót a porlasztótárcsa közepére juttatjuk, ahol vékony filmet
képez, majd a centrifugális erő hatására, a sugárirányú furatokon keresztül folyamatosan
halad kifelé, és a porlasztót elhagyva cseppekre oszlik. A forgótárcsás porlasztók nagy
viszkozitású folyadékok, sőt paszta-állományú anyagok esetén is alkalmazhatók.
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19.16. ábra
Forgótárcsás porlasztó
A porlasztásos szárítást a gyógyszerkutatásban, és a gyógyszeriparban is alkalmazzák. Folyadék közegből, különböző gyógyszertechnológiai (pl.: mikrokapszulázási,
nanotechnológiai, biotechnológiai) műveletek elvégzése után, a termék száraz formában
nyerhető ki. A szerves oldószert is tartalmazó folyadék eltávolítása oxigént is tartalmazó
gázban robbanásveszélyes, ezért ilyenkor inert gázközeget kell alkalmaznunk.
A kis szemcseméret következtében általában jól és gyorsan oldódó termék keletkezik, ami jól használható a további műveletek során.
A porlasztásos szárítás laboratóriumi és ipari méretekben is elvégezhető.
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19.17. ábra
GEA laboratóriumi porlasztásos szárító

350

19. fejezet: Szárítás

19.18. ábra
GEA ipari porlasztásos szárító
Kérdések
1.) Milyen gyógyszertechnológiai szempontból fontos anyagi tulajdonságokat határoz
meg a nedvességtartalom?
2.) Melyek általában a szárítás gyógyszertechnológiai céljai?
3.) Mitől függ a száradás során elérhető végső nedvességtartalom?
4.) Milyen főbb nedvesség-típusokat különböztünk kötődésük alapján?
5.) Melyek a szorpciós izotermák nevezetes pontjai?
6.) Melyek a szárítási és a szárítási sebességgörbék nevezetes pontjai és szakaszai?
7.) Milyen szárító berendezéseket különböztetünk meg a hőközlés módja szerint?
8.) Milyen csoportokba oszthatók a vákuumszárítók?
9.) Melyek a fagyasztásos szárítás főbb előnyei és hátrányai?
10.) Melyek a fagyasztásos szárítás főbb lépései?
11.) Milyen paraméterekkel vezérelhető a fluidizációs szárítás?
12.) Milyen elv alapján működnek a porlasztásos szárító berendezések?
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20. Aprítás
Aprítás alatt az alapanyagok, továbbá a közti- és végtermékek feldolgozásának egyik
fontos technológiai műveletét értjük, aminek során külső erőhatás segítségével a
szemcsék méretcsökkenését érjük el. Az aprítás az anyag részecskéi közötti és/vagy
részecskéin belüli összetartó erőket legyőző dezintegráló művelet, ami külső erők
hatására megy végbe.
Aprítás hatására megnövekszik a részecskék felülete, ami meghatározó paramétere olyan fontos gyógyszertechnológiai anyagátadási folyamatoknak, mint a nedvesítés, a
szárítás, az extrakció vagy az oldás. Aprítással jelentősen növelhető a szemcsék fajlagos
felülete, ami a határfelületi jelenségek (pl.: adszorpció), de a biofarmácia szempontjából
is jelentős, mivel az oldódási sebesség növelésével a hatóanyag jobb biohasznosulása
érhető el.
A gyógyszertechnológiai műveleti sorban az aprítás egyes integráló műveleteknél
előkészítő szerepet tölthet be (pl.: szuszpenzió, szuszpenziós kenőcs vagy paszta készítésekor, valamint granulálásnál, pelletezésnél, brikettezésnél, tablettázásnál), de például
végtermékként előállított porok, granulátumok készítésekor lehet befejező művelet is.
Aprítási művelet tervezésekor az aprítandó anyagnak a külső erőhatással szembeni
tulajdonságaiból kell kiindulni.
Az aprítandó anyagok szerkezeti tulajdonságaik alapján lehetnek:
1.) ridegek,
2.) szívósak és
3.) képlékenyek.
A rideg anyagok erő hatására nem képesek maradandó alakváltozást szenvedni.
Rugalmasságuk nagyon kicsi, de ha ezt a rugalmassági határt az aprításkor kifejtett erőhatás meghaladja, az anyag kisebb darabokra hullik szét. Ilyen anyagok például az üveg
és számos kristály.
A szívós anyagok rugalmasak, maradandó alakváltozásra képesek. Ide tartozik
például a gumi.
A képlékeny anyagok erő hatására nem képesek rugalmas alakváltozást szenvedni,
de képlékenységi fokuktól függő mértékben maradandó alakváltozást mutatnak. Ilyen
anyagok, például a kenőcsök.
Szilárd anyagok aprítása az erőhatás alapján történhet:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

töréssel,
őrléssel,
nyírással,
metszéssel és
zúzással.

Töréskor az anyagra síkfelületek között kifejtett nyomóerő hat. Őrlés esetén ezen
a nyomóerőn kívül, erre merőleges irányú erővel is hatunk az anyagra. A nyírás a töréshez hasonló, de itt sík helyett éles felületeket alkalmazunk. Az aprítást metszéskor éles
felületekkel végezzük, zúzás esetében ütésekkel történik. Aprításhoz tehát célszerűen
olyan berendezést kell választanunk, amely az anyag aprítási tulajdonságainak legjobban megfelel, illetve a fenti erők kifejtésére képes.
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20.1. ábra
Aprításkor fellépő erők
Az aprítás lehet durva-, közepes- és finom aprítás. A gyógyszertechnológiában elsősorban a közepes- és finom aprítást alkalmazzuk.
Ha viszonylag nagyméretű szemcsékből indulunk ki és finom szemcserendszert
szeretnénk elérni, az aprítást több fokozatban célszerű végezni. A durva aprítást rendszerint száraz úton valósítják meg, a finom aprítás azonban gyakran nedves úton történik. Utóbbi előnye, hogy a száraz aprítással szemben, por nem képződik. A
mikronizálás és a nanonizálás μm és nm nagyságrendű szemcseméret elérését szolgálják.
Az aprítás eredményessége az aprítási fokkal (I) jellemezhető, ami az anyaghalmaz szemcséinek aprítás előtti közepes jellemző méretének ( d ) és az aprítás utáni közepes jellemző méretének (do) a hányadosa. Az aprítási fok növelésével az aprítás energiaigénye nő.
I=

d
do
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20. fejezet: Aprítás
A szemcsék közepes mérete n számú frakció esetén, az alábbi összefüggéssel
számolható ki:
n

∑d j ⋅aj
d=

j =1

(2.)

n

∑aj
j =1

dj
aj

a j-edik frakció közepes jellemző mérete
a j-edik frakció tömege

Aprításkor a szilárd részek térfogati deformációt szenvednek, majd új felületeket
létrehozva, elsősorban a szerkezeti hibák helyeinél válnak szét.
Durva aprítás esetén, a szükséges munka arányos az aprítandó szemcse térfogatával, ami további paraméterek figyelembe vételével a Kick-Kirpicsev törvénnyel adható
meg:
WKK = d o

3

σ2
2⋅E

(3.)

WKK az aprításhoz szükséges munka a Kick-Kirpicsev törvénye szerint
σ
az anyagra jellemző törőszilárdság,
do a szemcse átmérője,
E
az aprítandó anyag rugalmassági modulusa
Finom aprításkor, ahol a felületnövekedés a meghatározó, és az aprításhoz szükséges munka a Rittinger egyenlettel számolható ki:
d

WR = 3 ⋅ d o 2 ⋅ W f  o − 1

 d
WR
k
Wf
do
d

(4.)

az aprításhoz szükséges munka a Rittinger törvénye szerint
állandó, értéke 1,2 és 1,7 között van,
az egységnyi térfogatú anyagban, az egységnyi felület kialakításához
szükséges fajlagos munka,
szemcseméret aprítás előtt,
szemcseméret aprítás után

Bond szerint a fenti, felület és térfogat elmélet alapján kapott értékek mértani közepéből kell kiindulni. Elsősorban 50 mm > d > 0,05 mm méretű szemcsékre érvényes
összefüggése szerint az aprítási energia szükséglete arányos a keletkező repedések hoszszával:
 1
1 
WB = C B 
−

d o 
 d
WB
CB

az aprításhoz szükséges munka a Bond törvénye szerint
Bond-féle állandó
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Az aprítás összefüggéseit Charles és Hukki egy általános formába foglalta össze.
Eszerint az egységnyi szemcseméret változtatásához szükséges energia

∂E
1
=C n
∂d
d
E
C

(6.)

az aprításhoz szükséges energia,
állandó

Ezt az összefüggést az aprítás alapegyenletének is nevezhetjük, mivel az n hatványkitevő értékétől függően törvény n=1 esetén a Kick-Kirpicsev, n=1,5 esetén a Bond
összefüggés, n=2 esetén pedig a Rittinger egyenlet érvényesül.
A szilárd testek apríthatósága véges, mivel a mechanikai erő fokozása egy értéken
túl már nem növeli az aprítottság mértékét. Ezt a jelenséget aprítási rezisztanciának
nevezzük. Ekkor az egymással ellentétes aprító és aggregáló erők hatása kiegyenlítődik.
Az aprítási rezisztencia a felületi energiaviszonyok megváltoztatásával (pl.: segédanyagok alkalmazásával) csökkenthető.
Az aprítási módszer kiválasztáskor figyelembe kell venni:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

az anyag mennyiségét,
az aprítás célját,
az anyag szerkezeti tulajdonságait,
az anyag nedvességtartalmát,
a kiindulási és elérendő szemcseméretet,
a szemcseméret eloszlását,
az elérendő aprítási fokot (a méretcsökkentés mértékét),
a berendezés kapacitását,
a végzendő további műveleteket.

Az aprítás történhet kézi erővel és az erre a célra kifejlesztett berendezésekkel.
Az aprítás hagyományos eszköze a dörzsmozsár (latinul mortarium). Az aprításon
kívül a dörzsmozsarat a pisztillussal együtt rendszerint anyagok keverésére, diszpergálásra, folyékony és félszilárd gyógyszerkészítmények előállítására is használjuk.
Az aprítást gyógyszertári, laboratóriumi és kisüzemi körülmények között, viszonylag kis mennyiségű anyagok esetén rendszerint érdes belső felületű porcelán, esetleg achát dörzsmozsárban, érdesített végű pisztillussal végezzük. A pisztillus segítségével körkörös mozgással, egyenletes erővel nyomjuk az aprítandó anyagot a dörzsmozsár
falához. Az előiratban megadott szemcseméretet úgy biztosíthatjuk, hogy az aprított
anyagot a megadott fonalközi szitán áttörjük, a szitán maradt mennyiséget pedig tovább
aprítjuk az elérendő szemcseméretre.
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20.2. ábra
Porítás dörzsmozsárban kézi erővel, pisztillussal
Az aprítást a még nagyobb aprítási fok elérése céljából gépi meghajtással, mozsármalomban, nagy keménységű achát dörzsmozsárban és achát pisztillussal is végezhetjük. Ezzel a módszerrel finomabb szemcseméret tartományban, reprodukálhatóbb
méretű és eloszlású szemcserendszer állítható elő, mivel a berendezésben a pisztillus
körkörös mozgásának sebessége, és a pisztillus aprító ereje egyenletes, az aprítási idő
pedig szabályozható. A készülék mikronizálásra is alkalmas.

20.3. ábra
Mozsármalom
A kalapácsos malommal közepes és finom aprítás végezhető. Fő részei a forgótárcsa, amelyen a kalapácsok helyezkednek el, a bordázott belső fal, és alján a szitalemez.
A kalapácsok a malomban nagy kerületi sebességgel forognak, a malomba juttatott
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szemcséket a dob bordázott falához repítik, s közben zúzzák, repesztik. A szemcseméret
a hozzászerelhető (változtatható) szita méretétől függ. A berendezés folyamatos üzemmódban is működtethető.

20.4. ábra
Kalapácsos malom
Finom őrlésre alkalmazhatók a golyósmalmok, amelyek vízszintes tengely körül
forgó hengeres vagy kónikus dob szerkezetűek. Az aprítást a dobban szabadon mozgó
őrlőtestek, golyók végzik ütéssel, nyomással, súrlódással és dörzsöléssel. A golyók
mozgását a töltési fok és a malom szögsebessége határozza meg. A golyósmalmok
energiafelhasználása viszonylag nagy és az energia jelentős része a golyók mozgatására
fordítódik. A súrlódás következtében az energia hőenergiává is alakul, ami a rendszer
felmelegedését eredményezi. Ezeknek a berendezéseknek hátránya, hogy zajosak és
terjedelmesek.
A malomban elhelyezett golyókra mozgás közben hat a gravitációs és a centrifugális erő. A centrifugális erő függ a malom forgási sebességétől:

F = mω 2 r
ω
r
v

szögsebesség,
a golyósmalom sugara
kerületi sebesség
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20.5. ábra
Golyók mozgása és elhelyezkedése a malomban különböző fordulatszámon

9. film: Aprítás golyós malomban
A dobnak azt a fordulatszámát, melynél a golyó visszazuhanása a felső pontban
éppen elmarad, kritikus fordulatszámnak nevezzük. Ekkor a centrifugális erő (Fc)
egyenlő a golyó súlyával (Fg):
Fc = Fg

(8.)

Fg = mg

(9.)

mg = mϖ 2 r

(10.)

ϖ=

v
r
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n π  d
g = k 
 30  2
2

nk =
m
d
nk

42 ,3  ford 


d  perc 

(12.)

(13.)

a golyó tömege, kg
a golyósmalom átmérője, m
kritikus fordulatszám, ford./perc

n<<nk, kis fordulatszám esetén az aprítás nem elégséges, a golyók csak átgördülnek egymáson, és aprító erő alig, elsősorban súrlódási erő lép fel. A kritikus fordulatszámon aprítás nem történik, mert a golyók a henger falához tapadnak.
A golyósmalom üzemi fordulatszámát (nü) ezért a kritikus érték alatt kell tartani
(n<nk). A gyakorlatban, ez a kritikus fordulatszám kb. 60-70%-át jelenti, mivel a golyók
mozgásában ilyenkor alakul ki az optimális aprítást biztosító ún. vízesés üzemmód, amikor a golyók a forgás hatására, az aprítandó anyagra jelentős törő erőt kifejtve felemelkednek, majd visszahullanak.

nü =

30
d

(14.)

20.6. ábra
Laboratóriumi, szakaszos üzemű golyósmalom
Üzemi körülmények között használják a Harding- féle kettős kónikus alakú golyósmalmot, amely folyamatos üzemmódban is működik.
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20.7. ábra
Harding- féle golyós malom
A sugármalmokban a levegő befúvatás okozta nagyfokú turbulencia következtében, az egymáshoz verődő szemcsék akár néhány μm nagyságúra is apríthatók. A Jet
Mill mikronizáló berendezésben a nagy nyomású levegő vagy nitrogén befúvatása által
létrejövő nagy sebességű, spirális-örvénylő mozgásban a szemcsék egymáshoz ütődnek
és koptatják egymást. A nagyobb szemcsék a henger alakú őrlési tér külső peremén mozognak, a kisebbek belsőbb pályán helyezkednek el, a legkisebbek az őrlési tér középen
távoznak a kilépő levegővel a porzsákon át, amely visszatartja a részecskéket, de a levegőt átengedi. A szemcseméret és a szemcseméret eloszlás az aprítandó anyag adagolási sebességével és a préslevegő nyomásával, sebességével szabályozható. A berendezés folyamatos üzemmódban is használható.

20.8. ábra
Jet Mill mikronizáló berendezés
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A Jet-O-mizer szintén folyamatos üzemben is használható sugármalom. Elnyújtott
körgyűrű alakú (toroidális), 20-200 mm a belső átmérőjű cső, amelyben a szemcsék
szállítása, aprítása és szétválogatódása is befúvatott levegő segítségével történik. A készülék alján a különböző irányú befúvatás hatására egymásnak ütközve törnek, kopnak a
szemcsék. A cső egyenes szakasza után a centrifugális erő hatására a szemcsék méretük
szerint választódnak szét, ennek megfelelően a nagyobbak a külső pályán, a kisebbek a
belső pályán mozognak. A kis szemcsék egy idő után távoznak a rendszerből, a nagyobbak pedig ismét visszakerülnek az aprító térbe. A szemcseméret ebben az esetben
is az aprítandó anyag adagolási sebességétől és a préslevegő sebességétől függ.

20.9. ábra
Jet-O-mizer mikronizáló berendezés
Az aprító erők hatása a diszperzitásfok növelése szempontjából meghatározó nem
szilárd fázisú rendszerek (pl.: emulziók, szuszpenziók) előállításakor is. A műveletet
kézi erővel, mozsárban pisztillussal vagy nagy fordulatszámú keverőkkel (pl.: Ultra
turrax), kolloid malmokkal nagy nyomású homogenizálókkal hajthatjuk végre.
Kérdések
1.) Milyen anyag típusokat különböztetünk meg aprítás szempontjából?
2.) Milyen módszereket alkalmazhatunk aprításkor az erőhatások alapján?
3.) Milyen esetekben érvényes és hogyan írható fel a Kick-Kirpicsev törvény?
4.) Milyen esetekben érvényes és hogyan írható fel Rittinger törvénye?
5.) Milyen szempontokat kell figyelembe venni az aprítási módszer kiválasztáskor?
6.) Milyen aprítás végezhető a kalapácsos malommal?
7.) Hogyan határozhatjuk meg a golyós malom kritikus fordulatszámát?
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8.) Hogyan működik a Harding-féle golyósmalom?
9.) Hogyan működik a Jet Mill berendezés?
10.) Hogyan működik a Jet-O-mizer berendezés?

Irodalom
Beker B.: Aprításelmélet, Akadémi kiadó, Budapest, 1963.
Pandula E., Takács G.: Ipari gyógyszerészet, Medicina, Budapest,1964.
Cartensen J.,T.: Theory of Pharmaceutical systems,Academic Press, New York, and
London, 1972.
Fejes Gábor és Tarján Gusztáv: Vegyipari gépek és műveletek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
Kedvessy: Gyógyszertechnológia. Medicina, Budapest,1981.
Fábry György (szerk.): Vegyipari gépek kézikönyve, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,1987.
Fonyó Zs., Fábry Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest,1998.
Rácz I., Selmeczi B.: Gyógyszertechnológia, Medicina, Budapest,1991.
Liebermann H. A., Rieger M. M., Banker G.S.: Pharmaceutical Dosage Forms, Marcel
Dekker, Inc., 2001.
Sarfaraz K. N.: Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations, CRC Press,
London, New York, 2004.
McCabe W. L., Smith J. C.: Unit Operations of Chemical Engineering, Mc Graw
Hill.Companies Inc., 2005.
Sambamurthy K.: Pharamaceutical engineering, New Age Publishers, New Delhi, 2005.
Swarbrick J.: Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Informa Healtcare, 2007.
Aulton M.,E.: The Design and Manufacture of Medicines, Elsevier, New York, 2007.
Ajánlott honlapok
http://books.google.hu/books?id=mhibT7AaK8C&pg=PA329&lpg=PA329&dq=grinding+and+pharmaceutical+and+unit+
operation&source=bl&ots=GSg36oEX4N&sig=YRuF3seV9jSF6Ltz4BENnw1CoWw&
hl=hu&sa=X&ei=OYW7T4CvGoLsOfbuja4K&ved=0CGUQ6AEwBw#v=onepage&q
=grinding%20and%20pharmaceutical%20and%20unit%20operation&f=false
http://www.che.iitb.ac.in/online/system/files/92/course_details/FM+306.pdf
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21. Szitálás
Gyógyszertechnológiai szempontból a szemcseméret, az alapanyagok és a közti
termékek kiemelt fontosságú jellemzője, amely többek között meghatározza
szemcserendszerek térkitöltését, gördülékenységét, préselhetőségét és a bevonatok
egyenletességét.
A készítmény szemcséinek mérete, méreteloszlása is lényeges, mivel a szemcseméret meghatározza például a szuszpenziók ülepedését, stabilitását. A szemcserendszerek paraméterei biofarmáciai megközelítésben is jelentősek, mivel befolyásolhatják a
helyi irritációt, az oldódási sebességet és a felszívódás helyét (pl.: a tüdőben) és az abszorpció sebességét (pl.: intramuszkulárisan adott kristályos injekció).
A technológiai előiratokban megadják az összetevők átlag szemcseméretét, a
megengedhető maximális és minimális szemcseátmérőt valamint a szemcseméret eloszlási adatokat. A szilárd szemcserendszerek szemcseméret szerinti frakciókra bonthatók.
A szitálás a szilárd halmazállapotú, polidiszperz eloszlású szemcserendszerek méret szerinti szétválasztásánk művelete.
A szitálási művelet célja:
1.) valamely más művelet (pl.: szemcsésítés, aprítás) termékének
gyártásközi, vagy a gyártást befejező ellenőrzésése, a művelet
szabályozása, az optimális paraméterek betartása céljából vagy
2.) a szemcsehalmaz (mint végtermék) minősítése, jellemzése a
szemcseméret és szemcseméret eloszlás meghatározásával.
A szitálás műveletének előfeltétele, hogy a szemcsék egymás között bizonyos
mértékig mozgékonyak legyenek és a szitán elmozduljanak.
Szitáláskor az anyaghalmaz két részre oszlik:
1.) a szitanyíláson áthullott (D) és
2.) a szitán át nem jutott frakcióra, szitamaradványra (R).
Szitáláskor a szemcse formájának és méretének megfelelően képes az adott méretű és formájú szitanyíláson átjutni. Gömb alakú szemcsék (pl.: mikropelletek) mérete
minden irányban azonos, ezért szitáláskor viszonylag könnyen szétválaszthatók.
Szitáláskor az áthulló anyag mennyisége fokozatosan csökken. A nagyobb szemcsék beszorulhatnak a nyílásokba, ezáltal csökkentik a szabad nyílások számát és gátolják a szitálást. A nyílásokon átjutni képes szemcséknek alakjuk miatt megfelelő orientációt kell elérniük. Egy-egy lapos vagy hosszúkás szemcse ezért csak órák múlva kerülhet ilyen helyzetbe, de ez gyakran már nem befolyásolja lényegesen a szitálás eredményét. Hosszúidejű szitálás után is lehetnek olyan részecskék, amelyek kisebbek, mint a
szitanyílás, és mégis a szitamaradékban maradnak. Ilyenek a nagyobb szemcsékhez tapadt jóval kisebb porrészecskék is.
A szitálás hatásfoka (Szh) a szétválasztás minőségét fejezi ki, megadva a szitán
valójában áthullott mennyiséget az adott szitanyílásnál (d) kisebb méretű részecskék
összes szemcsefrakciójához képest:
Sz h =

D< d
Ddö

D<d a szitán áthullott szemcsefrakció,
Ddö az adott d szemcseméretnél kisebb összes szemcsefrakció
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A szitálás hatásfoka a művelet kivitelezésének minőségét fejezi ki, ami függ a
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

a szitanyílás alakjától,
a szemcsék alakjától,
a szitanyílás méretétől,
nedvességtartalmától
tapadó képességétől,
a szitán lévő anyagréteg vastagságától,
a szitálandó anyag mozgásának jellegétől,
a szitálandó anyag mozgásának sebességétől és
a szitálási időtől.

A sziták lehetnek négyzet vagy kör alakú szitanyílásúak.

21.1. ábra
Kör és négyzet formájú szitanyílások
Ahhoz, hogy az áthullani képes, nem gömb alakú szemcsék túlnyomó többsége
átkerüljön a szitán, a szemcséket a megfelelő irány elérésére helyzetbe kell hozni, ami
időt vesz igénybe. Kocka alakú szemcsék esetében a nagyobb szemcsék áthullásához a
megfelelő irányú elfordulás is szükséges. Henger (pl.: extrudált és vágott termék) és
szabálytalan alakú szemcsék (pl.: granulátumok) esetén hasonló a helyzet.
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a. gömb, b. kocka, c. henger, d. szabálytalan alakú szemcsék
21.2. ábra
Szemcsék alakjának jelentősége
Szitaanalízis végzésekor szitasorozaton szétválasztott frakciók mennyiségi eloszlása alapján jellemezzük a szemcsehalmazt. Ekkor, egymásra rakott, felfelé növekvő
fonalközű szitasort alkalmazunk. A szitákat úgy kell kiválasztani, hogy a vizsgálati mintában jelenlevő részecskék méretének teljes tartományát lefedjék.
Érdemes olyan (logaritmikus) szitasorozatot használni, amelyben a szomszédos
sziták nyílásméretének aránya (szorzótényezője) állandó érték.
A 2 haladvány szerinti szitasor: …45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710,
1000, 1400, 2000, 2800, 4000… μm fonalközű szitákból áll.
A vizsgálandó szemcsehalmazt a legfelső (legnagyobb szitanyílású) szitára kell
tölteni, majd a szitaoszlopot megfelelő ideig mozgatásnak vetjük alá. A szitálást súlyállandóságig végezzük. A szitálás végén pontosan meghatározzuk az egyes szitákon viszszamaradt anyag tömegét. A vizsgálat megadja a szemcserendszer egyes szitamérettartományba eső tömegszázalékának megoszlását.
Reális anyaghalmazokban a szemcsék legtöbbször nem gömb vagy kocka alakúak, hanem szabálytalan alakúak. Az egységesítés céljából azoknak a gömb alakúnak
tekintett részecskék átmérőjét vagy sugarát adjuk meg, amely a vizsgált részecskéhez
hasonlóan viselkedik.
A d1, d2 … dn mérettel jellemzett szemcsefrakciók tömegéből m1, m2… mn súlyozott átlagot számítunk, ami megadja a szemcsehalmazra jellemző átlagos szemcse méretet ( d ):

d=

m1 d 1 + m2 d 2. + ....... + mn d n
∑m

(2.)

Kis tömegű anyag esetén a teljes mennyiséget, nagyobb anyagmennyiség (üzemi
gyártás) esetén az anyag átlagmintáját vizsgáljuk.
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21.3. ábra
Készülék szitaanalízis végzéséhez
A szitaanalízis a gyakorlatban akkor alkalmas részecskeméret eloszlás meghatározásra, ha a részecskék legalább 80%-a nagyobb 75 µm-nél.
Ha a szitaanalízist követően a kapott D vagy R mennyiségeit olyan koordinátarendszerben ábrázoljuk, amelynek abszcisszáján (Δd =dn-dn-1) intervallumokban az
egyes osztályok, ordinátáján pedig a számított (tapasztalati) gyakoriságot tüntetjük fel,
akkor a gyakorisági hisztogramot kapjuk.
Különböző szemcseméretű részecskék eloszlásának gyakoriságát mutatja a szemcseméret-megoszlási görbe, amit sűrűségfüggvénynek is nevezünk.
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21.4. ábra
Szemcseméret adatok hisztogramja és sűrűségfüggvénye
Medián alatt a nagyság szerint rendezett adatok közül a középső, „50%-os” értéket értjük, amelynél a kisebb és nagyobb adatok száma azonos. A módusz a leggyakrabban előforduló értéket jelenti. (A másik két középértékkel szemben a móduszból lehet
több is, mert több érték is előfordulhat azonos gyakorisággal.) Az átlag vagy számtani
közép pedig az adatok összegének és elemszámának hányadosa.
Szimmetrikus eloszlás esetén (pl.: normál eloszlás) az eloszlási görbe módusza,
medián értéke és a szemcsék méretének számtani átlaga egybeesik, míg aszimmetrikus
eloszlás esetén különböző lehet.
A szitán áthullott és fennmaradt mennyiség összege (D+R) egyenlő a teljes
anyagmennyiséggel (1 vagy 100%):
D + R = 100%

(3.)

A kumulált gyakoriságok grafikus ábrázolásával nyerjük a tapasztalati eloszlás
vagy granulometriai görbéket. Ezek a görbék azt mutatják, hogy egy adott szitaméreten
mennyi a fennmaradó vagy áthullott részecskék tömege a teljes tömeg százalékában
kifejezve, más szóval, hogy milyen valószínűséggel fordul elő egy adott szitaméret értékénél nagyobb vagy kisebb szemcseméretű részecske.
A granulometriai görbék grafikus differenciálásával megkaphatjuk a gyakorisági
vagy sűrűség megoszlási görbéket.
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21.5. ábra
Kumulatív eloszlási és gyakorisági görbék

tő.

A szemcsehalmazok jellemzése különböző ismert függvény típusokkal közelíthe-

Normál eloszlás esetén szimmetrikus az eloszlás. A természeti jelenségek jelentős
része követi a Gauss-görbét. A görbe szélességének és magasságának jellemzője a lapultság, ami a homo-vagy heterodiszperz eloszlásra utal, míg az aszimmetrikus eloszlás
jellemzője a ferdeség.
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21.6. ábra
Normál-eloszlású szemcsehalmaz hisztogramja és sűrűségfüggvénye
A normál-eloszlású szemcsehalmaz az alábbi függvénnyel jellemezhető:
−D/d / =

1

σ 2π

x

( d − d 50 )2

−∞

2σ 2

∫e −

m=

σ=
D
d
d50
m
σ

1

σ

d 84
d 50

d (ln d )

(4.)

(5.)

(6.)

áthullás (%)
szemcseátmérő
az 50%-os áthulláshoz tartozó szemcseméret
az egyenes iránytangense
standard eltérés

A normál eloszlás görbének fontos jellemzője, hogy az adatok 68,3 %-a a középértéktől ± 1 szórásnyi (σ) távolságra helyezkedik el.
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21.7. ábra
Normál eloszlás diagramja
A gyógyszertechnológiai gyakorlatban gyakoribbak az aszimmetrikus szemcseméret eloszlások.
Log-normál eloszlás esetén a szemcseméret logaritmusának függvényében kapjuk
a jellegzetes harang görbét (ezért is célszerű az azonos szorzótényezőjű szitasor használata). A szemcseméret logaritmusos transzformációjával az eredetileg aszimmetrikus
eloszlás már szimmetrikus függvényként kezelhető.
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21.8. ábra
Log-normál eloszlású szemcsehalmaz hisztogramja és sűrűségfüggvénye
−D/d / =

1

σ 2π

x

(ln d − ln d 50 )2

−∞

2σ 2

∫e −
m=

σ=
D
d
d50
m
σ

1

σ

ln d 84
ln d 50

áthullás (%)
szemcseátmérő
az 50%-os áthulláshoz tartozó szemcseméret
az egyenes iránytangense
standard eltérés
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21.9. ábra
Log-normál eloszlás diagramja
GGSA (Gates-Gaudin-Schumann-Andrejev) eloszlás függvénye akkor alkalmazható, ha az adatok log-log transzformáció esetén mutatnak lineáris összefüggést:
D
= m(lg d − lg d max )
100

(10.)

ebből:

 d 

D = 
d
 max 
D
d
dmax
m

m

áthullás (%)
szemcseméret
a 100%-os áthulláshoz tartozó legnagyobb szemcse átmérő
az egyenes iránytangense log-log transzformáció esetén
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21.10. ábra
GGSA eloszlás diagramja
Viszonylag gyakran alkalmazható a RRSB (Rosin-Rammler-Sperling-Benet) eloszlás a szemcseméret eloszlás jellemzésére. Jó közelítéssel linearizálhatók az adatok ekkor, ha a szemcseméret logaritmusának függvényében ábrázoljuk R vagy D log-log értékeit.
ln ln

100
= m(ln d − ln d' )
R

(12)

ebből:

R = 100 ⋅ e
R
d
d’
m

m
d 
− 
 d' 

(13.)

szitamaradék (%)
szemcseátmérő
a 63,2%-os áthulláshoz (vagy a 36,8%-os szitamaradványhoz) tartozó jellemző szemcseméret
egyenletességi tényező

ha d=d’, akkor
R=

100
= 36 ,8%
e
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és
D = 63 ,2%

(15.)

A jellemző szemcseméret tehát D = 63,2 vagy az R = 36,8%-os gyakorisághoz tartozó szemcseméret, az egyenletességi tényezőt pedig az egyenes iránytangense adja
meg: m = tg α.

21.11. ábra
RRSB diagram
A szitálásra laboratóriumi körülmények között kis mennyiségű anyag esetén álló
helyzetű szitákat alkalmazhatunk.
A sziták általában fémből vagy, fémre érzékeny anyagok (pl.: C vitamin) szitálása
céljára, műanyagból készülnek.
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21.12. ábra
Különböző nyílásméretű szitabetétek
A szitára helyezett anyag szemcséit kártyával mozgatjuk, aminek hatására csúszógördülő mozgást végeznek. A szitaméret megválasztása attól függ, hogy a készítendő
gyógyszerhez milyen szemcseméretű, illetve szitafinomságú anyagra van szükségünk.

21.13. ábra
Kézi szitálás kártyával
A mozgatott szitáló berendezések nagyobb mennyiségű anyagok szétválasztására
használhatók. A mozgatott sziták dobsziták és síksziták lehetnek.
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A mozgatott síksziták lehetnek:
1.) vízszintes síkban körforgó mozgást végző sziták,
2.) hossz- vagy keresztirányban rázott sziták (lengősziták) és
3.) rezgő- vagy vibrációs sziták.
A rezgőszitán a szemcsék a rezgés frekvenciájától függően ugrálnak. Ennek hatására a kisebb szemcsék átjutnak a szitahálón, és könnyen kijuthatnak a szitába szorult,
eltömődést okozó szemcsék. A berendezés szakaszos és folyamatos üzemmódban is
működtethető.

21.14. ábra
Folyamatos üzemű vibrációs síkszita
A dobszitán szemcsék csúszó, forgó és gördülő mozgást végeznek. A nagyobb
szemcsék elzárhatják a nyílásokat. A berendezés folyamatos üzemmódban is működtethető. A több szemcsefrakció kinyerésére alkalmas vibrációs szitát könyvünk
„Granulálás” c. fejezetében ismertetjük.

21.15. ábra
Dobszita
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Kérdések
1.)

Melyek lehetnek a szitálási művelet céljai?

2.)

Hogyan határozható meg és mitől függ a szitálás hatásfoka?

3.)

Hogyan írható fel a log-normál eloszlás?

4.)

Milyen esetekben alkalmazható a GGSA eloszlás és hogyan írható fel?

5.)

Milyen esetekben alkalmazható a RRSB és hogyan írható fel?

6.)

Hogyan működnek a folyamatos üzemű szitáló berendezések?

Irodalom
Fonyó Zs., Fábry Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest,1998.
Liebermann H. A., Rieger M. M., Banker G.S.: Pharmaceutical Dosage Forms, Marcel
Dekker, INC 2001.
Sarfaraz K. N.: Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations, CRC Press,
London, New York. 2004.
Swarbrick J.: Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Informa Healtcare, 2007.
Aulton M.,E.: The Design and Manufacture of Medicines, Elsevier, New York, 2007.
Ajánlott honlapok
http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/httrapps.htm
http://www.che.iitb.ac.in/online/system/files/92/course_details/FM+306.pdf
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22. Fluidizáció
A fluidizációval kapcsolatos első tudományos megfigyeléseket 1878-ban közölték le a
szakirodalomban. Az eljárást 1960-ban Wurster alkalmazta először granulálására. Dale
Wurster 1953-ban tabletták bevonására alkalmazta. A gyógyszeriparban, 1970-es
évektől terjedt el a fluidizációs eljárások alkalmazása. A fluidizáció elméleti alapjainak
megteremtésében, más szerzők mellett, ki kell emelni a magyar Ormos, Pataki és Blicle
nevét is, akik alapvető megfigyeléseket, törvényszerűségeket írtak le a fluidizáció
elméleti és gyakorlati kérdéseiről.
Ha egy szemcsés szilárd halmazon keresztül fluidumot (folyadékot vagy gázt)
áramoltatunk, akkor az áramlási sebességtől függően többféle állapotot figyelhetünk
meg.
A szemcsehalmaz kezdeti sűrűsége a töltött sűrűség, amihez egy kezdeti réteg
(ágy) magasság (Lo) tartozik. A levegő elosztón (pl.: porózus vagy perforált lemezen,
szitarácson) áramló levegő hatására a réteg fellazul, a szemcsék távolodnak egymástól,
nő a hézagtérfogat, csökken a réteg sűrűssége, és a kezdetinél egy kissé nagyobb, lazított ágymagasság (Ll) alakul ki.

22.1. ábra
Rétegállapotok a levegő sebességének függvényében
Növelve a sebességet, a szemcsék távolodnak egymástól, nő hézagtérfogata és a
réteg magassága, majd a réteg megmozdul, és a szemcsék önálló mozgásba kezdenek. A
fluidizáció kezdeti állapotához szükséges sebességet minimális fluidizációs sebességének nevezzük. Ezt követően az áramlási sebesség további növelésével, alakul ki a
fluidizált állapot, és a réteget fluid-ágynak nevezzük. A szemcsék a fluidizációs rétegben különböző irányokban intenzíven változtatják helyüket, a szemcserendszer hullámzó, forráshoz hasonló állapotba kerül. A fluidizált szemcserendszer a folyadékokhoz
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hasonló módon felületi feszültséggel és viszkozitással rendelkezik, felülete hullámzik,
hidrosztatikus nyomása van.
Fluidizált állapotban a szemcsék lebegnek, mivel a rájuk ható erők egyensúlyban
vannak, a közegellenállási erő egyenlő az archimédeszi súllyal. A töltet nyomásesése
ekkor egyenlő a töltetet tartó lemezre nehezedő nyomással.
Az áramlási sebesség további növelésekor a réteg a pneumatikus szállítás állapotába megy át, a hézagtérfogat és az ágymagasság tovább növekszik. Ezt a jelenségét
szemcsés és por alakú termékek szállítására alkalmazhatjuk.
A szemcserendszerek a rendelkezésükre álló teret nem folytonosan töltik ki. Ha az
anyagrészecskék közti tér hézagokat tartalmaz, az anyag sűrűsségét a halmazsűrűség
jellemzi.
A fluidizációs réteg porozitása (ε) a hézaggal kitöltött össztérfogat részarányát jelenti a szemcserendszer össztérfogatához képest:

ε=

Vh
V
= h
Vh + Vsz V

(1.)

Vh a szemcserendszer hézagainak térfogata,
Vsz a szemcsék hézagnélküli térfogata,
V a szemcserendszer össztérfogata
Ismert keresztmetszetű (A) oszlop esetén a porozitás (ε) a szemcsék és a hézagok
ágymagasságából tevődik össze:

ε=

Lh
L
= h
Lh + Lsz L

(2.)

Lh a szemcserendszer hézagainak rétegmagassága,
Lsz a szemcsék hézagnélküli rétegmagassága,
L a szemcserendszer rétegmagassága.
Fluidizált rendszerben L=Lf, ezért :

ε=

Lhézag
Lf

=

L f − Lsz
Lf

(3.)

A szemcsék hézagnélküli rétegmagassága:
Lsz = L f ( 1 − ε )

Lf =

Lsz
1−ε

(4.)
(5.)

A gyógyszertechnológiai gyakorlatban használjuk még a rétegfellazulási arányt
(R), amely az ágymagasságának változását (L) fejezi ki, a kezdeti állapotban mért ágymagassághoz képest:
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R=

Lo

L
Lo

(6.)

kezdeti ágymagasság,

A fluidizáció folyamata jól követhető a fluidum nyomásesésnek változásával. A
szemcserendszeren átáramló fluidumnak a kezdeti ágymagasságra vonatkoztatott (Lo)
nyomásesését vizsgálva az áramlási sebesség függvényében, a fluidum nyomásesése
először az A pontig a sebességgel arányosan, majd nagyobb sebességnél a sebesség
négyzetével nő (A-B). Az B és a C pontok között a szemcsék elkezdenek lebegni és rendeződnek a legkisebb ellenállás irányában. A maximum (C) elérése után a réteg fellazulásával már csökken az ellenállás, ami a nyomáskülönbség csökkenésében mutatkozik
meg (C-D). A minimális fluidizációs sebesség (D) pont) elérését követően a D-E pontok
között történik a fluidizáció, a részecskék elválnak egymástól és a fluidumban egyenként, lebegnek. Ebben a tartományban Δp alig változik, adott anyagmennyiség esetén a
sebességtől, illetve a halmaz fellazulásától független

22.2. ábra
Fluidum nyomásesése a levegő áramlási sebességének függvényében
A minimális pneumatikus áramlási sebesség (vmpsz), elérése után, a nyomáskülönbség emelkedik, és megkezdődik a pneumatikus szállítás (E).
A nyomással működő fluidizációs berendezésekben a kompresszor látja el a rendszert megfelelő nyomású levegővel. A kiegyenlítő (puffer) tartály a kompresszor működésének egyenetlenségeit küszöböli ki és állandó áramlási sebességet biztosít, ami a
rotaméterrel mérhető. A levegő a fűtőegységen áthaladva a kívánt hőfokra melegszik és
az elosztólemezen keresztül jut a fluidizáló készülékbe, majd a szemcsék között áthaladva a porzsákon keresztül távozik.
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22.3. ábra
Készülék a fluidizációs paraméterek vizsgálatára
Fontos paraméter a fluid-levegő nyomásesése, ami a manométerrel határozható
meg. A fluidum nyomásesése (Δp):

∆p = L f (1 − ε )(ρ sz − ρ f )g

Lf
ε
ρsz
ρf
g

(7.)

a fluidizált réteg magassága,
hézagtérfogat,
szemcsehalmaz sűrűssége,
fluidum sűrűsége,
nehézségi gyorsulás

Behelyettesítve az 5. összefüggést:

∆p =

(

)

(

)

Lsz
(1 − ε ) ρ sz − ρ f g = Lsz ρ sz − ρ f g
1−ε

(8.)

