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BEVEZETÉS 

Az 1980-as évektől a kozmetikai és vegyipari kutatások mellet a 
gyógyszerészet területén is nagy érdeklődés mutatkozik a liotróp 
folyadékkristályos összetételek, mint gyógyszerhordozó rendszerek 
iránt. Ennek oka egyrészt ezen kolloid rendszerek szerkezetének az 
élő szervezethez való nagymértékű hasonlósága, másrészt a 
hagyományos, nemzetközi gyógyszerkönyvekben is hivatalos fél-
szilárd, dermális gyógyszerformákkal szemben megmutatkozó 
számos előnyös tulajdonságuk. 

A liotróp folyadékkristályos rendszerekre a folyadékok és a 
szilárd testek tulajdonságai egyaránt jellemzőek, tehát rendelkeznek a 
folyadékok sajátos rendezetlenségével és a szilárd testek rendezett, 
kristályos állapotával egyaránt. 

Kialakulásuk rendszerint vízből, egy vagy több tenzidből, esetleg 
kotenzidből az adott komponensek meghatározott arányainál kis 
energia-befektetéssel, ill. spontán rendeződve megy végbe, tehát 
előállításuk viszonylag egyszerű, energiatakarékos. A különböző 
szerkezetű, egymásba adott körülmények között meghatározott 
sorrendben átalakulni képes folyadékkristályos szerkezeteket 
mezofázisoknak nevezik. Termodinamikailag stabilak, vagyis hosszú 
ideig változatlanul eltarthatóak, fázisszétválást nem mutatnak. Ezen 
rendszerek az oldószer - többnyire víz vagy vizes oldat -
koncentrációjától, a szolvatált molekula-aggregátum polaritásától 
függően, valamint a hőmérséklet és pH viszonyok megváltoztatásával 
számos fázisátalakuláson, szerkezetmódosuláson mehetnek át. Az 
összetétel szisztematikus módosításával igen változatos szerkezetű és 
konzisztenciájú rendszerek keletkeznek, amelyek reológiai 
tulajdonságai előre megtervezhetők. 
A gyógyászati célú felhasználásra javasolt nemionos tenzidek 
alkalmazásával irreverzibilis bőrirritáció nélkül érhető el a stratum 
corneum permeábilitásának növelése. Az olaj/víz határfelületen 
kialakuló igen alacsony határfelületi feszültség miatt a jó penetráló 
képességű összetételek elősegíthetik biológiailag aktív anyagok 
progresszív diffúzióját a bőrbe, illetve a szisztémás keringésbe. Ezen 
készítmények előnye az is, hogy elkerülhető a máj „first pass effect" 
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mechanizmusa és a gasztrointesztinális mellékhatások, valamint 
lehetővé válik alacsony terápiás indexű, rövid biológiai felezési idejű 
farmakonok alkalmazása. Kiválóan alkalmasak vízben nem vagy alig 
oldódó farmakonok oldékonyságának növelésére, szolubilizálás útján. 

Mivel a lamellás folyadékkristályos rendszerek az inkorporált víz 
egy jelentős részét a hidrofil rétegekben koncentráltan tartalmazzák, 
ezért kevéssé párolognak, a hagyományos o/v krémekhez képest. 
Hosszú ideig megőrizve nedvességtartalmukat, a bőr igényeinek 
megfelelő, tartós hidratálást biztosítva pótolják a transzepidermális 
vízveszteséget. Alkalmazásukkor kellemes bőrérzetet keltenek, ideális 
konzisztenciájúak, tetszetős megjelenésűek. 

Dermális gyógyszerforma kifejlesztéséhez a liotróp 
folyadékkristályos összetételek főbb típusai közül elsősorban a bőr 
sejtközötti lipid-membránjához leginkább hasonló, lamellás struktúrák 
alkalmazása javasolt. 

