Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar
Gyógyszertechnológiai Intézet

Ph.D. értekezés tézisei

A MAGNÉZIUM SZTEARÁT JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERIPARBAN
ÉS A GYÓGYSZERES RÁGÓGUMIK
PREFORMULÁCIÓS VIZSGÁLATA SORÁN

Jójárt Imre

Témavezető:
Prof. Dr. Habil. Pintye-Hódi Klára Ph.D., D.Sc.

Szeged
2014

Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszertudományok Doktori Iskola
Gyógyszertechnológia Oktatási Program
Programvezető: Prof. Dr. Habil. Piroska Szabó-Révész Ph.D., D.Sc.
Gyógyszertechnológiai Intézet
Témavezető: Prof. Dr. Habil. Pintye-Hódi Klára Ph.D., D.Sc.

Jójárt Imre

A MAGNÉZIUM-SZTEARÁT JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERIPARBAN
ÉS A GYÓGYSZERES RÁGÓGUMIK
PREFORMULÁCIÓS VIZSGÁLATA SORÁN

Szigorlati Bizottság:
Elnök:

Prof. Dr. Erős István, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet

Tagok:

Dr. Bácskay Ildikó, DE OEC Gyógyszertechnológiai Intézet
Dr. Gáspár Róbert, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani Intézet

Bíráló Bizottság:
Elnök:

Prof. Dr. Báthori Mária, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet

Opponensek: Prof. Dr. Zelkó Romána, SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési
Intézet
Dr. Vecsernyés Miklós, DE OEC Gyógyszertechnológiai Intézet
Tagok:

Dr. Szakonyi Zsolt, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet
Dr. Csóka Ildikó, SZTE GYTK Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Szeged
2014

1

1. Bevezetés
A szilárd gyógyszerformák, például tabletták és kapszulák, rendkívül népszerű és
előnyben részesített gyógyszerhordozó rendszerek. Ezek a gyógyszerformák a hatóanyag/ok
mellett különböző segédanyagokat tartalmaznak, melyek különböző szerepet töltenek be a
gyógyszerformában. A lubrikánsok legtöbbször az alkotóelemek homogenizálásának végső
fázisában, közvetlenül a préselést vagy a kapszulázást megelőzően kerülnek felhasználásra. A
porkeverék (száraz homogenizátum, granulátum) és a fém felületek közötti súrlódás
csökkentésének érdekében mind kapszulázás, mind pedig tablettázás esetén szükség van
lubrikánsra. A lubrikánsok jellemző tulajdonsága, hogy megakadályozza a felhasznált
anyagok présszerszámhokhoz, kapszulázógép alkatrészekhez történő tapadását, ezt a kedvező
tulajdonságot figyelembe véve alkalmazzák a szilárd gyógyszerekformák gyártása során.
A lubrikánsok közül a magnézium sztearát a legszélesebb körben alkalmazott
segédanyag. A gyógyszeripar számára ez az egyik legkedveltebb lubrikáns, mert viszonylag
olcsó, nagy lubrikációs képességgel rendelkezik, viszonylag magas az olvadáspontja és
kémiailag stabil.
Az iparban, számos probléma merül fel ezzel összefüggésben. Fontos, hogy vizsgáljuk
és megoldjuk ezeket a problémákat. Ez különösen fontos viszonylag új gyógyszerformák, új
gyógyszerhordozó rendszerek esetén, amelyek formulálásával kapcsolatban nincs elegendő
tapasztalat. A gyógyszeres rágógumi a közelmúltban került bele a gyógyszerkönyvekbe, mint
külön hatóanyaghordozó rendszer. Préseléssel történő előállítása pedig –különösen a hazai
gyógyszeriparban - még nem terjedt el.
2. Célok
A tanulmány két fő részből áll. Az értekezés első részében magnézium-sztearáthoz
köthető gyártási problémákat, és azok megoldásait ismertetem. Továbbá bemutatom
összetételüket, előállításukat ill. az alkalmazott gyártástechnológiákat. Bemutatom a
magnézium-sztearáttal végzett kísérleteket és az eredményekből levonható következtetéseket.
A dolgozat második részében a közvetlen préseléssel előállított gyógyszeres
rágógumik formulációs vizsgálatait ismertetem. Ez az előállítási mód még nem elterjedt, és
meglehetősen kevés adat és tapasztala áll ezzel kapcsolatban rendelkezésre. A magnéziumsztearát szerepe külösen fontos az ilyen előállítási módszer alkalmazása során. A munkám
során végzett kísérletek eredményeit és a levont következtetéseket ismertetem ebben a
részben.
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3.