Mivel a fluidizáció során Lsz értéke állandó, ezért az egységnyi, redukált nyomás ∆p 
 számolhatunk:
eséssel 
 Lsz 

∆p
= ( ρ sz − ρ f )g
Lsz
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A minimális fluidizációs sebesség (vo) az alábbi összefüggésből számolható ki:

1 vo ρ f
= 4 fm
Lsz
d 2
2

∆p

(10.)

ebből

vo =
fm
d
ρf

2d∆p
Lsz 4 f m ρ f

(11.)

súrlódási tényező,
szemcseátmérő,
a fluidum sűrűsége.

A fluidizációs technológia jól alkalmazható különböző
1.) szárítási,
2.) granulálási és
3.) bevonási feladatok ellátására.
Az egyes technológiai eljárások kidolgozásakor, adott berendezésben meg kell határozni
1.) a töltet
a. tömegét,
b. nedvességtartalmát,
c. szemcseméretét,
2.) a fluidizációs levegő
a. sebességét,
b. nyomását,
c. hőmérsékletét,
3.) a porlasztó levegő
a. sebességét,
b. nyomását,
c. hőmérsékletét
4.) az oldat (csak granulálásnál és bevonásnál)
a. térfogatát,
b. oldószer komponenseit,
c. töménységét,
d. hőmérsékletét,
e. adagolási sebességét.
A laboratóriumi szintű technológiák általában nem vihetők át közvetlenül a
félüzemi (pilot) és üzemi szintre, ezért léptéknövelési kísérletek is szükségesek.
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22.4. ábra
Műszerezett Glatt típusú laboratóriumi fluidizációs berendezés

22.5. ábra
Ipari fluidizációs berendezés
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22.1.

A fluidizációs eljárás alkalmazásának előnyei

A fluidizált szemcsehalmaz intenzív keveredése miatt a fluidizált rétegben a
hőmérséklet és a koncentráció eloszlás homogénebb, mint álló ágyban. A hő-és
anyagátadás az egyes szemcsék között, továbbá az egyes szemcsék és a fluidum között
következik be és gyorsítja a folyamatokat.
A fluidizáció gyors és hatékony technológia, ami javítja a termelékenységet. Párhuzamosan több művelet is elvégezhető (pl.: granuláláskor keverés, nedvesítés, agglomeráció, szárítás) egy készülékben, jelentősen javítva a termelékenységet, és egyszerűsítve a technológiát. Hőérzékeny anyagok a jó hőátadás következtében alacsonyabb
hőmérsékleten, a jó keveredés és anyagátadás miatt gyorsabban száríthatók és granulálhatók.
A fluidizációs technológia abból a szempontból is hatékony, a berendezések mozgó alkatrész nélküliek, egyszerű felépítésűek, ezért kicsi a meghibásodás valószínűsége.
A fuidizációs folyamatok szabályozhatók, a berendezések jó műszerezhetők és automatizálhatók
A fluidizációs technológia folyamatos üzemmódban is megvalósítható, az egyébként szakaszos üzemi technológiák folytonos üzeművé alakíthatók.

22.2.

A fluidizációs eljárás alkalmazásának hátrányai

A flidizációs technológia hátránya hogy, a szemcsék mozgás közbeni dörzsölődése, ütközése miatt a száradó szemcsék töredeznek, kopnak, aminek hatására fajtázódás,
porkihordás következhet be, ami anyagvesztességgel járhat. A kopási, dezaggregálódási,
eróziós folyamatban, elsősorban a puhább szemcsék kopnak, a keményebbek, a kiálló
részeik letöredezésével, felületük kopásával egyre simábbá és gömbölyűbbekké válnak,
ezután már kevésbé kopnak.
A fluidizáció során a fluid-ágyban különböző rendellenességek is bekövetkezhetnek, ami rontja a hő-és anyagátadást, ezáltal a folyamat reprodukálhatóságát.

22.6. ábra
Fluidizációs rendellenességek
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Nagyobb fluidum áramlási sebesség esetén a fluid rétegben buborékok jöhetnek
létre, amelyek inhomogenitást okozva haladnak át a fluid rétegen.
Túl magas réteg esetén, az egész keresztmetszetet kitöltő buborékok, a gázdugók
jelenhetnek meg, amelyek lökésszerű pulzálással haladnak át a rétegen. A jelenség a
fluid-ágy magasságának csökkentésével vagy nagyobb keresztmetszetű készülék alkalmazásával kerülhető el.
Könnyen összetapadó, nedves szemcsék, finom porok esetén csatornák alakulhatnak ki, a levegő első sorban ezen keresztül áramlik, ezáltal romlik réteg homogenitása.
A gejzírképződékor a fluid-ágy középen kialakuló csatornában, a nagy sebességgel áramló fluidum magával ragadja a közeli szemcséket és a réteg tetejére szállítja
őket. A jelenség intenzív szárítást tesz lehetővé.
Nagyobb, nehezebb szemcsék a levegő elosztó lemezre ülepedhetnek, és álló réteget hozhatnak létre, ami rontja a fluidum egyenletes eloszlását.
A fluidizációs anomáliák általában megszüntethetők vagy csökkenthetők a kedvezőbb áramlás kialakításával, elosztólemez cseréjével, vibrációval vagy keverő beépítésével.

22.3.

Porkihordás

Gyógyszerkészítmények gyártásakor a fluidizációs technológia alkalmazása esetén a
szemcserendszerből jelentős lehet a porkihordás, ami a fluidizált rétegben, a
szemcseméret különbségéből adódik. A megfelelő sebességű levegő áramlásának
hatására a szemcsék fluidizált állapotban lebegnek, a mellettük levő por szemcséket
azonban a fluidum pneumatikus szállítással ragadja magával.
A porkihordás a gyakorlatban a műveleti paraméterekkel bizonyos fokig csökkenthető, de általában nem elkerülhető. Heterodiszperz szemcseeloszlás esetén, nagy
portartalmú rendszerekben gyakran fordul elő. Szárításkor a kopás következtében por is
keletkezik, túlszárításnál nagyobb mértékben. Granulálás esetén szintén fokozott porkihordással kell számolni, ha túl nagy a fluid-levegő induló sebessége, és ha a száraz
anyag nedvesítése a granuláló oldat bepermetezésekor túl lassú.
Porkihordással megváltozhat a készítmény tervezett összetétele, ezért a port fel
kell fogni és vissza kell juttatni a fluidizációs térbe.
A porkihordás (mk) a nyomásesés értékében is megmutatkozik:

∆pt
mk = mo  1 −

∆pmf







(12.)

mo a töltet tömege,
Δ pmf nyomásesés a minimális fluidizációs sebességnél,
Δ pt nyomásesés t időpontban.
Ha ∆pt = ∆pmf , akkor a fenti összefüggés szerint mk =0, azaz nincs számottevő
porkihordás.
A fluidizációs berendezés felső részén, a kimenő levegő útjába szerelt porleválasztó zsákok képesek a levegő által kihordott port kiszűrni, a távozó levegőt viszont
átengedni. Az összegyűlt por kézi vagy gépi erővel történő lerázással kerül vissza a
fluidizációs térbe.
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22.7. ábra
Porzsákok
Labotaróriumi és gyári berendezéseknél is alkalmaznak különböző nyílásátmérőjű
levegőszűrő gyertyákat, amelyekből a kiszállított por visszanyerhető. Ujabb sarzsok
gyártásakor tisztításuk szükséges.

22.8. ábra
Levegőszűrő gyertyák
A porleválasztás másik gyakori módja a kimenő levegő átvezetése ciklonon keresztül. A mozgó alkatrész nélküli készülékben a mozgó por szemcsékre ható centrifugális erő idézi elő a szeparálást. A részecskék csökkenő átmérőjű, spirális pályán keringenek, végül a készülék alján át távoznak.
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22.9. ábra
A ciklon típusú porleválasztó
Kérdések
1.) Milyen rétegállapotok alakulhatnak ki a levegő sebességének függvényében?
2.) Mit értünk a fluidizációs réteg porozitása alatt és milyen összefüggésekkel jellemezhető?
3.) Milyen egységekből áll a fluidizációs paraméterek vizsgálatára szolgáló készülék?
4.) Milyen szakaszai különböztethetők meg a fluidum nyomásesés- levegő áramlási
sebesség függvényen?
5.) Milyen összefüggéssel határozható meg a minimális fluidizációs sebesség?
6.) Milyen műveleti paramétereket kell meghatározni az egyes fluidizációs technológiai
eljárások kidolgozásakor?
7.) Melyek az ipari fluidizációs berendezés főbb egységei?
8.) Melyek a fluidizációs eljárás előnyei és hátrányai a gyógyszertechnológiai munka
során?
9.) Melyek a főbb fluidizációs rendellenességek?
10.) Melyek a porkihordás veszélyei, hogyan gátolható meg, és milyen összefüggéssel
határozhatók meg?
11.) Hogyan működik a ciklon típusú porleválasztó?
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23. Granulálás
A granulálás a szilárd fázisú készítmények előállításának technológián belül az egyik
leggyakrabban alkalmazott formaadó művelet. A gyógyszerkészítés folyamatában a
granulálás lehet közbenső művelet, ha a granulátum közti termékként további
felhasználásra (pl.: tablettázásra, kapszulázásra) kerül. Ha végtermékként önálló
gyógyszerformaként kerül a granulátum forgalmazásba akkor a granulálás, a
csomagolás előtti utolsó, befejező művelet. Önálló gyógyszerformaként a
granulátumokat a multipartikuláris gyógyszerformák közé sorolhatjuk (lásd:
„Multipartikuláris gyógyszerformák” című fejezet).
A granulálás célja lehet:
1.) poranyagok tömörítése porveszteség csökkentése, adagolhatóság javítása
céljából,
2.) porkeverékek fajtázódásának, tapadásának elkerülése,
3.) anyagok préselhetőségének javítása,
4.) anyagok folyási tulajdonságainak javítása,
5.) különösen nagy dózisú hatóanyagok adása granulátum formában,
6.) anyagok gördülékenységének (folyási sajátságainak) javítása,
7.) szabályozott hatóanyag-leadású szemcserendszerek (pl.: késleltetett kioldódás,
nyújtott hatóanyag-leadás) és
8.) gyors felszívódású hatóanyag-leadó rendszerek (pl.: pezsgő granulátum)
előállítása.
A granulátumok forgalomba kerülhetnek:
1.) osztott vagy
2.) osztatlan készítmény formájában.
A hatóanyag felszabadítása granulátumokból történhet:
1.) szervezeten kívül (feloldható, diszpergálandó, pezsgő granulátumok),
2.) szervezeten belül (pl.: spanzula formában).
Vízoldható komponensekből álló granulátumok alkalmazásával, a beadást megelőző feloldással gyorsabb hatás és jobb biohasznosíthatóság érhető el. Bevont vagy
hidrofób segédanyagokat tartalmazó granulátumok adásával viszont nyújtott hatóanyagfelszabadítást érhető el.
A gyógyszerészeti granulátumok tipikus szemcsemérete 0,1-0,8 mm közötti.
Alakjuk szferikus, jó gördülékenységgel rendelkeznek, felületük azonban gyakran
egyenetlen és belső porózus szerkezetük van.
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23.1. ábra
Granulátum
A granulátumokat aggregációs úton, kisebb szemcsékből (felépítéses granulálás)
vagy nagyobb szemcsékből (pl.: brikettekből) dezaggregációval lehet előállítani.
A felépítéses granulátum-képződés mechanizmusának megértéséhez a primer
szemcsék között létrejövő kötésekből kell kiindulnunk. A granulátumok képződése során a primer szemcsék között olyan erős kötésekre van szükség, amelyek képesek arra,
hogy megalapozzák és lehetővé tegyék a további szemcsenövekedést is. Fontos gyakorlati szempont az is, hogy ezek a kötések a kialakuló szemcserendszer számára kellő és
tartós mechanikai szilárdságot biztosítsanak, ezáltal a granulátum-szemcsék tárolás során ne porladjanak szét és alkalmasak legyenek a további műveletek (pl.: préselés, kapszulázás) elvégzésére is.

23.1.

A kötések kialakulásának elmélete

Az eddigi gyakorlati tapasztalatok és elméleti következtetések alapján a kötések
kialakulásakor különböző típusú kapcsolódási lehetőségeket azonosíthatunk, amelyek
ismerete szükséges a gyógyszerészeti granulálási feladatok elvégzéséhez, a szilárd
fázisú gyógyszerkészítmények fejlesztésének sikeres megoldásához és a gyártás
műveleti patamétereinek optimalizáláshoz.
Az elsődleges kötő erők öt fő típusát különböztetjük meg:
1.) az elsődleges por részecskék között kialakuló immobil folyadék filmekben adhéziós és kohéziós erők,
2.) a granulátumokon belül a mobil folyadék filmekben határfelületi erők,
3.) szilárd kötőhidak ereje,
4.) szilárd részecskék közötti vonzás és
5.) mechanikus kapcsolódás által létrejövő erők.
23.1.1. Adhéziós és kohéziós erők hatása immobil folyadék filmekben
Por állapotú, száraz szemcsehalmazokat (porkeverékeket) enyhén nedvesítve, a
nedvesség adszorpcióját követően egy nagyon vékony immobil folyadék réteg alakul ki.
A részecskék közötti távolság a keveréssel szétoszlatott nedvesség hatására jelentősen
csökken, ezalatt nő a részecskék közötti érintkezési felület. Ezzel párhuzamosan a
részecskék közötti kötés erőssége is növekszik, mivel a van der Waals féle vonzási erők
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nagysága, arányos a részecskék átmérőjével és fordítottan arányos a távolság
négyzetével.
Granuláláskor célszerű kötőanyagot is alkalmazni, mivel a kötőanyagot tartalmazó, nagy viszkozitású, granuláló oldatok (nyákok) hatására a kötőanyag ragasztószer
szerűen alakít ki immobil hidakat, amelyek lényegesen erősebb kötéseket tudnak létrehozni, mint amire a mobil folyadék filmek képesek.
23.1.2. Határfelületi erők jelentősége mobil folyadék filmekben
Nedves granulálásnál kezdetben, az alacsony nedvességtartalom esetén penduláris
állapot jön létre és a részecskéket a folyadék lencsealakú gyűrűi tartják össze. Az
adhézióban, a folyadék/levegő határfelületi feszültség és a hidrosztatikai nyomáscsökkenés okozta szívó hatás játszik szerepet.
Porok keverés közbeni átnedvesítésekor a penduláris állapottól kezdődően, a pórusokból fokozatosan kiszorul a levegő, helyébe a granuláló folyadék lép be, ezáltal
csökken szemcserendszer részecskéinek hézagtérfogata és növekszik a sűrűsége.
A folyadék mennyiségétől és eloszlásától függően a kezdeti háromfázisú (levegő/folyadék/szilárd) rendszer, kétfázisú (folyadék/szilárd) rendszerré alakul át. A granulátum szilárdsága közel háromszorosára nő a penduláris és a kapilláris állapot között.

23.2. ábra
Penduláris állapot
Funikuláris állapotban, a szemcsék a penduláris állapotban lévő szemcséknél, nagyobb mennyiségű folyadékot és kevesebb levegőt tartalmaznak. Közbenső állapotot
képvisel a penduláris és a kapilláris állapot között.

23.3. ábra
Funikuláris állapot
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Kapilláris nedvesedési állapot akkor jön létre, amikor a nedvesség az összes levegőt kiszorítja. A részecskéket a folyadék/levegő határfelületen, a kapilláris-szívóhatás
tartja egyben, ami most már csak a granulátum felületén érvényesül. Kapilláris állapotban a granulátum szakítószilárdsága közel háromszorosára növekszik a penduláris állapothoz képest.

23.4. ábra
Kapilláris állapot
Túl sok nedvesség hatására a szilárd részecskék szuszpendálódnak a granuláló folyadékban.

23.5. ábra
Túlnedvesített állapot
A gyakorlat azt mutatja, hogy nedves granuláláskor a szemcserendszert átnedvesíteni, a nedvességet egyenletesen eloszlatni hívatott gyúrási-keverési művelet hatására az
anyag további nedvesség hozzáadása nélkül is, az eredetileg penduláris állapotából
funikuláris vagy kapilláris állapotba mehet át. A jelenség azzal magyarázható, hogy a
levegő által elfoglalt pórus-térfogat csökkenésekor a nedves massza egyre viszkózusabbá, sűrűbbé válik, a szemcsék közelebb kerülnek egymáshoz, így a jelenlevő nedvesség
mennyisége elégségessé válik a funikuláris, sőt a kapilláris állapot eléréséhez is.
Az átnedvesített porok, porkeverékek aktuális állapotát tehát nemcsak a nedvességtartalom, hanem a keverési művelet paraméterei is meghatározzák.
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23.1.3. Szilárd hidak kialakítása
Granulálás során a szemcséket összekötő szilárd hidak részleges megolvadással, a
nedvesített poranyag részleges oldásával vagy a kötőanyagok megszilárdulásával
jöhetnek létre.
23.1.3.1. Részleges megolvadással
Részleges megolvadással jöhetnek létre, szilárd hidak alacsony olvadáspontú
segédanyagok alkalmazása esetén. A szemcsék között, a hő hatásra keletkező olvadék
hidak hűtéssel szilárdíthatók meg. Ezt a műveletet szinterezésnek, az így készült
granulátumokat pedig szinter-granulátumoknak nevezzük.

1. folyékony olvadék híd; 2. hűtéssel megszilárdított híd
23.6. ábra
Szilárd kötőhidak kialakulása olvasztásos granuláláskor
Száraz granuláláskor, alacsony olvadáspontú anyagok esetén a részleges megolvadás bekövetkezhet az alkalmazott nyomás hatására is. A részecskék a nyomás megszűnte után keletkező olvadékkristályokkal kapcsolódnak egymáshoz. Figyelemmel kell
lenni arra is, hogy az alacsony olvadáspontú hatóanyagok maguk is megolvadhatnak és
átkristályosodással részt vehetnek a hidak kialakításában, ami megváltozhatja a készítmény tervezett kioldódási profilját.
Nedves granuláláskor az oldhatósági viszonyoktól és a segédanyagoktól függően
kéreggranulálást vagy ragasztószeres granulálást alkalmazhatunk.
23.1.3.2. Nedves granuláláskor
A nedvesített poranyag részleges oldásával akkor kell számolni, ha nedves
granuláláskor az alkalmazott nedvesítő szer oldószer oldja is a porhalmaz egy vagy több
komponensét. A nedvesítést követő szárítás során, a szemcsék között, a szemcsék saját
anyagának oldatából képződő folyékony hidakból, szilárd hidak jönnek létre. Az ilyen
típusú granulátumokat kéreggranulátumoknak nevezzük.
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1. folyékony híd létrejötte a szemcse saját anyagának oldatából;
2. a folyékony híd töményedése az oldószer elpárologtatásakor;
3. az oldat telítetté válása után a kristálykiválás kezdete;
4. szárítással megszilárduló híd létrejötte a saját anyag kristályaiból.
23.7. ábra
Szilárd kötőhidak kialakulása nedves úton, kéreggranuláláskor
A koncentráció viszonyok alakulását, ezáltal a szilárd hidat alkotó kristályok méretét, jelentős mértékben meghatározza a szárítás sebessége. Lassúbb szárításkor nagyobb, gyorsabb szárítás esetén kisebb kristályok keletkeznek. Ezért ha a hatóanyag is
oldódik az alkalmazott oldószerben, a műveleti paraméterektől függő rekrisztallizáció
befolyásolhatja a hatóanyag oldódását és kioldódását.
23.1.3.3. A kötőanyagok megszilárdulásával
A kötőanyagok megszilárdulásával létrejövő szilárd hidak, a kötőanyag oldatából
kialakult folyadék hidakból, szárítás hatására, a kötőanyag megkeményedésével vagy
kikristályosodásával képződnek. Ezt a ragasztószeres eljárásnak is nevezett granulálási
módszert gyakran alkalmazzák különböző, nedves granulálási eljárásoknál,
nagykeménységű, jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező granulátumok
előállítására. A kötőanyag mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a granulátumok
megfelelő szilárdsága mellett, a kioldódás se lassuljon le, ami a tapasztalatok alapján túl
sok granuláló szer alkalmazásakor fordulhat elő.
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1. folyékony híd létrejötte a kötő anyag oldatából;
2. kötő anyag oldat-híd töményedése az oldószer elpárologtatásakor;
3. az oldat telítetté válása után, a kötőanyag kristályok kiválásának kezdete;
4. szárítással megszilárduló híd létrejötte a kötő anyag kristályaiból.
23.8. ábra
Szilárd kötőhidak kialakulása nedves úton, ragasztószeres granuláláskor
23.1.4. A szilárd részecskék közötti vonzó erők jelentősége
Kötőanyagok alkotta folyadék és szilárd hidak hiányában, a szemcséket összetartó
vonzó erők, két fajtája különböztethető meg:
a.) az elektrosztatikus erők és a
b.) van der Waals erők,
Az elektrosztatikus erők fontos szerepet játszhatnak a por szemcsék között fellépő
kohézióban és a keverés közbeni kezdeti csomóképződésben. Általában nem járulnak
hozzá jelentős mértékben a granulátum végső szilárdságához.
A van der Waals erők, az elektrosztatikus erőkhöz képest, mintegy négy nagyságrenddel nagyobbak és ezek már jelentősen hozzájárulnak a száraz úton létrejövő granulátum szemcsék szilárdságához. Ezek az erők növekednek, a szomszédos felületek közötti távolság csökkenésekor.
Préseléskor, a levegő kiszorulásával szintén csökken a szemcsék közötti távolság,
ami kedvez a van der Waals erők érvényesülésének. A távolság csökkenéssel a vonzóerő négyzetesen növekszik, jelentős mértékben hozzájárulva a présélmény végső szilárdságához.
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23.1.5. Mechanikai összekapcsolódás
Nedvességet nem tartalmazó szemcserendszerekben keletkezhetnek formazáró kötések
is, amelyek a szemcsék alakjából, felületi egyenetlenségeiből következő mechanikai
összekapcsolódások. Ezek, a hídképző segédanyagok hozzáadása nélkül létrejövő
kötőerők, azonban lényegesen gyengébbek, a kötőanyagok által képzett szilárdtest
hidakhoz képest.

23.9. ábra
Formazáró kötések
A mechanikai összekapcsolódás elmélete szerint, a jó kötőerő kialakulásának az is
feltétele, hogy a kötőanyag oldata ne csak nedvesítse a poranyagot, hanem be is hatoljon
a szemcsék pórusaikba, ezáltal mechanikai kötés is létrejöhessen.

23.2.

A szemcseképződés mechanizmusa

Nedves granuláláskor a száraz porhoz folyadékot adagolunk és a nedvességet keveréssel
oszlatjuk el. A részecskék a képződő folyadék film hatására tapadnak egymáshoz és
további keverés és folyadék hozzáadásával további részecskék kapcsolódnak össze.
A granulálási folyamat mechanizmusát feloszthatjuk a magképződés (nukleáció),
az átalakulás és a szemcsenövekedés, gömbölyödés szakaszaira.
23.2.1. Magképződés (nukleáció)
A granulálás a primer szemcsék összekapcsolódásával kezdődik a folyadék hidak
kialakulásával. A primer szemcsék penduláris, funikuláris, majd a további keverés
hatására kapilláris állapotban kapcsolódnak össze. Az így kialakuló magok alapozzák
meg a későbbi szemcsenövekedést.
23.2.2. Átalakulás
A granulálási folyamat, a magképződést követően két féle átalakulással folytatódhat:
a.) a primer részecskék penduláris hidakkal kötődnek a magokhoz vagy
b.) a magok kapcsolódnak össze.
A kialakuló szemcsék méretét, a kisebb és nagyobb szemcsék arányát, a műveleti
paraméterek határozzák meg. Ezek hatása az átlag szemcsemérettel és a szemcseméret

400

23. fejezet: Granulálás
eloszlással jellemezhető. A nem túl nagy szemcseméret és szemcseméret eloszlás a későbbi tablettázási vagy kapszulázási műveletnek kedvez. Nagyobb átlag méretű szemcsék vagy a túl nagy portartalom (széles szemcseméret eloszlás) tablettázási rendellenségeket, egyenetlen töltést eredményezhet.
23.2.3. Szemcsenövekedés és gömbölyödés
A granulálás folytatása szemcseméret növekedéssel jár és szferikus alakú szemcsék
kialakulását segíti elő, ami elsősorban a pelletezésben hasznosítható. További keverés
hatására azonban a szemcsék koaleszcenciája folytatódik, ami végül használhatatlan
massza kialakulásához vezethet. Ennek a túlkeveredettségi állapotnak a kialakulása a
keverés paraméterein kívül (keverési idő, keverési fordulatszám), függ a granuláló
folyadék mennyiségétől és a granulálandó anyag tulajdonságaitól.
Granuláláskor a szemcseméret növekedésének négy lehetséges mechanizmusát
különböztethetjük meg.
23.2.3.1. Koaleszcencia
Koaleszcencia történik, amikor két vagy több szemcse nagyobb szemcsévé egyesül.

23.10. ábra
Koaleszcencia
23.2.3.2. Törés
Törés alatt a szemcsék kisebb részecskékké törését és a fragmentumok más szemcsékre
történő rétegződését értjük

23.11. ábra
Törés és rétegződés
23.2.3.3. Kopási (abráziós) anyagátvitel
Kopási (abráziós) anyagátvitelről akkor beszélünk, ha a keverés hatására az egyes
granulumokról az anyag lekopik, morzsolódik és más szemcsékhez tapadva növelik
azok méretét.
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23.12. ábra
Abráziós transzfer
23.2.3.4. Rétegződés
Rétegződés következik be, ha a granulálási folyamatban további poranyagot juttatunk a
granuláló berendezés munkaterébe. Ezek az újabb szemcsék a meglévő granulumok
felszínére rétegződnek, simítva, egyenletesebbé téve azok felületét és növelve
méretüket. Ez a mechanizmus jól hasznosítható a pelletezési eljárások során.

23.13. ábra
Rétegződés

23.3.

Granulátumok előállítása

A granulálás műveletét végezhetjük agglomerációval és/vagy dezintegrációval.
Agglomerációval végezzük a granulálást, ha por alapanyagból, rendszerint nedves
úton, szemcseképzéssel építjük fel a granulátumokat (felépítéses granulálás).
Dezintegrációval történik a szemcseképzés, ha az előzetesen nedves vagy száraz
úton agglomerálással előállított terméket (briketteket) aprítással alakítunk granulátumokat.
Anyagszerkezeti szempontból a granulátumok egymáshoz kötődő részecskék aggregátumának tekinthetők, ezért a végtermék minősége, a gyártás reprodukálhatósága
szempontjából is fontosak azok az elméleti ismeretek, amelyek a primer szemcsék kötődési mechanizmusaival és a szemcsék felépülésével foglalkoznak.
23.3.1. Száraz granulálás
Száraz granuláláskor a szemcséket kompaktálással, általában kötőanyag hozzáadása
nélkül alakítjuk ki. A száraz granulálás jól alkalmazható kis nedvességre és hőhatásra
érzékeny, bomló hatóanyagok esetén. Előnye, hogy gyors módszer, elkerülhető a
hidrolitikus bomlás vagy egyéb nemkívánatos, hő hatására bekövetkező folyamat és
alacsony az energiaigénye. A száraz úton történő granulálás kivitelezéséhez kevés
eszköz, kevés munkatér szükséges, elkerülhető a költséges és hő terheléssel járó
szárítási művelet.
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Hátránya, hogy ez a technológia is speciális berendezést igényel, a szemcsék
mechanikai szilárdsága kisebb, mint a ragasztószeres granulálással készült szemcséké,
mivel a szemcséket összetartó kötőerők is gyengébbek. A termék a magas portartalom
miatt heterogén szemcseeloszlású és ezért viszonylag rossz folyási tulajdonsággal rendelkezik.
23.3.1.1. Száraz granulálás brikettezéssel
A brikettezés olyan préselési művelet, amelynek során első lépésként, nagyméretű
préselményeket készítünk. Ezeket, a kb. 20-30 mm átmérőjű, 5-15 mm vastag, lapos,
henger alakú úgynevezett briketteket, méretüknek megfelelő, speciális szerszámokkal
felszerelt, nagy préserejű tablettázó géppel állíthatjuk elő. A granulátum e brikettek
megfelelő méretre való aprításával állíthatók elő.

23.14. ábra
Száraz granulálás brikettezéssel
23.3.1.2. Száraz granulálás kompaktorral
A granulálás az anyagok előzetes tömörítésével (kompaktálásával) történik. A
szemcséket összetartó szilárd kötőanyaghidak a szemcsék préserő hatására bekövetkező
összeszorulásakor, mechanikai összekapcsolódásakor alakulnak ki. A teljes művelet, a
több részművelet kivitelezése, több berendezésben vagy egy erre a célra kifejlesztett
berendezés egységeiben, egymást követően végezhető el.
A száraz granulálás részműveletei:
1.) kompaktálás,
2.) aprítás,
3.) szitálás.
A poralapanyagokat a kompaktor hengerek segítségével préselhetjük össze. A kötőerőt a préserővel (a hengerek közti távolsággal) állíthatjuk be. A daráló egység, a
préselményt granulátumokká aprítja és a megfelelő granulátum szemcseméret a szita
fonalközi távolságával szabályozható. Ezek a berendezések lehetnek szakaszos és folyamatos üzeműek is.
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23.15. ábra
Kompaktoros száraz granuláló
A bemérést követően a száraz granulálás előkészítő műveletei az aprítás, szitálás
és a bemérés. A tényleges granulálás a keverés, brikettezés és aprítás műveleteiből tevődik össze és a befejező műveletben a megfelelő szemcseméretű granulumokat különválasztjuk.

23.16. ábra
Száraz granulálás
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23.3.2. Olvasztásos granulálás (szinter granulátumok előállítása)
A szinter granulátumok előállításához, alacsony olvadáspontú segédanyagokat (pl.:
makrogolokat) használunk és ezekből melegítéssel alakíthatjuk ki az olvadék hidakat,
amikből hűtéssel jönnek létre majd a szilárd kötőanyaghidak.
Hőérzékeny hatóanyagok esetén kerülendő ez a módszer. A granulátumok vagy a
belőlük készült spanzulák, tabletták tárolási hőmérséklete nem haladhatja meg a szinterhidak olvadási hőmérsékletét.
23-I. táblázat:
Szinterezésre alkalmas kötőanyagok
Kötőanyagok
Gelucire50/13
Poloxamer 188
Olvadó hidrofil kötőanyagok

polietilénglikolok

Olvadó hidrofób kötőanyagok

PEG 2000
PEG 3000
PEG 6000
PEG 8000

méhviasz
karnauba viasz
cetil-palmitát
glicerin-monosztearát
hidrogénezett ricinusolaj
mikrokristályos viasz
paraffin
sztearinsav
sztearil alkohol

Olvadáspont
(°C)
44 – 50
50,9
42 – 53
48 – 63
49 – 63
54 – 63
56 – 60
75 – 83
47 – 50
54 – 63
62 – 86
58 – 72
47 – 65
46 – 69
56 – 60

23.3.3. Nedves granulálás
A nedves granulálás, a száraz granuláláshoz hasonlóan, a ható- és segédanyagok
előkészítésével (alapanyag kimérés, aprítás, szitálás, bemérés) kezdődik.
A granulálási segédanyagok kiválasztásakor a hatóanyag tulajdonságaiból (pl.:
dózis, oldhatóság, inkompatibilitás, térfogattömeg) kell kiindulnunk.
Granulálás során gyakrabban alkalmazott töltőanyagok:
 laktóz (alkalmazását a tabletta dobozán fel kell tüntetni, a laktóz intoleranciában szenvedő betegek érdekében)
 keményítő,
 cellulóz,
 szacharóz,
 glükóz,
 mannit,
 szorbit
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karbamid,
xilit,
maltit,
laktit,
dikálcium-foszfát,
trikálcium-foszfát
ciklodextrinek.

A szemcsék közötti megfelelő kötőerő kialakítására a granuláló oldatokban, gyakrabban alkalmazott kötőanyagok az alábbiak:

1.) cukrok
 szacharóz,
 glukóz,
2.) polimerek
2.1.) természetes polimerek





zselatin,
akácia,
tragakanta,
keményítő.

2.2.) szintetikus polimerek
2.2.1.) cellulóz származékok

23.17. ábra
Metilcellulóz

23.18. ábra
Etilcellulóz
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23.19. ábra
Karboximetilcellulóz nátrium

23.20. ábra
Hidroxietil-cellulóz

23.21. ábra
Hidroxipropil-cellulóz
2.2.2.) polividon származékok

23.22. ábra
Polividon
2.2.3.) polioxetének

23.23. ábra
Polioxetén
A szilárd fázisú gyógyszerkészítmények előállításához szükséges további segédanyagokat, a „Tablettázás” című fejezetben foglaltuk össze.
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A nedves granulálásnak számos alváltozatát alkalmazza a gyógyszeripar. Ezek a
gyúrásos, az örvényáramú és a fluidizációs granulálási eljárások.
23.3.3.1. Gyúrásos granulálás
A tényleges granulálás a bemért, száraz porkeverék homogenizálásával kezdődik, ezt
követi az anyag átnedvesítése és összegyúrása a granuláló oldattal, a nedves massza
szemcsésítése szitán való áttöréssel, majd a szemcsék szárítása. A folyamat végén a
megfelelő szemcseméret tartomány elérésére a szemcséket szitán áttörjük, hogy a
szárításkor összetapadt, ezáltal megnövekedett anyag részekből is megfelelő
szemcseméretű granulumokat nyerjünk.
A porok külön homogenizálását rendszerint dobkeverőkkel végezhetjük (lásd:
„Keverés”című fejezet). A Z-karú és az örvényáramú keverők nagy erő kifejtésére alkalmas keverők, amelyek képesek az átnedvesítés, átgyúrás műveletét is elvégezni.

23.24. ábra
A nedves granulálás folyamatábrája
A nedves granulálás kétségtelen előnye, hogy az erősebb kötőanyaghidak következtében a szemcsék mechanikai szilárdsága is nő.
A módszer alkalmazásának hátránya a viszonylag magas beruházási és üzemeltetési költségek, továbbá, hogy a hőre és/vagy nedvességre érzékeny anyagok esetén nem
vagy csak korlátozottan alkalmazható.
23.3.3.2. Kézi granulálás
Gyógyszertári, laboratóriumi körülmények között végzett ganuláláskor az átszitált,
kimért és patendulában homogenizált porkeveréket a granuláló folyadékkal öntéssel
nedvesítjük át és szitán egyenletes nyomás kifejtésével áttörjük. A nedves szemcsék
szobahőmérsékleten vagy szárítószekrényben száríthatók. A száradást követően a
granulátumokat a kívánt szitaméretnek megfelelő szitán áttörjük.
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23.25. ábra
Kézi granulálás, átpréselés szitán
23.3.3.3. Oszcilláló granuláló
Az oszcilláló granuláló nevét onnan kapta, hogy négy vízszintesen elhelyezett és végein
egy-egy tárcsához illesztett granuláló rudak, körkörös, ide-oda mozgással keverik,
görgetik és préselik át a szitán az anyagot. A rudak egyenletes erőt fejtenek ki, ami
elősegíti a közel homodiszperz szemcseméret eloszlást.

23.26. ábra
Erweka típusú laboratóriumi oszcilláló granuláló
A granulátum alakját, gördülékenységét, szilárdságát és szemcseméret eloszlását
jelentős mértékben befolyásolja a massza nedvesség- és kötőanyagtartalma. Ha kevés a
granuláló oldat mennyisége és alacsony a kötőanyag-koncentráció, akkor a szemcsék, a
gyenge kötőerők és a magas portartalom miatt heterodiszperz eloszlásúak, kevéssé szilárdak és a nagy felület miatt rossz gördülékenységgel rendelkeznek. Ha túl magas a
nedvességtartalom, akkor a szemcsék hosszúkás alakúak ezért rossz lesz a gördülékenységük.
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Megfelelő műveleti paraméterek esetén, optimális nedvesség-és kötőanyag tartalom mellett, közel homodiszperz szemcseméret-eloszlású, szferikus alakú, jól gördülő
és megfelelő szilárdságú szemcserendszert kapunk. Az ehhez szükséges kötőanyag- és
nedvességtartalom függ az anyag összetételétől, fizikai tulajdonságaitól (pl.:
hidrofilitásától, nedvesedő készségétől, szemcseméretétől), tehát anyag- és technológiafüggő, ezért minden esetben kísérletileg határozzuk meg.
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c.
a. optimális granulálószer mennyiséggel;
b. túlnedvesítéssel;
c. kevés vagy nem megfelelő granulálószer alkalmazásával
23.27. ábra
Oszcilláló készülékkel gyártott granulátumok
23.3.3.4. Örvényáramú granuláló
Az örvényáramú granulálás előnyei közé sorolható, hogy a nedves granulálás egyes
lépései, a homogenizálás, a nedvesítés, a gyúrás és a diszpergálás egy készülékben
végezhető, ezért rövidebb a műveleti idő, a szemcséken belül viszonylag erős kötőerők
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alakíthatók ki, nagy hatóanyag-tartalmú összetételek és tapadós anyagok granulálására
is alkalmas. Megfelelő műveleti paraméterek (keverők sebessége, az anyag
nedvességtartalma) mellett a pelletezéshez szükséges szferonizáció is bekövetkezik.
A szemcsék között, örvényáramban történő kevertetésekor a homogenizáló
(impeller) és az aprító keverők (chopper) hatására, nagy nyíróerők keletkeznek, amelyek fontos szerepet töltenek be a granulátumok felépítésében. A granuláló szer hozzáadása történhet öntéssel vagy porlasztással. A fluidizációs granuláláshoz képest, általában kevesebb granuláló szer szükséges.
A Froude szám fejezi ki a homogenizáló keverő által a nedves masszára ható, a
keverő fala és a massza részecskéi között ébredő, a centrifugális és a centripetális erők
hatására bekövetkező tömörödést:
Fr =

Fr
v
r
g

v2r
g

(1.)

Froude szám
a keverő sebessége
a homogenizáló keverő csúcsa által megtett kör sugara
nehézségi gyorsulás

Magas Fr érték esetén a keletkező granulátum vagy pellet általában tömörebb
lesz.

Az örvényáramú granulálás értelemszerűen egy további műveleti lépést, szárítást
is igényel. Ezt vagy kombinált gyúró és szárító berendezésekben, úgynevezett proceszszorokban végzik vagy két különálló egységben, az örvényáramú gyúrógépben és egy
szárító berendezésben (pl.: tálcás vagy fluidizációs szárítóban).
Az örvényáramú granulálás hátránya, hogy a granuláló szer mennyisége csak szűk
határokon belül változtatható, a massza ezért könnyen túlnedvesíthető. A keverők által
kifejtett intenzív keverés hatására a hőmérséklet emelkedik, az oldószer párolog, a nedves massza tömörödik.
Az örvényáramú granulálás paramétereinek összefüggései jól tanulmányozhatók
laboratóriumi, műszerezett készülékben.

23.28. ábra
ProCepT típusú laboratóriumi örvényáramú granuláló berendezés
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10. film: Örvényáramú granulálás
A laboratóriumi szinten kidolgozott technológiák, ebben az esetben is gyakran
csak módosítással, léptéknövelési kísérletekkel vihetők át nagyobb méretű készülékekbe. Annál jobb a kísérleti úton meghatározott modellünk, minél kevésbé szorul a léptéknövelés során átalakításra.

23.29. ábra
Diosna típusú örvényáramú granulátor
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23.30. ábra
Ipari, Diosna típusú örvényáramú granulátor irányító egységgel
A gyártás közbeni vagy az utólagos szárítás paraméterei jelentősen befolyásolják
a szemcsék belső szerkezetét, szilárdságát, porosodását. A szemcsék minőségi paramétereit a szárítás módja is befolyásolja. A gyakran alkalmazott fluidizációs szárítás során
a nedves szemcsék a felszínüktől fokozatosan befelé száradnak. Szerkezetűk porózus,
ezért könnyebben préselhetők.