CÉLKITŰZÉS 

Munkám legfőbb célja a fenti előnyös tulajdonságokkal rendelkező 
lamellás folyadékkristályos összetételek kifejlesztése és dermális 
hatóanyagleadó-rendszerként való tanulmányozása volt, az alábbi 
lépések szerint: 

• a magyar és nemzetközi gyógyszerkönyvekben hivatalos alap-
és segédanyagok felhasználásával stabil, liotróp 
folyadékkristályos rendszerek előállítása, 

• bőrirritáció kiküszöbölése és gazdaságossági szempontok miatt 
a nemionos tenzid mennyiségének csökkentése kotenzid 
segítségével, 

• az oldékonyság növeléshez megfelelő lipofil fázis alkalmazása, 
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• a makroszkóposán stabil, transzparens minták előállítása 
után a két-, három- és négykomponensü lamellás 
folyadékkristályok azonosítása polarizációs 
fénymikroszkóppal, transzmissziós elektronmikroszkóppal 
készült felvételek és röntgendiffrakciós mérések 
segítségével, 

• a lamellás szerkezet jelenlétének megerősítése indirekt 
vizsgálati módszerekkel, mint a dinamikus oszcilláló 
reológiai mérés, 

• a rendszerek viszkoelasztikus tulajdonságainak 
megfigyelése rotációs viszkozitásmérő berendezés 
alkalmazásával és statikus oszcilláló reológiai mérésekkel, 

• a minták hőstabilitásának tanulmányozása TG és DTG 
mérésekkel 

• az eltérő vízoldékonyságú hatóanyagokat tartalmazó 
összetételek szerkezetének vizsgálata, 

• a különböző vízoldékonyságú hatóanyagok 
felszabadulásának vizsgálata a kiválasztott összetételekből, 

• a lamellás szerkezet hatóanyag-leadásra gyakorolt hatásának 
megfigyelése. 
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KÍSÉRLETI MUNKA 

Anyagok 
Nemionos tenzidként az USP XXIII. NF-ban hivatalos polioxietilén-

10-oleil-étert alkalmaztam (Brij 96), amely polioxietilén-diolok 
monooleil-étereinek keveréke. Az ICI Americas termékét átalakítás 
nélkül használtam fel. Az ásványi olaj (Paraffinum liquidum), a rövid 
szénláncú alkohol (Glycerinum), valamint a desztillált víz (Aqua 
destillata) hivatalosak a Ph. Hg. VIII-ban és az Európai 
Gyógyszerkönyvben /Ph. Eur. 4/ is. A desztillált víz üveg-desztilláló 
berendezésben, kétszeres desztillálással készült. A vízoldékony 
hatóanyagokat tartalmazó minták közül az efedrinium - kloridot, míg a 
lipofíl karakterű gyógyszeranyagokat tartalmazó összetételek közül a 
tenoxicamot /Ph. Eur. 4/ hordozó stabil liotróp folyadékkristályos 
rendszerek kerültek részletes tanulmányozásra. 

A minták előállítása 
Az ideális emulgens / koemulgens illetve tenzid /olaj / víz arány 

meghatározása háromszőgdiagram-módszerrel történt. 
A mintákat ún. "meleg eljárással", a lipofíl fázis és a tenzid 

elegyének 60 °C-ra melegítésével, majd a szintén 60 °C-os desztillált víz 
500 1/s-os állandó keverés (IKAMAG RET-G mágneses keverő) mellett 
történő hozzáadásával állítottam elő. A keverést szobahőmérsékletre 
hűlésig folytattam gondosan ügyelve arra, hogy a mintákból víz ne 
párologjon sem az előállítás, sem a tárolás alatt. A rendszereket a 
vizsgálatok előtt az utólagos, spontán rendeződés befejezéséig, egy hétig 
25 °C-on tároltam. 

Polarizációs mikroszkópos felvételek készítése 
A fázishatárok kijelölését a minták makroszkópos megfigyelését 

követően direkt optikai mérésekkel, tehát polarizációs fénymikroszkópos 
felvételek készítésével végeztem 250x, 500* és 1000* nagyításban, 
X/2-es polárszűrő keresztezett állásánál. Az egységnyi tömegű mintákat 
fedőlemez alatt vizsgáltam és egy PC-vel összekötött JVC kamerával 
készítettem a felvételeket /LEICA Q 500 MC Image Analyser System/. 
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TEM felvételek készítése 

A szerkezet optikai megfigyelését fagyasztva töréses technikával 
előállított replikák transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatával 
/fagyasztva törő berendezés típusa: Balzers BA 400/ egészítettem ki, 
18.000X, 24.000* és 32.000* nagyítású felvételeket választva. 