23.31. ábra
Ipari örvényáramú granulálás fluidizációs szárítással
Az újabb fejlesztések eredményeképpen mikrohullámot és/vagy vákuumot is alkalmaznak a nedves szemcsék szárítására. A szemcsék száradása ilyenkor belülről tör-
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ténik, ami tömörebb, kevéssé porózus, törékenyebb szemcséket eredményez, ezáltal
romolhat a szemcserendszer préselhetősége.
Az örvényáramú granuláló berendezésekben lehetőség van a szemcserendszer fűtésével és hűtésével szinterezésre is. Ehhez kettősfalú (köpenyes) munkatérre van szükség, ahol a köpenyben szabályozható hőmérsékletű fűtő illetve hűtő közeg áramoltatható.

23.32. ábra
Örvényáramú granuláló berendezés mikrohullámú és vákuum-szárítási lehetőséggel
Az örvényáramú granulálás fontosabb műveleti paraméterei:
1.) töltetmennyiség,
2.) homogenizálási idő,
3.) fűtési hőmérséklet (olvasztásos granuláláskor),
4.) keverők fordulatszáma a homogenizálás alatt,
5.) granulálási idő,
6.) keverők fordulatszáma a szemcsésítés ideje alatt,
7.) granuláló oldat koncentrációja,
8.) granuláló oldat összetétele,
9.) granuláló oldat mennyisége,
10.) granuláló oldat viszkozitása,
11.) granuláló oldat hőmérséklete,
12.) adagolásának módja (öntés vagy porlasztás),
13.) adagolásának sebessége,
14.) porlasztás esetén a porlasztási paraméterek,
15.) szárítás során a fűtés hőmérséklete,
16.) szárítási energia,
17.) szárítás időtartama.
Fontosabb folyamatszabályozási és végpontjelzési paraméterek örvényáramú eljárásokban:
1.) berendezés energiafogyasztásának (áramfelhasználásának) megfigyelése széles körben alkalmazott módszer a nedves granulálás végpontjának meghatározásában és a léptéknövelésben egyaránt, mivel gazdaságos, nem igényel speciális át-

415

Dévay A.: A gyógyszertechnológia alapjai
alakítást és jól korrelál a granulum képződéssel. A belső porozitás változása szintén korrelációt mutat az áramfelhasználással.
2.) a homogenizáló keverő forgatónyomatékának méréséhez a homogenizáló keverő tengelyébe vagy a motor és a tengely közé ellenállás-nyúlásmérőt építenek
be. Mivel a tengely forog, egy ún. csúszó gyűrű viszi át a jelet a stacionárius detektáló egységhez.
3.) a nyomaték reométer módszerrel a keverő forgatásához szükséges forgatónyomaték on-line mérése válik lehetővé, melynek segítségével a granulálás során
bekövetkező reológiai változásokat is nyomon lehet követni. A mért értékekből a
nedves massza konzisztenciájára is következtethetünk. Ezt a módszert szintén széles körben használják a végpont meghatározására.
4.) akusztikus módszerekkel a gyártás során keletkező hangokat vizsgáljuk. Piezoelektromos akusztikus emissziós szenzorok alkalmazása a század elejétől kezdett elterjedni. Ez a technika nagyon ígéretes, nem invazív, érzékeny és olcsó. Az
akusztikus jelátalakító által fogott hangokból következtetni lehet a szemcsék méretére, a tömörödési és a folyási sajátságokra is.
5.) közeli infravörös spektroszkópia (NIR) nedvesség-meghatározó szenzor alkalmazásával válik lehetővé. A módszer előnye, hogy a minta kémiai és fizikai tulajdonságáról is egyaránt szolgáltat adatokat. Megfigyelhető a homogenitás, a
szemcseméret-változás, valamint a szabad és kötött nedvességtartalom változása
is. A módszer hátránya, hogy a mérést csak a detektor által látható kis mennyiségű
felületi mintán lehet végrehajtani.
6.) fókuszált sugár reflektancia mérés (FBMR) segítségével szemcseméretet tudunk meghatározni lézersugár segítségével. A sugár adott sebességgel körmozgást
végez és amikor egy szemcsével találkozik, a fény szóródását detektáljuk. Ez a
változó alkalmas a munkatérben történő folyamat dinamikus monitorozására,
mely korrelációban áll a szemcse alakjával, méretével és szemcserendszer
reológiai tulajdonságaival.
A forgatónyomaték és az áramfelhasználás mérését gyakran állítják párhuzamba egymással az örvényáramú granulálás megfigyelése során, hiszen szorosan korrelálnak egymással. Mindkét módszert alkalmazzák a PAT (Process
Analytical Technology) területén, melynek célja a gyártás folyamatának megértése
és a megfigyelt, mért adatokon alapuló befolyásolása, illetve on-line minősítése.
Mindkét módszer alapján öt részfázisra oszthatjuk az örvényáramú granulálás/pelletezés folyamatát:
1. fázis: a folyadékadagolás megkezdését követően a készülék által mért forgatónyomaték nem változik szignifikánsan a száraz alapanyag keverése során mért értékhez képest. Ebben a fázisban a porkeverék csak kismértékben nedvesedik, ami nem befolyásolja számottevően a megfigyelt paramétereket.
2. fázis: a forgatónyomaték-görbe meredek emelkedést mutat. Ebben a fázisban a szemcseképződés első részfolyamata, a magképződés zajlik.
3. fázis: a forgatónyomaték-görbe emelkedése megáll és a folyadék folyamatos adagolása ellenére sem mutat további szignifikáns emelkedést. Ebben a
fázisban a kialakult magok egymáshoz tapadnak és tömörödnek. Erre a fázisra a szabálytalan magok és mag-töredékek, valamint heterogén szemcserendszer jellemző.
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4. fázis: a fázis során a forgatónyomaték hirtelen meredek emelkedésbe kezd,
majd eléri maximumát. Ez a szemcsenövekedés (golyó-képződés fázisa),
ahol a granulum eléri végső méretét. Ezt tekintjük a gyártási folyamat végpontjának.
5. fázis: a görbe maximumának elérése után tovább folytatva a granuláló folyadék adagolását a massza túlnedvesedik és meredek csökkenés észlelhető a görbén, ami a rendszer szuszpenzióvá alakulását jelzi.

23.33. ábra
Folyamatkövetés és végpontjelzés örvényáramú granulálás esetén
23.3.3.5. Fluidizációs granulálás
Fluidizációs eljárásokkal több technológiai folyamat is kivitelezhető:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

keverés,
granulálás,
szárítás,
bevonás,
olvasztásos-fagyasztásos szemcsésítés.

A fluidizációs granulálás lényege, hogy a szilárd anyag fluidizált rétegébe porlasztással juttatjuk a kötőanyag oldatát, aminek hatására a szemcsék folytonos mozgás közben többször, ciklikusan nedvesednek, agglomerálódnak és száradnak. Granuláláskor, a
nedvesítés és a szárítás során különösen jól hasznosítható a fluidizált rendszerekben
tapasztalható jó anyag- és hőátadás.
A porkeverék fluidizációs levegővel történő homogenizálását követően, a kellő
hőmérséklet elérése után a granuláló folyadékot a porágyra permetezzük. A granuláló
folyadék körülveszi, bevonja a lebegő szilárd részecskéket, amikor kapcsolatba kerülnek egymással. Ha ez a nedves részecske a fluidizációs ágyban találkozik egy másik
részecskével, közöttük folyékony, majd száradással szilárd kötőanyag híd alakul ki.
Ezek az agglomerációs lépések statisztikus gyakorisággal többször ismétlődnek és a
szemcsenövekedést a szemcsék ütközés miatti kopása, törése ellensúlyozza. Ez az
egyensúly a granuláló szer mennyiségével, koncentrációjával szabályozható.
A fluidizációs granulálás kétségtelen előnye, hogy egy készülékben végezhetők el
a granulálás részműveletei: a homogenizálás, a nedvesítés, a szemcseképzés és a szárí-
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tás. A módszerrel nagy hatóanyag-tartalom érthető el és megfelelő kötőerők hozhatók
létre.
A fluidizációs technológiával előállított granulátumok általában jó gördülékenységgel, megfelelő szilárdsággal és viszonylag kis portartalommal, továbbá reprodukálható szemcseméret eloszlással rendelkeznek
Hátrányként említhető a nedvesség- és hőhatás és a nagy energiaigény.
A fluidizációs granuláló berendezések fontos, központi része a porlasztó rendszer.
A porlasztás paraméterei közül ki kell emelni a porlasztó elhelyezését (alsó, felső, oldalsó helyzet), a porlasztási kúpszöget, a porlasztás távolságát, a porlasztó fúvóka átmérőjét és a porlasztási nyomást.
Azonos sebességű adagoláskor a porlasztási távolság (h1→ h2) növelésével, nő a
2
porlasztási kör sugara (r) és négyzetesen, a nedvesített terület (r π), de ugyanaz a
mennyiség nagyobb kúptérfogatban és nagyobb alapterületen oszlik szét.
A porlasztási szög (α) növelésekor azonos távolság esetén is hasonló a helyzet.
Felső porlasztáskor a porlasztó elhelyezése (távolság a fluidizációs rétegtől) és a kúpszög hatása egymást kiegészíti. A porlasztási kúpszöget a fluidizációs készülék tengelyirányában, úgy kell beállítani, hogy a porlasztott cseppek a fluidizációs réteg felszínének kb. a kétharmadát fedjék le. Túl nagy kúpszög esetén a fluidizátor falára is sok
anyag kerülhet, túl kicsi kúpszög esetén viszont egyenetlen lesz a nedvesség eloszlása.
Kis távolság esetén kis területre, időegység alatt, sok granuláló folyadék kerül, helyi túlnedvesedés, nedvesedési egyenetlenség következhet be. Nagy távolság esetén
viszont a porlasztott részecskék a párolgás következtében besűrűsödhetnek, nőhet a
viszkozitásuk és megváltozhat a nedvesítési képességük is.

23.34. ábra
A porlasztási távolság és a kúpszög változásának hatása a porlasztási területre
A granuláló oldat adagolási sebességének szabályozásával érhető el, hogy a szemcserendszer egyenletesen nedvesedjen át és két nedvesedési fázis között legyen elegendő idő a szemcsék egyedi száradására is. Ettől lényegesen eltérő adagolási sebesség
esetén heterogén szemcserendszer jöhet létre. Túl gyors adagolási sebesség esetén az
anyagágy túlnedvesedik, a szemcsék összeragadnak, nő az átlag szemcseméret, nagyon
lassú adagolásnál viszont a száradási folyamat dominál, ami a szemcsék kopásához,
porképződéshez vezet.
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Felső porlasztásnál olyan porlasztási nyomás értéket kell választani, hogy a granuláló folyadék porlasztott cseppjei a fluidizációs levegő áramlásával szemben, a fluidágy megfelelő mélységéig jusson el és megfelelő mértékben nedvesítse át a lebegő
szemcséket.
Alsó porlasztás esetén a fluidizációs levegő áramlása és a porlasztás iránya egybeesik, továbbá a porlasztás a fluidizációs ágyban történik, ezért kisebb porlasztási
nyomás is elegendő a kellő nedvesítéshez.
Újabban a fluidizált szemcsékre az egyenletesebb átnedvesítés érdekében oldalsó
(tangenciális) porlasztást is alkalmaznak külön vagy az előbbiekkel kombináltan.

23.35. ábra
Granuláló oldat porlasztása a fluidizációs ágyra
A fluidizációs készülékekben, fluid-levegő által kihordott port ciklikusan működtetett porzsák lerázatással vagy automatikusan működő szűrőgyertyás porleválasztásos
módszerrel (lefúvatás) gyűjtjük össze.
A fluidizációs granulálási technológiák kidolgozásakor általában elengedhetetlen
a léptéknövelés, a laboratóriumi eljárás paramétereinek optimalizálása pilot és nagyüzemi szinten.
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23.36. ábra
MiniGlatt típusú laboratóriumi fluidizációs granuláló

23.37. ábra
Ipari fluidizációs granulálás
Számos paraméter befolyásolja a fluidizációs granulálással előállított termék minőségi paramétereit:
1.) töltetmennyiség,
2.) homogenizálási idő,
3.) fluidizációs levegő
a. térfogatárama,
b. hőmérséklete,
4.) granuláló oldat
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a. koncentrációja
b. összetétele,
c. mennyisége,
d. viszkozitása,
e. hőmérséklete,
f. adagolás sebessége
5.) porlasztó típusa,
6.) porlasztási nyomás,
7.) porlasztás hőmérséklete,
8.) porlasztó levegő sebessége,
9.) granulálási idő,
10.) szárítási
a. idő,
b. hőmérséklet.
Fontosabb folyamatszabályozási és végpontjelzési paraméterek a fluidizációs eljárásokban:
fluidizációs levegő kimenő hőmérséklete,
a bemenő és a kimenő fluidizációs levegő hőmérséklete,
kimenő fluidizációs levegő nedvességtartalma,
a bemenő és a kimenő fluidizációs levegő nedvességtartalmának különbsége,
5.) a fluidizációs levegő nyomásesése,
6.) a fluidizált anyag nedvességtartalma (PAT, on-line mérés NIR-rel).
1.)
2.)
3.)
4.)

Granulálási művelet kezdetén és végén a szitálás műveletének fontos funkciója
van.

A granulálási művelet elején, a bemérést megelőzően a kiindulási anyag, a por részecskék átlagos szemcsemérete szerepet játszik a végtermék szemcseméretében, a
szemcseméret eloszlás pedig a belső szerkezeti, felületi egyenletességben jelentős.
A granulálási művelet befejeztével, a megszárított granulátumok szemcseméretét
és szemcseméret eloszlását a további műveletek (csomagolás, kapszulázás, tablettázás)
technológiai igényei szerint kell szabályozni, ami mind a töltési térfogat, mind a gördülékenység szempontjából meghatározó. A szárítás során a granulátum szemcsék összetapadásával megnövekedhet az átlag szemcseméret. Az úgynevezett „regranulálással” a
szemcseméret beállítását végezzük.
A gyakorlatban nem a teljesen azonos méretű, tökéletesen gömb alakú, sima felületű szemcserendszerek előállítására törekszünk, mert ez sem gazdasági, sem technológiai szempontból nem indokolt. A technológiai előiratokban általában olyan szemcseméret határokat illetve elfogadható méret eloszlást adunk meg, amelyek a granulátumok
minőségi követelményeinek képesek eleget tenni. A további feldolgozáskor az egyenletesebb térkitöltés, az adagolás egyenletessége (pl.: kapszulák töltési egyenletessége,
tabletták tömege) szempontjából jelentős és szükséges egy bizonyos fokú
heterodiszperzitás.
A granulátum d1 (alsó) és d2 (felső) szemcseméret határait kísérleti úton lehet
meghatározni. A szemcsehalmaz méret szerinti szétválasztása három (F1, F2, F3) szemcseméret-frakcióra történik:
 F1 frakció (dF1 > d1),
 F2 frakció (d1 > dF2 > d2),
 F3 frakció (dF3 < d2).
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Az F1 frakció a megengedhetőnél nagyobb szemcséket, az F3 frakció a megengedhetőnél kisebb szemcséket tartalmaz. Az F2 frakció szemcsemérete és szemcseméreteloszlása alkalmas a további feldolgozásra.

23.38. ábra
Folyamatos üzemű vibrációs szita granulátumok méretszerinti osztályozására
A granuláláskor használt ható- és segédanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai befolyásolják a magképződési és a szemcsenövekedési folyamatot, ezáltal meghatározzák
a végtermék minőségi paramétereit.
Az alapanyagok fontosabb, a végtermék minőségét befolyásoló tulajdonságai:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

átlag szemcseméret,
szemcseméret,
nedvesedési peremszög,
szemcse alak,
felületi morfológia,
oldhatóság és oldódási sebesség,
kristálytani jellemzők (polimorfia, hidrato-, szolvatomorfia).

Kis hatóanyag-tartalom (pl.: néhány milligramm) esetén inert töltőanyagokat (pl.:
laktóz, szacharóz, keményítő, mannit, glukóz) alkalmazunk, a könnyebb kezelhetőség,
adagolhatóság céljából. A granulátumok tartalmazhatnak engedélyezett színezéket, valamint ízjavító anyagokat is.
Adott összetételű poralapanyaghoz megfelelő nedvesítő képességgel rendelkező
granuláló folyadékot kell választani, ami, mint belső mátrix, a granulálószer homogén
eloszlatásával képes biztosítani a szemcsenövekedés egyenletességét. A túl nagy koncentrációjú és nagy viszkozitású granulálószer egyenlőtlen eloszlást eredményezhet. A
granulálószer eloszlás milyensége befolyásolhatja a granulátumok szemcseméret eloszlását és a szemcsék szilárdságát.
A granuláló folyadék hozzáadásakor meg is változhatnak az alapanyagok tulajdonságai (pl.: kristályos állapot, kristályforma szolvatáltság), ami befolyásolhatja a
biofarmáciai paramétereket (pl.: oldhatóság, oldódási sebesség).
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Példaként említhető, hogy a glicinnek α, β és γ kristálymódosulata létezik. Az α
metastabil, a γ pedig a legstabilabb forma. Nedves granuláláskor polimorf változással a
glicin stabil kristálymódosulata átalakulhat α metastabil módosulattá.
A teofillinnek a rossz a vízoldhatósága (25°C-on 8 mg/ml). Granuláláskor a kiinduló, stabil anhidrát forma hidráttá, majd metastabil anhidrát formává alakulhat. A granulátumból vagy a belőle készült tablettából a kioldódás sebessége is megváltozhat,
mivel a metastabil forma gyorsabban oldódik, mint a stabil kristályváltozat. A jelenség
azzal magyarázható, hogy kioldódáskor a teofillin metastabil anhidrát formája gyorsan
monohidráttá alakul.
Minél kisebb a kiinduló anyagok szemcséinek mérete, annál több kötőanyagra van
szükség a megfelelő granulátum méret eléréséhez.
A granulátumok szilárdsága növelhető a kötőanyag kötési erejének és mennyiségének növelésével.
Ma már környezetvédelmi okok miatt is, elsősorban vizes granuláló szereket
használunk. Vízre érzékeny, hidrolitikus bomlásra hajlamos anyagok esetén száraz granulálást alkalmazunk. Ha mégis nedves granulálás és szerves oldószer használata szükséges, gondoskodni kell a kimenő levegő oldószermentesítéséről (pl. katalitikus égetés,
abszorbeáltatás, kondenzáltatás).

23-II. táblázat:
A granulálószer választásának szempontjai
Felhasználási előny

A granulálószer tulajdonságai
Granuláló anyag gyorsan oldódik

Rövid a granuláló folyadék
előkészítési (oldási) ideje

Granuláló anyag jó oldhatóságú

Széles koncentráció-tartományban
alkalmazható

Az oldat alacsony viszkozitású

A granuláló oldat könnyű kezelése,
a pumpálás és a porlasztás során

Nagy a kötési hatékonysága

Kevesebb granuláló anyaggal érhető el
jó kötőerő

A granulálás műveletét az alábbi gyógyszerformák esetén alkalmazzuk:
1.) gyógyszeres granulátumok (egyszerű granulátumok, gyorsan oldódó granulátumok, pezsgő granulátumok, granulátumok szuszpenzió készítésére)
2.) bevont granulátumok,
3.) spanzulák,
4.) tabletták,
5.) drazsék, bevonatos tabletták.
Kérdések
1.) Mit értünk a granulálás művelete alatt?
2.) Milyen célokból alkalmazhatjuk a granulálás technológiáját?
3.) Melyek az elsődleges kötési mechanizmusok?
4.) Milyen mechanizmusok alapján történik a szemcseképződés?
5.) Hogyan készülhetnek a granulátumok száraz úton?
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6.) Melyek a nedves granulálás során alkalmazott gyakoribb töltőanyagok?
7.) Melyek az ipari nedves granulálás fő lépései?
8.) Milyen műveleti paraméterekkel befolyásolható az oszcilláló granulálóval készült
granulátumok minősége?
9.) Milyen műveleti paraméterekkel befolyásolható az örvényáramú granulálóval készült granulátumok minősége?
10.) Melyek az örvényáramú granulálás fontosabb folyamatszabályozási és végpontjelzési lehetőségei?
11.) Milyen műveleti paraméterekkel befolyásolható a fluidizációs granulálóval készült
granulátumok minősége?
12.) Melyek a fluidizációs granulálás fontosabb folyamatszabályozási és végpontjelzési
lehetőségei?
13.) Melyek a granulálószer választásának főbb szempontjai?
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24. Tablettázás
A tabletták préseléssel előállított, meghatározott mennyiségű, egyszeri vagy többszöri
hatóanyag-adagot tartalmazó szilárd gyógyszerkészítmények.
A tabletta jelenleg a leggyakrabban alkalmazott gyógyszerforma, amit széleskörű
felhasználhatósága indokol.
A tabletták elődeit, a pilulákat, pasztillákat évszázadok óta alkalmazzák a gyógyszeres terápiában. A gyógyszerkészítmények technológiájának fejlődése lehetővé tette,
hogy a XX. század elejére rendelkezésre álljanak azok a kezdetben excenteres, később
körforgós tablettázó gépek, amelyek nagymértékben elősegítették az ipari gyártás elindítását is. Példaként említjük, hogy a Bayer gyógyszergyár által szabadalmaztatott hatóanyagot, az aszpirint, kezdetben porként, 1915-től azonban új formában, tablettaként
hozta forgalomba. A tablettázás bevezetésével a hatóanyag nagyobb biztonsággal vált
adagolhatóvá, jelentősen csökkent a hamisítás lehetősége és a tömegtermeléssel a
gyógyszer árát is sikerült csökkenteni.
Az első tablettakészítésre alkalmas eszközök használatakor, a szükséges préserőt
még kalapáccsal történő ütésekkel fejtették ki. Idővel számos, a tablettázás technológiáját tökéletesítő megoldás született.

24.1. ábra
Kezdetleges préseléssel működő kézi tablettázó eszköz
William Brockedon angol gyógyszerész, 1843-ban szabadalmaztatott egy olyan
kézi meghajtású gépet, amellyel préseléses eljárással, gyógyhatású készítmények voltak
előállíthatók.
Jacob Durnton, 1864-ben ehhez hasonló tablettázó gépet fejlesztett ki és 1869-től
többek között kinin tablettákat gyártott és forgalmazott. A készítés során a préselés elősegítésére segédanyagot is használt, kakaóvajjal és ásványi olajokkal csökkentette a
tapadást a matrica falához és a présszerszámok felületéhez.
Az 1875-ben Joseph Remington által szerkesztett gép kifejezetten arra szolgált,
hogy a gyógyszertári gyógyszerkészítési igényeket kielégítse, segítségével a gyógyszerész saját készítményeit gyárthatta és forgalmazhatta.
Több más megoldás mellett hasznosították például a félkarú emelő elvét is, ami
által kisebb kézi erővel, nagyobb préselési erőt lehetett kifejteni. Az első gépek azonban
a préselések előtti kézi újratöltések miatt igen lassúak (1-5 db/perc), nagyobb mennyiség gyártására alkalmatlanok voltak.
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Jelentős előrelépés volt a tablettázó gép fontos alkatrészének, a töltőpapucsnak a
kifejlesztése, aminek funkcióit a gyártás folyamatossága érdekében, a bélyegzők mozgásával kellett szinkronizálni. Ezek – a még mindig kézi meghajtású – gépek a préselési
körülmények szempontjából már megbízhatóbbak voltak, egyenletes töltést biztosítottak, 10-15 db tabletta /perc „termelékenységgel”.

a. töltőpapucs nélkül; b. töltőpapuccsal
24.2. ábra
Kézi meghajtású, egykarú emelő elvén működő laboratóriumi tablettázógépek
A kézi erőt fokozatosan felváltotta a gépi meghajtás, ezáltal a gyártási sebesség is
növekedhetett (40-100 db/percre).
A XIX. század végére tehát már kialakultak a mai tablettázó gépekben is megtalálható, fontosabb gépi elemek, alkatrészek, szerszámok. A préselés tablettázáskor a
matricában történik, a préserőt kifejtő bélyegző(k) hatására. A matrica feladata, hogy
befogadja a préselendő anyagot. Ez adja meg a préselmény átmérőjét. Belső sugara pontosan szabályozott és csak a matrica cseréjével változtatható.
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24.3. ábra
Tablettázási szerszámok
A tabletták méretét, geometriai tulajdonságait számos tényező együttesen határozza meg, úgymint a hatóanyag dózisa, a préselhetősége érdekében szükséges segédanyagok mennyisége stb. Ezeken túlmenően a biofarmáciai szempontok is meghatározóak. A szétrágásra szánt orális tabletták általában laposak és korong alakúak. Hasonló
alakúak a pezsgőtabletták, amelyeknek nincs anatómialiag meghatározott mérethatáruk,
mivel bevétel előtt feloldásra kerülnek. A lenyelést segíti a tabletták megfelelő szélessége, lekerekítettsége, domborúsága. Nagyobb dózis a tabletta kényszerű méretnövelésével jár, ami miatt a lenyelhetőség szempontjait is figyelembe véve hosszúkás formájú
(oblong) tablettákat célszerű alkalmazni. Implantációs tabletták segédanyagait úgy kell
megválasztani, hogy a hatóanyag-leadást követően maradék nélkül felszívódjanak, a
használat előtt feloldandó és/vagy pezsgőtabletták gyorsan és jól oldódjanak. Perorális
adáskor, a segédanyagokra nézve ez nem követelmény, mivel a nem oldódó komponensek kiürülnek a szervezetből.
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24.4. ábra
Tablettaformák
Kisebb hatóanyag mennyiségek adása céljából, a tabletták törésének elősegítésére,
préseléskor osztóvonalakat alakíthatunk ki. Szintén a préselés során, az azoníthatóság
érdekében, az egyes tabletták neve, dózisa, gyártója is a tablettába mélyíthető.
A tabletták összetételének tervezésekor szintén figyelembe kell venni a
biofarmáciai szempontokat. A farmakon tulajdonságai és az élő szervezet adta lehetőségek, biológiai, szövettani adottságok alapján, az optimális terápiás hatás elérése céljából
kell szabályozni a hatóanyag felszabadítást. Ezáltal kerülhető el az esetleges helyi irritáció, továbbá így biztosítható a kívánt vérszint, így érhetünk el szisztémás, lokális, gyors,
elnyújtott vagy a szervezetben lejátszódó folyamatokhoz alkalmazkodó kronoterápiás
hatást.
Tablettákból a hatóanyag felszabadítása számos módon lehetséges:
a.) szervezeten kívüli oldással (oldódó, diszpergálandó tabletták) és
b.) szervezeten belül, kioldódással.
A kioldódás-típusú hatóanyag felszabadítás történhet:
1.) orálisan (bukkális, szublingvális, rágó, szájban oldódó tabletták)
2.) perorálisan
2.1.) normál (hagyományos) bevonat nélküli tablettákkal,
2.2.) szabályozott hatóanyag-leadású tablettákkal
2.2.1.) térben szabályozott
a. gyomorban (gyomornedvben oldódó, duzzadó, gasztroretentív, mukoadhezív),
b. vékonybélben (vékonybélben oldódó, mukoadhezív),
c. vastagbélben ható (vastagbélben oldódó, mukoadhezív),

430

24. fejezet: Tablettázás
2.2.2.) időben szabályozott
a. folyamatos (ozmotikus, lassított, gyorsított, késleltetett),
b. szakaszos (pulzáló, kronoterápiás) kioldódású
3.) testüregekben, lokálisan kioldódó (pl.: hüvelytabletták),
4.) implantálással.
Anyagok összenyomhatóságát (kompresszibilitását) az erő hatására bekövetkező
térfogatváltozás jellemzi. Ez a préselhetőségi tulajdonság anyagonként változó, befolyásolja többek között az összetétel, kristályforma, kristály habitus, szemcseforma, szemcseméret, nedvességtartalom.
A jól tablettázható anyagoknak jó a tömörülési készsége és a préserő hatására kis
elaszticitást mutatnak, mivel a rugalmas alakváltozás a tablettában belső feszültséget
eredményez.
A préselés elején a kezdeti, viszonylag kis préserő hatására a szemcsehalmaz részecskéi egymáshoz képest könnyen elmozdulhatnak, ezért a növekvő nyomáshoz a
kezdeti tömörödéssel, jobb térkitöltéssel, az ún. elsődleges rendeződéssel alkalmazkodnak.
A kezdeti (töltési) porozitás és térfogathoz (Vo) képest a préselmény térfogata fokozatosan csökken: Vo > V1 > V2.

24.5. ábra
Matricába töltött szemcsehalmaz térfogatváltozása és elsődleges rendeződés a préselés
kezdetén
Szemcsehalmazok tömörítésekor, a szemcsék közötti és a szemcsék pórusaiban
lévő levegő is összenyomódik, kiszorul a részecskék közül, a szilárd részecskék ily módon egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ezzel párhuzamosan, a nyomás növekedésével
csökken a szemcsék további rendeződési, mozgási lehetősége. Egy bizonyos nyomásértéknél, további hely hiányában, a szemcsék mozgása már nem lehetséges. A szemcsék
ekkor már csak méretük csökkenésével képesek reagálni a külső erőhatásra.
Az anyagok külső erő hatására elasztikus és/vagy plasztikus viselkedésű. Ezek a
tulajdonságok gyakran keverten jelentkeznek és ez az elaszto-plasztikus tulajdonság a
szemcserendszerek préselésekor is megmutatkozik.
A deformáció kisebb nyomás alkalmazásakor lehet reverzibilis, ekkor a préselést
követően az anyag eredeti állapotába kerül, elasztikus tulajdonságot mutat. Az elasztikus deformáció végső határának elérése után, a szemcsék irreverzibilisen plasztikussá
válnak és a szemcserendszer viszkózus folyása tapasztalható.
A gyógyszertechnológiai fejlesztések során rosszul vagy jól tablettázható összetételeket aszerint különböztetjük meg, hogy a préserő hatására a szemcsék anyagi sajátsá-
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guktól függően, elasztikus vagy plasztikus alakváltozást szenvednek. Ideális esetben a
tablettázásra kerülő szemcsehalmazok plasztikus deformációval rendelkeznek. Mivel a
plasztikus deformáció időtől is függő folyamat, túl rövid préselési idő a tablettában
gyenge kötéseket eredményezhet. Ez a jelenség különösen a nagysebességű ipari tablettázógépeknél kritikus, ahol a préselmény préselés alatti tartózkodási ideje (dwell time)
pillanatszerűvé rövidülhet.

24.6. ábra
Szemcsehalmaz térfogatváltozása a külső erő megszűnése után,
elasztikus (V3), elaszto-plasztikus (V4) és plasztikus (V5) átalakuláskor
A plasztikus deformációt követően, a préserő fokozása következtében a szemcsék
is egyre nagyobb erőhatást fejtenek ki egymásra és ridegtörés következhet be. Ebben a
fázisban a nagyobb szemcsék kisebb részecskékre zúzódnak szét. A szemcsék a tömörödés, a repedezések és a törések során kialakuló újabb felületekkel érintkezve szilárd
kötőhidakkal, mechanikusan és intermolekuláris erőkkel is összekapcsolódnak.
A szemcsék alakváltozásának és törésének, morzsolódásának hatására keletkező
újabb térkitöltésére egy másodlagos rendeződési folyamat következik be. A további
töredezésekkel és rendeződéssel végül egy kevéssé porózus, jobb térkitöltésű, tömörebb
szerkezetű préselmény jön létre.
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24.7. ábra
A tabletta-préselmény kialakulása a szemcsék töredezésével és
másodlagos rendeződésével külső erő alkalmazásakor
Tabletták préseléskor nem törekszünk tökéletesen koherens, porozitás nélküli
préselmények előállítására, mivel a tabletták széteséséhez, hatóanyag-leadásához szükség van egy megfelelő porozitású belső szerkezetre is.
Az erőhatás megszűnése után, a dekompresszió fázisában, a részecskék vagy a
préselmény elasztikus változást mutathatnak.
A felső bélyegző által kifejtett erő a préselendő anyagon keresztül fejti ki hatását
és így hat a matrica falára, továbbá az alsó bélyegzőre.

24.8. ábra
Erőhatások a tablettázás során, excenteres gép esetén
A felső bélyegző által kifejtett erő (Ff) az alábbi összefüggéssel jellemezhető:
F f = Fa
Fa
h
D
K

Kh
eD

(1.)

az alsó bélyegzőre ható erő,
a préselendő anyag magassága,
matrica átmérője,
súrlódási állandó a részecskék és a matrica fal között.

A préselési erő a tabletták porozitásán, keménységén, törőszilárdságán kívül
meghatározza a biofarmáciai paramétereket is (szétesését, hatóanyag-leadását).
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A műszerezett tablettázógépek adnak lehetőséget arra, hogy a préselés során vizsgálhassuk a préselési erőket, erőhatásokat, az anyagok préselhetőségét, kimutathassuk a
préselési rendellenességeket és elvégezhessük a különböző, tablettázásra szánt összetételek vizsgálatát, optimalizálását.
Higuchi és munkatársai az 1950-es évek elején, elsőként műszereztek fel excenteres tablettázó gépet.
Később lehetővé vált a gépek műszerezésével a préselési folyamat tanulmányozása körforgós tablettázó gépeknél is. Ennek egyik technikai megoldása a nyomógörgőkhöz illesztett nyúlásmérő-bélyegek alkalmazása. A termelésben a tablettázó gép vagy
gépek központi, számítógépes vezérlése lehetővé teszi a nagyteljesítményű gépek folyamatos ellenőrzését és rendellenesség esetén a gépek leállítását. Ily módon megoldható például a töltés egyenletességének gyártásközi ellenőrzése is, mivel a bélyegzőkön
fellépő erők ingadozásának nagysága függ a matricába töltődött anyag mennyiségtől.
Kifejlesztettek olyan hordozható berendezést is, amelynek műszerezett bélyegzőit
a többi bélyegző közé helyezik és mint jeladó egységek, a mérőjeleket infravörös sugarak segítségével küldik a központi vevőegységbe, ahonnan az adatok feldolgozásra és
értékelésre, a számítógépbe kerülnek.
A préselési folyamat tanulmányozásának speciális eszközei a préselési szimulátorok. Ezek alkalmazásával jelentősen rövidíthető az összetétel optimalizálásához szükséges fejlesztési idő. A kísérleti összetételek préselése során számos paramétert és ezek
összefüggéseit vizsgálhatjuk:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

bélyegzők elmozdulása,
bélyegzők által kifejtett erő, présnyomás,
súrlódási erő,
matrica falára ható erő,
tabletta felmelegedése préselés közben,
tabletta kivetési erő.

A berendezés vezérlését és az adatok kiértékelését számítógép végzi.

24.9. ábra
Préselési szimulátor a tablettázási folyamat vizsgálatára
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Tekintettel arra, hogy a préselési idő általában igen rövid, t < 0,1s (a nagyteljesítményű gépeknél ennél is kevesebb, 10-50 ms), ezért a mérésekhez dinamikus, a préselés
alatti folyamatos mérést biztosító módszert kell alkalmazni.
A préserő mérését legegyszerűbben a bélyegzőhöz illesztett nyúlásmérő bélyeggel
végezhetjük, amelynek az erő hatására bekövetkező alakváltozása vele arányos ellenállás változást (R) indukál. Ez a változás azonos áramerősség esetén pontosan követhető
az arányos feszültségváltozással. Mivel ezek a feszültségkülönbségek kicsik, ezért a
jelek felerősítése szükséges.
Piezoelektromos szenzorok is alkalmazhatók, amelyekben a kristályok felületi töltésének változása a préselési erő nagyságával arányos.
A préselésekor befektetett energia az alábbi részfolyamatokra használódik fel:
1.)
2.)
3.)
4.)

az anyag préselése, a tabletta kialakítása,
a tabletta és a matricafal közötti súrlódás legyőzése,
a préselés végén a felső bélyegző felemelése,
a tabletta kitolása a matricából.

A préselési munka (Wp) a préserő és a bélyegző által megtett út értékeiből számolható ki:
Wp = Ff ⋅ s

Ff
s

(2.)

az erő,
a bélyegző által megtett út (elmozdulás).

Az alsó (Fa,max) és a felső (Ff,max) bélyegzőkön mért maximális erők különbsége
(RE):
RE = F f ,max − Fa ,max

(3.)

Reális szemcserendszerek esetén az erők különbsége 0 és 100% között változhat.
Ideális esetben, tökéletesen irreverzibilis deformáció esetén értéke 0, teljesen elasztikus
viselkedésű anyag esetén pedig 100%.
A kitolási súrlódást jellemző lubrikációs együttható (R) az alsó és felső bélyegzőkön mért maximális erők aránya:

R=

Fa ,max
F f ,max

(4.)

Ideális, súrlódás nélküli esetben R értéke 1. Reális viszonyok között a jól lubrikált
összetétel esetén 0,9 – 1 közti érték.
A műszerezett tablettázógéppel felvehető az elmozdulás- préserő görbe, amely a
tablettázó gép felső bélyegzője által megtett út és a kifejtett préserő összefüggését mutatja. A görbe alatti terület az erő és az út szorzata, ami egyenlő a kifejtett munkával
vagy az ezzel arányos energiával.
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24.10. ábra
Préselési elmozdulás-erő diagram
Az ideális erő-út görbe az A, B és C pontokat összekötő háromszöget alkot. Az ettől eltérő alakú, területű reális görbék információt adnak a préselt anyagrendszer plaszticitásáról és elaszticitásáról. Ha az anyag egyáltalán nem elasztikus, abban a pontban,
amikor a felső bélyegző eléri alsó holtponti helyzetét és a következő pillanatban elindul
felfelé, a kifejtett erő hirtelen nullára zuhan. Elasztikus anyagok esetén a tabletta térfogata az erőhatás megszűnte után ismét megnő, ezért a felső bélyegzőre kifejtett erő csak
fokozatosan csökken nullára.
A kompresszió az AB görbe mentén játszódik le, és ez a görbe ad felvilágosítást a
szemcserendszer tömörödési sajátságról. A préselhetőség annál jobb, minél kisebb a T1
terület (súrlódási munka).
A felső bélyegző által végzett nettó kompressziós munka figyelembe veszi a préselés kezdetén észlelt tömörödést és a művelet végén az elasztikus visszaalakulást. Az
anyagok préselhetősége annál jobb, minél nagyobb a T2 terület.
A dekompresszió a BD görbe mentén történik, ami a T3 területtel jellemezhető,
arányos az expanziós munkával. T3 értéke az anyag elaszticitását mutatja, ami előre jelzi
a tabletták préselés után várható réteges szétválását, az úgynevezett lemezesedést, kalaposodást.
A látszólagos nettó kompaktálási munka (plasztikus deformáció) a matrica falán
fellépő súrlódás legyőzéséhez szükséges és arányos a T2 területtel (ABD). A felső bélyegző által végzett bruttó munka a T2 és T3 terület összegével (ABC háromszög) arányos.A tablettázási folyamatot jól jellemzi a préselési erő időbeli lefutását ábrázoló
függvény is. Amikor a felső bélyegző érintkezésbe lép a préselendő anyaggal, az erő
meredeken nő a maximumig és a dekompressziós fázisban nullára csökken. Jól követhetők az erőhatások változásai az alsó bélyegzőn és a matrica falon is a préselési ciklus
végén, a kitolási szakaszban is.
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24.11. ábra
Préseléskor a bélyegzőkből és a matrica falából érkező erőjelek változása az idő
függvényében
Az erő-idő diagramok a préselendő anyag irreverzibilis plasztikus deformációja
miatt aszimmetrikus alakúak .
A T1 és T3 görbe alatti területek összehasonlításával kiszámíthatjuk az anyag relatív elaszticitását (Re) is:

 T 
Re =  1 − 3 100
T1 


24.12. ábra
A préselés erő-idő diagramja
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Több kutató kísérelte meg a préselési folyamat matematika leírását, ezek közül a
Heckel elmélete a legelterjedtebb. Megállapítása szerint préselés során a pórus-redukció
miatt bekövetkező sűrűség változás elsőrendű kinetikát követ:
dD
= K ⋅ (1 − D )
dP

dP
D
K

(6.)

nyomásváltozás
a préselmény relatív sűrűsége,
Heckel állandó.

Logaritmizálva az egyenletet:
 1 
ln
 = K ⋅P+ A
1− D 

A

(7.)

konstans (a Heckel összefüggés szerinti koordináta rendszerben az egyenes
szakasz regressziós koefficiense)

Mivel a porozitás (ε):

ε = 1− D

(8.)

behelyettesítve:
ln

1

ε

= K ⋅P+ A

(9.)

24.13. ábra
Nyomás-porozitás függvény Heckel transzformációval
Az egyenes meredeksége a Heckel-állandó (K), amely a tablettázandó anyagra jellemző és fordítottan arányos a plasztikus deformációhoz minimálisan szükséges prés438
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erővel (ún. „folyási préserő”). A Heckel állandó nagy értékei jelzik az anyag hajlamát a
plasztikus deformációra alacsony nyomáson. Az egyenes tengelymetszete jelzi a tömörödés fokát a részecskék átrendeződésekor.
A Heckel elméletét további összefüggések követték, mert a kapott értékek gyakran
nem függetlenek a mérési módszertől és különbség mutatkozott az excenteres és a körforgós gépekkel felvett függvények paraméterei között is.
Shapiro egy exponenciális taggal kiegészítve tovább fejlesztette a Heckel-modelt:
ln ε = ln ε o − kP − lP0 ,5

ε
εo
P
k, l

(10.)

porozitás,
kezdeti porozitás,
nyomás,
állandók,

Kawakita az alábbi lineáris formájú összefüggést szerkesztette:
P 1 P
=
+
C ab a

(11.)

A térfogat csökkenés foka (C):
C=

Vo
V
P
a,b

Vo − V
Vo

(12.)

kezdeti térfogat,
préselés utáni térfogat,
nyomás,
állandók,

A préselési tulajdonságok és a tabletták paramétereinek fontosabb vizsgálati
szempontjai az alábbiak:
1.) a használandó anyagok (pl.: krisztallográfia paraméterek, nedvességtartalom, szemcseméret és szemcseméret-eloszlás, gördülékenység, elasztoplasztikus tulajdonság) hatásai,
2.) a préselési erő és az erő-eloszlás hatásai,
3.) az összetétel-komponensek változtatásának hatásai,
4.) a préselési körülmények változtatásnak hatásai.
A paraméterek ismeretében kerülhet sor a kifejlesztendő tablettakészítmény préselési rendellenességeinek elkerülésével, az optimalizálására:
1.) a por/granulátum összetétel (alkalmazott komponensek, segédanyagok
és azok aránya),
2.) minőségi paraméterek (pl.: törési és kopási szilárdság, szétesési idő),
3.) gyártási körülmények (pl.: préserő, préselési idő megadása a paraméterek optimalizálásával)
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11. film: Törési szilárdság

12. film: Kopási szilárdság
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13. film: Tabletták szétesése

24.1.

Tablettázógépek

24.1.1. Excenteres tablettázó gépek
A körmozgás excenteren keresztül lineáris mozgássá alakítható. Ennek alapján
folyamatosan ismételhető, egyenletes és szabályozható préselési erő kifejtésére
alkalmas tablettázó gépeket sikerült kifejleszteni.

24.14. ábra
Az excenteres meghajtás elve
A laboratóriumi excenteres tablettázó gépek kézi vagy gépi meghajtással működtethetők.
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24.15. ábra
Laboratóriumi excenteres tablettázógép
Tablettázáskor, a tervezett tablettaméretnek megfelelő matricát és a hozzátartozó
préselési szerszámokat használunk. Azonos töltési viszonyok között, az anyag azonos
töltési sűrűsége érhető el, ezért a tabletta tömege a matricába töltött por/granulátum
térfogatával szabályozható. Mivel a matrica belső átmérője adott, az anyagot befogadó
üreg térfogatát a töltet-oszlop magassága határozza meg. A matricaüreg térfogatát az
alsó bélyegző alsó holtponti helyzetének pontos beállításával lehet szabályozni. A töltőpapucs mozgásakor a töltésen kívül a többlet anyagot is eltávolítja, amivel a tervezett
töltési térfogat és ezáltal a tabletta tervezett tömege biztosítható.
Az alsó bélyegző felső holtponti helyzetének beállításakor ügyelni kell arra, hogy
töltéskor, illetve a tabletta eltolásakor a papucs ne ütközzön a bélyegzővel. A gyakorlatban néhány tizedmilliméterrel alacsonyabbra kell állítani a matrica felső síkjánál, ezáltal
elkerülhető az alkatrészek károsodása és a tabletta sem sérül.
A préserőt a felső bélyegző fejti ki, az alsó bélyegző az excenteres gépeknél csak
ellentart. Excenteres gép esetén a felső bélyegző alsó holtponti helyzetével, azaz bemerülési mélységével lehet szabályozni a préserő nagyságát. Beállításkor először mindig
kisebb présnyomást alkalmazzunk, mivel a túl nagy présnyomás károsíthatja a gépet!
Célszerű ezért kezdetben kis présnyomással, óvatosan, kézzel áthajtani a gépet és a préselés után megmérni a tabletta törési szilárdságát.
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24.16. ábra
Az excenteres tablettázógép működési ciklusa és az egyes alkatrészek mozgásiránya
Az excenteres tablettázógépek működése az alábbi lépésekből tevődik össze:
1.) a papucs megtölti a matricát,
2.) az azonos térfogatú töltések érdekében a papucs, a matrica felső síkjában,
a felesleges anyagmennyiséget eltávolítja (lesimítja) és a felső bélyegző
szabad mozgását lehetővé téve eltávozik a matricától,
3.) a felső bélyegző összepréseli a matricában levő szemcsehalmazt,
4.) a felső bélyegző visszamegy a felső holt-ponti helyzetébe, az alsó bélyegző elkezdi kitolni a matricából a tablettát,
5.) a matricából kikerült tablettát a papucs eltolja,
6.) az alsó bélyegző felső holtponti helyzetből visszamegy alsó holt helyzetébe és a papucs újratölti a matricát.
A tabletták préselésére vonatkozóan, az egyik legjellemzőbb érték a törési szilárdság, amely a készítményt alkotó szemcsék kohéziós képességének mértéke. A tabletták kívánt törési szilárdságát a présnyomás megfelelő beállításával érhetjük el.
A tabletták átlagtömegét és hatóanyagtartalmát ellenőrizni kell és szükség szerint
korrigálni kell a beállítást is.
A töltés egyenletességére a tabletták tömegének szórásából következtethetünk.
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24.17. ábra
Fette típusú kisüzemi excenteres tablettázógép
A gépek teljesítményét egy tablettázási ciklusban több huzatú bélyegzők és matricák segítségével a bélyegzők számától függően, többszörösére lehet növelni. Az ilyen
szerszámok 2-8 bélyegzővel rendelkeznek. Használatuk még a szokásosnál is pontosabb
előkészítést, beállítást és rendszerint hosszabb préselési időt igényel.

24.18. ábra
Többhuzatú tablettázógép szerszámok
Tekintettel arra, hogy a tabletta méreteit biofarmáciai szempontok, az adagolás
módja, helye határozza meg, például perorális adás esetén a lenyelhetőséget is szem
előtt kell tartani. Ezektől az anatómiailag meghatározott méretektől lényegesen nagyobb
(pl. pezsgő) vagy kisebb (pl.: szublingvális vagy kapszulába tölthető minitabletták) tabletták is előállíthatók
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14. film: Tablettázás Erweka típusú excenteres géppel
Az excenteres tablettázó gépeket a körforgós gépek megjelenésével ma már elsősorban csak kisebb sarzsok gyártására, brikettezésre és műszerezetten, a préselési művelet paramétereinek tanulmányozására alkalmazzák.
24.1.2. Körforgós tablettázó gépek
Elsőként Henry Bower 1872-ben szerkesztett körforgós tablettázógépet. Ez a műszaki
fejlesztés forradalmasította, ugrásszerűen megnövelte a termelékenységet.
A rotációs gépek működése alapvetően különbözik az excenteres gépekétől. Öszszeszereléskor a matricákat a matrica asztalba kell rögzíteni, a bélyegzőket pedig az
alsó és felső bélyegzőtartókba kell helyezni. Működés közben a matricák a bélyegzőkkel együtt, körpályán forognak és egymással összehangoltan, ciklusonként azonos mozgást végeznek. Ennek megfelelően az alsó és felső bélyegzők mindenkori tengelyirányú
helyzetét a kényszerpályák, a vezető sínek határozzák meg, így egy-egy préselési cikluson belül mindig az aktuális funkciójuknak megfelelő magasságban kell elhelyezkedniük. A bélyegzők tehát a vezető sínek által meghatározott program szerint, tengelyük
mentén lefelé és felfelé mozognak, szabad mozgásukat ezért biztosítani kell, az excenteres gépekkel ellentétben csavarral külön nem rögzítettek.
A szükséges présnyomást a bélyegzőkre, a töltet mindkét oldalán, a nyomógörgők
fejti ki.
A körforgós tablettázógépeknél a homogénebb tablettaszerkezet kialakítására, a
légtelenítés céljából előpréselést alkalmaznak. A kalaposodás nagy teljesítményű gépeknél fokozottabb valószínűséggel fordulhat elő, mivel a nagy forgási sebesség annyira
lerövidíti a préselési időt, hogy a levegő csak részben képes eltávozni. Ez különösen
fontos a nagyon porózus szerkezetű és aerofil tulajdonságú anyagok esetén. Préseléskor
ugyanis a levegő is összenyomódik és ha nem távozik a pórusokból és a szemcsék közül, az erőhatás megszűnte után ismét kitágulva kalaposodást okozhat. Ennek elkerülése
érdekében egyrészt a matricákat és a bélyegzőket úgy méretezik, hogy a levegő a nyomás hatására ki tudjon jutni a matricából, másrészt előpréseléskor (a kisebb nyomás
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kifejtésekor) elegendő idő álljon rendelkezésre a levegő távozásához. Előpréselés nélkül
tehát csak jóval lassabban lehetne működtetni a körforgós gépeket.
A töltőberendezés a körforgós gépeknél rögzített, az adagolótölcsér nem végez
mozgást és a tölcsérből kifolyt szemcsehalmaz több rekeszes terelőrácson keresztül jut a
matricába. A nagyobb teljesítmény elérése és az egyenletes töltés érdekében a tablettázó
gépek töltőegysége újabban keverőket is tartalmaz, ami az adagoló tölcsérből kifolyó
anyag folyamatos keverésével biztosítja a matricába befolyó anyag egyenletes mennyiségét. Az alsó bélyegző alsó helyzete által meghatározott térfogatú anyag töltéskor a
matricába folyik. Minden esetben túltöltést végzünk, azaz több anyag kerül töltésre,
mint a töltendő granulátum mennyiség és a felesleget eltávolító kés az anyagot a
recirkulációs csatornán keresztül visszajuttatja az adagolóba.

24.19. ábra
Körforgós tablettázógép működése felülnézetben
Körforgós gépeknél a tablettázás az alábbi részfeladatokra bontható:
1.)
2.)
3.)
4.)

töltés,
kétoldali előpréselés (nagyteljesítményű gépnél),
préselés mindkét bélyegző által,
tabletta kiemelése.
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24.20. ábra
A körforgós tablettázógép működése oldalnézetben

15. film: Körforgós tablettázó gép
A körforgós gépeknél különösen fontos a szabályos működés biztosítása, az esetleges túlnyomás elkerülése, ezért az excenteres gépekhez hasonlóan célszerű először
kézzel vagy lassú menetben mozgásba hozni, áthajtani.
A termelékenység növelhető kettős körforgós gépek alkalmazásával is, amikor a
matricaasztal két oldalán, egymással szemben, két helyen tölt a gép és egyidejűleg történik mindkét helyen a préselés.
A tablettázó gépek termelékenysége ma már elérheti a 200 000 - 1 000 000 db/óra
értéket is.
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A vizsgálatok szerint a gyakorlatban a tablettára ható erő nem egyenletes eloszlású, ami szintén befolyásolja ezeket a paramétereket. A körforgós gépekkel préselt tablettákban a két, ellentétes irányban, egy időben, kifejtett préserő hatására homogénebb
az erőeloszlás, mint az excenteres gépeknél.

24.21. ábra
Erőeloszlás préseléskor
A nagy teljesítményű körforgós tablettázógépek kapacitását csak akkor tudjuk kihasználni, ha működtetéséhez megfelelő folyási sajátságú (gördülékeny), jól préselhető
szemcserendszerek állnak rendelkezésre.

24.22. ábra
Tablettagyártó üzemegység
Az elkészült tabletták portalanítását préslevegővel, vibrációval vagy centrifugális
erő alkalmazásával, úgynevezett deduszterrel végezhetjük.
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24.23. ábra
Deduszter
A tabletták készítésének, gyártásának 3 fő módszerét különböztetjük meg:
1.) közvetlen préselésen alapuló, előzetes granulálás nélküli tablettázás,
2.) előzetes granulálással
a. száraz úton,
b. nedves úton.

24.2.

Tablettázási eljárások

24.2.1. Közvetlen préselésen alapuló tablettázás
Ha az anyag préselhetőségi, krisztallográfiai tulajdonságai megengedik, a tablettázási
folyamat hosszantartó, költséges része, a granulálás elkerülhető. A közvetlen préselés a
gyakorlatban önmagában (segédanyagok nélkül) csak nagyon kevés anyag esetén
lehetséges (klasszikus példa a nátrium-klorid), a tablettázás előkészítése ekkor csak az
anyag bemérését igényli.
Az utóbbi évtizedekben a közvetlen préselés céljára kifejlesztett, a préselési tulajdonságokat javító segédanyagok bevezetése jelentős áttörést jelentett. Ezek segítségével
– egy bizonyos hatóanyag-tartalomig - önmagában rosszul préselhető hatóanyagokat is
lehet közvetlenül préselni. Alkalmazásukkor figyelembe kell venni keveredési, gördülékenységi, préselhetőséget javító tulajdonságukat. Biofarmáciai szempontból lényeges,
hogy az így készült tabletták szétesési ideje viszonylag rövid.
Közvetlen préselést elősegítő anyagok:
 mikrokristályos cellulóz (Avicel, Vivacel, Vivapur)
 porlasztásos szárítással gyártott laktóz (Tablettose, Spray dried Lactose,
Lactose DC),
 α-laktóz monohidrátot és cellulózt tartalmazó kompozit (Cellactose),
 hidegen duzzadó (részlegesen hidrolizált kukorica) keményítő (Starch
1500, Spress),
 karboxi-metil-keményítő (Ultraamilopektin, Primojel, Explotab),
 povidonnal ( Kollidon 30) és kroszpovidonnal (Kollidon CL) bevont laktóz
(Ludipress)
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 di- és tri-kalcium-foszfát (Emcompress),
 porlasztásos szárítással előállított szferikus szemcséjű anhidro dikalcium
foszfát ( Fujicalin),
 Makrogol 4000 és 6000,
 nátrium-alginát (Manucol, Algipon).
Az ilyen típusú anyagok használatakor a tablettázás előtt csak az anyagok bemérését és homogenizálást kell elvégezni. Amennyiben ezek közül a segédanyagok közül a
préselési folyamat vagy a tabletta minőségi paraméterei nem felelnek meg minden
szempontból, további (pl. lubrikáns, glidáns, antiadhéziós) segédanyagok hozzáadásával
javítható az összetétel minősége.

24.24. ábra
A közvetlen préselésen alapuló tablettázás folyamatábrája
24.2.2. Száraz granuláláson alapuló tablettázás
Nedvességre és hőre érzékeny hatóanyagok esetén száraz úton (brikettezéssel,
kompaktálással vagy szinterezéssel) célszerű előállítani a tablettázáshoz szükséges
granulátumokat. Az ily módon készített granulátumok azonban könnyen kopnak,
porosodnak és nem minden esetben képesek olyan erősségű kötéseket biztosítani, amely
elégséges a megfelelő minőségű tabletták gyártásához.
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24.25. ábra
Száraz granuláláson alapuló tablettázás folyamatábrája
24.2.3. Nedves granuláláson alapuló tablettázás
A nedves granuláláson alapuló tablettázás a legelterjedtebb módszer. Főleg akkor
alkalmazzák, ha a közvetlen préselési technológia nem megoldható.
A nedves granuláláshoz alkalmazott gyakoribb kötőanyagokat könyvünk „Granulálás” című fejezetben foglaljuk össze.
A nedves granulálással kialakított kötőanyaghidak jó mechanikai (kopási és törési) szilárdságot biztosítanak a tablettának. A gyakorlatban gyakran tapasztalhatjuk, hogy
az alkalmazott kötőanyag mennyiség növelésével nő a tabletta szilárdsága, de növekszik
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a szétesési idő is, lassulhat a kioldódási sebessége is, ezért a kötőanyag mennyiségét
mindezek figyelembevételével kell optimalizálni.
A tablettázáshoz készített granulátumot a belső fázisnak, a hozzáadott egyéb (pl.:
lubrikáns, glidáns, dezintegráns, antiadhéziós) anyagokat pedig külső fázisnak nevezzük.

24.26. ábra
Nedves granuláláson alapuló tablettázás folyamatábrája
24.2.4. Különleges tablettázási technológiák
Általános gyógyszertechnológiai gyakorlat a tablettagyártásban is a komponensek
összemérése növekvő súlyuk alapján. Ettől azonban több esetben is eltérünk.
Beméréskor a kellemetlen szagú anyagokat súlyuktól függetlenül általában utoljára adjuk a már összemért komponensekhez.
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Kisdózisú hatóanyagokat (pl. hormonokat, atropint, kinint, ergotamint) tartalmazó
készítmények esetén a szükséges hatóanyag-mennyiség pontosabb beméréséhez, a homogenitás elérésére inert segédanyagok alkalmazásával előzetesen készített hígításokat
(triturálásokat) alkalmazhatunk. Ilyen típusú készítmények gyártásakor például a granulálás során úgy is eljárhatunk, hogy a granuláló folyadékban oldjuk a hatóanyagot és
örvényáramú granuláló berendezésben gyúrással vagy a fluidizált állapotban levő rétegre a hatóanyag oldatának rápermetezésével biztosítjuk a hatóanyag egyenletes eloszlatását.
Szintén előzetes hígítással lehet veszélyes, robbanékony anyagokat (pl. nitroglicerin) préseléssel tablettázni.
Színes anyagokat is tartalmazó anyagrendszerekben a tabletta „belső” és „külső”
fázisát az általános gyakorlattól eltérő módon együtt granuláljuk, mert a tabletta az inhomogén eloszlás miatt pettyes felületű lenne (pl. a sárga riboflavin, tiamin, nisztatin,
kliokinol), az összetételtől függően a sárgától a pirosig színárnyalatot mutató karotinoidok vagy a feketeszínű aktív szenet tartalmazó összetételek tablettázása.
Az újabb technológiai fejlesztések a biofarmáciai és terápiás igények tökéletesebb
kielégítésre is képesek. A gyógyszertechnológia fejlődésével a tabletták között olyan új,
különleges szerkezetű hatóanyag-leadó rendszerek jelentek meg, amelyek a hatóanyag
felszabadulás szabályozásával új adagolási lehetőségek bevezetését tették lehetővé.
A tabletták szerkezete alapján megkülönböztethetünk:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

bevonat nélküli,
bevonattal ellátott,
mátrix,
réteges,
köpenyes és
ozmotikus tablettákat.

A bevonattal ellátott tablettákkal (filmtabletták) a „Bevonás” című fejezetben foglalkozunk.
Mátrix tabletták vázszerkezetéből a hatóanyag a vázszerkezet lassú eróziójával,
oldódásával vagy oldódás nélkül szabadul fel.

a. oldódó mátrix; b. nem oldódó mátrix
24.27. ábra
Mátrix tabletták hatóanyag-leadásának lehetséges mechanizmusai
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A réteges tabletták jól alkalmazhatók inkompatibilis anyagok esetén, de olyan hatóanyag-leadó rendszerek kifejlesztésére is alkalmazhatók, amelyek kioldódása időben
(pl. pulzáló rendszerek) és/vagy sebességben eltérő (pl.: gyors és lassú hatóanyagleadás) részekből tevődik össze.
A köpenyes tabletták bevonatos típusú készítmények közé tartoznak. Mivel a bevonás ezúttal száraz úton történik, nedvességre érzékeny hatóanyagok esetén különösen
jól alkalmazható módszer (lásd: „ Bevonás” c. fejezet).
Az ozmotikus tabletták lényegében olyan réteges és bevont tabletták, amelyek egy
duzzadó és egy hatóanyagot tartalmazó rétegből állnak. A préseléssel vagy nedves úton
létrehozott bevonat egy nem permeábilis és egy permeábilis részből áll. Utóbbi réteg
teszi lehetővé, hogy a készítmény a GI traktusba kerülve, a folyamatos (pH-tól független) hatóanyagleadást biztosító duzzadáshoz szükséges nedvességhez jusson. A duzzadás hatására, a hatóanyag oldat vagy szuszpenzió formájában az impermeábilis bevonaton kialakított furaton keresztűl préselődik ki.

a. hagyományos; b. mátrix; c. kétrétegű; d. háromrétegű; e. ozmotikus tabletta
24.28. ábra
Különböző szerkezetű tabletták
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24.29. ábra
Normál, réteges köpenyesés és ozmotikus tabletták gyártásának főbb lépései

24.3.

Tabletták alkalmazásának előnyei
hatóanyagok pontos adagolásának lehetősége,
egyszerű beadás,
jó compliance,
nagy mennyiségben történő gyárthatóság,
alacsony gyártási költség,
jól szabályozható műveleti paraméterek,
gyártásuk szilárd fázisban történik, ezért jó a készítmény kémiai és fizikai stabilitása,
8.) a hatóanyag-tartalom kis egyedi szórása,
9.) szabályozható szétesési idő,
10.) szabályozható tartózkodási idő,
11.) szabályozható hatóanyag-felszabadulás,
12.) védőbevonattal láthatók el,
13.) szag- és ízfedés lehetősége,
14.) színük, alakjuk, feliratuk alapján jól azonosíthatók,
15.) könnyen csomagolhatók és szállíthatók.

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
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24.4.

Tabletták alkalmazásának hátrányai
1.) gyártási problémák,
2.) adagolásuk során lokális irritáló hatás alakulhat ki,
3.) adagolásuk után, a GI traktusból történő abszorpció esetén, nem teljes a
felszívódás (az intravénás adáshoz képest csökkent biológiai felhasználhatóság).

24.5.

Tablettázási segédanyagok alkalmazási lehetőségei

A tablettákat felépítő anyagi komponensek közül, különösen a kis (néhány mg)
hatóanyagtartalmú készítmények esetén a készítmény tömegének, térfogatának
legnagyobb, a „tabletták testét” kitöltő fontos része a töltőanyag. Mennyisége
alapvetően attól függ, hogy a többi anyag, elsősorban a hatóanyag milyen
mennyiségben van jelen. Extrém nagy dózisú hatóanyagok esetén azonban gyakran
nincs is lehetőség a tablettaforma kialakítására, ezért por vagy granulátum formát
alkalmazzunk.
A töltőanyagok alkalmazására azért van szükség, hogy:
1.) biztosítsa a meghatározott mennyiségű hatóanyagot tartalmazó, a matrica
által adott átmérőjű, előírt tablettatömeget,
2.) javítsa a szemcsék közötti kohéziót,
3.) járuljon hozzá a szemcsehalmaz megfelelő folyási tulajdonságának eléréshez,
4.) egyes eljárásoknál tegye lehetővé a közvetlen préselés megvalósítását is.
A korszerű töltőanyagok feladatai közé tehát már nemcsak hiányzó rész, az „űr”
kitöltése, hanem a tablettázhatósági tulajdonságok javítása is hozzá tartozik.
A tablettázáskor fontos szerepet betöltő segédanyagok az alábbiak:
töltőanyagok (lásd: „Granulálás” című fejezet),
kötőanyagok (lásd: „Granulálás” című fejezet),
lubrikáns anyagok,
szétesést elősegítő anyagok,
elektrosztatikus feltöltődést gátló anyagok,
gördülékenységet fokozó anyagok,
tapadást gátló, antiadhéziós anyagok,
nedvességmegtartó anyagok (a tabletták tárolás közbeni kiszáradását és
emiatti szétporladását segítik elkerülni),
9.) ízjavítók (a hatóanyag kellemetlen ízét fedik el),
10.) színezőanyagok (a tabletták megkülönböztethetőségét és esztétikai célokat szolgálnak).
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

A készítmény fejlesztése során arra kell törekednünk, hogy a tablettázás során
esetenként tapasztalható préselési rendellenességeket kiküszöböljük. Ezeknek a gyártási
nehézségeknek a forrásai lehetnek:
1.) a tablettázandó anyagok kedvezőtlen sajátosságai,
2.) a tablettázási segédanyagok minősége, mennyisége,
3.) a préselés körülményei.
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A préselési és tabletta minőségi tulajdonságokat számos segédanyaggal szabályozhatjuk, ezáltal elkerülhetjük a rendellenességek jelentős részét is.

24.6.

A lubrikáció elősegítése préselést követően

A szemcsehalmaz optimális (R>0,9) lubrikációs együttható értékét műszerezett
tablettázó géppel lehet meghatározni.
A gyártási sarzsok megfelelő lubrikálása elengedhetetlen.
A lubrikáns anyag túl alacsony koncentrációja esetén lehetséges
 tapadás, ragadás a bélyegzőkhöz és
 a matrica falához történő súrlódás, tapadás miatt a tabletta kitolásához
szükséges erő megnövekedése.
A lubrikáns anyag túl nagy koncentrációja esetén előfordulhat, hogy





csökken a tabletta szilárdsága,
nő a szétesési idő,
csökken a kioldódás sebessége,
a gép nem képes a tabletta préselésére.

A lubrikáns anyagoknak két fő típusa van:
a.) hidrofil lubrikánsok – általában kevéssé jó lubrikánsok és nincs glidáns
vagy antadhéziós tulajdonságuk:
 nátrium-laurilszulfát,
 nátrium-sztearil-fumarát (pl.: Pruv)
 különböző észteresítési fokú gliceridek (pl.: glicerin-palmito-sztearát,
Precirol),
 polietilén-glikol 4000-6000 (PEG).

24.30. ábra
Polietilén-glikol
b.) hidrofób lubrikánsok – általában jó lubrikánsok, kis mennyiségben is hatásosak, gyakran rendelkeznek jó glidáns és antiadhéziós hatással is:







sztearinsav,
magnézium-sztearát,
kalcium-sztearát,
magnézium-alumínium szilikátok,
hidrogénezett növényi olajok (pl.: Cutina),
glicerin-behenát (pl.: Compritol 888).

A lubrikáns hatás kialakulása alapján megkülönböztetünk
1.) folyadék vagy hidrodinamikai típusú (pl.: zsíralkoholok, vazelin folyékony- és szilárd paraffin) és
2.) határréteg típusú lubrikánsokat (pl.: sztearinsav, sztearátok, szilikátok).
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A lubrikáns anyagok a tablettának esztétikus, fényes felületet is biztosítanak.
A tablettákat a préselést követően (pl.: a bevonás, csomagolás, tárolás, szállítás
során) különböző mechanikai hatások érhetik. A tablettáknak ezért megfelelő mechanikai (kopási és törési) szilárdsággal kell rendelkezniük, hogy a készítmény a felhasználásig megőrizze egységét, tömegét, ezáltal az előírt hatóanyag mennyiségét.
Megfelelő mechanikai szilárdságuk eléréséhez optimalizálni kell a granulátumok
szemcseméretét és szemcseméret-eloszlását. A kis szemcsék nagyobb részaránya esetén
erősebb a kötődés, ezáltal nő a szilárdság. Hasonlóképpen szükséges beállítani a nedvességtartalmat, ugyanis kis mechanikai szilárdságot okozhat a túl kicsi vagy túl nagy
nedvességtartalom.
Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a talkum és polioxetén javítják, a zsírsav és a
zsíralkohol típusú anyagok viszont rontják a mechanikai szilárdságot. Ajánlatos ezen
kívül a présnyomás szabályozása, esetleg a tabletta geometriai paramétereinek megváltozatása.
A tabletták kis mechanikai szilárdságának oka lehet a:








nem megfelelő szemcsenagyság, szemcseméret eloszlás,
nagy porozitás,
nem megfelelő nedvességtartalom,
nem megfelelő mennyiségű és/vagy minőségű kötőanyag,
egyes glidánsok, lubrikánsok jelenléte,
kis présnyomás,
tabletta nem megfelelő formája.

A tabletták túl nagy mechanikai szilárdsága sem kívánatos, mert az rendszerint túl
hosszú szétesési időt eredményez, felezhető készítmény esetén pedig rontja a tördelhetőséget.

24.7.

Tabletták szétesésének biofarmáciai és gyógyszertechnológiai
szempontjai

A nedvesedési és a szétesési folyamat a tabletta egyik legfontosabb biofarmáciai
tulajdonsága, ami befolyásolja a hatóanyag-felszabadulás sebességét és az abszorpciót
is. Az összetételben ebből a szempontból is meg kell teremteni az egyensúlyt az
összetétel komponensei között. A szétesési idő szabályozásához szükséges lehet a
nedvesedés elősegítésére hidrofil anyagok és/vagy szétesést elősegítő anyagok
hozzáadása.
A kis szemcsék nagyobb felületük, erősebb kötődésük miatt lassítják a szétesést,
ezért szükséges a szemcseméret és/vagy a dezintegráns mennyiségének optimalizálása.
A szétesési folyamathoz a tabletta megfelelő belső szerkezete, porozitása is szükséges. Túl nagy présnyomás tömörebb szerkezetet eredményez, ami jelentősen megnövelheti a szétesési időt.
A dezintegráció során a tabletta egyre kisebb szemcsékre esik szét, nagy felületet
biztosítva a kioldó közeg számára, ezáltal a hatóanyag felszabadulás elősegítésére.
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24.31. ábra
Tabletták dezintegrációjának mechanizmusa
A tabletta túl lassú dezintegrációját eredményezhetik :








aerofil vagy lipofil anyagok,
túl sok kötőanyag jelenléte,
kevés vagy nem megfelelő szétesést elősegítő anyag,
sok glidáns, lubrikáns segédanyag alkalmazása,
nagy szemcseméret,
kicsi porozitás,
túl nagy présnyomás.

A szétesési idő növelhető vagy a szétesés megakadályozható a dezintegrációt lassító vagy gátló segédanyagokkal (pl. sztearin, nagymolekulájú (polimer) anyagok, különböző hidrogénezett zsírféleségek, szilárd paraffin.)
A szétesési idő csökkenthető a dezintegrációt elősegítő segédanyagokkal:
 keményítő,
 nátrium-karboximetil-keményítő (Primojel, Ultraamilopektin, Explo-Tab),
 keresztkötésű karboxi-metilcellulóz, kroszkarmellóz-nátrium, (Ac-di-sol
Primellose, Vivasol)
 keresztkötésű keményítő,
 alginsav, alginátok (Manucol, Algipone),
 keresztkötésű
PVP,
kroszpovidon,
(Crosspovidone,
Kollidon,
Polyplasdone).
 alacsony szubsztitúciós fokú hidroxi-propil-cellulóz (L-HPC)
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24.32. ábra
Kroszpovidon

24.8.

Tapadás és ragadás elkerülése a préselés során

Tapadás alatt az anyag préselés közbeni tapadását, értjük a bélyegzőhöz vagy a matrica
falához, a ragadás pedig a bélyegzőkhöz való kiszakadással járó erős tapadást jelenti.
Ezeknek a jelenségeknek oka lehet:





a túl nagy nedvességtartalom,
nem elégséges kötőerő,
nem kellő antiadhéziós hatás,
hibás bélyegző felület.

24.33. ábra
Ragadás a bélyegzőhöz
A tapadás és ragadás típusú rendellenességek a granulátum nedvességtartalmának
beállításával, súrlódáscsökkentő és tapadásgátló anyag hozzáadásával vagy a sérült bélyegző polírozásával, cseréjével, javíthatók ki.
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24.9.

A préselést követően a tabletták kalaposodásának és
lemezesedésének elkerülése

A tabletta alsó vagy felső részének leválását sapkásodásnak vagy kalaposodásnak
nevezzük.

24.34. ábra
Lemezesedés
A lemezesedés a tabletta rétegezett szétválása.

24.35. ábra
Tabletták sapkásodása és lemezesedése
Tabletták kalaposodását és/vagy lemezesedését okozhatja a:








kis nedvességtartalom,
aerofil anyagok jelenléte,
a granulátum túl nagy porozitása,
kevés kötőanyag,
magas portartalom,
az anyag elasztikus tulajdonságai,
túl nagy préselési sebesség,
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 túl nagy préserő
 nem megfelelő tablettaforma (túl vastag vagy erősen domború tabletta).
A kalaposodás, lemezesedés elkerülhető a granulátum nedvességtartalmának, kötőanyag mennyiségének beállításával, a granulátum plasztikus jellegét növelő segédanyag hozzáadásával, illetve előpréseléssel és a préselési idő növelésével. Szükség esetén a tabletta formája is megváltoztatható, mivel a túl vastag és a túl domború tabletták
könnyebben kalaposodnak. A tabletta vastagságának csökkentésével illetve nagyobb
görbületi sugarú lencsealakkal a kalaposodási hajlam csökkenthető. Szintén eredményes
lehet a préserő csökkentése és/vagy az előnyomás növelése.
Nedvességtartó segédanyagok hozzáadásával elkerülhető, hogy a gyártás vagy tárolás során a tablettázandó anyag nedvességtartalma az optimális érték alá (általában 57%) csökkenjen, túlszáradás következzen be. Ilyen anyagok például a glicerin,
propilénglikol, szorbit, a különböző cukorszirupok és a nátrium-laktát is. Ebből a szempontból a töltőanyagként alkalmazott keményítő saját nedvességtartalma is számottevő
lehet.

24.10. Tabletták tömegingadozásának csökkentése
Tabletták nagy egyedi tömegingadozása következhet be préseléskor, ha:








nem megfelelő a szemcseméret,
nagy a portartalom,
nem megfelelő szemcseforma,
nagy a nedvességtartalom,
elektrosztatikus feltöltődés tapasztalható,
fentiek miatt nem megfelelő granulátum gördülékenység
túl nagy préselési sebesség.

A nagy tömegszórás összefügg a granulátum tökéletlen gördülékenységével, ami a
töltési egyenetlenséget eredményezi. A granulátum rossz gördülékenysége fő részben a
nem megfelelő szemcseméretre, nedvességtartalomra, a nem szferikus szemcseformára,
magas portartalomra és az anyag elektrosztatikus feltöltődésére vezethető vissza. A
szemcseméret és a szemcseforma a granulálás műveleti paramétereivel befolyásolható.
A portartalom csökkentéséhez szintén a granulálás körülményeinek pontosabb tervezése
és/vagy a kötőanyag mennyiség növelése szükséges.
Ismertebb elektrosztatikus feltöltődést csökkentő anyagok:
 polietilén-glikol,
 talkum,
 kolloid szilicium-dioxid (pl.: Aerosil).
A granulátum gördülékenységét javító, glidáns anyagok az interpartikuláris súrlódás csökkentésével fejtik ki hatásukat. Ilyen anyagok a:







talkum,
keményítő,
makrogol 4000- 6000,
szilikonolaj,
vízmentes kolloid szilícium-dioxid (pl.: Cab-o-sil),
szilikonizált talkum.
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A glidáns anyagok hatásosfokát a gördülékenységi tényezővel (f) jellemezhetjük:
f =

tg
to

(13.)

tg a glidáns segédanyagot tartalmazó granulátum kifolyási ideje,
to a glidáns segédanyagot nem tartalmazó granulátum kifolyási ideje.
Kérdések
1.) Mit értünk a tabletták fogalma alatt?
2.) Milyen paraméterek határozzák meg a tabletták alakját és méreteit?
3.) Melyek a hatóanyag felszabadítás lehetőségei tabletták esetén?
4.) Melyek a szemcserendszerre ható présnyomás kifejtésekor bekövetkező főbb változások?
5.) Milyen összefüggés jellemzi a felső bélyegző által kifejtett erőt?
6.) Milyen paraméterek vizsgálhatók préselési szimulátorokkal?
7.) Milyen összefüggéssel számolható ki a préselési munka?
8.) Milyen területekkel jellemezhető a préselési elmozdulás-erő diagram?
9.) Hogyan határozhatjuk meg a Heckel állandót?
10.) Hogyan írható fel Shapiro és Kawakita modellje?
11.) Hogy működik az excenteres tablettázó gép?
12.) Hogy működik a körforgós tablettázó gép?
13.) Mikor alkalmazhatunk közvetlen préselésen alapuló tablettázást?
14.) Milyen közvetlen préselés elősegítő segédanyagokat ismer?
15.) Melyek a száraz granuláláson alapuló tablettázás főbb lépései?
16.) Melyek a nedves granuláláson alapuló tablettázás főbb lépései?
17.) Melyek a tabletták alkalmazásának előnyei és hátrányai:
18.) Milyen lubrikáns anyagokat ismer?
19.) Milyen szétesést elősegítő anyagokat ismer?
20.) Hogyan kerülhető el a tapadás és ragadás a préselés során?
21.) Milyen paraméterek okozhatják és hogyan küszöbölhetjük ki a tabletták kalaposodását és/vagy lemezesedését?
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Ajánlott honlapok
http://www.pharmtech.com/pharmtech/data/articlestandard/pharmtech/152005/155379/a
rticle.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tablet_press_animation.gif
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25. Kapszulázás
A gyógyszeres kapszulák (capsulae medicinales) főként perorálisan, egyes esetekben
rektálisan vagy vaginálisan alkalmazható szilárd vagy folyékony gyógyszert tartalmazó
gyógyszerkészítmények. A kapszula szó latin eredetű, jelentése tok, ezért
gyógyszertechnológiai alkalmazásában a gyógyszeres tok elnevezés szinonimaként
használható.
Az ostyatok felfedezése és gyógyszertári alkalmazása 1730-ban, de Paul bécsi
gyógyszerész nevéhez fűződik. Az akkoriban köszvény ellen használt terpentin rossz
ízének elfedésére alkalmazta ezeket a kapszulákat.
Zselatin lágykapszula készítésére 1834-ben elsőként két francia, Mothes gyógyszerészhallgató és Dublanc gyógyszerész dolgozott ki eljárást, szintén ízfedés céljából.
Lehuby 1846-ban szabadalmaztatott találmánya megteremtette a kétrészes zselatin
kapszula gyártás alapját a „kapszuladobozt”.
Limousin francia mérnök 1872-ben alkotta meg az első ostyakapszula készítő és
töltőgépet.
A lemezpréseléses eljárású kapszulagyártás kezdete, 1900-tól, Colton nevéhez fűződik. A múlt század közepétől állnak rendelkezésre azok a sorozatgyártásra alkalmas
berendezések, amelyekkel elvégezhető a kapszulák töltése és zárása. A Park Davis&Co.
cég ezután kezdte meg az ipari kapszulagyártást.
Scherer R.P. 1933-ban egyrészes kapszulák gyártására olyan új berendezést szerkesztett, amellyel a kapszulák zselatin alapanyagból sorozatban gyárthatóvá váltak.
A kapszulázási technológia előnyei
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

szag és ízfedés,
alakjuk, jó nedvesedésük, lágyságuk miatt könnyű bevétel,
tetszetős külső,
a művelet segédanyagot nem vagy csak kis mértékben igényel,
a kapszula anyaga fiziológiai szempontból inert, könnyen emészthető,
a kapszulázás gyógyszertárakban is elvégezhető kézi vagy félautomata
készülékkel,
7.) elkerülhetők a tablettázásnál előforduló préselési rendellenességek,
8.) a kapszula falát lehet homályosítani (fényvédelem) vagy színezni,
9.) inkompatibilis hatóanyagok szétválasztása kétféle granulátumban,
pelletben vagy minitablettában,
10.) preklinikai, klinikai vizsgálatokhoz adagolási minták egyszerű készítése.
A kapszulázás hátrányai közé sorolható, hogy
1.) a tablettázásnál költségesebb technológia,
2.) a töltési térfogat korlátozott,
3.) higroszkópos hatóanyagok esetében a kemény zselatin kapszula törékennyé válhat, mivel elvonják a kapszula fal víztartalmát,
4.) kemény zselatin kapszulák tárolása 45-65%-os nedvességtartalmat igényel.
5.) a zselatin kapszula 8-10% nedvességet tartalmaz, ami nedvességre érzékeny hatóanyagok bomlását eredményezheti.
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A kapszulák anyaga gélesedő anyagok vizes oldatából készíthető,
1.) állati fehérjéből (pl.: zselatin),
2.) növényi poliszacharidokból és származékaikból (pl.: keményítő, cellulóz).
A zselatin különösen alkalmas kapszulakészítésre, mert íztelen, a GI traktusban,
néhány perc alatt duzzad, majd szétesik, lehetővé téve a hatóanyag felszabadulását.
Kapszulák a fal anyagának alapján következő csoportokba oszthatók:
1.) ostyakapszulák,
2.) kemény zselatin kapszulák,
3.) lágy zselatin kapszulák.
A zselatin azért alkalmas kapszulakészítésre, mert nem toxikus, xerogéllé alakítható, reverzibilis szól-gél átalakulásra képes, testhőmérsékleten oldódik a testnedvekben. A zselatin kapszulák készítéséhez szükséges segédanyagok a zselatinon kívül, a
vízmegkötők (pl. glicerin, szorbit), a lágyítók, amelyek megőrzik a kapszulák falának
nedvességtartalmát és szilárdságát, színező anyagok és tartósító szerek.
Biofarmáciai szempontból a kapszulázott készítmények:
1.) gyorsan széteső, gyorsan oldódó (nem módosított),
2.) módosított hatóanyag-leadású készítmények.
A bevonat nélküli, nem módosított vízoldékony anyagokból készült kapszulák a
gyomornedvben hamar szétesnek és szabaddá válik a hatóanyag.
A módosított hatóanyag-leadású kapszulák töltetükben, a kapszulafalban vagy
mindkettőben olyan segédanyagokat tartalmaznak, illetve olyan speciális eljárással készülnek, amellyel szabályozható a hatóanyag leadásának sebessége, helye és/vagy időtartama.
A késleltetett és nyújtott hatóanyag-leadású kapszulákat a módosított hatóanyagleadású kapszulák közé soroljuk.
Gyomornedv-ellenálló kapszulák intesztinoszolvens kapszulák (capsulae
intestinosolventes) formaldehiddel keményített (capsulae duratae) vagy alkalmas segédanyaggal bevont zselatintokok.