RöntgendilTrakciós mérések (XRD) 
A röntgendiffrakció módszerével határoztam meg a lamellás 

folyadékkristályos domének közötti ún. interlamelláris ismétlődési 
távolságokat /Phillips PW 1820 Diffractometer (Cu K„ sugárzásnál, X 
= 1,54 nm, 40 kV, 35 mA), igazolva, hogy az előállított minták 
rendezett struktúrájúak. A mérés kivitelezésekor az egy hétig tárolt 
mintákat réz mintatartóba helyeztem és Mylar-fóliával takarva le őket, 
26 = 1-5° mérési szög tartományban mértem. A röntgen-
diffraktogramokat szobahőmérsékleten (25°C) készítettem el. 
A rendezettség mértékét megadó ún. interlamellás ismétlődési 
távolságok a Bragg-egyenlet alapján határozhatók meg: 

nX-= 2dLsinG (1) 
ahol 

X : hullámhossz (nm) 
db interlamellás ismétlődési távolság (nm) 
20: diffrakció szöge (°) 
n : interferencia maximum rendűsége 

Rotációs reológiai mérés 
A minták folyási tulajdonságait jellemző folyásgörbék 

felvételéhez, valamint a folyáshatár és tixotrópia jelenségének 
meghatározásához Paar Physica (Messtechnik, Germany) rotációs 
viszkozitásmérő berendezést használtam, Z4 DIN jelű, 14 mm 
átmérőjű, hengeres mérőfejjel; szobahőmérsékleten, dy/dt = 0-100 1/s-
os lineárisan növekvő sebességgrádiens mellett határozva meg a 
nyírófeszültség (x ) értékét. 
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Dinamikus oszcilláló reológiai mérések 
Az oszcilláló mérés lényege, hogy a mintára időben szinusz görbe 

szerint változó nyírófeszültséget adunk és az elszenvedett 
deformációt az idő függvényében rögzítjük. Egy tökéletesen rugalmas 
test esetén a deformáció és a nyírófeszültség azonos fázisban vannak, 
ideálisan viszkózus test esetén pedig 90°-os fáziskésés tapasztalható. 
A dermális gyógyszerformák többségére, mint jellemzően reálisan 
viszkózus rendszerekre, a két fenti határérték közötti fáziskésés 
jellemző. 

Az oszcilláló tesztek változói a frekvencia és az amplitúdó, vagyis 
a mérések végezhetők adott frekvencián a nyírófeszültség 
amplitúdójának függvényben, vagy adott amplitúdó mellett a 
frekvencia függvényében. 

A mérésekhez Haake RheoStress 1 rheometert használtam, 35 
mm átmérőjű, l°-os nyílásszögű kúpos mérőfejjel, a minta vastagsága 
a szenzor alatt 0,48 mm volt. A vizsgálatok 25 °C-on, telített 
vízpárában történtek. 

A lineárisan viszkoelasztikus tartomány felső határának 
meghatározására alkalmas adott frekvencián az amplitúdó 
függvényében történő mérés jellemző paraméterei az alábbiak: 

G* = T0/y0 (2) 
ahol 
G*: a komplex modulusz, 
Yo .: a deformáció amplitúdó, 
x0 : a feszültség amplitúdó. 

Adott amplitúdó mellet a frekvencia függvényben meghatározott 
jellemzők a következők voltak: 

G' = G*coső (3) 
G" = G*sin8 (4) 
p* = G »/(a (5) 

ahol 
G': az elasztikus vagy tárolási modulusz, G": a veszteségi modulusz, 5: a 
fáziseltolódás szöge, p* : a komplex viszkozitás, o>: a szögsebesség, 
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Statikus oszcilláló reológiai mérés vagy Kúszás-teszt 
/Creep-recovery test/ 

A minták viszko-elasztikus tulajdonságainak meghatározására 
szolgáló érzékenyebb reológiai módszer, a mintára adott ideig- itt 300 
másodpercig - ható, 2,5 Ра-os, konstans nyírófeszültség következtében 
kialakuló ún. compliance /nyírási lágyság (Jt) / értékének 
meghatározása. A mérésekhez Haake RheoStress 1 reométert 
használtam, 35 mm átmérőjű, l°-os nyílásszögű kúpos mérőfejjel, a 
minta vastagsága a szenzor alatt 0,48 mm volt. A vizsgálatok 25°C-on, 
telített vízpárában történtek. 
A legjellemzőbb mért paraméterek az alábbiak a Burger-féle 
mechanikai modell alapján: 