25.1.

Kapszula típusok

25.1.1. Ostyakapszula
Az ostyakapszulát (capsula amylacea) a gyógyszertári gyógyszerkészítésben
alkalmazzák, de a kapszula falának merevsége, sérülékenysége miatt ma már egyre
ritkábban. Ezt a kapszula típust általában rizslisztből készült, kovásztalan kenyérből
állítják elő. A gyorsan széteső kapszulák csoportjába tartoznak. Bevétel előtt az
ostyakapszulát rövid ideig vízbe mártva, a kapszula fala felpuhul, ezért könnyen
lenyelhető.
A receptúrai munkában a gyógyszeres ostyakapszula készítését könnyítette meg
az alábbi készülék, amellyel egyszerre 12 kapszulát lehetett tölteni és bezárni.
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25.1. ábra
Laboratóriumi készülék ostyakapszulák töltésére
A zselatin kapszulák (capsulae gelatinosae) főbb típusai:
1.) lágy kapszulák, amelyekbe rendszerint nem-vizes oldatokat, olajokat,
szuszpenziót lehet tölteni,
2.) kemény falú kapszulák, amelyek száraz anyagok (pl. porok, granulátumok, pelletek, minitabletták) esetén alkalmazhatók.
A lágy zselatin kapszulák egy, a kemény kapszulák két összeilleszthető darabból
(egy alsó és egy felső részből) állnak.
25.1.2. Lágy zselatin kapszula
A lágy zselatin kapszulák (capsulae elasticae) leginkább gömb, ovális vagy hosszúkás
alakúak. A kapszulák fala rugalmas és különböző szilárdságú lehet. A lágy
kapszuláknak vastagabb héja van, mint a kemény kapszuláknak.
Javítható a biohasznosíthatóság és a jó lenyelhetőség növeli a beteg compliance-t.
A lágy kapszula például folyékony hidrofil közegben (pl. PEG) tartalmazhat oldott
ibuprofén hatóanyagot, ami a kapszula gyors oldódásával és a molekuláris hatóanyag
diszperzió gyors felszívódásával rövid időn belül képes fájdalomcsillapító hatást biztosítani.
Ezzel a technológiával elfedhetők az olajos típusú anyagok (pl: fokhagyma kivonat, csukamájolaj, A, D, E vitamin) kellemetlen szaga, íze.
Hátrányuk, hogy gyártásuk költségesebb, mint a tablettáé vagy a keménykapszuláé. Kevés oldószer alkalmazható, mivel a víz oldja a héjat. Erős savak, sók
hidrolizálják, az erős bázisok, aldehidek térhálósíthatják a zselatint, megváltoztatva a
kapszula fal oldhatóságát.
A lágy zselatin kapszulák előállításának egyik lehetősége a cseppentéses eljárás,
amelynek során a hatóanyagot és a melegen meglágyított zselatint együtt csepegtetjük
olyan folyékony közegbe, amelyben nem oldódnak a ható- és segédanyagok. Lehűtés
után a kapszulák kiszűrhetők a rendszerből, a folyadék közeg pedig visszajuttatható. A
cseppentéses eljárással készült kapszulák gömbök, és forrasztási csík nélküliek.
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25.2. ábra
Cseppentéses eljárással működő lágy zselatin kapszula gyártó berendezés
A folyamatos üzemű, ikerforgóhengeres kapszulagyártó gép elvi alapjainak megteremtése Scherer nevéhez fűződik. A felmelegített, lágyított zselatin szalag és a hatóanyagot tartalmazó töltő folyadék két egymással ellentétes irányban forgó henger közé
kerül, amely belső kiképzésénél fogva vágja, elválasztja, zárja, egyenként formálja és
lehűti a kapszulákat. A szárítás végén a kapszula maradék víztartalma 8-10%. Ezek a
kapszulák a formaadó szerszámtól függően, lehetnek gömb vagy henger alakúak, oldalukon körbefutó forrasztási csík látható.

25.3. ábra
Ikerforgóhengeres lágy kapszulagyártó gép
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25.1.3. Kemény zselatin kapszula
A kemény zselatinkapszulák (capsulae operculatae) két, egyik végükön zárt és
legömbölyített, hosszúkás henger alakú, egymásba tolható részből állnak.
A gyógyszertechnológai gyakorlatban különböző méretű kapszulákat alkalmazhatunk.
25-I. táblázat:
Kemény zselatin kapszulák főbb jellemzői
kapszula
jelzése

térfogat
(ml)

magasság
(mm)

000
00
0
1
2
3
4
5

1,37
0,95
0,68
0,50
0,37
0,30
0,20
0,13

26,1
23,3
21,7
19,4
18,0
15,9
14,3
11,1

max. töltet tömeg
(mg)
0,8 g/ml sűrűség esetén
1096
728
544
400
296
240
168
104

A kapszulatartalom megőrzésére, biztosítására, a szállításkor és csomagoláskor
való szétválás, kifolyás kivédésére, továbbá a külső levegő- és nedvesség elleni védelem
miatt tökéletes zárásra van szükség.
A kemény zselatin kapszulák kezdetben két egymásba illeszthető hengeres részből
álltak és zárást könnyítő elemet nem tartalmaztak. A két rész egymásba tolásakor azonban gyakran belső túlnyomás lépett fel, ami egyrész megnehezítette a zárást, másrészt
elősegítette a kapszulák idő előtti szétcsúszását. Ezt kezdetben úgy akadályozták meg,
hogy az alsó és a felső részt a töltés és a zárás után összeragasztották. Záró anyagként
60°C-ra melegített zselatin-oldatot alkalmaztak, amit meleg légáramlattal szárították
meg. Az így létrehozott pánt színezhető is volt, ami a kapszula jelölésére is szolgált,
segítve a kapszula megkülönböztethetőségét.
Ezek a kiegészítő részműveletek járulékos folyamatokat igényelnek, ezért gyártási
idő és költségnövekedéssel járnak. A gépi feldolgozás azonban hatékonyabb és biztonságosabb megoldásokat igényel.
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25.4. ábra
Hagyományos kapszula nyitott és zárt állapotban, pánt nélkül és pánttal
A zárás tökéletesítése céljából, záróelemek kialakításával meg kellett változtatni a
kapszulák formáját, hogy a levegő túlnyomást okozó része záráskor távozni tudjon.
Az egyik megoldás az önzáró vagy Snap-Fit kapszula, amelynek alsó és felső részén körbefutó, egymásba illő horony, a felső részen pedig egy bemélyedés is van, ami
biztosítja az előzárást. Ezek a kapszulák zárószalag vagy pánt nélkül sem esnek szét és
jelentősen csökken a gyártás utáni szétcsúszásból eredő selejt termék aránya.
Biztonsági okokból is tökéletesen záródnak és csak maradandó sérüléssekkel lehet
ismét felbontani őket.

25.5. ábra
Snap-fit kapszula nyitott és zárt állapotban
A Snap-Fit kapszula továbbfejlesztett formája a Coni-Snap kapszula, amely kúpos
végű, ezáltal elkerülhetővé vált a pontatlan illesztés miatti rossz zárás, amikor a két
kapszulafél áthasítja egymást. Két körbefutó horonnyal és további 4-6 kisebb, szintén
egymásba illő fogazat kialakításával tökéletesíti és gyorsítja a zárást, ezáltal biztonsággal fokozható a nagyteljesítményű töltőgépek töltési teljesítménye.
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25.6. ábra
Coni-Snap kapszula nyitott és zárt állapotban
A kapszulatöltő gépek teljesítménynövekedésével a biztonságosabb zárás érdekében az alsó rész nyitott végét kónikusra alakították ki.

25.2.

Kapszulázás

25.2.1. Gyógyszertári kapszulázás
A magisztrális, receptúrai kapszulatöltés egyenkénti kézi töltéssel vagy különböző
méretű kapszulák töltésére alkalmas készülékekkel végezhető.

25.7. ábra
Kemény zselatinkapszulák töltésére alkalmas laboratóriumi készülék
50-100 kemény zselatinkapszula töltésére alkalmas laboratóriumi készülék használatának fő lépései:
1.) az üres kapszulákat – a töltendő részével lefelé – behelyezzük,
2.) a készülék segítségével elválasztjuk a két kapszula felet,
3.) a betöltendő port az alsó kapszula feleket tartó lapra öntjük, egyenletesen
megtöltjük,
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4.) elsimítjuk a töltendő anyagot,
5.) a készülék összeillesztésével a kapszulákat lezárjuk,
6.) a megtöltött kapszulákat eltávolítjuk a készülékből.

25.8. ábra
Töltött kemény zselatinkapszulák

16. film: Kapszula-töltés
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25.2.2. Középüzemi kapszulázás
Nagyobb mennyiségű, 100-500 kapszula töltésére alkalmasak a nagyobb teljesítményű,
szintén manuális működtetésű készülékek.

25.9. ábra
Középüzemi kézi kapszulatöltő
A kézi kapszulatöltésnél az alsó kapszulafél mindig színültig töltődik a töltet
anyagával, ezért a töltés előtt, kísérleti úton meg kell határozni, hogy az adott hatóanyag
dózist mennyi töltőanyaggal kell annyira hígítani, hogy együttes térfogatuk éppen színültig kitöltse az alsó kapszula felet.
A kézi töltő készülékekkel ellentétben a legkorszerűbb ipari kapszulatöltő gépek
nem igénylik ezt a színültig töltést, azokon a töltet lehet kisebb is, ezáltal kevesebb töltőanyagra van szükség.
25.2.3. Ipari kapszulázás
Az ipari kemény zselatin kapszulatöltő gépek lehetnek félig vagy teljesen
automatizáltak. Termelékenységük elérheti az 15 000 kapszula/óra teljesítményt is.
Az automata töltőberendezések általában folyamatos üzeműek és a körforgós tablettázó gépekhez hasonlóan folytonos mozgásúak, de az egyes funkciók végzésekor a
gépek lehetnek lineáris mozgásirányú, szakaszokra bontott működésűek is.
Ezek a berendezések képesek az üres kapszulákat a töltés előtt nyitni, alsó és felső
részeiket külön választani és a helyes irányba forgatni. Ezt követi a töltés, a zárás és az
ürítés.
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25.10. ábra
A gépi kapszulázás főbb lépései
A kapszulák gépi töltése történhet a kapszula méretétől függően és függetlenül.
Az első esetben a töltettérfogatot, illetve töltettömeget a kapszula mérete határozza meg.
Az alsó kapszularészt ekkor az egyenletes adagolás céljából minden esetben tele kell
tölteni és a felesleget eltávolítani. Ilyen típusúak az adagoló korongos rendszerű gépek.

25.11. ábra
Adagoló korongos típusú kapszulatöltő rendszer
A kapszula térfogatától függetlenül működő töltő berendezésekben, a töltendő
anyagot nem közvetlenül a kapszulába juttatjuk, hanem előzetesen az adagoló egység
töltőcsővével juttatja a kapszulába az általa kimért mennyiséget. A töltési térfogat ekkor
a kapszula belső térfogatánál rendszerint kisebb.
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25.12. ábra
Töltő csöves típusú kapszulatöltő rendszer
A kapszulázás gyakoribb technológiai nehézségei és megoldásai:
1.) kis mennyiségű anyagok önmagában nem kapszulázhatók. Kapszulázás
előtt a megfelelő töltőanyag hozzáadásával érhető el a szükséges töltettérfogat.
2.) higroszkópos anyagok elszívhatják a zselatinkapszula víztartalmát, ami
nagyon merevvé, törékennyé teszi a kapszula falát és repedéseket okozhat, ami adszorbensek pl. magnézium-karbonát, magnéziumoxid hozzáadásával megelőzhető.
3.) eutektikus keverékek elfolyósodásakor a kapszula fal is megpuhulhat. Az
ilyen típusú anyagokat vagy külön kapszulázzuk vagy összekeverésük
előtt előzetesen adszorbenst adunk hozzájuk.
4.) inkompatibilis anyagok külön hordozó fázisokban vagy egy kisebb kapszula alkalmazásával egymásba is helyezhetők.
A kapszulázáshoz használt segédanyagok az alábbiak lehetnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

töltő anyagok (pl.: laktóz, kukoricakeményítő),
lubrikánsok és glidánsok (pl.: magnézium-sztearát, talkum),
nedvesítő anyagok (pl.: nátrium-lauril-szulfát),
dezintegránsok (pl.: kroszpovidon).

A töltött és lezárt kapszulák védelme mechanikai és más külső környezeti hatástól
(pl.: hő, nedvesség) bliszter csomagolással biztosítható.

25.13. ábra
Kapszulák bliszterezése
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Kérdések
Mit értünk a kapszulázás művelete alatt?
Melyek a kapszulázás technológiai előnyei?
Melyek a kapszulázás technológiai hátrányai?
Melyek a kapszulázás biofarmáciai előnyei?
Milyen anyagok alkalmasak kapszulák készítésére?
Melyek a lágy zselatin kapszulák alkalmazási előnyei?
Milyen eljárásokkal készíthetők lágy zselatin kapszulák?
Melyek a gyógyszertári kapszulázás főbb lépései?
Milyen eljárásokkal tölthetők a kemény zselatin kapszulák ipari körülmények között?
10.) Milyen megoldásokat ismer a kemény zselatin kapszulák készítésére és zárására?

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
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26. Bevonatos típusú készítmények előállítása
A bevonás a gyógyszertechnológiában gyógyszeranyagok részecskéinek vagy
készítmények (pl.: tabletták, pelletek) külső felületének egyenletes vastagságú,
folytonos réteggel történő beburkolását jelenti. Ez a művelet számos biofarmáciai és
gyógyszertechnológiai
feladat
megoldására
alkalmas
és
kiszélesíti
a
gyógyszertechnológiai kutatási eredmények terápiás alkalmazási lehetőségeit,
elsősorban a gyógyszerkészítmények hatóanyag-leadásának szabályozásában.
A bevonatos készítmények (pl.: drazsék, filmtabletták, bevont pelletek) egy magból és az azt körülvevő bevonatból épülnek fel. A hatóanyagot rendszerint a mag tartalmazza, de összetettebb készítmények esetén a gyors vagy szakaszos kioldódás biztosítására a bevonat is tartalmazhat hatóanyagot.

26.1. ábra
Bevonatos típusú készítmények szerkezete
A bevonás műveletét a gyakorlatban az alábbi főbb célokra alkalmazzuk:
1.) színes bevonat kialakítása (pl.: azonosíthatóság, tetszetős külső
2.) céljából),
3.) hatóanyagot károsító környezeti hatások (pl.: levegő, nedvesség, fény) elleni védelem, lejárati idő növelése,
4.) készítmény védelme, fizikai stabilitásának növelése (pl.: mechanikai hatások, sérülés, horzsolás, kopás, porosodás ellen)
5.) szabályozott hatóanyag-leadású rendszerek előállítása.
A fennmaradt írásos emlékek szerint pilulák bevonását már az egyiptomiak is alkalmazták. Avicenna (981-1037) a pilulák bevonását arany és ezüst porral, ízfedés és a
készítmény tetszetősebb külseje céljából javasolta. Később ezeket az eljárásokat tovább
fejlesztették és a tökéletesebb bevonás elérésére ezüst és arany füstöt alkalmaztak
(Argentum foliatum, Aurum foliatum). A középkorban ragasztószerként mézet és cukrot
is használtak.
A bevonás a XIX. század közepétől, a társadalmi igényeknek megfelelően, ipari
mértetekben is megvalósíthatóvá vált. Ehhez a nagymennyiségű maganyag bevonására
alkalmas berendezéseket és megfelelő technológiát kellett kifejleszteni és a termelés
szolgálatába állítani. Kezdetben kézzel forgatott és nyílt lánggal melegített, később gépi
meghajtású, ferdetengelyű rézüstöket használtak. A technológiai fejlesztések során Wil-
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liam Warner philadelphiai gyógyszerész 1866-ban cukorbevonatú tabletták készítésére
módszert dolgozott ki.
Bevonáson a XX. század első harmadáig a drazsírozást (cukros-ragasztószeres
bevonást, később szuszpenziós bevonást) értettek, ami alapvetően a készítmény tetszetős megjelenését, ízfedését szolgálta. Ekkor még hagyományos üstmódszeres eljárást
alkalmaztak, de bevonószerként már megjelentek a szerves oldószer alapú szintetikus
polimerek és cellulóz-nitrát, cellulóz-acetát alkalmazásával lehetővé vált
intesztinoszolvens bevonatok készítése is.
A filmbevonás ötletét Cole vetette fel 1930-ban. A technológia, a gépi berendezések folyamatos fejlesztése, fejlődése, a vegyipar és a gyógyszeripar egymásra hatása,
további fejlődést eredményezett és ennek eredményeként az első filmbevonttal ellátott
készítmények 1954-ben jelentek meg.
Az 1960-as években jelentek meg azok az új típusú perforált falú bevonó berendezések, amelyekkel már hatékonyabb szárítást és korszerű porlasztásos technológiát
lehetett alkalmazni.
A XX. század végén és a XXI. század elején a biofarmácia az élő szervezet és a
technológia lehetőségeinek alaposabb feltárásával, harmonizálásával, biokompatibilis
rendszerek kialakításával, a terápiás alkalmazási lehetőségek kiszélesítésével újabb lendületet adott a bevonási technológiák fejlesztésének és tökéletesítésének.
A bevonás alkalmazásának biofarmáciai előnyei:
1.) a nyelőcső és a gyomor irritációjának elkerülése,
2.) a hatóanyag védelme (lebomlásának, inaktivációjának elkerülése pl.: a
gyomorban),
3.) nyújtott terápiás hatás elérése (pl.: depot kialakítása)
4.) célzott terápiás hatás elérése (pl.: oldódás a GI traktus tervezett helyén),
5.) hatóanyag felszabadítás az abszorpciós helyen,
6.) biológia felhasználhatóság növelése,
7.) folyamatos, pH független hatóanyag-leadás (pl.: ozmotikus rendszerek),
8.) folyamatos, lassított kioldódás (nyújtott hatás elérése),
9.) szakaszos hatóanyag-leadás (pl.: pulzatív rendszerek),
10.) könnyebb bevétel,
11.) a beteg-együttműködés javítása.
Biokompatibilis, perorálisan adható készítmények tervezésekor minden esetben az
emésztő rendszer sajátos viszonyaiból, anatómiai, élettani adottságaiból, paramétereiből
kell kiindulni.
A gyomor-bél traktus közel 8-9 m hosszú, izmos, nyálkahártyával bélelt, különböző átmérőjű szervek sorozata. A tökéletes emésztés érdekében az egyes szakaszokra
jellemző tartózkodási idő, pH érték, enzim-összetétel változatos képet mutat.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a táplálék összetételétől függően az éhgyomri,
erősen savas (pH=1-2,5) karakterű gyomornedv pH-ja akár 3-7 közötti értékre is megemelkedhet. A gyomor pH-jának ez a változékonysága, jelentős módon képes befolyásolni a hatóanyag-leadást, stabilitást vagy a hatóanyag abszorpcióját.

482

26. fejezet: Bevonatos típusú készítmények előállítása

26.2. ábra
Tartózkodási idő és pH értékek az emésztő rendszerben
Bevonattal ellátott készítményekből a hatóanyag-leadás helyét leggyakrabban a
bevonat kémiai összetétele (oldhatósága), a kioldódás sebességét pedig a bevonat vastagsága, áteresztő képessége határozza meg.

a. oldódó bevonat; b. nem oldódó, permeábilis bevonat
26.3. ábra
A hatóanyag felszabadulásának főbb mechanizmusai bevonattal ellátott készítmények
esetén
A hatóanyag és/vagy a bél(szakasz) védelmének, továbbá a GI traktus kezelésének
lehetőségeit a készítmény hatóanyag felszabadulási paramétereivel biztosíthatjuk.
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A gyomor védelme miatt az aszpirin, naproxen, diklofenak tartalmú készítmények
gyakran rendelkeznek bélben oldódó bevonattal.
Sav hatására bomlást szenvedő protonpumpa gátlókat bélben oldódó bevonattal
kell ellátni. 5,6-os pH felett oldódó bevonatos granulátum formában készítik például az
omeprazol, lanzoprazol, ezomeprazol készítményeket, amelyeket spanzula formában
forgalmazzák, továbbá tabletta formában szerelik ki a perorálisan alkalmazott
rabeprazolt és a pantoprazolt tartalmazó készítményeket.
Pankreász-enzím(ek) hiánya esetén a készítmény (pl.: bevont tabletta) vékonybél
kezdeti szakaszán oldódó bevonatával biztosíthatjuk a savérzékeny enzímek védelmét
és enzímpótló hatásuk kifejtését.
Nem oldódó, de a hatóanyag számára permeábilis bevonattal ellátott készítmény
alkalmazásával a teljes GI traktus gyógyszeres kezelése megoldható. A gyomor-bél
rendszeren belül, az egyes szakaszokban, célzott hatóanyag-felszabadítás érthető el, így
megvalósítható külön a gyomor és/vagy vékonybél, valamint a további bélszakaszok
gyógyszeres terápiája.
A vastagbél célzott kezelésére időben szabályozott (késleltetett) vagy a megelőző
bélszakaszokban nem oldódó bevonatú rendszerek alkalmazhatók.
Gyulladásos bélbetegségekben alkalmazzák a sulfasalazint tartalmazó készítményeket. A Crohn-betegség leggyakrabban a vékonybél végső szakaszát és a vastagbél
kezdő szakaszát érinti, ezért a készítmény hatásának kifejtését bélben oldódó bevonattal
segíthetjük elő.
A végbél jól kezelhető lokálisan, rektális adással.
A készítmény gyártása szempontjából a bevonás újabb technológiai feladatot jelent, ami költségnövekedéssel is jár.
A bevonás alkalmazásának gyógyszeretechnológiai előnyei:
1.) kellemetlen íz, szag vagy szín elfedése,
2.) a gyógyszer fizikai kémiai védelme a külső hatásokkal (fény, nedvesség
és levegő) szemben,
3.) tablettamag védelme a külső (pl. mechanikai) hatásoktól,
4.) a gyógyszer azonosíthatósága,
5.) könnyebbé válik a bliszterezés.
A gyógyszerterápiás, továbbá a biofarmáciai szempontokon kívül, ezek együttes
mérlegelése dönti el, hogy bevonattal ellátott készítményt állítsunk elő.
A bevonás az alábbi technológiákkal valósítható meg:
1.) nedves úton
1.1.) drazsírozással (üstben),
1.2.) filmbevonással (üstben és fluidizációs módszerrel),
2.) száraz úton (préseléssel).

26.1.

Drazsírozás

A drazsírozás a bevonás hagyományos formája, amely lényegében különböző (pl.
alapozó, simító) porrétegek felvitelét jelenti, cukorszirupos ragasztószer segítségével.
Az így kialakított bevonattal lehetővé vált például az ibuprofen, kinin keserű ízének
elfedése, a hatóanyag védelme fénytől, nedvességtől.
A drazsék vastag bevonó rétege a drazsémag számára jó védelmet nyújthat, de
egyben akadályozhatja is a készítmény szétesését, a hatóanyag felszabadulását, ab484
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szorpcióját, ezért ezek a készítmények ma már nem minden esetben képesek a korszerű
terápiás igények kielégítésére.

26.4. ábra
Drazsé
Cukoralapú bevonáshoz, a kis perem-magasságú tabletták az előnyösebbek, ezért
a drazsémagoknak az élek lekerekítésével bikonvex alakúnak kell lenniük.
A drazsírozást kezdetben öntéses módszerrel végezték, egymás után ismétlődő
ciklusokban, a drazsé magok nedvesítése cukor sziruppal, porréteg felvitelével és az ezt
követő szárítással. A cukorszirup betöltötte a nedvesítésének és a porréteg megtapadáshoz szükséges felületi ragasztóréteg kialakításának szerepét.
A cukorszirupos bevonási eljárások, öt fő részműveletre bonthatók:
1.) A drazsémagot védő bevonat kialakítása
A portalanított drazsémagok felületén első lépésként egy vízzáró, szigetelő, tömítő réteget kell kialakítani, hogy erre, mint alaprétegre, felvihetők
legyenek a további rétegek is, a magok túlnedvesedése, károsítása nélkül.
A drazsémagok a bevonás alatt fokozottan ki vannak téve a cukorszirup
nedvesítő hatásának, ezért a drazsémagok felületét, első rétegként, célszerű vízoldhatatlan polimer (korábban sellak, újabban polivinil-acetátftalát, akrilát-polimerek) szerves oldódszeres (pl.: alkoholos) oldatával
bevonni.
2.) Alapozás
A már előzetesen védőbevonattal ellátott drazsémagokat cukor-sziruppal
egyenletesen benedvesítjük és az üstben mozgatott magokra alapozó port
szórunk, majd a réteget megszárítjuk. A bevonásnak ezt a részműveletét
rendszerint 3-5-ször megismételjük, amíg a magok élei kellő mértékben
legömbölyödnek. Alapozásra cukorszirupos szuszpenziót is alkalmazhatunk, de a diszpergált szemcsék méretének (d<10 μm) biztosítására, az
alapozó szuszpenziót, felhasználás előtt kolloid malomban célszerű
diszpergálni és homogenizálni.
3.) Simítás
A simítás az alapozás sima magfelület kialakítását, a bevonás egyenetlenségeinek eltűntetését szolgálja, simító sziruppal vagy híg szuszpenzióval.
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4.) Festés
A drazsék vízoldékony vagy vízben (cukorszirupban) nem oldódó (pigment) festékekkel színezhetők.
5.) Fényesítés
Drazsék fényesítésére a magok közé helyezett viaszokat (méhviasz,
karnauba viasz stb.) vagy ezek szerves oldószeres oldatát alkalmazzuk.
Utóbbi esetben szárítás is szükséges.

26.5. ábra
A drazsé felépítése
Ezek az eljárások szobahőmérsékleten vagy meleg úton végezhetők. Utóbbi általában szebb, egyenletesebb bevonatot eredményez és gyorsítja az egyébként igen lassú
műveletet.
Jelentős időt vesz igénybe az újabb és újabb rétegek kialakítása a felviteli ciklusok
között, a cukor kristályosodása és a rétegek megfelelő szilárdságát biztosító kötőhidak
kialakulása. Ennek érdekében a rétegek szárítását gyakran követi a drazsémagok további keringtetése, „pihentetése” is. Figyelemmel kellett lenni azonban arra is, hogy a túlszárítás, a túlzott mechanikai igénybevétel a rétegek sérülését, kopását is okozhatja. A
művelet kivitelezése ezért nagy gyakorlatot, alapos körültekintést igényel. A teljes művelet egy optimális időn túl nem rövidíthető, így a szükséges rétegek felvitele akár több
napig is eltarthat.
A korábban, a bevonáskor használt ferdetengelyű üstök forgási sebességét úgy
kellett szabályozni, hogy a drazsémagok megfelelő keveredését, ezáltal a bevonó anyag
egyenletes felvitelét biztosíthassuk. Túl alacsony forgási sebesség esetén a drazsémag
ágy nem fordul át, öntéskor a magoknak csak egy kisebb hányada nedvesedik át, a kis
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mechanikai hatás miatt a még nedves magok egymáshoz tapadhatnak. Az üst túl gyors
forgása esetén viszont a centrifugális erő gátolhatja az egyes magok szabad mozgását, a
magok nem vagy alig forognak és ezért oldalaik nem egyenletesen nedvesednek.
A ferdetengelyű üstökben, az üst falához közelebb eső magok elliptikus, a magágy közepén körhöz egyre jobban közelítő, egyre kisebb sugarú pályán mozognak.

26.6. ábra
A magok mozgása ferde forgástengelyű üstben
A magágy hatásosabb átkeveredését terelőlemezek beépítésével lehetett javítani.
Ezekben a berendezésekben befúvatott szárító levegő eloszlása nem egyenletes,
mivel csak a magágy felületét éri el, az alsóbb rétegekben, esetleges holt terekben viszont sokkal lassabb a száradás. A meleg levegő befúvatásával száradáskor a párolgás
miatti hő veszteség pótolható, a magok melegen tarthatók.
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26.7. ábra
Ferdetengelyű bevonó berendezés szárító egységgel

26.2.

Bevonás porlasztással

A múlt század közepétől a korábbi öntéses technológiákat folyamatosan kiszorították a
porlasztásos technológiák. Ezek lényege, hogy a poranyagot előzetesen cukorszirupban
kell szuszpendálni és ezt porlasztjuk a mozgatott magok felületére. Az egyenletesebb
bevonat kialakítására az egyes rétegek felvitele közé kellő hőmérsékletű meleg levegő
befúvatással, elegendő idejű szárítási szakaszokat kell beiktatni. A műveleti
paraméterek optimalizáláshoz olyan hosszúságú porlasztási szakaszokra van szükség,
amelyek alatt a felvitt szuszpenzió, túlnedvesítés nélkül, egyenletesen szétterül a magok
felületén. Túl hosszú porlasztási szakaszok a magok túlnedvesedését és összeragadását,
majd az előző rétegek kiszakadását eredményezheti. A szükségesnél hosszabb szárítási
idő viszont túlszáradáshoz és a felvitt rétegek kopásához vezethet. Ebben az esetben is
vigyázni kell tehát a túlnedvesítés elkerülésére, a rétegek megfelelő szárítására. A
szuszpenziós porlasztásos eljárások alkalmazásakor számolni kell a porlasztó fej
gyakori eltömődésével is.
A műveleti paraméterek gondos vizsgálata és optimalizálása ad lehetőséget a bevonási eljárás tökéletesítéséhez, a műveleti idő csökkentéséhez és az automatizálásához.
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26.8. ábra
Számítógép vezérlésű porlasztásos drazsírozás ipari, GMP körülmények között

26.3.

Filmbevonás

Az 1970-es évektől a bevonási technológiák újabb fejlesztési lehetőségeit tette lehetővé
a szintetikus polimerek elterjedése. Ennek egyik feltétele volt a bevonásra alkalmazható
új, kémia szempontból stabil, megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező
filmképző polimerek szintetizálása és gyártása. Szükség volt a reprodukálható gyártás
érdekében speciális berendezések kifejlesztésére, továbbá a filmbevonással kapcsolatos
elméleti kutatások eredményeire is. A gyakorlati megvalósításban fontos volt a műveleti
paraméterek hatásainak megismerésére és a bevonási folyamat paramétereinek
optimalizálásával az új filmbevonási technológiák kifejlesztése.

26.9. ábra
Filmbevonatos tabletták
A vékony (20-100 µm) bevonatok alkalmazása biofarmáciai szempontból is jelentős, mivel lehetővé teszik a hatóanyag-leadás szabályozhatóságát, ezáltal jelentősen
kibővítethetők a gyógyszerterápiás lehetőségek, biztonságosabb és reprodukálhatóbb
adagolás válik lehetővé. Kerülendő az ilyen típusú készítmények nem előírás szerinti
alkalmazása (pl. darabolása, szétrágása), mivel ez a tervezettől jelentős mértékben eltérő
hatóanyag-felszabadulást eredményezhet.
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A korábbi drazsírozási és a filmbevonási technológiák között jelentősek a különbségek, különösen az alkalmazott anyagok, eszközök, berendezések, műveleti és a végtermék minőségi paramétereinek, valamint az alkalmazhatóság tekintetében.
26-I. táblázat:
Drazsék és filmbevonatos készítmények minőségi paraméterei
minőségi paraméter
szagfedés
ízfedés
védelem
(fény, nedvesség, oxigén)
mechanikai ellenálló képesség
javítása (csomagolás, szállítás során)
a hatóanyag megvédése a
gyomornedv savas behatásától
a gyomor nyálkahártyájának
védelme a hatóanyag káros hatásától
(mellékhatások csökkentése)
hatóanyag-leadás szabályozása
forma
tömegnövekedés
rétegek száma
gyártási idő

bevonás módja
drazsírozás
filmbevonás
+
+
+
+
+

+

+

+

(korábban sellakkal)

+

+

+

–
jelentős változás
(lekerekített)
jelentős
(50-200%)
50-60
24-36 óra

+
minimális változás
minimális
(3-5%)
1
2-5 óra

A berendezéseket tekintve a vízszintes tengelyű üstök bevezetésével és a porlasztásos bevonási technológiák tovább tökéletesedésével kiszorultak a ferde forgástengelyű
üstök. A keverés ezekben az üstökben egyenletesebb, a magok hasonló, közel azonos
elliptikus pályán mozognak, alaposabb átmozgatásukat beépített terelőlapátok is segítik.
Az üst alakja, terelőlemezei, valamint forgássebessége az egyenletes filmbevonat kialakítását szolgálja.
Az üst fordulatszámának növelésével javul a magok keveredése. Az üst sebessége
meghatározza a bevonat egyenletességét, mivel befolyásolja azt az időt, amit a magok a
porlasztási zónában töltenek. A túl nagy forgási sebesség fokozza a tabletták kopását és
elősegíti törésüket is.
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26.10. ábra
Bevonás vízszintes forgástengelyű üstben
A szárító levegő több irányból is bevezethető az üstbe. A szárítás hatékonyságát,
gyorsaságát és egyenletességét nagymértékben segíti a bevonó üst henger palástjának
perforációja. A befúvatott szárító levegő ily módon át tud haladni a magágyon, egyenletesebb és gyorsabb lesz a száradás, a levegő a nedves anyag gőzeivel az üst perforált
falán keresztül távozik.
A bemeneti levegő hőmérséklete befolyásolja a bevonat egyenletességét. Magas
hőmérséklet, nagy áramlási sebesség mellett túlzott mértékben gyorsíthatja a száradást,
a filmképződést, ami ronthatja a bevonat minőségét. Túl alacsony bemeneti hőmérséklet
viszont feleslegesen növeli a műveleti időt és kophatnak a szemcsék.
Porlasztáskor a bevonó oldat alacsony adagolási sebessége rideg törékeny bevonatot eredményezhet. A túl nagy adagolási sebesség túlnedvesedéssel jár, ami ragadást
idézhet elő. Az intenzív, gyors szárítás miatt repedezett filmek keletkeznek.
A porlasztófejbe pumpa segítségével juttatjuk a bevonó folyadékot és a porlasztó
levegő segítségével alakítjuk permetté. A bevonó folyadék adagolási sebessége és a
porlasztási nyomás meghatározzák a permet finomságát, amely a porlasztás irányával,
kúpszögével együtt szintén fontos szerepet tölt be a filmréteg kialakításában.
A porlasztó levegő nyomásának növelése általában csökkenti a bevont tabletták
felszíni durvaságát, egyenetlenségeit és sűrűbb szerkezetű, vékonyabb filmek képződést
segíti elő.
Túl nagy porlasztónyomás esetén igen finom permet jön létre és a nagy párolgási
felület miatt gyors száradás következhet be, a permet megszárad, mielőtt elérné a tabletták felületét. Túl alacsony porlasztási nyomás a filmvastagság egyenetlenségében, szórásban okoz nemkívánatos növekedést. A nagy cseppek helyi túlnedvesedést idéznek
elő és ragadást okoznak.
A bevonó oldat egyenletes felvitelét segíti a porlasztófejek számának növelése.
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26.11. ábra
Több porlasztófejes, vízszintes forgástengelyű korszerű bevonó üst
A korszerű bevonó berendezések működésének fontos feltétele a bemeneti szárító
levegő minősége, aminek mentesnek kell lennie a portól, olajos részecskéktől és egyéb
szennyeződésektől. A levegő megtisztítható durvább és finomabb szűrőket tartalmazó
rendszerekkel (pl. HEPA szűrőt is alkalmazhatunk). A bemenő levegő nedvességtartalmának csökkentése hűtéssel (kondenzációval) és/vagy adszorbens segítségével érhető
el. Ezt követően a levegőt a kívánt hőmérsékletre melegítjük.
A fenti műszaki feltételek megvalósulásával jelentős mértékben rövidíthető a műveleti idő, a gyártás biztonságosabbá, a készítmény minőségi paraméterei pedig a gyártás során reprodukálhatóbbá válnak.
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26.12. ábra
Automatizált, vízszintes forgástengelyű bevonó berendezés főbb részei
26.3.1. A filmbevonás segédanyagai
A csak a környezeti károsító hatások ellen védő bevonatként alkalmazott polimerek a
bevételt követően rendszerint gyorsan oldódnak. A polimer vastagságát úgy kell
szabályozni, hogy kellő védelmet nyújtson, de a szervezetben lehetőleg gyorsan
oldódjon. A vastagabb filmréteg jobb védelmet biztosít ugyan, de ez a biohasznosulás
romlásával is együtt járhat. Ilyen vízoldékony polimerek, a hidroxi-propil-cellulóz
(HPC), a hidroxi-propil-metil-cellulóz (HPMC), továbbá a polvinil-acetát (PVAC) és a
polivinil-alkohol (PVA). A vízoldékony polimereket vizes oldataikban alkalmazzák
bevonásra.
Szabályozott hatóanyag-leadás elérésére számos szintetikus polimer áll rendelkezésre.
Gasztroszolves tulajdonságú az Eudragit® E, kationos metakrilsav kopolimer,
amely a nyálban nem, de a gyomornedvben gyorsan oldódik. Ízfedésre használható.
Biofarmáciai szempontból a gyomorsav-rezisztens (pl.: Eudragit® L vagy S) bevonat alkalmazására több okból is szükség lehet:
1.) savra érzékeny hatóanyagok megvédése a gyomorsavtól. (pl. enzimek és
bizonyos antibiotikumok),
2.) hányinger, gyomor irritáció, egyéb károsító hatás megakadályozása,
3.) a bélben a hatóanyag-leadás lokális, a tervezett helyen történő felszabadítása (pl. bélfertőtlenítők alkalmazásakor),
4.) a hatóanyag liberációja az abszorpció helyén,
5.) késleltetett hatóanyag-leadás biztosítása.
A gyomorsav-rezistens, de a bélben oldódó bevonatok funkciós csoportjai (pl.COOH) alacsony pH értéken nem ionizált formában vannak. A gasztro-intesztinális
traktusban a pH emelkedésével a savas funkciós csoportok ionizált állapotban kerülnek,
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a polimer megduzzad és oldhatóvá válik. Ez teszi lehetővé, hogy a bevont készítmény
oldódás és hatóanyag-leadás nélkül átjusson a gyomron és a hatóanyag a bélben szabaduljon fel.
Ezek a polimerek ugyanúgy viselkednek a pH változás hatására, mint bármely
más ionizálódó anyag.
A Henderson-Hasselbach összefüggés alapján az ionizált (Ci) és a nem ionizált
(Cni) molekulák koncentrációjának aránya a pH és a pKa értékétől függ.

Ci
= pH − pK a
C ni

(1.)

pH-tól független szabályozható hatóanyag-leadás érhető el Eudragit® RL és RS,
nem oldódó, diffuzibilis filmek használatával.
Bélben oldódó bevonat kialakítására a szintetikus polimerek megjelenése előtt sellakot alkalmaztak. A szintetikus polimereknek intesztinoszolvens képességét leghatásosabb módon karboxil csoportok beépítésével lehet elérni. Az első ilyen polimer a cellulóz-acetát-ftalát (CAP) volt, de instabil volt. Később kerülhetett sor a stabilabb
polivinil-acetát-ftalát (PVAP) és a hidroxi-propil-metil-cellulóz-ftalát (HPMCP) alkalmazására. Ez utóbbiak mellett az anionos tulajdonságú Eudragit® L and S metakrilát
kopolimereket is kiterjedten alkalmazzák. A pH és a kémiai szerkezettel szabályozott
oldhatóság alapján a duodenumban történő hatóanyag-leadásra alkalmazhatjuk az
Eudragit® L30 D-55 vizes diszperziót és az Eudragit® L100-55-t. A jejunumban oldódik
az Eudragit L100, az Eudragit® S 100 pedig az ileumban.
A polimerek egymással keverhetők, ami a hatóanyag-leadás további, még pontosabb szabályozásának lehetőségét nyújtja.

26.13. ábra
Bélben oldódó filmbevonatok oldódása
Permeábilitásával nyújtott hatóanyag-leadás elérésére alkalmazható a nem oldódó, pH-tól független kioldódást biztosító Eudragit® RL és a hasonló tulajdonságú, de
kevéssé permeábilis Eudragit® RS.
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26.3.1.1. Gyakoribb filmképző polimerek kémiai szerkezete
1.) Cellulóz származékok

26.14. ábra
Hidroxietil-cellulóz

26.15. ábra
Hidroxipropil-cellulóz

26.16. ábra
Hidroxipropil-metilcellulóz
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26.17. ábra
Hidroxipropil-metilcellulóz-ftalát

26.18. ábra
Hidroxipropil-metilcellulóz-acetát-szukcinát

26.19. ábra
Cellulóz-acetát
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26.20. ábra
Cellulóz-acetát-ftalát
2.) Akrilát kopolimerek

26.21. ábra
Akrilát kopolimerek általános szerkezete

26.22. ábra
Eudragit E

26.23. ábra
Eudragit LS/FS (metakrilsav-metilmetakrilát kopolimer)
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26.24. ábra
Eudragit S

26.25. ábra
Eudragit L-55. Kollicoat MAE (metakrilsav-etilakrilát kopolimer)

26.26. ábra
Eudragit NE, Kollicoat EMM (etilakrilát-metilmetakrilát kopolimer)

26.27. ábra
Eudragit RL/RS
(etil-akrilát:metil-metakrilát:trimetil-ammónium-etil-metakrilát-klorid=1:2:0,1)
3.) Vinil polimerek/kopolimerek

26.28. ábra
Polivinil alkohol
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26.29. ábra
Polivinil-acetát

26.30. ábra
Polivinil-acetát-ftalát

26.31. ábra
Vinilpirrolidon-vinilacetát-kopolimer
(Copovidon, Kollidon VA 64, Plasdon S630)

26.32. ábra
Poliviniil alkohol-polietilén -glikol kopolimer (Kolicoat IR)
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26-II. táblázat:
Eudragit féleségek főbb tulajdonságai
Alkalmazás

Bevonó szer

Kiszerelés

Oldhatóság
a GI traktusban

Védelem a
nedvesség
ellen,
szag- és
ízfedés

Eudragit® E 100

granulátum

oldódik 1-5,5 pH-n

Eudragit® E 12,5

12,5%-os szerves
oldószeres oldat

Eudragit® E PO

por

duzzad és
permeábilis
pH > 5,0

Eudragit® L100-55

por

Eudragit® L 30 D55

30%-os vizes diszperzió

Eudragit® L100

por

Eudragit® L 12,5

12,5%-os szerves
oldószeres oldat

Eudragit® S 100

por

Eudragit® S 12.5

12,5%-os szerves
oldószeres oldat

Eudragit® FS 30 D

30%-os vizes diszperzió

Eudragit® RL 100

granulátum

Eudragit® RL PO

por

Eudragit® RL 30 D

30%-os vizes diszperzió

Eudragit® RL 12,5

12,5%-os szerves
oldószeres oldat

Eudragit® RS 100

granulátum

Eudragit® RS PO

por

Eudragit® RS 30 D

30%-os vizes diszperzió

Eudragit® RS 12,5

12,5%-os szerves
oldószeres oldat

Eudragit® NE 30 D

30%-os vizes diszperzió

Eudragit® NE 40 D

40%-os vizes diszperzió

Eudragit® NM 30 D

30%-os vizes diszperzió

Bélben
oldódó

Nyújtott
kioldódás

oldódik pH > 5,5
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oldódik pH > 6,0

oldódik pH > 7,0

nem oldódik,
igen permeábilis,
pH-független
duzzadás

nem oldódik,
kevéssé
permeábilis,
pH-független
duzzadás
nem oldódik,
kevéssé
permeábilis,
pH-független
duzzadás,
nem igényel
lágyítószert,
rugalmas
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26.3.1.2. Lágyítók
A bevonás során alkalmazott lágyítók a polimer filmek mechanikai sajátságait elsősorban rugalmasságát javítják, de befolyásolhatják a hatóanyag-leadás mechanizmusát is.
Nélkülük gyakran csak rideg, törékeny filmeket tudunk előállítani. A lágyítók általában
nem illékony, magas forráspontú anyagok.
Vizes diszperziók esetén a folytonos film kialakulását segítik elő.
Gyakrabban alkalmazott lágyítók:
1.) glicerin és észterei (pl.: monogliceridek, triacetin),
2.) ftálsav észterek (pl.: dietil-, dibutilészter),
3.) citromsav éterek/észterek (pl.: trietil-, tributiléter, acetil-trietil-, acetiltributiléter),
4.) dibutil-szebacát,
5.) propilén-glikol, polietilén-glikol.

26.33. ábra
Triacetin, glicerin triacetát
26.3.1.3. Oldószerek
A szerves oldószerek kétségtelen előnye, hogy a szintetikus polimerek jelentős részét
képesek oldani. Környezetvédelmi okok miatt ezeket bevonásra ma már kevésbé vagy
alig használják. Ha mégis, akkor gondoskodni kell az elpárolgó oldószer elégetéséről
vagy abszorpciójáról. Helyettük vízben oldódó polimerek vagy vízben nem oldódó
polimerek vizes diszperziója alkalmazható, amely valamennyi kisegítő komponenst (pl.
lágyítókat, fényvédőt, habzásgátlót) tartalmazza.
Gyakoribb oldószerek:
1.)
2.)
3.)
4.)

alkoholok,
ketonok,
észterek,
víz.

26.3.1.4. Szinező anyagok
A festékek közül a vízoldható un. élelmiszerfestékek használatát szintén korlátozzák.
Bevonatok fényáteresztő képességének csökkentésére és színezésére jelenleg pigment
anyagokat használnak, elsősorban titán-dioxidot. A talkum használata, amelyet
korábban kiterjedten használtak, ma már egészségkárosító hatása miatt kerülendő.
Szerves oldószeres filmképzés esetén, a porlasztott polimer oldat cseppjeinek felületéről azonnal és gyorsan megindul az oldószer elpárolgása. A bevonandó felületre
érve a cseppek összefolynak és a párolgással fokozatosan nő a bevonó oldat viszkozitása. Az oldatnak megfelelő adhézióval kell rendelkeznie ahhoz, hogy a tabletta felületére
tapadjon. További szárítás hatására az oldott molekulák egyre közelebb kerülnek egy-
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máshoz és a közöttük ébredő kohéziós erők biztosítják a film kialakulását és egyenletes
szerkezetét.
A vizes polimer diszperziókat emulziós polimerizációval vagy a polimerek oldatainak vizes emulziójából az oldószer elpárologtatásával állítják elő. A filmképződés szintén a részecskék kolaeszcenciája alapján történik. Az 10-1000 nm nagyságú diszpergált
polimer részecskék a diszperziós közeg elpárologtatásával egyre közelebb kerülnek
egymáshoz, szabad mozgásuk egyre korlátozottabb lesz, egymáshoz érve deformálódnak, diffúziós anyag átvitellel összekapcsolódnak, végül összefüggő filmet képeznek.

26.34. ábra
Filmképződés mechanizmusa vizes diszperzió alkalmazásakor
Folytonos és egyenletes minőségű film kialakításhoz szükséges a minimális filmképzési hőmérséklet (MFT). A bevonáskor ezért a magokat az MFT feletti, kb. 35-45Coos hőmérsékleten kell tartani. Az MFT meghatározása kísérleti úton történik, értéke a
polimerre jellemző.
A termodinamika első törvénye alapján a bemeneti levegő hőenergiája (Qbemeneti),
a magok (Qmagágy), a berendezés (Qberendezés), a bevonószer (Qbevonószer) felmelegítésére,
továbbá a veszteségre (Qveszteség) pótlására, valamint a kimenő (Qkimeneti) levegővel távozó meleg levegőre fordítódik:
Qbemeneti = Qmagágy + Qberendezés + Qbevonószer + Qveszteség + Qkimeneti

(2.)

A bevonási eljárások jól vezérelhetők és automatizálhatók:
1.) a paraméterek optimalizálásával (a felvitel, a szárítás és a pihentetési idő
ciklusok alapján),
2.) a drazsék/filmtabletták nedvességtartalmának és/vagy hőmérsékletének
követésével és
3.) az üst-légtér nedvességtartalmának ellenőrzése alapján.
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26.35. ábra
Korszerű ipari bevonó berendezés
A gyártási idő és a bevonási költségek további csökkentése szükségessé tette
újabb technológiák kidolgozását is.
26.3.2. Fluidizációs bevonás
A fluidizációs technológiát elsőként Dale Wurster alkalmazta 1960-ban tabletták
bevonására.
Az eljárással tabletták, minitabletták, pelletek vagy kristályok vonhatók be eredményesen.
A levegő befúvatással lebegtetett magokra porlasztással felvitt bevonó réteg a folyamatos levegőáramban, a nagy felületek és a jó hő- és anyagátadás következtében
gyorsan megszárad, és a magok újabb bevonatréteg felvitelére válnak alkalmassá. A
bevonóanyag oldatának folyadékcseppecskéi a szilárd részecskék felületén összefüggő
filmréteget képeznek. A fluidizációs levegő tehát két fontos funkciót tölt be, mozgatja,
lebegteti és szárítja a magokat.
A bevonó anyag porlasztását leggyakrabban felső vagy alsó, ritkábban oldalsó
irányból végzik.
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26.36. ábra
Különböző típusú fluidizációs bevonó készülékek működési elve
Fluidizációs bevonáskor elsősorban arra kell ügyelni, hogy a porlasztott bevonó
anyag cseppjei még folyadék állapotban jussanak el a bevonandó tabletták, szemcsék
felületére és a nedvesített szemcséknek legyen elegendő idejük a megszáradásra, mielőtt
ismét a permetkúpba kerülnének (lásd: „Granulálás” című fejezet).
A fluidizációs bevonás egyenletességét nagymértékben javítja a Wurster-féle feltét alkalmazása. Ez lényegében egy függőleges irányban, a porlasztás tengelyében, az
alaplemez felett, tőle kis távolságra elhelyezett cső, amely a szemcsék áramlását szabályozza. A cső alján belépő szemcsék a fluidizációs levegő hatására felfelé mozognak, a
porlasztási térben átnedvesednek a bevonó folyadékkal. Tovább haladva elhagyják a
csövet, majd a felhajtóerő csökkenésével, a cső oldalán súlyuknál fogva visszakerülnek
a fluidizációs tér aljára, közben megszáradnak és onnan ismét felemelkednek a csőben,
közben újabb bevonó réteget kapnak.
A fluid-ágyas bevonó berendezéseket a gyógyszeriparban a tablettákon kívül porok, granulátumok, pelletek bevonására is alkalmazzák.
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26.37. ábra
A fluidizációs bevonás főbb lépései az iparban
26.3.3. A fimbevonatok hibái
Ha a mag szilárdsága kicsi, túl élesek a szélek, nagy a magok mechanikai igénybevétele
(pl.: túl intenzív a magok ütközése), akkor az élek letöredezhetnek és a letört darabok a
bevonatba ragadva rücskös felületet eredményezhetnek.
Abban az esetben, ha a pigment festék nem rendelkezik elegendő fedő képességgel, a készítmény foltossá válik.
Ha kicsi az adhézió, a bevonat héjszerűen leválik a magról.
Túlnedvesített, nem kellően kiszárított magok viszont összetapadnak és/vagy letéphetik a felvitt rétegeket.

26.4.

Tablettabevonás száraz úton

Bevonás száraz úton is végezhető. Köpenyes tabletták előállításakor a tabletta magra
préseljük a bevonatot (lásd: „Tablettázás” című fejezet). Erre a célra kifejlesztett
körforgós berendezések lényege, hogy a bevonás első lépéseként a matricát megtöltjük a
bevonó anyaggal, ezt követi a mag matricába juttatása, majd egy újabb töltéssel a
további bevonó anyag mennyiség hozzáadása. A préselés hatására a bevonó anyag
beburkolja a maganyagot.
A módszer hátránya, hogy költséges berendezést igényel, kétségtelen előnye viszont, hogy kiküszöböli a nedves eljárások esetén fellépő gyártási problémákat (pl. porlasztás, szárítás, ragadás).
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26.38. ábra
Préseléses bevonás körforgós géppel
A préseléses bevonási technológiával megoldható
1.) nedvességre érzékeny anyagok bevonása
2.) egymással inkompatibilis farmakonokat egy készítményben adagolhatjuk
úgy, hogy az egyiket a magban, a másikat pedig a bevonatban helyezzük
el (pl.: B1-, B12- és C-vitamin-kombináció).
3.) külön szabályozható a kezdeti és a fenntartó adag kioldódási sebessége,
4.) ismételt hatású (pulzáló), többfázisú készítmények állíthatók elő.

26.5.

Csomagolás

A nem bevont és a bevont tabletták mechanikai védelmük érdekében, egyedi
csomagolást igényelnek.

26.39. ábra
Bevonat tabletták bliszter csomagolásban
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Kérdések
1.) Mit értünk a bevonás művelete alatt?
2.) Milyen célokra alkalmazzuk a bevonást?
3.) Melyek a bevonás alkalmazásának biofarmáciai előnyei?
4.) Melyek a bevonás alkalmazásának gyógyszertechnológiai előnyei?
5.) Melyek a bevonás főbb technológiai módszerei?
6.) Milyen részműveletre bontható a drazsírozás művelete?
7.) Melyek a ferde- és a vízszintes tengelyű üstök közötti különbségek?
8.) Melyek a drazsék és filmbevonatos készítmények minőségi paraméterei közötti
különbségek?
9.) Milyen védő bevonatként alkalmazható polimereket ismer?
10.) Milyen bélben oldódó bevonószereket ismer?
11.) Milyen biofarmáciai okok miatt alkalmazhatók a gyomor-rezisztens bevonatok?
12.) Milyen akrilát kopolimereket ismer?
13.) Milyen vinil polimerek/kopolimerek használhatók filmbevonásra?
14.) Milyen cellulóz-származékokat ismer, amelyek alkalmasak filmbevonásra?
15.) Melyek a filmképződés folyamatának főbb lépései?
16.) Milyen paraméterekkel vezérelhetők és automatizálhatók a bevonási eljárások?
17.) Mi a Wurster-féle feltét és melyek alkalmazásának előnyei?
18.) Melyek a filmbevonatok gyakoribb hibái?
19.) Hogyan oldható meg a tablettabevonás száraz úton?
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27. Multipartikuláris szilárd gyógyszerformák
A gyógyszeres terápia tökéletesedésével, a készítményekkel szembeni fokozódó
követelményeknek, a hagyományosnak tekinthető, makro-gyógyszerleadó rendszerek
(pl.: tabletták, drazsék) nem tudnak minden szempontból megfelelni.
A hagyományos makro-gyógyszerleadó rendszerek monolitikus rendszerek, és a
hatóanyag teljes mennyiségét egy egységben tartalmazzák.
A multipartikuláris gyógyszerkészítmények méretükben, szerkezetükben, gyártási
technológiájukban, és a hatóanyag-leadás módjában is különböznek a makrorendszerektől. A szükséges hatóanyag mennyiséget több egyedileg szabályozott hatóanyag-leadó egységben tartalmazzák.
A multipartikuláris mikrométer nagyságrendbe eső mikro-gyógyszerkészítményeket általában perorálisan adjuk. Részecskéik a beadását követően, a szabályozástól függően, a hatóanyag felszabadítás előtt eloszlanak a GI traktusban, és a kioldódás azonos
sebességgel, azonos helyen vagy különböző időpontokban, különböző helyen, különböző sebességgel történik.
A nanométer nagyságrendbe eső nano-gyógyszerkészítmények különösen alkalmasak olyan hatóanyag-leadó rendszerek előállítására, amelyekkel számos feladat válik
megoldhatóvá (pl.: biohasznosíthatóság növelése, mesterséges vörösvértestek, nanorobotok készítése, mellékhatások csökkentése, célzott hatás elérése passzív és aktív módokon).

27.1.

Multipartikuláris mikro-gyógyszerkészítmények

Ebbe a csoportba tartoznak a:
1.) minitabletták,
2.) mikropelletek és
3.) mikropkaszulák.
A multipartikuláris mikro-gyógyszerkészítmények biofarmáciai előnyei:
1.) beadás után, egyenletes gasztrointesztinális disztribúcióval oszlanak el a
GI traktusban
2.) csökkenthető a helyi irritáció,
3.) szabályozott hatóanyag-leadás érhető el,
4.) gyógyszeresen kezelhető a teljes GI traktus vagy egyes részei,
5.) javítható a biológiai felhasználhatóság,
6.) a multipartikuláris készítmények jobban reprodukálható biofarmáciai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a hagyományos, monolitikus készítmények,
7.) csökkenthetők az inter- és intrapersonális különbségek,
8.) növelhető az adagolás biztonsága, például a makro-típusú készítmény
bevonatának hibájából, a tervezettől jelentősen eltérő kioldódásból (lassabb leadás, nem teljes kioldódás vagy túl gyors leadás) eredő veszélyek
multipartikuláris rendszerekben csökkenthetők,
9.) egy készítményen belül a hatóanyag szemcséket különböző bevonattal
lehet ellátni, ezáltal biztosítható a terápiás igények szerinti kioldódási
profil.
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Széles határok között változtatható kioldódási profiljuknak köszönhetően alkalmasak nyújtott, késleltetett, módosított és pulzáló hatóanyag-leadó rendszerek előállítására. Ennek megfelelően a multipartikuláris gyógyszerformák egyre nagyobb szerepet
kapnak gyógyszerkincsünkben. Ha ezeknek a hatóanyag-leadó egységeknek az átmérője
kisebb, mint 2 mm, gyorsan és folyamatosan hagyják el a gyomrot, és kerülnek át a GI
traktus további szakaszaiba.
Gyógyszertechnológia szempontból további előny az esztétikus külső, a jó gördülékenység, továbbá az inkompatibilis anyagok együttes adagolásának lehetősége is.
27.1.1. Minitabletták
Préseléssel, megfelelően kisméretű, 2-3 mm átmérőjű tablettázógép szerszámokkal, ún.
minitabletták készíthetők, amelyek mint többkompartmentes gyógyszerkészítmények,
spanzula formába zárhatók. Hatóanyag kioldódásuk a tabletta összetételével, bevonással
egyedileg szabályozható.

27.1. ábra
Mini-tabletták spanzula formában
27.1.2. Mikropelletek
A gyógyszerészeti mikropelletek 0,5-2 mm átmérőjű szilárd szferikus részecskék. A
mikropelletek különböző szerkezetűek lehetnek.
Az egyik típusú mikropellet, lényegében gömbgranulátum, amelyeknek belsejében a hatóanyag és a segédanyagok, homogén eloszlásban egységes mátrixot alkotnak.
A másik szerkezeti típust az jellemzi, hogy a hatóanyagot, a pellet belső, inert magjára
rétegezve viszik fel. Utóbbi pellet típus a felvihető anyagmennyiség korlátozottsága
miatt háttérbe szorult.
A pelleteket, a biofarmácia, gyógyszerterápiás igények szerint, a kioldódást szabályozó vagy a védelmet biztosító bevonattal is elláthatjuk.
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a. mikropellet bevonat nélkül (gömbgranulátum); b. mikropellet bevonattal (bevont
gömbgranulátum); c. mikropellet inert maggal, bevonat nélkül; d. mikropellet inert
maggal, bevonattal
27.2. ábra
Különböző típusú mikropelletek
1949-ben a Smith Kline & French egyik kutatója fejlesztett ki egy új pelletezési
technológiát cukor magra történő réteges felvitellel, nyújtott hatású készítmény kifejlesztésére.
1964-ben a porlasztásos fagyasztás technológiáját szabadalmaztatták pelletek előállítására. Ugyanebben az évben, Japánban dolgozták ki a szferonizációs pelletezési
technológiát, amivel jelentősen, akár 90%-ra is megnövelhetővé vált a pelletek hatóanyagtartalma.
A mikropelletek első gyógyszeripari gyártására az 1970-es években került sor.

27.3. ábra
Mikropelletek
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A pelletizálás ipari bevezetéséhez szükségesek voltak azok az elméleti ismeretek,
amelyek feltárták a pelletképződés mechanizmusát, meghatározták és a gyakorlatban
optimális gyártási folyamatok eljárás-és művelettani paramétereit
27.1.2.1. Pelletek előállítása
Mikropelletek gyártására, a laboratóriumi készítés és az ipari termelés számára is,
számos módszer áll rendelkezésre, amelyekkel jól reprodukálhatóak a készítmény
paraméterei.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a hordozó gömbre, rétegezéssel előállított
mikropelletezési technológia, gyógyszerészeti szempontból kevéssé jelentős, mert lassú
és költséges.
A granulátumok képződéséhez hasonlóan pelletek esetében is alapvetően három
fő pellet képzési módot különböztethetünk meg:
1.) oldószeres pelletezés,
2.) kötőanyagos pelletezés,
3.) szinterpelletezés.
A pelletképződés mechanizmusa
A mikropelletek képződésének mechanizmusát feltáró elméletek ismerete szükséges a
gyógyszertechnológiai folyamatok megértéséhez, de az irányításához, optimalizálásához
és a gyártási folyamatok végpontjelzéséhez is.
A pelletek képződési folyamata, a belső, összetartó kötések kialakulásának és a
szemcseméret növekedésének tekintetében, kezdetben a granuláláshoz hasonló módon.
(lásd: „Granulálás” c. fejezet).
A granulálási folyamatoktól eltérően, pelletezéskor az aggregációs és
dezaggregációs folyamatoknak olyan egyensúlyát kell elérni, hogy gyártáskor a szemcseméret növekedése nagyobb legyen az ütközések, súrlódások okozta csökkenésnél,
másrészt olyan mechanikai erőhatásoknak és nedvesedési folyamatoknak is kell érvényesülniük, amely a granulátumokhoz képest, a szemcseképzést a simább felület és a
gömbszimmetrikus forma kialakulásának irányban tolja el. Ezeket a célokat a pelletek
komponenseinek (elsősorban a kötőanyag oldat koncentrációja, oldat mennyisége), helyes megválasztásával, a gyártástechnológiai paraméterek optimalizálásával érhetjük el.
Az aggregáció bekövetkeztének előfeltétele, hogy a szemcsék felülete elegendő
mértékben legyen nedves, ami megfelelő tapadást, kötőerőt biztosít a másik szemcse
részére. Ha ez túl alacsony, akkor ellenkező hatás eredményeképpen erózió következik
be.
A dezagregáció a szemcsék kopásában, törésében, zúzódásában, lemorzsolódásában, porosodásában nyilvánul meg. Mozgásuk során, elsősorban a kiálló, kisebb erővel
kötődő, könnyebben leváló részek válnak le, ezáltal alakjuk folyamatosan közelít a szferikus formához.
A felületi simaságot a lemorzsolódott részecskéknek a szemcsemérete és szemcseméret-eloszlása határozza meg. Ennek érdekében a folyamatot úgy kell irányítani,
hogy a levált kis szemcsék elsősorban ne egymáshoz, hanem a nagyobb szemcsékre
rétegződve simítsák azok felületét.
Az anyag intenzív mozgatása közben következik be az aggregáció és a kopási folyamat. A szemcsék ekkor a berendezés által meghatározott kényszerpályán mozognak,
forognak, összeérnek, közben súrolják és koptatják egymást. A töltetmennyisége, a ke-

512

27. fejezet: Multipartikuláris szilárd gyógyszerformák
verési fordulatszám, az anyag nedvesség és kötőanyag tartalma meghatározó jelentőségű a kialakuló mikropellet-szemcsék paramétereiben.
A multipartikuláris rendszereket sztochasztikus rendszerekként kell értelmeznünk
és kezelnünk, amelyekben az egyes részecskék képződésében a véletlennek meghatározó szerepe van. A szemcshalmaz kialakulását jellemző törvényszerűségek az egyes
szemcsékre ható, véletlen változásokon keresztül valósulnak meg.
Mikropelletek gyártása során is, olyan keveredési körülményeket kell biztosítanunk, hogy a szemcsék lehetőleg azonos feltételrendszerben mozoghassanak és a szemcseképződést meghatározó hatások időben, minden szemcsénél közel azonos módon,
ugyanolyan erősségben, azonos valószínűséggel érvényesülhessenek. Így érhetjük el,
hogy az egyes szemcsék minőségi paramétereikben (pl.: alak, simaság, szemcseméret,
szemcseméret-eloszlás, sűrűsség, porozitás, törési szilárdság, kopási szilárdság, felületi
tulajdonságok, hatóanyag-leadás) ne különbözzenek lényegesen a szemcserendszer többi tagjától. Ellenkező esetben ezeknek a paramétereknek az eltérése, szórása túl nagy
lesz, ami a reprodukálhatóság egy szintje alatt, sem gyógyszertechnológiai, sem
biofarmácia szempontból nem megengedhető.
Oldószeres pelletezés
Oldószeres pelletezéskor az alkalmazott folyadék a porkeverék egy vagy több
komponensét részlegesen oldja. A folyadék adagolásakor a felületi oldás következtében
a szemcsék felületén tömény oldat keletkezik, amely kedvező feltételt teremt ahhoz,
hogy más szemcsékkel összetapadjanak. A folyamat az aggregátumok szemcseméret
növekedésével jár. Az oldószer elpárolgása során az oldott anyag kikristályosodik és
hidakat képez emiatt a mikropelletek szederre emlékeztető aggregátumokból alakulnak
ki.

27.4. ábra
Pelletezés mechanizmusa oldószerrel
Pelletezés kötőanyaggal
Kötőanyagos pelletezéshez nagy molekulatömegű polimereket alkalmazunk. A
porkeveréket először a kötőanyag megfelelő koncentrációjú oldatával átnedvesítjük,
majd összegyúrjuk.
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27.5. ábra
Pelletezés mechanizmusa kötőanyaggal
A mikropelletek felületének simasága a kiindulási anyagok szemcsenagyaságtól, a
nedvesítő anyag koncentrációjától, viszkozitásától és mennyiségétől függ.
Szinterpelletezés
Szinterpelletezés esetén, a porkeverék egyik komponense alacsony olvadáspontú anyag
(pl.: nagy molekulatömegű makrogol). A keveréket melegítve részleges olvadás
következik be. Az olvadékot porlasztva és dermesztve közel gömb alakú apró pelletek
keletkeznek.

27.6. ábra
Pelletezés mechanizmusa szinterezéssel
A hatóanyag védelme vagy szabályozott hatóanyag-leadás elérésére, szükség lehet
a mikropelletek bevonására is (lásd: „Bevonás” című fejezet)

27.7. ábra
Pelletek bevonásának mechanizmusa
A fenti műveletek végrehajtására számos gyártástechnológiai eljárás alkalmazható.
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Pelletezési eljárások
Mikropelletek
alkalmazzuk:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

előállítására,

a

gyógyszertechnológiában

az

alábbi

eljárásokat

forgótányéros,
extrúziós-szferonizációs,
roto-fluid,
porlasztásos fagyasztásos,
örvényáramú pelletezési,
olvadék-diszperziós,
cseppentéses eljárás.

Forgótányéros eljárás
A forgótányéros eljárásoknál, a granuláló folyadékot a tányérban forgatott porra adagolják. A kialakuló szemcsék a centrifugális erő miatt a forgó lap széle felé gördülnek,
melynek hatására szférikus alakot vesznek fel. A végtermék a tányér elforgatásával üríthető. Ezzel a módszerrel kész granulátumok vagy extrudátumok kerekítése is elvégezhető.

27.8. ábra
Forgótányéros mikropelletező berendezés
Extrúziós-szferonizációs eljárás
Az egyik legelterjedtebb pellet-előállítási módszer. A por komponenseket előzőleg a
granuláló folyadék hozzáadásával masszává gyúrjuk, majd a keletkezett nedves anyagot
extrudáljuk, azaz 0,5-2,0 mm átmérőjű lyukakat tartalmazó perforált lemezen préseljük
át. Az extrudátum rúd vastagsága a perforált lemez lyukméretétől függ.
Az extrudálás fontos műveleti paramétere az extrudálás sebessége, amit az anyag
minőségével és a perforált lemez lyukbőségével kell összehangolni. Nagy sebesség és
kis lyukbőség esetén csökken a porozitás, fordított esetben alacsony lesz a szemcsesűrűség.
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27.9. ábra
Extrudáló berendezés
A még képlékeny nedves extrudátum rudat, vágás után szferonizáló berendezésben alakíthatjuk pelletté. A nedves szemcsék ütközésének erejét a szferonizáló egység
forgási sebességével szabályozhatjuk. Az optimális idő és sebességet kísérleti úton határozhatjuk meg. A műveletet általában nagyobb sebességgel érdemes kezdeni (ekkor
erősebb a koptató hatás), majd az egyenletes aggregáció érdekében csökkenteni. A gyakorlatban, a folyamat 5-15 percet vesz igénybe. A túl hosszú műveleti idő ismételt
dezaggregációt, kopást, végső soron porosodást okozhat. Túl sok nedvesség esetén a
szemcsék között, továbbá a tányér és a szemcsék között ragadás következik be. Ha túlszáraz a szemcsehalmaz, akkor nagyobb porképződés várható. A megfelelő
kötőanyagtartalommal a belső kötőerők, a pelletek szilárdásága növelhető, csökkentve
porképződést. A túl sok a kötőanyag nem kedvez a szferikusság elérésének.

27.10. ábra
Szferonizáló berendezés
Roto-fluid eljárás
A roto-fluidizációs berendezés alkalmazásával a szemcsésítés, a szferonizálás és a
szárítás egy készülékben, egyszerre és folyamatosan végezhető. Az intenzívebb mozgás
következtében a szemcsék kevésbé képesek aggregálódni, körkörösen mozognak, a
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fluidizációs, a centrifugális és a gravitációs erők hatására, éleik kopnak, ezáltal
kerekednek.
A berendezés alján forgó tárcsa található, melynek közepén kúp alakú test emelkedik ki a tárcsa síkjából. A fluid levegő, a forgó korong és a kúp hatására a berendezés
fala mentén felemelkednek, a szemcsék cirkulálni kezdenek és a tárcsán (tányéron) gördülnek. A granuláló folyadékot, a munkatér közepe felé irányítva kell adagolni, mely a
korong forgásirányával megegyező irányban porlaszt.
A forgó tárcsa szélén, a szemcsék fluid-levegő hatására felemelkednek, majd középen visszahullnak a korongra. A megfelelő szemcseméret elérése után a folyadék
adagolását leállítjuk, ezután már csak szferonizáció és szárítás zajlik a munkatérben.
A legfontosabb műveleti paraméterek, a tárcsa szélének távolsága az oldalfaltól, a
tárcsa forgási sebessége, a levegő áramlási sebessége, a kötőanyag adagolási sebessége
és a porlasztási levegő nyomása. A beáramló levegő mennyisségével a felhajtó erő, a
tárcsa forgási sebességével pedig a spirális, körpályára kényszerített szemcsékre ható
centrifugális erő szabályozható.

27.11. ábra
Glatt típusú Roto-fluid berendezés működési elve
A roto-fluid pelletezési eljárás nagy energiaigényű, speciális berendezés. Előnye a
nagy termelékenység és az egy lépésben történő előállításmód.
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Porlasztásos fagyasztás
A pelletezni kívánt hatóanyagot porlasztásos fagyasztásos mikropelletezési eljárás
esetén diszpergálják a vivőanyag olvadékában, majd porlasztják. A művelet során a
képződő gömb alakú cseppeket hűtéssel szilárdíthatjuk meg.

27.12. ábra
A porlasztásos fagyasztás sematikus ábrája

27.13. ábra
Körforgós porlasztófej
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27.14. ábra
Ipari berendezés porlasztásos fagyasztásra
Örvényáramú eljárás
Lásd: „Granulálás” című fejezet.
Olvadék diszperziós eljárás
Olvadék-diszperziós eljárás során a hatóanyagot először a megolvasztott mátrix anyag
(pl.: cetil-alkohol, sztearil-alkohol) olvadékában keveréssel diszpergáljuk, majd az
olvadék szuszpenziót a mátrix-anyag olvadáspontja feletti hőmérsékletű vízben
emulgeáljuk. Ezt az olvadék-emulziót lehűtve a mikropelletek hűtéssel szilárdíthatók
meg és szűréssel nyerhetők ki.
Az eljárás vízben rosszul oldódó hatóanyagok mikropelletezésére alkalmazható. A
mikropelletek kioldódása a szemcsemérettel és a mátrix anyag összetételével szabályozható.
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27.15. ábra
Olvadék-diszperziós eljárás
Cseppentéses eljárás
A cseppentéses eljárás során a hatóanyagot először a megolvasztott mátrix anyag
olvadékában keveréssel vagy extrudálással diszpergáljuk és hűtött belső légterű
oszlopban csepegtetjük. A mikropelletek a hűtő cső alján gyűjthetők össze. Az eljárás
vízben oldható és vízben nem oldható anyagok mikropelletezésére is alkalmazható. A
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mikropelletek kioldódása a szemcsemérettel és a mátrix anyag összetételével szélesebb
tartományban szabályozható, mint az olvadék-diszperziós eljárás esetében.

27.16. ábra
Mikropelletek előállítása cseppentéses módszerrel
A mikropelletek egyaránt lehetnek köztitermékek és végtermékek. Gyakori alkalmazásuk vízben történő feloldásra vagy diszpergálásra szánt készítmények, orálisan
dezintegrálódó tabletták, nulladrendű hatóanyag-leadással rendelkező préselt készítmények és spanzulák.

27.17. ábra
Mikropelletek spanzulában
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27.1.3. Mikrokapszulák
A mikrokapszulák 1-1000 μm átmérőjű szférikus részecskék, amelyek a szilárd,
folyékony vagy gáz halmazállapotú hatóanyagot egyedileg bevont formában
tartalmazzák.

27.18. ábra
Héj-mag szerkezetű mikrokapszulák
A mikrokapszulák egy-egy hatóanyag-részecske beburkolásával, jellegzetesen
héj-mag szerkezetűek. A gyártás során előfordulhat az is, hogy egy mikrokapszulába
egyszerre több a maganyag-részecske kerül.
A mikrokapszulázás gyógyszertechnológiai és biofarmáciai céljai az alábbiak lehetnek:
1.) szabályozott hatóanyag-leadás elérése (pl. nyújtott kioldódású
izoszorbid-dinitrát),
2.) egymással reagáló komponensek szétválasztása inkompatibilitás esetén
(pl.: vitaminok),
3.) anyagok illékony (pl.: metil-szalicilát, mentol, kámfor, illóolajok) kezelése,
4.) szag- és ízfedés (pl.: eritromicin, csukamájolaj),
5.) hatóanyag védelme a környezet (pl.: oxigén, nedvesség vagy fény) károsító hatásaival szemben (pl.: A-vitamin-palmitát),
6.) folyadékok szilárddá alakítása (A, E, D3 vitamin, csukamájolaj),
7.) anyagok irritáló hatásának csökkentése (pl.: acetil-szalicilsav, vas-szulfát,
kálium-klorid).
A mikrokapszulázást a mezőgazdaság, az élelmiszer-, kozmetikai - és a gyógyszeripar területén is alkalmazzák
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

A hatóanyag felszabadítása történhet:
a fal oldódásával,
falon keresztüli diffúzióval,
a bevonat eroziójával,
ozmózissal.

27.1.3.1. Mikrokapszulák előállítása
Mikrokapszula gyógyszerforma választása, valamely terápiás vagy technológiai feladat
betöltésére gondos mérlegelést igényel. A mikrokapszulázás általában költséges
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eljárással valósítható meg, és a megvalósítás, kivitelezés paramétereit a maganyag
tulajdonságai alapvetően befolyásolják. A maganyag elméletileg lehet bármely
farmakon, de lehet élő sejt, fehérje, biotechnológiai termék is.
Mikrokapszulák bevonatának legfontosabb tulajdonságai a vastagság, kohézió a
maganyag felületéhez, a filmszerkezet egységessége, pórusossága, oldhatóság,
permeábilitás, nedvesség szorpciós képesség, stabilitás, amelyeket figyelembe kell venni a készítmény tervezésekor.
Mikrokapszulázás segédanyagai lehetnek vízoldékony vagy vízben rosszul oldódódó polimerek.
1.) vízoldékony polimerek
a. zselatin,
b. gumi arabikum,
c. keményítő,
d. polivilnil-pirolidon,
e. polivinil-alkohol,
f. metil-cellulóz,
g. karboxi-metil-cellulóz,
h. hidroxi-etil-cellulóz,
2.) poliakril-sav.
a. vízben rosszul oldódódó polimerek
b. poliamid (pl.: nylon),
c. polietilén,
d. polietilén-vinil-acetát,
e. etil-cellulóz,
f. polimetakrilát.
A választható polimert a hatóanyag oldhatósága, és a mikrokapszulázás célja és a
választott mikrokapszulázási módszer határozza meg. Vízben oldódó hatóanyag esetén
nem vizes közegben oldjuk a segédanyagot és diszpergáljuk a hatóanyagot.
Vízoldékony polimereket mikrokapszulák bevonatának kialakítására rendszerint vízben
nem vagy rosszul oldódó hatóanyag esetén alkalmazunk. A hatóanyag-leadás módját a
bevonat összetétele, sebességét alapvetően a bevonat vastagsága, szerkezete határozza
meg.
Mikrokapszulák előállításának főbb módszerei az alábbiak:
1.

2.
3.

fázisszeparáció
1.1. vizes közegű,
1.1.1. egyszerű koacerváció,
1.1.2. komplex koacerváció,
1.2. nem vizes közegű fázis szeparáció,
1.2.1. oldószer elpárologtatás,
1.2.2. oldószer elvonás,
határfelületi polimerizáció,
porlasztásos szárítás.
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Fázis szeparáció
A fázisszeparációs folyamatok a bevonat kialakításában résztvevő kolloidok szerint
lehetnek:
1.) egyszerűek és
2.) összetettek.
Bungenberg de Jong írta le először 1929-ben a vizes közegű fázisszeparációt, a
koacerváció jelenségét.
A koacervációs folyamat lényege, hogy kolloid oldatban, külső hatásra (pl.: só
hozzáadására, pH változtatásra) a kolloid oldhatósága csökkenthető és a kolloid nagy
része egy másik fázisba különül el. Az egyfázisú rendszer kétfázisúvá válik, a homogén
kolloid oldat szétválik egy kolloidban szegény és egy kolloidban gazdag folyékony ún.
koacervációs fázisra.

a. homogén kolloid oldat; b. szétválás kolloidban szegény és kolloidban gazdag fázisra
27.19. ábra
Koacerváció
A fázisszeparáció gyakorlati hasznosításának alapja az a megfigyelés volt, hogy a
kolloid molekulák amorf folyadék cseppecskéi, a koacervátum cseppek hajlamosak az
oldatban diszpergált részecskék határfelületére rakódni és összeolvadva a szemcsék
felületén bevonatot képeznek. A koacervációs folyamat végén rendszerint szükséges
lehet a fal megszilárdítása (pl.: a polimer térhálósításával).
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27.20. ábra
Fázisszeparáció a diszpergált részecskék felületén
Egyszerű koacerváció
Egyféle kolloiddal egyszerű koacerváció érhető el a kolloid (pl.: zselatin, polivinilalkohol, metil-cellulóz) gélesedési pontja felett a kolloid dehidratációjával. Vizes
közegű egyszerű koacerváció erősen hidrofil tulajdonságú anyagok hatására következik
be:
 etanol, aceton, propanol, izopropanol továbbá
 sók pl.: Na2SO4
Komplex koacerváció
Komplex koacerváció két vagy több ellentétes töltésű hidrofil kolloidot tartalmazó
oldatban jön létre.
A folyamat során az ellentétes töltésű kolloid molekulák (pl. egy adott pH-értéken
a zselatin és a gumi arabikum) egymáshoz kapcsolódnak és a polimerben gazdag
koacervációs fázisban halmozódnak fel.
Nem vizes közegű fázis szeparáció
Vízben nem oldódó polimerek esetén nem vizes közegű fázis szeparáció hajtható végre,
a polimer oldatából, a közeggel elegyedő, a polimer oldhatóságát csökkentő oldószerrel.
A polimer oldhatóság csökkentése elérhető az oldószer elpárologtatásával, és/vagy a
hőmérséklet csökkentésével is.
Határfelületi polimerizáció
A bevonat kémiai úton építhető fel és határfelületi polimerizáció segítségével
valósítható meg. A Schotten-Baumann reakció alapján, egy sav-klorid és egy aktív
hidrogénatomot tartalmazó (amin, alkohol, poliészterek, poliurea, poliuretán) molekula
kapcsolódik össze. A létrejövő polimer oldhatósága a molekula növekedésével
fokozatosan csökken és a diszpergált maganyag határfelületén bevonatot hoz létre.
Folyadékok mikrokapszulázásakor a diszpergálás előtt, az egyik reaktánst oldjuk a belső
fázist alkotó folyadékban, majd a diszpergálást követően a külső fázisban oldódó
komponenst adagoljuk a diszperzióhoz.
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27.21. ábra
Nylon bevonat létrehozása
A határfelületi térhálósítás a monomerek határfelületi polikondenzációval hajtható végre.
Az in situ polimerizáció abban különbözik a határfelületi polimerizációtól, hogy a
reaktánsokat csak a külső, folytonos fázishoz adagoljuk.
Porlasztásos szárítás
Mikrokapszulák előállítása porlasztásos szárításos technológiával úgy végezhető, hogy
először a bevonó polimer oldatában diszpergáljuk a hatóanyagot, majd porlasztjuk. A
porlasztás során, az oldószer elpárolgásának hatására kiváló polimer a szemcsék
felületén bevonatot alakít ki. A legfontosabb műveleti paraméterek az oldat
viszkozitása, porlasztási hőmérséklet, a porlasztótárcsa forgási sebessége.
Szuperkritikus széndioxid alkalmazásával biotechnológiai úton előállított anyagok is
mikrokapszulázhatók.
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27.22. ábra
Porlasztásos szárítás
A mikrokapszulák szemcsemérete a diszperz és a multipartikuláris rendszerekre
jellemző módon, legalább két statisztikai értékekkel jellemezhető: az átlagszemcsemérettel és a szemcseméreteloszlással, továbbá a szemcseméret szórásával, a legnagyobb
és a legkisebb elfogadható érték megadásával.