Jt = Yt/To (6) 

Jt = J0+JR+Jv (7) 
ahol 
Jt: a nyírási lágyság, 
yt: a deformáció, 
x0: a nyírófeszültség, 
J0: a nyírási lágyság rugalmas komponense, 
JR: a nyírási lágyság maradék „erő" komponense, 
Jv: a nyírási lágyság viszkózus komponense, 

Termoanalitikai vizsgálatok 

Differenciál termogravimetria (TG, DTG) 
A minták hőterhelési vizsgálatát termogravimetriai méréssel, 

vagyis TG és DTG görbék felvételével végeztem, egy Derivatograph-
C típusú szimultán berendezését alkalmazva (MOM Ltd., Budapest, 
Hungary). A megfigyelés alatt a mintákat 25 °C-ról 110 °C-ra 
melegítettem fel, a hőmérséklet emelkedésének sebessége 2°C / perc 
volt. 
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Hatóanyag-leadás vizsgálata 
A hatónyag felszabadulásának sebességét és mértékét átáramláson 

alapuló Franz cellákat tartalmazó automata mintavevős készülékben 
mértem (Hanson Research, USA), 37± 0,5 °C-on, pH 5,4-es foszfát 
puffert alkalmazva (Me II vaine), a bőr sajátságait megfelelően 
modellező, speciális memránszűrőn keresztül. A spektrofotometriás 
koncentrációmérést /ATI UNICAM UV/Vis Spectrometer/ 
spektrofotométerrel végeztem. A felszabadult efedrinium-klorid 
mennyiségét X = 370 nm hullámhosszon, a tenoxicam mennyiségét 
X = 240 nm abszorbancia - maximumnál határoztam meg. 

EREDMÉNYEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkám Összefoglalásaként megállapítom, hogy a polioxietilén-
10-oleil-éter vízzel liotróp lamellás folyadékkristály képzésére 
alkalmas nemionos felületaktív anyag (1. ábra). 

Az emulgens-tartalom rövid szénláncú alkohol és lipofil ásványi 
olaj hozzáadásával csökkenthető. A kiválasztott Brij 96 / glicerin / 
folyékony paraffin / desztillált víz-összetételű minták stabil, 
transzparens, jól tolerálható, liotróp lamellás folyadékkristályokat 
képeztek (2. ábra). 

Az alkalmazott segédanyagok nem változtatták meg lényegesen a 
lamellás folyadékkristályos elrendeződést, amit a polarizációs 
mikroszkópos (1. ábra), valamint transzmissziós 
elektronmikroszkópos (2. ábra) megfigyeléseket megerősítő 
röntgendiffrakciós vizsgálatok is alátámasztottak (3. ábra). 



74 .2 um 

1. ábra IV -es számú minta: két-komponensű lamellás 
folyadékkristály „máltai keresztekkel", polarizált fényben, 
Л/2-es keresztezett polárszűrőn át, lOOOx nagyításban, 

2. ábra 3-as minta: négy-komponensű lamellás folyadékkristály 
ТЕМ felvétele 24000x nagyításnál 
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3. ábra A négy-komponensű összetételek röntgen-diffraktogramjai 

A dinamikus oszcilláló reológiai mérések alkalmazásakor a 
lamellás folyadékkristályokra jellemző alábbi görbéket kaptam, a 
minták lineárisan viszkoelasztikus tartományában, állandó, 2.5 Pa-os 
feszültség amplitúdó mellett, a frekvenciát f = 0,1-100 Hz-ig lineárisan 
növelve: 

- G" tárolási modulusz értéke közel egy nagyságrenddel nagyobb 
volt, mint a G' ' veszteségi modulusz értéke /a minták főleg 
elasztikusan viselkedtek/ 

- G" tárolási modulusz a frekvencia függvényében kis mértékben 
nőtt, de közel állandó érték volt 