27.23. ábra
Mikrokapszulák fénymikroszkópos képe
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27.2.

Multipartikuláris nano-gyógyszerkészítmények

A nanotechnológia atomi szinten történő tervezési és építkezési módszerek összessége,
amely igen intenzíven fejlődő tudományág lett. Gyógyszerészeti alkalmazása a
gyógyszertechnológiai fejlesztések újabb lehetőségeit jelenti, többek között a
nanoanyagok és nano-gyógyszerhordozók előállítását. Segítségükkel számos, eddig nem
vagy nehezen megoldható technológiai és terápiás feladat válik kivitelezhetővé.
Nanotechnológiával készíthetünk olyan molekulákat, amelyek a korábbi vegyi
vagy biológiai eljárásokkal nem hozhatók létre. Hagyományos gyógyszeranyagok esetében is nanotechnológia alkalmazásával igen jelentős oldhatóság és oldódási sebesség
növekedés érhető el, ami a farmakokinetikai paramétereket, így a felszívódást is jelentősen képes megváltoztatni. Javítható a hatóanyag biológiai hasznosulása, de az anyagok
megváltozott biofarmáciai tulajdonságai alapos toxikológiai vizsgálatokat tesznek szükségessé.
A nanokristályok kis mérete, és nagy fajlagos felülete következtében javulhat a
rosszul oldódó hatóanyagok oldhatósága, növekedhet oldódási sebességük, ami jobb
felszívódást, ezáltal nagyobb biohasznosíthatóságot biztosít (lásd: „Az oldás művelete,
gyógyszeres oldatok készítése”című fejezet).
A nanotechnológia a diagnosztika, a technológia és a terápia számos területén alkalmazható:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

szöveti sebészet,
nanorobotok,
bioszenzorok,
biomarkerek,
képjavító diagnosztikai eszközök és
implantátum technológia
nano-gyógyszerhordozó rendszerek.

A nano-gyógyszerhordozó rendszerek 1-1000 nm méretű, különböző szerkezetű és
alkalmazású készítmények. Ezekkel a készítményekkel a hatóanyag átjuttatható a véragy gáton, más szövetek károsítása nélkül szelektív szöveti célzás érhető el. Kemoterápiában nagymértékben csökkenthetők a kezeléseket kísérő, nehezen elviselhető mellékhatások, mivel a hatékonyság növelése mellett, jelentős dózis-csökkentés érhető el.
A nano-gyógyszerhordozó rendszerek közé tartoznak a:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

polimer konjugátumok,
micellák,
liposzómák,
nioszómák,
farmakoszómák,
etoszómák,
kohleátok,
nanocsövek,
kvantum dotok.

A polimer konjugátumok lehetnek lineáris vagy elágazó szerkezetűek. A hatóanyagot polimer láncokhoz kötve tartalmazzák. Alkalmazásukkal olyan hatóanyagleadó rendszereket állíthatunk elő, amelyek hatóanyag-leadása függ a polimer molekula
összetételétől, a polimerizációs foktól és a hatóanyag-polimer molekula kapcsolódási
módjától.
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a. lineáris és b. elágazó szerkezettel
27.24. ábra
Polimer konjugátumok
Az ionos felületaktív anyagokból képződő egyrétegű asszociátumok, micellák is
lehetnek gyógyszerhordozók. A hatóanyagot a micellák szolubilizálják, és az így kialakult laza szerkezetet, keresztkötésű polimerizációval stabilizálhatjuk.

27.25. ábra
Micella keresztmetszeti képe és egyrétegű membrán szerkezete
A liposzómák felfedezése Alec D. Bangham (1921-2010) brit hematológus nevéhez fűződik. Membránjaik szerkezete, és kémiai összetétele az élő sejtfalhoz hasonló.
A membránalkotó foszfolipidek a zsírok különleges csoportját képezik. Az ilyen
molekulák egyik része erősen poláros, míg a fennmaradó hosszú szénlánc apoláros tulajdonságú. A glicerinhez észter kötéssel egy foszforilészter és két zsírsav lánc kapcsolódik.
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27.26. ábra
Membránalkotó foszfolipidek
A foszfolipid molekulák poláros és apoláros részei, vizes közegben polaritásuk
szerint rendeződnek, kettős réteget alkotnak és amfipatikus tulajdonságuk alapján képesek a poláros és az apoláros farmakonok befogadására.
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27.27. ábra
Liposzóma keresztmetszeti képe és a membrán-kettősréteg szerkezeti felépítése
Liposzómák előállításakor a lipideket szerves oldószerben feloldjuk, majd keverés
közben a fázisátalakulási hőmérsékletük felett vízzel hidratáljuk. A hidratált lipid molekulák térben rendeződnek és a membránok kialakulásával létrejönnek a liposzómák. A
szerves oldószert megfelelő módszerekkel (vákuum bepárlással, dialízissel,
gélfiltrációval) eltávolítjuk a rendszerből. A hatóanyagot előzetesen, az oldhatóságának
megfelelően a vizes vagy a szerves oldószer fázisban oldjuk.
A membránba egyéb anyagokat például további lipideket vagy a fal stabilizálására
alkalmazható koleszterint is adhatunk.
A műveleti paraméterek meghatározzák a liposzómák szerkezetét, szemcseméretét, szemcseméret eloszlását. A hidratálás körülményei különösen jelentősek abból a
szempontból, hogy egy vagy több kettősréteget tartalmazó membrán-szerkezetű
vezikulumok alakulnak ki. A legfontosabb műveleti paraméterek liposzómák előállításakor:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

a hatóanyag és mennyisége,
alkalmazott segédanyagok és mennyiségük,
szerves oldószer(ek) mennyisége,
fázis arány,
keverés sebessége,
keverési idő,
hidratálás sebessége.

A magyar származású kanadai Michael Mezei professzor megállapítása szerint a
transzdermális adást követően a multilamelláris liposzómák képesek a bőr mélyebb rétegeibe hatolni.
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27.28. ábra
Multilamelláris liposzóma fénymikroszkópos képe
A multilamelláris (Multilamellar Vesicles, MLV) vezikulumok polikarbonát
mikroszűrőn extrudálással történő átpréseléssel kisméretű unilamelláris szerkezetű
vezikulumokká (Small Unilamellar Vesicles, SUV) alakíthatók.

27.29. ábra
Kisméretű, unilamelláris liposzómák elektronmikroszkópos képe
Liposzómák alkalmazásával a hatóanyagok nemkívánatos mellékhatása, toxicitása
csökkenthető, megváltoztatható a hatóanyag szervezeten belüli eloszlása időben és térben.
A különböző terápiás alkalmazások közül ki kell emelni jelentőségüket a kemoterápiában, rák és gombás fertőzések kezelésében, vakcinák adásban, és legújabban a génterápiában.
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Az újgenerációs, rendszerint SUV típusú liposzómák kifejlesztésének alapja az a
megfigyelés volt, hogy a daganatos szövetek nagyobb arányban veszik fel a
nanorészecskéket, mint az egészségesek. A mononukleáris fagocita-rendszer (MPS),
azonban az intravénás beadást követően, még a hatás kifejtése előtt felismeri és elpusztítja őket.
Jelentős felfedezés volt, hogy a nanorészecskék felszínéhez kötött molekulák (pl.:
polietilénglikol, sziálsav, glukuronid származékok), a beadást követően a vérben keringő liposzómákat képesek átmenetileg elrejteni az immunrendszer elől. Ezek a
sztérikusan, pegilálással stabilizált ún. lopakodó, védett liposzómák a keringési idejük
megnyújtásával jelentősen megnövelik a hatóanyag biohasznosulását, a terápia eredményességét és csökkentik a szükséges dózist, és a mellékhatásokat.
A kemoterápiás kezelés során például a doxorubicin adagolását kardiotoxicitása
gátolja. A Caelyx® olyan készítmény, amelyben doxorubicin-hidrokloridot
liposzómákba zárták, és felületükhöz metoxipolietilén-glikolt (MPEG) kapcsolnak.
Az amphotericin-B tartalmazó Ambisome® kifejlesztésére azért volt szükség, mert
a hatóanyag terápiás alkalmazását mellékhatásai (pl.: láz, izomfájdalom, vesekárosodás,
anaemia, thrombophlebitis) korlátozzák. Liposzómában jelentős mellékhatás-csökkenés
érhető el.
A Visudyne® -t időskori macula elfajulás kezelésére dolgozták ki. A makula, a retina részeként felelős a látás finom részleteiért, ami például az olvasás során szükséges.
A készítmény liposzómába zárt porfirin-származékot, verteporfint tartalmaz és lézerkezelés kombinciójával alkalmazható. A fotodinámiás terápia lényege, hogy a
liposzómákból hatóanyag aktiválása a pupillán keresztül, egy lokalizált területen, a
szemfenékre bocsátott lézerfény segítségével történik.
A nanotechnológia további nagy lehetőség az akítv célzott gyógyszerhatás biztosítása.
Megfelelő
ligandumokkal
(antitestek,
immunoglobulinok,
lektinek,
oligoszaharidok) felszerelt liposzómák képesek a célsejteket, célszöveteket megtalálni
és azokat szelektíven elpusztítani.
A nioszómák felépülő kettősfalú vezikulumok, amelyek nem ionos felület aktív
anyagokból ( pl. szorbitán észterek, koleszterin). Különösen hajlamosak a májban és a
lépben felhalmozódni, ezért ezeknek a szerveknek a célzott kezelésére is alkalmazhatók.
Többek között peptid típusú hatóanyagok szállítására, hemoglobin hordozóként, célzott
hatóanyagleadásra, transzdermális rendszerekben alkalmazhatók.
A farmakoszómák olyan kolloidális gyógyszerhordozók, amelyekben a hatóanyag
kovalens kötéssel kapcsolódik a lipidhez. Ennek következtében segítségükkel poláris
molekulák is lipid vezikulumokba zárhatók.
Az etoszómák olyan vezikuláris, nem invazív hatóanyag hordozó rendszerek,
amelynek a bőr stratum corneumon keresztüli penetrációját, magas etanol tartalmuk
nagy mértékben segíti. Képesek a bőr mélyebb rétegeibe is behatolni, és a szisztémás
keringésbe is el tudják juttatni a hatóanyagot.
A kohleátok nevüket a csigaszerűen feltekeredett formájukról kapták. A
liposzómákhoz hasonlóan foszfolipid kettősrétegű membránokból épülnek fel. A membránokat kétértékű ionokkal (pl.: kalciummal) lehet egymáshoz kapcsolni, ami stabil
szerkezetet eredményez.
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27.30. ábra
A kohleátok szerkezete
A dendrimerek elágazó szerkezetű makromolekulák. Felépítésükre jellemző, hogy
egy központi magból indulnak ki, és ehhez kötődnek a következő rétegek, az ún. generációk. A térbeli alakzat formáját, tömörségét és a farmakon elhelyezkedését, kötődési
erősségét a dendrimeren belül, a láncvégi funkciós csoportok határozzák meg.

27.31. ábra
Dendrimrek előállítása
A szénatomok a térben gömb vagy hengeralakba rendeződve igen stabil szerkezet
képesek kialakítani. Az így kialakított nanocsövek gyógyszerhordozóként is képesek
szerepet játszani. Egyik előállítási módjuk plazmatechnológiával történik. A nanocső
képződéséhez szükséges 3000°C feletti plazmahőmérsékletet elektromos ívkisüléssel
hozzák létre. A grafitelektródokból leváló szénatomok illetve atomcsoportok
nanocsövekké alakulnak. A folyamatot fémkatalizátorok segítik elő. Előállíthatók még
lézeres technológiával és szénhidrogének gázfázisú katalitikus bontásával is.

27.32. ábra
Nanocső
A kvantum dotok 2–10 nm méretű, félvezető tulajdonságú, gömbszerű
nanokristályok, amelyek 500–10 000 atomból épülnek fel. Felületükhöz különböző
funkciós csoportok köthetők, és a kapcsolódó molekuláktól függően lehetnek gyógyszerhordozók, és bioszenzorok is. Terápiás alkalmazhatóságukat korlátozza, a felépítésükben résztvevő nehézfémek (Cd, Te, Pb stb.) toxicitása.
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Kérdések
1.) Melyek a multipartikuláris gyógyszerkészítmények főbb jellegzetességei?
2.) Melyek a multipartikuláris mikro-gyógyszerkészítmények?
3.) Melyek a multipartikuláris mikro-gyógyszerkészítmények biofarmáciai alkalmazásának előnyei?
4.) Milyen pelletezési eljárásokat ismer?
5.) Melyek a forgótányéros mikropelletezési eljárás főbb lépései?
6.) Melyek az extrúziós-szferonizációs eljárás főbb lépései?
7.) Milyen műveleti paraméterekkel szabályozható a pelletezési folyamat Roto-fluid
eljárás esetén?
8.) Melyek a mikrokapszulázás gyógyszertechnológiai és biofarmáciai előnyei?
9.) Milyen polimereket alkalmazunk mikrokapszulázási eljárásokban?
10.) Melyek a mikrokapszulák előállításának főbb módszerei?
11.) Melyek a multipartikuláris nano-gyógyszerkészítmények?
12.) Mi a szerkezeti különbség a micellák és a liposzómák között?
13.) Melyek a legfontosabb műveleti paraméterek liposzómák előállításakor?
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28. Aszeptikus gyógyszerkészítés, parenterális
gyógyszerkészítmények előállítása
A gyógyszereket a patogén és apatogen mikroorganizmusok távol tartásával (aszepszis)
vagy megfelelő módszerekkel való elpusztításával (antiszepszis) gyártjuk és
alkalmazzuk.
Az aszeptikus gyógyszerkészítés azt jelenti, hogy a készítés során biztosítjuk, illetve fenntartjuk az anyagok és a készítmények sterilitását vagy mikroorganizmusszegény állapotát.
A gyógyszerkészítés során az alapanyagból, a gyártás során használt eszközökből,
a gyártást végző személyzettől, a csomagolóanyagokból, de felhasználáskor is mikroorganizmusok kerülhetnek a gyógyszerkészítménybe.
A sterilitás élő vagy szaporodásra képes mikroorganizmusoktól való mentességet jelent, a szaporodásra képes patogén és apatogén, továbbá a nyugvó (spórás) alakokra egyaránt vonatkozik.
A fertőtlenítés (dezinfekció) minden olyan eljárás, amely a kórokozók elpusztítására, illetőleg fertőző-képességük megszüntetésére (inaktiválására) irányul. A fertőtlenítés csupán a patogén és az apatogén mikroorganizmusok egy részét pusztítja el.
Már az ókorban is, más sebészeti beavatkozások mellett, ismert volt a köpölyözés,
a rektális fecskendők és kanülök alkalmazása, az érvágás és a koponyalékelés. A nem
megfelelő higiénés körülmények, a sterilitás hiánya miatt, a legkisebb orvosi beavatkozás is nagy veszéllyel járt, ami hosszú évszázadokon keresztül szedte áldozatait.
Az immunitás kifejezés Thukididésztől (Kr. e. 460-395) származik. Athénben Kr. e.
430-ban pestisjárvány tört ki és megfigyelte, hogy azok az emberek, akik a járvány korábbi
változatából kigyógyultak, betegeket is tudtak ápolni anélkül, hogy másodszorra is megbetegedtek volna.
Az ókori Rómában tapasztalatból, magas hőmérséklet alkalmazásával értek el sterilitást, ami akkoriban gyakorlattá is vált. Ennek jelentőségét évszázadokig nem ismerték fel, ami a középkorban a sebészi beavatkozások utáni elhalálozások szignifikáns
emelkedését okozta.
A Biblia előírásai között számos tisztasági, egészségügyi előírást olvashatunk (pl.:
fertőtlenítés az otthon újrameszelésével, sebek kézzel történő érintésének tiltása, testi, táplálkozási higiénia).
Claudius Galenus (Kr. u. 129- 201) szerint az érvágást a betegség helyéhez közeli
éren kell elvégezni.
Különösen a középkorban, a nem megfelelő higiénés viszonyok következtében,
egymást érték a pestis, himlő, lepra, kolera járványok hullámai.
A középkori arab orvosok és európai követőik azt tartották, hogy érvágást a test
bármely részén lehet végezni. Andreas Vesalius (1514-1564) viszont támogatta Galenus
nézeteit, amit részletes anatómiai ábrákkal támasztott alá.
William Harvey (1576-1657) angol orvos vérkeringésről szóló tudományos munkásságával igazolta, hogy szervezetünkben a folyamatosan keringő vért, zárt rendszerben a
szív pumpálja. Ezzel anatómiai és fiziológiai alapot is szolgáltatott az intravénás injekciók,
infúziók és a transzfúziók adására, lényegében lefektette az injekciós terápia biofarmáciai
alapjait is.
Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) németalföldi tudós, a mikrobiológia megteremtője, többek között a mikroszkóp felfedezője.
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Christopher Wren (1632-1723) angol tudós, szerteágazó tudományos tevékenysége során orvosi kísérletekben is részt vett és elsőként fecskendezett anyagokat (bor, sör
és ópium tinktúra keverékét) kísérleti kutyák vénájába.
Johann Daniel Major (1634-1693) német orvos, az intravénás injekciót, gyógyító
célzattal, már emberen is alkalmazta.
Az injekciók terápiás adásának elterjedéséhez, a fokozott minőségi követelmények
jelentőségének felismeréséhez azonban még hosszú út vezetett. A sterilezés jelentőségének felismeréséig az injekciók beadása igen kockázatos volt, gyakran súlyos, halált
okozó mellékhatások léptek fel.
Az első vérátömlesztés, egyik állatról a másikra, Robert Boyle (1627-1691) írangol származású fizikus és kémikus nevéhez fűzhető.
Jean-Baptiste Denys (1643-1704) francia orvos transzfúziót hajtott végre állatról
emberre. Kezdetben, a kis mennyiségű állati (juh) vér adását páciensei még túlélték, de
a nagyobb mennyiségű állati vér adását már nem élték túl.
Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) írta le a ma is használt gőzsterilezési eljárást.
Charles Pravaz (1791- 1853) és Alexander Wood (1817-1884) vezette be az első
tűvel ellátott fecskendőt és megteremtette az infúzió adásának lehetőségét is.
Francis Rynd (1801-1861) ír orvos szubkután adásra alkalmas tűt fedezett fel.
Az anyák megmentőjeként tisztelt, tragikus sorsú Semmelweis Ignác (1818-1865)
többféle fertőtlenítő hatású vegyszert próbált ki, végül a klórvizes (klórmész-oldatos) kézmosás bevezetését ajánlotta. Felfedezésének Louis Pasteur és Robert Koch munkássága
szolgáltatott igazságot.
Carl Friedrich Wilhelm Ludwig (1816-1895) módszereket dolgozott ki izolált
szervek perfúziójára.
Louis Pasteur (1822-1895) francia mikrobiológus és kémikus, a mikrobiológia, az
immunológia és a járványtan megalapítója, felfedezte a baktériumokat. Leírta a száraz
hővel történő sterilezés lehetőségét.
Joseph Lister (1827-1912) angol sebész, az antiszeptikus sebészeti eljárások bevezetésének felfedezője és meghonosítója. Sikeresen vezette be a fenol (karbolsav) alkalmazását az eszközök sterilezésében és a seb fertőtlenítésében. Találmánya nyomán
jelentősen sikerült csökkenteni az operáción átesett betegek halálozási arányát.
Az első ampullát Stanislas Limousin (1831-1887) alkotta meg.
A Sydney Ringer (1836-1910) brit farmakológus nevét őrző fiziológiás oldatot ma
is széles körben alkalmazzák. Munkásságával lefektette az infúziós terápia alapjait.
Robert Koch (1843-1910) német bakteriológus, a korszerű tudományos bakteriológia megalapítója. A betegségek mikrobiális eredetére vonatkozó követelmények, a
Koch-féle posztulátumok, ma is érvényesek.
Az autoklávot Charles Chamberland (1851-1908) francia mikrobiológus fejlesztette ki.
A membránszűrés technikájának kifejlesztése Zsigmondy Richárd (1865-1929)
magyar származású osztrák-német vegyész nevéhez fűződik.
Karl Landsteiner (1868-1943) osztrák biológus felfedezte az emberi vércsoportokat, majd Alexander Weinerrel(1907-1976) együtt azonosították az Rh-faktort.
Az Alexander Fleming (1881-1955) által 1929-ben felfedezett penicillin az 1940es években antibiotikumként került forgalomba (lásd: „A gyógyszertechnológia fogalma
és rövid története a jelen korig” c. fejezet).
A fejlődés a XX-XXI. században sem állt meg, és az injekciók és infúziók adása
ma már a terápia nélkülözhetetlen részét képezi. Ehhez azonban szükség volt még további tudományos erőfeszítésekre is, és olyan további, elsősorban technológiai, gyártási

540

28. fejezet: Aszeptikus gyógyszerkészítés, parenterális gyógyszerkészítmények előállítása
feltételek megteremtésére, amelyek alapján bevezetésre kerülhetett a folyadék- és elektrolit terápia, a vér- és volumenpótlás és a parenterális táplálás.
Willis Whitfield (1919-2012), a Time Magazine szerint Mr. Clean, amerikai fizikus és feltaláló, az aszeptikus gyártáshoz szükséges tisztatér, tisztaszoba megalkotója.
A fentiek alapján, a terápia tökéletesítése és a compliance javítása érdekében, az
alkalmazás- technológiai módszerek fejlődésének eredményeképpen vezették be az egyszer használatos fecskendőket, a cukorbetegség kezelését megkönnyítő adagoló tollakat,
a precíziós adagoló pumpákat vagy az injekciók adásának kiváltását lehetővé tevő
egyéb adagolási módszereket.
Gyógyszeradagolás céljára elsősorban a könnyen elérhető, a külvilág anyagaival
érintkező testrészeket (pl.: bőr, szem, száj, fül, tápcsatorna, légzőszervek, kiválasztó és
ivarszervek) használjuk. Jellemző tulajdonságuk, hogy funkciójukból következően saját
védelmi rendszerrel rendelkeznek, ami befolyásolja, hogy az egyes készítményekkel
szemben milyen mikrobiológiai tisztasági követelményeket támasztunk.
Parenterális gyógyszerkészítmények (Parenteralia) adásakor azonban kikerüljük a
fenti védelmi rendszereket és például a bőr alá, az izomszövetekbe vagy intravénás
adással közvetlenül a véráramba juttatjuk a készítményt.
A készítménytervezést, a gyártás körülményeit, továbbá a minőségbiztosítás, a
minőségellenőrzés, a tárolás és a felhasználás szabályait, alapvetően a biofarmáciai
szempontok, az adás módja, a szervezet és a gyógyszerkészítmény kölcsönhatása határozza meg.
Steril készítmények gyártásához, illetve a sterilezési folyamat megtervezéséhez
ismernünk kell:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

a sterilitás fogalmát,
a kórokozók természetét,
a mikrobiológiai szennyezés forrásait,
a sterilezési eljárásokat,
az alkalmazott sterilezési eljárás sterilitást meghatározó műveleti paramétereit,
6.) a folyamat és végtermék ellenőrzés követelményrendszerét.
Sterilezés alatt értjük azt a műveletet, amelynek során a használni kívánt anyagok,
eszközök teljes csíra- és spóramentesítését kívánjuk biztosítani.
A sterilitás elméletileg abszolút fogalom, nincsenek fokozatai. Steril gyógyszerkészítmények gyártásakor abszolút sterilitásra törekszünk, de ennek elérése a gyakorlatban
igen nehéz.
A kórokozók hőérzékenysége eltérő és az alábbi sorrendben csökken:
prionok > baktériumok endospórái > mikobaktériumok > protozoonok
cisztái > protozoonok vegetatív alakjai > Gramm-negatív baktériumok >
gombák, gomba spórák > peplon nélküli vírusok > Gramm-pozitív baktériumok > peplonos vírusok.
A mikroorganizmusok sokfélesége mellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
különböző sterilező módszerek a mikroorganizmusok érzékenységétől függően eltérő
hatékonyságúak.
A sterilezéskor a mikroorganizmusokat érő hatások főbb típusai az alábbiak:
1.) csíraszámcsökkentő hatás (szanációs effektus),
2.) baktériumszaporodást gátló hatás (bakteriosztatikus hatás),
3.) baktériumölő hatás (baktericid effektus),
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4.)
5.)
6.)
7.)

spóraölő hatás (sporocid effektus),
vírusinaktiváló hatás (virucid effektus),
gombaelemeket pusztító hatás (fungicid effektus),
parazitákat pusztító hatás (paraziticid effektus).

A biztonságos sterilezés feltételeinek biztosítása csak úgy érhető el, ha ismerjük
azoknak a mikroorganizmusoknak a tulajdonságait, amelyeket a művelet végzése során
el kívánunk pusztítani.
28-I. táblázat:
Mikroorganizmusok főbb tulajdonságai a sterilezés szempontjából
Mikroorganizmus
Baktériumok

Vírusok
Rickettsiák
Gombák

Paraziták

Életjelenségek

Szaporodás

anyagcsere, bioivartalanul igen
kémiai tevékenygyorsan
ség
önmagukban nem
mutatnak életjesejten belül
lenségeket
anyagcsere
hasadással
sarjadzással,
ivartalan szapoanyagcsere
rító sejtekkel,
ivarosan
ivartalan osztódással
mozgás
vagy ivarosan

Szaporodásukat
gátló fizikai,
kémiai hatások
oxigén (aerob) fagyasztás, kifőnincs oxigén zés, fertőtlenítés
(anaerob)
gőzzel
Szaporodás
feltételei

gazdasejt

kifőzés- forralás

kifőzés- forralás,
fertőtlenítés gőzzel
fertőtlenítés gőzzel

Alapvető szempont, hogy a gyártás, tárolás és a felhasználás során, a részecske- és
pirogén szennyeződés veszélye minimális legyen.
A gyártáskor számos lehetőség van arra, hogy anyagokkal, eszközökkel vagy a
személyzet által, mikrobiológiai szennyező anyagok kerüljenek a készítménybe, de a
nem tökéletesen megvalósított aszeptikus gyártás vagy sterilezés is okozhatja nem steril
minősítésű termékek előállítását.
Steril készítmények gyártására ezért olyan speciális követelményeket kell érvényesíteni, hogy minimális legyen a készítmény mikrobiológiai szennyeződésének veszélye.
Az aszeptikus gyógyszerkészítés elveinek megfelelően, a szennyezések készítménybe jutásának valószínűségét, előkészítéskor, és a készítmények gyártásakor a lehető legkisebbre kell szorítani. Az aszeptikus gyógyszerkészítés aszeptikus munkahelyen,
csíramentes légtérben történik.
Minden sterilizálási eljárást ezért különösen gondos körültekintéssel kell
validálni.
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28.1. ábra
Mikrobiológiai szennyezések lehetséges forrásai steril gyógyszerkészítmények gyártása
során
A parenterális készítmény (pl.: infúzió, injekció, implantátum) sterilitását a gyártás után, tároláskor, szállításkor és használatkor is fenn kell tartani. A tárolás fontos
szabálya, hogy a sterilizált anyagokat csak abban a csomagolásban szabad tárolni, amiben sterilizálásra kerültek. Szállításkor a steril csomagokat mindig védőcsomagolásban
vagy konténerben kell szállítani. Steril csomagokat csak közvetlenül felhasználásuk
előtt szabad felbontani. A felbontott csomag tartalma már nem tekinthető sterilnek.
A sterilezési eljárás megtervezése és végrehajtása a GMP elvei alapján, különösen
gondos, körültekintő munkát igényel:
1.) szakképzett, gyakorlott személyzet,
2.) helyiségek kialakítása, előkészítése, karbantartása,
3.) aszeptikus környezet, a sterilezés előtti mikrobiológiai szennyezettségi
szint minimalizálása,
4.) könnyen tisztítható és sterilezhető gyártóberendezések alkalmazása,
5.) validált eljárások a készítmény előállításának minden kritikus lépésében,
6.) a környezet szennyezettségének folyamatos regisztrálása,
7.) gyártásközi ellenőrző vizsgálatok.
Fontos szempont, hogy a gyártó szakszemélyzet (maga is szennyezés forrás lehet)
létszáma minimális, szükséges, de elégséges legyen. Aszeptikus munkát, bemosakodás
után, dezinficienssel mosott vagy autoklávozott öltözetben, csak olyan személy végezhet, aki nem szenved fertőzésben, nem látens kórokozó ürítő. A gyártó személyzet kellően tudatában legyen annak, hogy a beteg számára akár végzetes következményekkel is
járhat a gyártási előírásoktól való legkisebb eltérés is.
A gyártó helyiségekben minden felületnek simának, áthatolhatatlannak kell lennie, hogy a részecskék, mikroorganizmusok megtapadása, leadása minimalizálhatóvá
váljon. A helyiségeket ezért mosható falakkal és padozattal kell ellátni vagyis a helyiségeket le kell csempézni, járólapozni, újabban az aljzat/padozat öntött burkolatként készül. Tökéletesen záródó ajtók, ablakok szükségesek. A bútoroknak is olyan anyagból
kell készülniük, olyan felületük legyen, ami könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen.
A helyiségeket és a bútorzatot naponta, műszakonként le kell mosni, fertőtleníteni.
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A tisztaterek előtti térre, a „szürke szobára” kevéssé szigorú előírások vonatkoznak. Itt hagyhatjuk ruháinkat, személyes tárgyainkat (pl.: óra, telefon, ékszer), amiket
nem lehet a tiszta térbe vinni.
A tiszta terekbe lépni csak előzetes zuhanyozás után, megfelelő tisztatéri ruházatban (szálat nem leadó anyagból készült ing, köpeny, sapka, kesztyű, maszk, speciális
sima talpú cipő), zsiliprendszeren keresztül szabad.
A tisztaterek, olyan helyiségek, amelyekben a levegő környezethez viszonyított
nyomása, a légáramlás iránya, a levegő hőmérséklete és páratartalma, szilárdanyag tartalma, csíraszáma, szigorú előírások szerint szabályozott. A fenntartásukhoz szükséges
légmennyiség, a helyiségek légcsere száma (az egy helyiségben lévő teljes levegőmenynyiség lecserélésének száma óránként), a GMP előírásai alapján adható meg.
Gyártáskor, a különböző munkafázisokat egymástól elválasztott terekben kell végrehajtani.
A tisztatereknek a szennyeződések szempontjából két típusát különböztetjük meg:
1.) a külső térből nem kerülhet be szennyeződés (túlnyomást alkalmazunk),
2.) belsőből, a külső térbe nem kerülhet ki szennyeződés (a környezeténél
kisebb a levegő nyomása).
A tiszta helyiségbe belépő levegőt nagy hatékonyságú HEPA és/vagy ULPA szűrőkkel szűrjük, hogy kizárjuk a port, lebegő részecskéket (lásd: „Szűrés” című fejezet).
Pozitív nyomással biztosítható, a helyiségből való folyamatos levegő kiáramlás. Az állandó hőmérsékletet (fűtést-hűtést) hőszabályozóval biztosítják. A levegőztetést gyakran
páratartalomszabályzó-rendszerrel is kiegészítik.
Az ilyen típusú munkatereket a gyártási művelettől függően osztályozzák, annak
érdekében, hogy a kezelt anyagok (közti vagy végtermékek) részecske-, illetve mikrobiológiai szennyeződésének a kockázatát a minimálisra csökkentsük. El kell kerülni az
eltérő tisztasági fokú munkaterek át-és keresztszennyeződését, ezért külön helyiségben kell
történnie az alapanyagok bemérésének, beoldásának, a termék letöltésének és végleges
zárásának.
Négy tisztasági fokozatú teret különböztetünk meg:
„A” fokozatú tér, amelyben a művelet végzése közben legnagyobb a kockázat
(pl.: nyitott ampullák, infúziós palackok, töltése, zárása). Általában olyan
lamináris légáramlású munkahelyek, ahol a lamináris levegőrendszerek
0,45 m/s ±20% homogén légsebességet biztosítanak.
„B” fokozatú tér, amelyben aszeptikus előkészítés történik. Az „A” fokozatú
zónához ez a környezeti háttér szükséges.
„C” és „D” fokozatú terek a parenterális termékek kevésbé kritikus gyártási
fázisainak elvégzésére rendelt tiszta helyiségek.
A Laminar Air Flow (LAF) szekrények előnye, hogy lamináris levegőáramlás
mellett, kis helyigényűek, munkaterük lehetővé teszi az aszeptikus munkát. Abban az
esetben, ha veszélytelen anyagokkal dolgozunk (pl. injekciók, infúziók), olyan berendezést kell használni, ami „A” tisztasági fokozatú, pozitív nyomású munkateret biztosít. A
horizontális (vagy vertikális) légáramlású szekrények pozitív nyomású közel steril
munkakörülményeket nyújtanak, de nem védik meg a dolgozót.
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28.2. ábra
Horizontális áramlású, pozitív nyomású LAF berendezések
A készítő egészségét veszélyeztető anyagok alkalmazása esetén (pl.:
citosztatikumok, radiofarmakonok, biológiai készítmények - vakcinák, toxoidok ), a
készítők védelme érdekében minden esetben negatív nyomású, „A” tisztasági fokozatú
fülkét szabad csak használni. Ezek hátoldali vagy alsó elszívással működnek.

28.3. ábra
Citosztatikus keverékek készítésére szolgáló LAF berendezés
Nagyobb volumenű aszeptikus munkához, a gyógyszeriparban kabinokat, steril
szobákat vagy termeket kell kialakítani.
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28.4. ábra
Laminar air flow helyiség
Az anyagok és eszközök szintén zsilipeken keresztül juthatnak a tisztatérbe. Steril
készítmények gyártásához olyan alapanyagokat kell használnunk, amelyeknek elfogadhatóan alacsony szintű a mikrobiológiai szennyezettsége. A felhasznált anyagoktól eltérően, az eszközök, a következő gyártási sarzsoknál ismételten résztvesznek az eljárásában. Újraalkalmazhatóságuk feltétele, hogy könnyen tisztíthatóak és sterilezhetőek legyenek.
A steril gyógyszerkészítés, - gyártás során, a fertőződés valószínűségének csökkentése céljából, a „szükséges- minimális” elv gyakorlati alkalmazását, az eszközök,
berendezések vonatkozásában is be kell vezetni. Ebből következően a készítményt lehetőleg a végső tartályban (pl.: a steril ampullában, infúziós palackban) sterilezzük.

28.1.

Sterilezési eljárások

Számos sterilezési eljárást alkalmaznak a gyógyszertechnológiában, amelyek különkülön vagy kombináltan alkalmasak az adott steril készítmény gyártására. A sterilezést
végezhetjük magasabb vagy alacsony hőmérsékleten, túlnyomás alatt vagy túlnyomás
nélkül, reaktív kémia anyagokkal, sugárzással vagy nélkülük.
A sterilezés módját, műveleti paramétereit alapvetően az anyag mikrobiológiai
szennyezettsége és stabilitása (pl. hőterhelhetősége) határozza meg. Az egyes eljárások
esetén a gyógyszerkönyvek rendszerint standard körülményeket (pl.: hőmérséklet, nyomás, gázkoncentráció, idő) is előírnak, ami azonban önmagában nem tekinthető garanciának, ezért el is lehet tőlük térni validált eljárásokkal.
Minden sterilezési eljárás tervezésekor ezért meg kell határozni és végrehajtásakor
folyamatosan regisztrálni is kell az eljárás kritikus körülményeit, hogy az előzetesen
meghatározott minőségi követelmények érvényre juttatását biztosítani tudjuk. Ez a regisztrálási kötelezettség természetesen a standard körülmények között végrehajtott eljárásokra is vonatkozik.
Végsterilezett készítmény előállításakor, a minél kisebb csíraszámú kiindulási
anyagokból készített terméket, végső tartályába (pl. ampulla, infúziós palack) zárt állapotban sterilezzük (terminális sterilezés).
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28.5. ábra
Parenterális oldatok készítésének folyamatábrája végsterilezéssel
A szűréssel történő sterilezést viszont még a tartályba töltés előtt kell elvégezni,
tehát nem-terminális sterilezést alkalmazunk. Ebben az esetben különösen szigorú
aszeptikus gyártási feltételeket kell biztosítanunk.
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28.6. ábra
Parenterális oldatok készítésének folyamatábrája közbenső sterilezéssel
A sterilezési eljárások fizikai (hővel, szűréssel, sugárzással) és kémiai módszerekre oszthatók.
28.1.1. Sterilezés száraz hővel
Hővel csak azok az anyagok, készítmények sterilezhetők, amelyek a sterilezéssel járó
hőterhelést bomlás vagy egyéb átalakulás nélkül képesek elviselni.
A nyílt lángban történő sterilezés, a láng magas hőmérséklete miatt, mikrobiológiai munka közben fémtárgyak, eszközök (pl.: oltótűk, kacsok, csipeszek, spatulák) fertőtlenítésére alkalmazható.
A száraz hővel történő sterilezést hőlégszekrényben végezzük, amely meghatározott hőmérsékletre beállítható, termosztátos rendszerű, levegő áramoltatással működtetett, kívülről hőszigetelt szekrény.
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28.7. ábra
Laboratóriumi hőlég-sterilizáló
Mielőtt a sterilezési idő mérését elkezdenénk, elegendő időt kell hagyni arra, hogy
a sarzs összes tagja elérje a kívánt hőmérsékletet. A száraz hővel történő sterilezéshez
legalább 2 óra és minimum 160 Co szükséges. Spórás baktériumok elpusztításához 120
perces kezelés kell 180 °C-on. Pirogén-mentesítésre a szárazhő-kezelés 220 °C feletti
hőmérsékleten alkalmas.
A hőmérsékletet rendszerint a munkatérben elhelyezett hőérzékelő elemekkel
kontrollálják, melyeket egyfelől a készítmény mintának választott tartályaiba, másfelől
a megtöltött munkatér korábban megállapított leghidegebb részébe helyezzük.
A sterilezési eljárás mikrobiológiai ellenőrzése során megfelelő mikrobiológiai
indikátorokat (pl.: Bacillus subtilis spóráit) kell alkalmazni.

28.8. ábra
Középüzemi hőlégsterilező
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28.1.2. Sterilezés nedves hővel
Sterilezésre a száraz hőnél hatásosabb a nedves hő alkalmazása, mivel a vízgőz jó, a
levegő viszont rossz hővezető. Minden olyan esetben nedves hővel célszerű sterilezni,
amikor a sterilezendő eszközök vagy anyagok magasabb hőmérsékleten károsodhatnak.
A mikroorganizmusok általában érzékenyebbek nedves hővel szemben, mint száraz hő alkalmazásakor. Táptalajokat csak nedves hővel lehet sterilezni.
Az alkalmazható alap paraméterek nedves hővel való hőkezelés során: 1 atm túlnyomáson 121 °C legalább 15 perc, de ettől el is lehet térni.
A sterilizálás leghatásosabb eszköze a túlnyomáson alkalmazott telített vízgőz. Erre a célra szolgál az autokláv, amely légmentesen záródó, szelepekkel ellátott, nyomásálló készülék, amelyben gőzt fejlesztünk. Az autokláv felépítése szerint lehet egy-vagy
kétköpenyes.
Az egyköpenyes készülékekben (pl.: „kukta”, certokláv) a munkatérben történik a
víz forralása. A duplikátor típusú, vízköpenyes berendezések működési elvükben azonosak, azzal a különbséggel, hogy a telített nagynyomású gőz a készülék köpenyében
képződik, amit a munkatérbe áramoltatunk.
Zártrendszer révén, a belső hőmérséklet növelésével együtt a nyomás is növekszik.
Az autokláv használatakor a bentrekedt levegő okozhatja a legtöbb gondot, ami a
munka térben holt tereket hozhat létre. Az autoklávok lehetnek felültöltő, vertikális
kamrájúak vagy az elől tölthető horizontális felépítésű berendezések.

28.9. ábra
Laboratóriumi egyköpenyes autokláv
A munkateret általában csak 2/3 részéig szabad megtölteni és a munkatérben a készítményeket úgy kell lazán elhelyezni, hogy közöttük a gőz szabadon áramolhasson.
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28.10. ábra
Ipari kétköpenyes autokláv
A sterilezendő készítményeket kiszedhető perforált polcokra helyezzük a munkatérbe vagy nagyobb ipari berendezéseknél kocsin toljuk be.

28.11. ábra
Ipari autoklávozás
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A felfűtés megkezdése előtt az autoklávot záró csavarokkal légmentesen lezárjuk.
A sterilezendő készítményeket a megfelelő hőmérséklet elérésére a munkatérbe áramló
gőz segítségével fűtjük fel. Ellenőrizzük a nyomásnövekedést, közben szükséges és érdemes többször rövid ideig légteleníteni, hogy a visszamaradt levegő eltávozhasson. A
sterilezéshez szükséges, validált hőmérséklet elérése után, a kezelendő készítményeket
ezen a hőmérsékleten tartjuk.
A sterilizálási idő letelte után megszüntetjük a munkatérben létrehozott túlnyomást, szüneteltetjük a fűtést, a gőzt és kondenzvizet kiengedjük. A fűtést fenntartjuk a
szárítási folyamat alatt is, majd megszüntetjük a fűtést. Az autokláv munkaterének ajtaját csak akkor szabad kinyitni, ha a belső tér nyomása megegyezik a külső terével (túlnyomás értéke 0), és a munkatér hőmérséklete a 60°C-t nem haladja meg. Az autokláv
munkateréből kivett készítményeket lehűlésükig gondosan fertőtlenített, hőálló felületű
asztalra helyezzük.

28.12. ábra
Az autoklávozás szakaszai
Előfordulhat, hogy egy gyártási tételen belül, a sterilezési feltételek a sterilező
munkatéren belül nem egyenletesek. Meg kell határozni ezért a munkatérnek azt a helyét, amely a sterilező ágens (pl.: hő, gőz, kémiai anyag, sugárzás) számára legkevésbé
hozzáférhető (pl.: autoklávban a leghidegebb pont). Minden sterilezés során folyamatosan követjük és regisztráljuk a sterilezéskor a munkatérben uralkodó fizikai és ahol ez
lényeges, a kémiai körülményeket is. A sterilezés után pedig meg kell adni a sterilezés
által eredményezett letalitás-minimumot, valamint a sterilezés reprodukálhatóságát.
28.1.3. Sterilezés sugárzással
A sugársterilezés előnyei:
1.) a jó penetrációs képesség, a sterilező sugár képes áthatolni a csomagoláson,
2.) kis hőmérséklet-emelkedés következik be a sterilezés művelete során,
3.) hőérzékeny anyagok sterilezhetők,
4.) nincs visszamaradó „anyag”,
5.) kevés paraméter befolyásolja a sterilezés eredményességét.
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28.1.3.1. Ionizáló sugárzások
Az ionizáló sugárzások elektromágneses sugárzások, amelyek kisebb energiájú sugárzás
esetén még nagyobb fluxus mellett sem képesek az ionizációra. A nagy fluxusú ionizáló
sugárzások roncsolják az élő szervezeteket. Ionképződést indukálhatnak, a sejtek víz
molekuláit reaktív H+ és OH– gyökökre bontják. Az ionizáló sugarakra más sejtalkotók
mellett, különösen érzékeny a DNS. A sugárzásra hatására keletkező toxikus anyagok
végül elpusztítják a sejteket. Ide sorolhatók a γ-, a röntgen- és a β-sugárzások.
A gyakorlatban megfelelő radioizotóp (pl.: kobalt 60) sugárforrásból eredő gamma-sugárzást, vagy alkalmas elektrongyorsítóból származó elektronnyalábot használnak. A γ-sugárzás előnye, hogy a csomagoláson is áthatol, hátránya, hogy minden
irányba szóródik, ezért csak speciális körülmények között alkalmazható. Ezzel a módszerrel sterilezhetők hőérzékeny farmakonok (pl.: antibiotikumok, hormonok) és más
anyagok (pl.: bentonit, faszén, zselatin kapszulák, felszívódó zselatin, szemkenőcsök,
polietilén-glikol alapú krémek, kenőcsök), berendezések és alkatrészeik, gyógyszeres
tartályok.
A γ-sugárzás alkalmazásának előnyei a következők:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

hatékonyabb sterilezés, mint a szűrés és az aszeptikus feldolgozás,
nincs maradék, mint például etilénoxidos sterilezés után,
jobban penetrál, mint az elektronsugár,
a termék alacsony hőmérsékleten tartható,
könnyen validálható sterilezési folyamat.

A γ sugárzással történő sterilezés validáláshoz a Bacillus pumilus spóráit alkalmazzák.

28.13. ábra
Sterilezés γ sugárral
28.1.3.2. Nem ionizáló sugárzások
A nem ionizáló sugárzások, a molekulákat magasabb energiaszintre emelik, melynek
következtében abnormális kötések jönnek létre közöttük. A DNS esetében ez
leggyakrabban timidin-dimerek képződéséhez és mutációkhoz vezet. Sterilezésre
alkalmazásuk korlátozott, mivel a biológiailag aktív hullámok az üvegben, így az
üvegtartályok falában is elnyelődnek. Az UV sugárzást elsősorban tiszta munkaterek
légterének és felületek csíramentesítésére használjuk. Károsítja a szemet, karcinogén
hatása van, ezért az UV-lámpa üzemeltetésekor lehetőség szerint a helyiséget el kell
hagyni. Amennyiben erre nincs mód, UV-fényt szűrő szemüveget kell viselni.
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A manipulátor légterét is ultraibolya sugarakat keltő germicid-lámpával tesszük
csíramentessé és alkalmassá az aszeptikus munkához. A gyógyszertárban általában 2030 perces kezelést alkalmazunk az eredményesebb csíramentesítés érdekében. (A mikroorganizmusok 90%-a elpusztul, a germicid-lámpától 0,25-1 m távolságban, 3-5 perc
alatt.) Fényérzékeny gyógyszerek nem tehetőek ki a germicid-lámpa hatásának.

28.14. ábra
Gyógyszertári manipulátor szemcseppek készítésére
A fenti sterilezési módszerek mellett olyan további fizikai módszerekre is szükség
van, amelyek a mikroszervezeteknek nem az elölését, hanem eltávolítását célozza.
28.1.4. Sterilezés szűréssel
A szűréssel történő sterilezés a mikroorganizmusok méretbeli különbségén alapuló
nemterminális eljárás, amelynek során a mikroorganizmusokat nem megöljük, hanem
elválasztjuk. Membránszűréssel egy adott szemcseméret felett minden részecskét
kiszűrünk.
A hővel sterilezett készítményekben, a Gram-negatív baktériumok szétesésekor
pirogén anyagok, endotoxinok keletkezhetnek. Szűréses technológiával a pirogén szenynyeződés elkerülhető. A mikrobiológiai szűrési eljárások hőhatás és sugárzás nélkül is
képesek csíramentesítésre.
A baktériumszűrőn viszont áthatolhatnak a sejtfallal és állandó alakkal nem rendelkező mikroorganizmusok (mikoplazmák, rickettsiák, vírusok).
Hőérzékeny injekciók, szemészeti oldatok, biológiai termékek készítésekor szűrés
alapján történő sterilezést alkalmazzunk. Ekkor a sterilezés, a hő vagy a sugárzással
történő sterilezéssel ellentétben, a steril oldatkészítésnek nem befejező (terminális) művelete. Úgy is eljárhatunk, hogy az oldatokat, a hőérzékeny komponensek (pl. adalékanyagok, heparin, vitaminok, illó anyagok) kivételével, hővel sterilezzük, majd csíramentesítő szűrés után adjuk ezeket a kihűtött, sterilezett oldatokhoz.
Az aszeptikus környezet megteremtéséhez szükséges levegő és egyéb gázok sterilezése is szűréssel történik. A sterilezett gázok alkalmazhatók ipari fermentorok, centrifugák, autoklávok, fagyasztva szárítók szellőztetésére.
A membránszűrés ideje előszűréssel csökkenthető. Nagy mennyiségű részecske
kiszűrésére mélységi és felületi szűrés is jól alkalmazható. A mélységi szűrésre szálas,
szemcsés, szinterelt anyagok, felületi szűrésre pedig többrétegű üveg vagy polimer szálas szűrők alkalmazhatók.
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A baktériumszűrők működése a mikroorganizmusok adszorpcióján, részben mechanikus szitahatáson alapul, ami nem változtatja meg a szűrendő oldatok összetételét, de
mikroorganizmusok mellett kiszűri az oldatba került további (pl. az előszűrésből is
származó) lebegőrészecskéket, szálakat is.
A kis (0,1 - 0,45 μm) pórusméret miatt a szűréshez nagy nyomáskülönbségre van
szükség, a szűrendő oldat és a szűrlet között. Ennek elérésére vagy túlnyomást alkalmazunk a szűrőre vagy a szűrlet felől vákuumot hozunk létre.

28.15. ábra
Laboratóriumi lap-membránszűrés
Injekciós oldatok vagy infúziók készítés során, oldatok mikroorganizmusmentesítésre a 0,2-0,3 µm vagy annál kisebb pórusú lap-membránszűrőket használhatjuk (ilyenek például a Millipore és a Sartorius szűrők). Segítségükkel biológiai anyagok
koncentrálása, tisztítása végezhető el, biotechnológiai munkában is jól hasznosíthatók.
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28.16. ábra
Lap-membránszűrő szerelék injekciók és infúziók készítéséhez
Jelentősen megnövelhetjük a membránszűrők élettartamát, ha az oldatot előzetesen keretes szűrőt alkalmazva, lapszűrőn (pl. Seitz®KS80, KS50, EK, EK1, Europor® K
70, K 60, K 40) engedjük át (lásd: „Szűrés” című fejezet).
A szűréses sterilezés gyártástechnológiájának megtervezésekor figyelemmel kell
lennünk a:
1.) szűrés előtti mikrobiológiai szennyezettségre,
2.) szűrőkapacitásra,
3.) gyártási tétel nagyságára.
Ennek alapján választjuk ki a szűrésre alkalmas készüléket és szűrőt, továbbá meg
kell határozni a szűrés eljárástani paramétereit, a szűrési nyomást és a szűrés várható
elméleti időtartamát.
A szűrő alkalmasságát az dönti el, hogy a teszt-mikroorganizmus a gyártásnak
megfelelő körülmények között átjut-e a szűrőn.
Sterilező szűrés esetén a betartandó fontosabb gyártási feltételek az alábbiak:
1.) a szűrés és a letöltés helye a lehető legközelebb legyen,
2.) a 0,2-0,3 μm (általában 0,22 μm vagy kisebb pórusméret vagy ezzel
egyenértékű szűrő alkalmazása,
3.) az oldott anyag a szűrőn ne abszorbeálódjon,
4.) a szűrő ne adjon le szennyezőanyagokat,
5.) a szűrő legyen sértetlen (pl.: a „bubble point” ellenőrizendő használat
előtt és után is).
A membránszűrők általában cellulóz-nitrát és -acetát vagy polikarbonát anyagúak.
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Infúziók gyártásánál, más szűrőmódszer alkalmazásakor, a szűrlet utólagos szálmentesítésére (szükség esetén zsugorított üvegszűrők előzetes alkalmazásával) 0,40 0,80 µm-es membránszűrőket célszerű használni.
28.1.5. Sterilezés kémiai anyagokkal
A sterilezésre szolgáló kémiai anyagokkal szembeni követelmény, hogy baktericidhatásuk széles spektrumú legyen, emberre, állatra és növényre ártalmatlanok,
környezetkímélők, könnyen kezelhetőek és gazdaságosak legyenek.
A kémiai szerek használatakor ismernünk kell a:
1.) sterilező anyag hatásmechanizmusát,
2.) fertőtlenítő hatás eléréséhez szükséges koncentrációt és
3.) kezelési időt.
A kémiai sterilezésre használt anyagok lehetnek gáz vagy folyékony halmazállapotúak.
28.1.6. Sterilezés gázokkal
Gázzal történő sterilezés gyógyszertechnológia alkalmazása korlátozott, mivel a gázokat
az anyagok adszorbeálhatják és nehezen távolítható el. Sterilezés után meghatározott
ideig „szellőztetés” szükséges, hogy a gázok további szövetkárosító hatása megszünjön.
A sterilezést gázokkal
1.) csak megfelelő, alternatív módszer hiányában alkalmazzuk,
2.) a gázkoncentrációt, a nedvességet, hőmérsékletet, időtartamot regisztrálni
kell,
3.) mikrobiológiai indikátor alkalmazandó,
4.) minden gyártási tételből vett mintára sterilitási vizsgálatot kell végezni.
Gázzal történő sterilezéskor el kell érni, hogy a gáz és a nedvesség feltétlenül hatoljon be a sterilezni kívánt anyagba és a folyamat végén távozzon el.
Korábban formaldehid gőzöket alkalmaztak elsősorban eszközök, készülékalkatrészek, gumi- és többször is használható műanyageszközök sterilezésére. Formaldehides gázsterilizálás során a légtelenített munkatérbe túlnyomásos vízgőzhöz kevert
formalinoldatot juttatnak be. A 60–80 °C -os munkatérben, a felszabaduló formaldehid
gáz elpusztítja vagy inaktiválja a mikroorganizmusokat. A formaldehid hátránya, hogy
gyenge a penetráló képessége, szaga viszont erősen irritatív, eltávolítása nehézkes.
Az etilén-oxid szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú (forráspontja 10,4 °C).
Reagál aminosavakkal, proteinekkel, DNS-sel, így a sejtreprodukciót megakadályozza.
A spórák és a vegetatív formák ellen egyformán hatásos. Jó behatoló képessége van.
További előnye, hogy hőérzékeny eszközök (pl.: hőre lágyuló műanyagok) csíramentesítésére is alkalmas. Hátránya, hogy belélegezve tüdőödémát okoz, ezért alkalmazása
nagy körültekintést igényel. Az utóbbi években kimutatták mutagén és karcinogén hatását, ami még hosszabb idejű szellőztetés után is megmaradhat, ezért ma már kevésbé
használják.
Újabban a β-propiolaktonos sterilezést is alkalmazzák, amelynek alkiláló hatása
alapján pusztulnak el a mikrobák. Alacsony hőmérsékleten is használható, gőze kevéssé
irritáló, kis koncentrációban is aktív, de karcinogén, napokig tartó (min. 48 h) szellőztetést igényel. Porózus anyagokba kevésbé hatol be, 50°C felett polimerizálódik.
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28.17. ábra
Gázsterilező berendezés
28.1.7. Antimikrobás hatású folyékony kémiai szerek alkalmazása
Az antimikrobás hatású folyékony kémiai szereket a gyakorlatban főként felületek, bőrés kézfertőtlenítésre használjuk.
Az alkoholok és fenolok a fehérjéket denaturálják, membránkárosító hatásuk van.
Idetartozik az etanol, izopropanol, benzil-alkohol, klórbutanol, fenol, fenil-etilalkohol.
Az aldehid típusú, dezinficiálásra alkalmas vegyületek közül kiemeljük a formaldehidet, glutáraldehidet és az orto-ftálaldehidet, amelyek az amino-csoportokkal reagálva keresztkötéseket létesítve, szintén denaturálják a fehérjéket.
A halogének és származékaik, elsősorban a jód (pl.: PVP-I), klór és vegyületei
(pl.: nátrium-hipoklorit) a tiol és amino csoportokhoz kapcsolódva károsítják a fehérjéket.
Antimikrobás felületkezelésre fémek (pl.: Cu, Ag, Zn) és sóik is használhatók,
amelyek alkalmazhatósága nanotechnológiai úton továbbfejleszthető (pl. nano-ezüstöt
tartalmazó burkolatok, falfestékek).
A kvaterner ammónium vegyületek membránkárosító hatásuk révén fejtik ki a hatásukat.
28.1.8. Plazmasterilezés
Alkalmas módszer
sterilezésére.

hőérzékeny

eszközök,

műszerek,

fémeszközök,

anyagok

Plazmasterilezéskor a zártterű berendezés munkaterében vákuumot hozunk létre,
majd hidrogén-peroxidot fecskendezünk be, ami elektromos vagy mágneses térben hideg-plazmaállapotba kerül. A keletkező pozitív és negatív töltésű szabad ionok, szabadgyökök, gerjesztett atomok antimikrobás - virucid, baktericid, sporocid - hatásúak.
A módszer előnye, hogy a sterilezés alacsony hőmérsékleten (46 ± 4°C), száraz
légtérben történik, ezért hő- és nedvesség érzékeny anyagokra is alkalmazható. Sterilezés hossza 45–75 perc. A visszamaradó O2 és H2O nem toxikus.
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A sterilizálást követően a készülék tartalma nem igényel utókezelést (pl.: lehűtést,
szellőztetést), mert száraz és azonnal felhasználható.

28.18. ábra
Plazma sterilizátor

28.2.

A sterilezés hatásfokának ellenőrzése

A sterilezés hatásfokának ellenőrzése történhet:
1.) fizikai paraméterek (hőmérséklet, nyomás, idő, nedvességtartalom) alapján műszeres ellenőrzéssel,
2.) kémiai indikátorokkal, amelyek színváltozással jelzik a paraméterek változását (pl.: Browne cső, indikátort tartalmazó szalag),
3.) mikrobiológiai indikátorokkal.
A sterilizáló berendezések hitelesítésére a legmegbízhatóbb módszer a biológiai
indikátorok alkalmazása. Célszerű az indiktátorokat a sterilező ágens számára legkevésbé hozzáférhető helyen elhelyezni. A mikrobiológiai indikátorok olyan mikroorganizmusokból álló, standardizált készítmények, melyeket a sterilezési módszerek hatékonyságának értékelésére alkalmazunk. Kiválasztásuk fontos szempontja, hogy az adott sterilezési módszer esetén nagyobb legyen az ellenálló képességük, mint a készítményt
potenciálisan szennyező mikroorganizmusoké. A sterilezési eljárás nem kielégítő, ha a
teszt-mikroorganizmusokat a sterilezést követően táptalajra helyezzük és az inkubálás
után növekedést tapasztalunk.
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28-II. táblázat:
Különböző sterilezési módszereknél biológiai indikátorként alkalmazható
baktériumtörzsek
Sterilezési módszer

Mikroorganizmus

gőz
száraz hő
gáz
sugár

B. stearothermophilus
B. subtilis var. niger
B. subtilis var. niger
B. pumilus

Sterilezéskor a mikrobák nem egyszerre pusztulnak el. A pusztulás sebessége
gyakran időben állandó, ekkor bármely vizsgált időintervallumban a kezdeti élősejtszám
azonos hányada marad életben. A pusztulás mértéke a kiindulási csíraszámra vonatkoztatva, az idő függvényében általában exponenciális folyamattal jellemezhető:

N t = N o e − kt

(1.)

ln N t = ln N o − kt

(2.)

ebből:

Nt
No
k

csíraszám t időben
kezdeti csíraszám
elsőrendű sebességi állandó

Arrhenius összefüggése alapján:
k = Ae

−

Ea
RT

ln k = ln A −

k
A
Ea

Ea 1
R T

(3.)
(4.)

elsőrendű sebességi állandó
állandó
a hőpusztulás látszólagos aktiválási energiája (kJ/mol)

Korábban a sterilezést olyan folyamatnak tekintették, amely az összes mikroorganizmust elpusztítja vagy kiküszöböli. Ma már a sterilezést úgy definiáljuk, mint egy
olyan folyamatot, amely bizonyos valószínűséggel azt eredményezi, hogy a kezelt vagy
sterilizálásnak kitett termék életképes mikroorganizmusoktól mentes. Ennek oka az,
hogy teljességgel nem garantálható és jelenlegi vizsgáló módszereinkkel nem is bizonyítható, hogy a sterilezése után egy sarzs minden egysége steril lett.
Annak valószínűsége (P), hogy a sterilezést követően egy nem steril készítmény is
maradjon:
P = ( 1 − c )n

n
c

a minta száma
a fertőzöttségi arány
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c=
Nf
Ns

Nf
Ns

(6.)

a fertőzött egységek száma
a sterilezett sarzs darabszáma

A sterilitás biztonsági szintje (Sterility Assurance Level, SAL), azt jelenti, hogy
egy gyártás során milyen valószínűséggel marad illetve maradhat egyetlen nem steril
egység. Minél kisebb ez az érték, annál jobb az adott sterilezési eljárás. Sterilezésre
olyan eljárásokat, kell alkalmazni, illetve a sterilezés eljárástani paramétereit úgy kell
beállítani, hogy SAL ≤ 10-6 értéket érjünk el. Tehát sterilezés után, a nem steril egység
előfordulási valószínűsége ≤ 10-6 legyen vagy egy populációban 106 mikroorganizmusra
legfeljebb egy életképes mikroorganizmus eshet.
A steril készítmények alkalmazásakor a használt eszközöknek (pl.: szike, tű) és a
bőrnek is, az előírt SAL szintnek megfelelően sterilnek kell lennie.
Az inaktivációs faktor (IF) sterilezéskor a kezdeti és a végső élősejt szám hányadosa
IF =

No
= 10 t / D
Nt

(7.)

A D érték (decimális redukciós érték) az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy az
életképes mikroorganizmusok száma az eredetinek 10%-ára csökkenjen. Értékét befolyásolja a mikroba fajtája és az alkalmazott hőmérséklet, a sugár-dózis nagysága.

28.19. ábra
Baktériumok pusztulása az idő függvényében, D érték meghatározása
A mikroorganizmusok hőpusztulási sebessége a hőmérséklettel változik.
Z-érték az a hőmérsékletváltozás, amely a D-értéket egy nagyságrenddel változtatja meg. Mikroorganizmusok hővel szembeni rezisztenciájának hőmérsékletfüggését
fejezi ki, gőzsterilezés esetén:
Z=

T2 − T1
log D1 − log D2
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A Z-érték grafikus meghatározása féllogaritmusos koordinátarendszerben végezhető el.

28.20. ábra
Baktériumok pusztulása a hőmérséklet függvényében, Z érték meghatározása
A telített gőzzel történő sterilezési eljárás Fo-értéke az az időtartam-egyenértékben
megadott és percekben kifejezett, 121 C ° -ra vonatkoztatott letalitás, amely a végső
tartályban végzett sterilezési eljárással elérhető.
Az Fo-érték olyan mikroorganizmusokra vonatkozik, melyek Z értéke elméletileg
10.
𝐹0 = 𝐷121 (𝑙𝑜𝑔𝑁0 − 𝑙𝑜𝑔𝑁𝑡 ) = 𝐷121 𝑙𝑜𝑔𝐼𝐹

(9.)

D121 a 121 Co-ra vonatkozó D-érték

A parenterálisan adható gyógyszerkészítményeknek meg kell felelniük a gyógyszerkészítményekkel szembeni általános minőségi követelménynek. Emellett további,
speciális követelmények, előírások is szükségesek:
1.) sterilitás és a
2.) pirogén-mentesség.
A sterilitási vizsgálathoz minden gyártási tételből mintát kell venni. A vizsgálattal
a gyógyszerkészítményben levő élő mikroorganizmusokat vagy azok szaporodóképes
spóráit mutatjuk ki. (Vírusok kimutatására nem alkalmas.)
Közvetlen beoltással vizsgálhatók a hővel sterilezett vagy aszeptikusan elkészített
injekciók, infúziók, oldatok, kenőcsök, olajos készítmények, porampullák, oltóanyagok,
sebészi kötöző- és varróanyagok, vérterápiás készítmények.
A vizsgálat előtt ellenőrizni kell a táptalajok sterilitását és érzékenységét is.
A vizsgált készítmény nem megfelelő, ha az előírt inkubálási idő letelte után kettő
vagy több mintában mikroorganizmus tenyészet alakult ki.
Terminális sterilezés esetén, a sterilitási vizsgálat elkerülhető a gyártási tétel parametrikus felszabadításával, amit előzetesen az egészségügyi hatósággal engedélyeztetni kell. Az engedély megszerzéséhez bizonyítani kell, hogy a gyártási folyamat megfelelően validált, összefüggés van a végtermék vizsgálati eredménye és a folyamat monitorozása között.
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A XIX. század végén felfedezték, hogy vizes oldatok befecskendezése emberi
szervezetbe, hőmérsékletemelkedéshez vezethet. A lázas tünetek kialakulásáért felelős
hatóanyagot pirogénnek nevezték el. Pirogén szennyezettség általában hővel történő
sterilezéskor kerül a készítménybe.
A pirogének a Gram-negatív baktériumok sejtfalának darabjai vagy
lipopoliszacharidok (LPS). Kis számban előfordulhatnak más szerkezetű pirogének is. A
leggyakoribb lázkeltők ezeknek a baktériumoknak az endotoxinjai, amelyek pirogén
aktivitása sokkal nagyobb, mint a legtöbb egyéb pirogén anyagé és a lázon kívül,
bakteriémiát, szepszist és szeptikus sokkot, véralvadási zavart, anyagcsere-változást is
okozhatnak.
A pirogének kémiai ellenállóképessége rendkívül nagy, érzékenyek az oxidációra.
Pirogénmentesítésre magas hőmérsékletű (200-250 °C) kezelés alkalmazható, vagy a
pirogén anyagok adszorpciós úton aktivált szénlappal vagy porral megköthetők.
Korábban az endotoxin kimutatására a „nyúl tesztet” alkalmazták. A vizsgálandó
minta meghatározott térfogatát a nyúl fülvénájába juttatták és figyelték a beoltott nyulak
végbélhőmérsékletének változását. Lázas reakció esetén a minta endotoxint tartalmazott. Ennek a módszernek hátránya, hogy nagyon időigényes és nem kvantitatív.
A bakteriális endotoxinok vizsgálata (Bakteriális Endotoxin Teszt, BET) a Gramnegatív baktériumokból származó endotoxinok kimutatására vagy mennyiségi meghatározására szolgál. A vizsgálathoz a patkós rák (Limulus polyphemus) amöbocitáinak
lizátumát (Limulus Amoebocyte Lysate-t, LAL) használjuk. A LAL az endotoxinnal reakcióba lépve gélképződést és opaleszkálást vált ki. A LAL tesztre alapozott mérés érzékeny, reprodukálható és gazdaságos eljárás.

28.3.

Steril gyógyszerkészítmények

Csak azokban az esetekben kell a gyógyszerkészítményeket sterilen előállítani, ha az
adagolás módja vagy az adagolás helyének állapota indokolttá teszi. Ennek megfelelően
sérült, műtött bőr felület vagy nyálkahártya esetén, az egyébként nem steril
készítmények helyett, csak steril készítményeket szabad alkalmaznunk.
Steril gyógyszerkészítést igénylő gyógyszerformák elsősorban az injekciók, infúziók, haemodializáló oldatok, peritoneális dializáló oldatok, szervátültetésnél alkalmazott perfúziós oldatok, szemészeti készítmények, inhalaszolok, amelyek gyártását a sterilezés és pirogénmentesítés egészíti ki.
A parenterális készítmények hatóanyagai lehetnek „hagyományos” kis molekulatömegű anyagok, fehérjék és más nagy molekulájú anyagok, biológiai anyagok, vakcinák, monoklonális antitestek, oligonukleotidok, nanotechnológiai készítmények, a nem
távoli jövőben gének is.
Gyógyszerkönyvi meghatározás szerint az injekciók steril oldatok, emulziók vagy
szuszpenziók. Előállításukhoz a hatóanyago(ka)t és az esetleg hozzáadott segédanyagokat vízben, megfelelő – indokolt esetben nem steril – nemvizes folyadékban vagy ezen
vivőanyagok elegyében oldják, emulgeálják vagy szuszpendálják.
Az infúziók steril, vizes oldatok vagy o/v típusú mikroemulziók, általában a vérrel
izotóniásak. Az infúziókat többnyire nagy térfogatban alkalmazzák. Mikrobiológiai tartósítószert nem tartalmazhatnak.
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Az infúziós készítmények az alábbi terápiás felosztás szerint csoportosíthatók
1.) folyadék- és elektrolitterápia oldatai,
2.) vér- és volumenpótlók, volumen expanderek,
3.) keverék infúziók
a. intravénás additívek,
b. citosztatikus keverékek,
c. parenterális tápláló keverékek,
4.) ozmoterápia oldatai,
5.) dializáló oldatok.
28-III. táblázat:
Injekciók és infúziók összehasonlítása
Szempont
beadás célja
térfogat
alkalmazási mód
fizikai-kémiai
besorolás
oldószer
izotónia
izohidria
izoiónia
kolloidozmotikus
nyomás
sterilitás
pirogénmentesség
tartósítószer

Injekció

Infúzió
víz, elektrolit- és plazmapótlás,
parenterális gyógyszerbevitel parenterális táplálás, parenterális
gyógyszerbevitel
maximum 50 ml
50-500 ml
gyakorlatilag csaknem minden csak iv. és intraperitoneális (eltestrészbe
vétve sc.)
valódi oldatok, kolloid oldavalódi oldatok, kolloid oldatok
tok, emulziók vagy szuszpenvagy o/v típusú mikroemulziók
ziók
víz és/vagy egyéb oldószerek
csak víz
törekvés, de gyakran nem érmegkövetelt
hető el
törekvés, de gyakran nem érmegkövetelt
hető el
egyes infúzióknál célszerű és
kevéssé fontos
fontos
jelentéktelen

plazmapótló infúzióknál fontos

megkövetelt
megkövetelt
tartalmazhat

megkövetelt
megkövetelt
nem tartalmazhat

Parenterális oldatok készítése, szűrése, töltése az aszeptikus gyártás követelményeinek szigorú betartása mellett zárt rendszerben történik.
Az injekciós és infúziós oldatok készítése az oldás műveletének speciális alkalmazása, amelynek során az oldás általános szempontjainak figyelembevétele mellett,
más műveletek igénybevételével is, az oldat végső sterilitását kell biztosítani (lásd: „Az
oldás művelete, gyógyszeres oldatok készítése”című fejezet).
Az infúziós és injekciós oldatok kémiai és mechanikai tisztaságát, sterilitását és
pirogénmentességét nagymértékben befolyásolják a felhasznált anyagok és eszközök
tisztasága, a műveleti paraméterek, röviden a gyártás módja, körülményei.
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Parenterális készítmények előállításakor az általánosan megkövetelt aszeptikus
készítés azt jelenti, hogy az előállítás során minden patogén és nem patogén kórokozót
igyekszünk távoltartani, még akkor is, ha készítményünket, csíramentességet biztosító
eljárással sterilezzük. Steril, pirogénmentes anyagokból indulunk ki és a gyártás során
arra törekszünk, hogy ezt a mikrobiológiai tisztasságot meg is őrizzük.
Injekciók és infúziók gyártásakor alkalmazott gyakoribb segédanyagok:
1.) oldószerek (leggyakrabban: Aqua ad iniectabilia, lásd: „Az oldás művelete, gyógyszeres oldatok készítése”című fejezet),
2.) koszolvensek (pl.: propilén-glikol, glicerin, polietilén-glikol),
3.) oldhatóság növelők (pl.: szolubilizálószerek, ciklodextrinek)
4.) izotonizáló szerek (nátrium-klorid, glükóz),
5.) pH korrigensek (pl.: sósav, nátrium-hidroxid, nátrium-bikarbonát, pufferek),
6.) mikrobiológia stabilizátorok (pl.: fenol, metil-parabén, klórbutanol,
benzalkonium-klorid, tiomerzál),
7.) inert gázok (pl.: nitrogén, széndioxid),
8.) antioxidánsok (pl.: nátrium-biszulfit, nátrium-metabiszulfit, aszkorbinsav, glutation),
9.) viszkozitást növelő szerek (pl.: metil-cellulóz, karboxi-metil-cellulóznátrium, PVP, dextrán).
A szuszpenziós injekciók a heterogén diszperz vagy a szuszpenzoid diszperz
rendszerek közé sorolhatók. Alkalmas gyógyszerforma a kevéssé vagy gyakorlatilag
nem oldódó farmakonok inkorporálására, valamint depó hatás biztosítására. Megfelelő
homogenizálás esetén a részecskék nagysága d<5 µm. A diszperziós közeg olajos
szuszpenzióknál olívaolaj, szezámolaj vagy földimogyoró-olaj.
Emulziós típusú parenterális készítmények stabilitását és biokompatibilitását döntően befolyásolja a diszpergált cseppek szemcsemérete és szemcseméret-eloszlása. Intravénás adáshoz az átlagos cseppátmérőnek d<1μm kell lennie. Az 5 μm-nél nagyobb
részecskék a vérkeringéssel sodródva és a kapillárist elzárva, embóliát okozhatnak. A
parenterálisan alkalmazható emulzióknak az eltartás során, az összefolyás megakadályozásával, meg kell tudni őrizniük szemcseméretüket.

28.21. ábra
Injekciós ampullák töltése és zárása
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Az injekciók és infúziók készítésére szánt koncentrátumok steril oldatok, melyekből az injekciók, illetve az infúziók, hígítással készülnek. Felhasználás előtt a készítményt az előírt oldószerrel az előírt térfogatra kell hígítani. A hígított oldatnak meg kell
felelnie az injekciók, illetve infúziók vizsgálati követelményeinek.
Injekciók és infúziók készítésére szánt porok a végső felhasználásra alkalmas tartályokban forgalmazott, steril, szilárd anyagok, amelyek az előírt steril folyadék előírt
térfogatával összerázva, rövid idő alatt tiszta és részecske-szennyezésektől mentes oldatot vagy egyenletes szuszpenziót képeznek. A készítménynek oldás, illetve szuszpendálás után meg kell felelniük az injekciók és infúziók vizsgálati követelményeinek. Az
oldatok közvetlenül alkalmazás előtt, „ex tempore” feloldandó szilárd komponsei lehetnek mikro-vagy nanokristályok, liofilizátumok, amelyek bomlékonyságuk miatt hoszszabb ideig nem tarhatók oldatban. Az oldat aszeptikus kezelése természetesen az oldásra, az injekcióba történő felszívásra és a beadásra is vonatkozik.
A szól-gél átalakulás parenterális injekciós gélkészítmények kialakítására is hasznosítható. Erre a célra olyan biokompatibilis és biodegradábilis polimerek alkalmazhatók, például polietilénglikol-tejsav-glikolsav kopolimer-polietilénglikol (PEG-PLGAPEG) triblokk kopolimerek, amelyek intramuszkuláris injekcióként adhatók be. A szobahőmérsékleten vizes oldat az injektálást követően a test hőmérsékleten meggélesedik.
Az in situ kialakuló gél-depó diffúziós és biodegradációs úton képes szabályozni a hatóanyag felszabadulását.
A parenterális gyógyszeres implantátumok (pl.: implantációs tabletták, Compressi
implantabiles) parenterális beültetésre szánt, alkalmas méretű és formájú, szilárd, steril
készítmények, amelyek hosszú időn keresztül, folyamatosan adják le hatóanyagukat. Az
implantátumok egyenként csomagolva, steril tartályokban kerülnek forgalomba. Vázszerkezetüket olyan biodegradábilis és biokompatibilis polimerek képezik, amelyek
egyrészt szabályozni képesek a hatóanyag kioldódását, másrészt a szervezetben biológiai lebomlással, maradék nélkül képesek felszívódni, ezáltal utólagos műtéti eltávolításuk elkerülhető. Az ilyen típusú készítmények adásával jelentősen javítható a biológiai
felhasználhatóság, növelhető a terápiás hatékonyság, javul a compliance, csökkenthetők
a mellékhatások.
A monomerek arányával, átlagos molekulatömegével és a polimer kristályossági
fokával, különböző fizikai tulajdonságokkal rendelkező segédanyagok állíthatók elő. A
beültetést követően, így válik szabályozhatóvá a biológiai degradáció és így a tervezettnek megfelelően, szabályozható a hatóanyag felszabadulás sebessége, továbbá, néhány
napos vagy hónapos időtartamban, a hatás ideje is.
Gyakoribb biodegradábilis polimerek szerkezetük szerint az alábbiak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

poliamid,
polianhidrid,
poliészter,
polialkil-cianoakrilát,
poliacetát,
polifoszfazén és
poliuretán származékok.

Szabályozott hatóanyag-leadású parenterális gyógyszeres implantátumok előállítására leggyakrabban a poliglikolsav (PGA) és a politejsav (PLA) polimereket, továbbá
ezek kopolimereit poli-laktát-ko-glikolát (PLGA) és a poli-ε-kaprolakton (PCL) alkalmazzák. Ezen poliészterek előnye, hogy a szervezetben észterkötésük hidrolizál, melynek következtében tejsav és glikolsav képződik, melyek a szervezetben is megtalálható
nemtoxikus anyagok.

566

28. fejezet: Aszeptikus gyógyszerkészítés, parenterális gyógyszerkészítmények előállítása
A PGA lineáris alifás poliészter. A glikol monomer gyűrűfelnyitásos polimerizációja nagy molekulasúlyú anyagot eredményez. 4-6 hónap alatt képes teljesen felszívódni.

28.22. ábra
Poliglikolsav (PGA)
A PLA tejsavból állítható elő, szintén polimerizációval vagy polikondenzációval.

28.23. ábra
Politejsav (PLA)

28.24. ábra
Poli-laktát-ko-glikolát (PLGA)

28.25. ábra
Poli-ε-kaprolakton (PCL)
A parenterálisan alkalmazandó nano-gyógyszerkészítményekkel szemben is fontos követelmény a sterilitás és pirogénmentesség. Oltóanyagok, parenterális alkalmazású, biotechnológai úton előállított készítményeknek az esetleges kórokozók szempontjából szintén sterilnek és pirogénmentesnek kell lenniük.
Kérdések
1.) Mit értünk aszeptikus gyógyszerkészítés alatt?
2.) Mit jelent a sterilitás?
3.) Melyek a mikroorganizmusokra a sterilezéskor bekövetkező hatások főbb típusai?
4.) Mit jelent az inaktivációs faktor?
5.) Mit jelent a D érték?
6.) Mit jelent a Z érték?
7.) Mit jelent a SAL érték?
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8.) Mit jelent az Fo-érték?
9.) Melyek a szennyezés lehetséges forrásai steril gyógyszerkészítmények gyártása
során?
10.) Milyen tisztasági fokozatú tereket ismer?
11.) Száraz hővel történő sterilezéskor milyen műveleti paraméterekkel biztosítható a
sterilitás elérése?
12.) Nedves hővel történő sterilezéskor milyen műveleti paraméterekkel biztosítható a
sterilitás elérése?
13.) Melyek a γ-sugaras sterilezés alkalmazásának előnyei?
14.) Melyek a sterilező szűrés esetén a betartandó fontosabb gyártási feltételek?
15.) Milyen esetekben alkalmazhatók gázok sterilezésre?
16.) Mit értünk plazmasterilezés alatt?
17.) Milyen módszerekkel mutathatók ki a pirogének?
18.) Melyek a sterilen előállítandó gyógyszerkészítmények?
19.) Milyen azonosságok és különbségek vannak az injekciók és infúziók között?
20.) Milyen biodegradábilis polimereket ismer?
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28. fejezet: Aszeptikus gyógyszerkészítés, parenterális gyógyszerkészítmények előállítása
Ajánlott honlapok
http://iccvam.niehs.nih.gov/docs/pyrogen/regulatory/0520e.pdf
http://apps.who.int/phint/en/p/docf/
http://www.extemp.ie/pdfs/sterile_preperations.pdf
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