- G " veszteségi modulusznak enyhe minimuma volt a frekvencia 
függvényében, amit a 4. ábra mutat be. 
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0,001 

4. ábra A két-komponensű II-es és IV-es minta, 
a három-komponensű l -es minta és a négy-komponensû 3-as minta 

veszteségi modulusz (G") értékei a frekvencia függvényében 

Intensity 
(counts) 

6.15 nm 
S 3 (TEN) 

3.23 nm 

5.93 од)—As. 3.21 nm 2.14 nm S3 (EPH) 

3.5 nm S3 

A A A A A A A A A A A A A & 
\*> 'V*» >< >•> 

(O) 

5. ábra A hatóanyag nélküli (S3), valamint efedrinium-kloridot (S3EPH) 
és tenoxicamot (S3 TEN) l - l m/m %-ban tartalmazó 3-as minta 

röntgendiffraktogramjai 
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Az efedrinium-kloridot és tenoxicamot 1 m/m % koncentrációban 
tartalmazó minták szintén megtartották rendezett, lamellás 
szerkezetüket, amit a röntgendiffrakciós és oszcilláló reológiai 
vizsgálatok is igazoltak; a felvett röntgen-diffraktogramokat az 5. ábra 
mutatja a mért d^-értékeket feltiinteve. 

A három- és négy-komponensü minták db-értékei maximum görbe 
szerint változtak a glicerin-tartalom 15-40 m/m %- ra való emelésével, 
hasonlóképpen a dinamikus oszcilláló rheológiai mérések tárolási 
modulusz (G) értékeinek változásával, amit a 6a és 6b ábrák mutatnak. 

6 T 

^ 2 - -

0 -I 1 1 1 
0 10 20 30 

^glycerol/ ^sample ( 6>) 

6a ábra A glicerin-tartalom növelésének hatása az interlamellás 
ismétlődési távolság (dL) értékére, három- és négy-komponensű mintáknál 

—•—G' 

•40 

1 0 0 0 0 0 0 

10 000 
100 

1 
10 20 30 

W glycerol / W s ample (% ) 

6b ábra A glicerin-tartalom növelésének hatása a tárolási- (G') és 
veszteségi modulusz- (G") értékeire a három- és 

négy-komponensű minták esetén 
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Valamennyi összetétel hőstabilnak bizonyult, mivel a néhány 
százalékos tömegcsökkenés -kezdeti vízvesztés- és a folyadékkristályos 
szerkezet felbomlásának folyamata csak 63-75 °C között kezdődött el. 

A Franz cellákat tartalmazó automata mintavevős készülékben 
végzett hatóanyag-felszabadulási vizsgálatok során az efedrinium-klorid 
gyors felszabadulásával szemben, a rossz vízoldékonyságú tenoxicam 
kisebb mértékű, elhúzódó liberációja volt tapasztalható. Ennek oka, 
hogy a lipofil tenoxicam beépült a lamellákat alkotó lipofil alkil-láncok 
közzé, míg a vízoldékony efedrinium-klorid számára a vizes közegben 
való megoszlás és a vizes fázisba történő diffúzió volt kedvezőbb. A 
tenoxicam inkorporálása a lamellás folyadékkristályos mintába retard 
hatású készítmény formuláiását eredményezte a minták többségénél. 
Emellett igazolható volt a rendezett lamellás struktúra hatóanyag-
felszabadulást szabályzó szerepe a két, eltérő vízoldékonyságú 
hatóanyag esetében. 

Kutatási eredményeim gyakorlati jelentősége 

• A magyar és nemzetközi gyógyszerkönyvekben hivatalos 
alapanyagok felhasználásával stabil, reprodukálható, liotróp 
lamellás folyadékkristályokat állítottam elő. 

• A lamellás szerkezet jelenlétének igazolására a 
röntgendiffrakciós mérések mellett dinamikus oszcilláló 
reológiai módszert alkalmaztam. 

• A kifejlesztett folyadékkristályok vízoldékony és lipofil 
karakterű hatóanyag inkorporálása után is megőrizték rendezett, 
lamellás szerkezetüket. 

• A hatóanyag-felszabadulási vizsgálatok rámutattak a rendezett, 
lamellás szerkezet hatóanyag-leadást szabályzó hatására. 
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