I. FEJEZET – A Magnézium sztearát hatása

3.1 Gyártási problémák a gyógyszeriparban
3.2 Háttérinformációk
Gyógyszertechnológusként több termék validálása során kioldódási problémákat
tapasztaltunk, és ezek hátterében némely esetben a magnézium sztearát és ennek hatása állt. A
szakirodalomból és tapasztalatból is ismert, hogy a magnézium sztearát fajlagos felülete és a
homogenizálási idő igen fontos paraméter. Külöböző gyártási technológiák, ill. eltérő szilárd
gyógyszerformák esetében találkoztunk ezekkel a jelenségekkel. Ezeket a problémákat és
megoldásukat fogom az alábbiakban ismertetni kitérve az összetételre, a használt gépekre és
az alkalmazott gyártási technológiára. Ebben a fejezetben 3 különböző termék vizsgálatát
mutatom be.
3.3

I. Termék
Ez a termék nedves granulálással készülő filmbevonatú tabletta. A magnézium

sztearátot a korpuszok préselése során közvetlenül a véghomogenizálás előtt adjuk a
granulátumhoz.
A gyártási probléma ismertetése és megoldása
A validációs sarzsok esetében - többek között - kioldódási vizsgálatokat kell végezni.
Ebben az esetben korpuszból és tablettából is el kell végezni a vizsgálatokat, mely
eredményeknek az előzetesen meghatározott specifikációnak meg kell felelnie. A generikus
termékek esetén összehasonlító kioldódási vizsgálatot is végzünk, hogy igazoljuk a mi
termékünk és az originátor által gyártott termék egyenértékűnek tekinthető.
A folyamat validálását több ízben is lefolytattuk különféle okok miatt, melyeket főleg
törzskönyvi módosítások kapcsán kellett elvégezni. A kezdeti validálások során előfordultak kisebb
kioldódási értékek (1. ábra), de csak kevés esetben tapasztaltunk „nem megfelelőséget”.
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1. ábra: A Biobatch és a validálási sarzs kioldódási profilja
Ennek kapcsán különböző módosításokat javasoltunk a gyártási folyamatban. Kezdetben
csökkentettük a korpuszok keménységét, ezzel rövidítve a széteséséi időt és gyorsítva a kioldódási
sebességet. Rövidítettük a kötőanyag-adagolási idejét és a gyúrási időt, abból a célból, hogy
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“gyengébb” granulátumot állíthassunk elő. A bevonási paramétereken is módosítottunk, de ennek
főleg a megfelelő küllem elérése volt a célja. A kioldódási profil a változtatások hatására sem javult
jelentős mértékben, ezért ekkor merült fel a nagy fajlagos felületű (6-10 m²/g) magnézium sztearát
lecserélése egy kisebb fajlagos felületű (1.5-3.5 m²/g), “durvább” szemcséjű lubrikánsra. Ezt követően
sem volt még tökéletes a kioldódási profil, de ez már nem lubrikáns hibája volt, hanem a korpuszok
keménységének volt köszönhető. Ezt a problémát a granulátum előállításának ismételt módosításával
küszöböltünk ki: gyúrási végpontnak a gyúrási idő mellett teljesítményfelvétel limitet is megszabtunk
a granuláló berendezés programjában, valamint módosítottuk a granulátum szárítási veszteségének
specifikációját.
A leírt változtatások egyértelműen megmutatják, hogy egy termék minősége számos gyártási
paraméter mellett egy segédanyag tulajdonságától is nagymértékben függ.

3.4

II. Termék
A második termék egy fluidizációs granulálással előállított bevonat nélküli tabletta. A

magnézium sztearátot ez esetben is közvetlenül a véghomogenizálás előtt adjuk a
granulátumhoz.
A gyártási probléma ismertetése és megoldása
Az adott termék egyik validálási sarzsának végtermék vizsgálatai során nem megfelelő
kioldódási eredményt kaptunk a 45 perces mitavételnél (sarsszám: Sarzs 6). Az előírt
követelmény: a jelzett érték 90 %-a oldódjon ki 45 percen belül. A kioldódási profil egy adot
sarzs esetében nem hasonlított a referens készítményéhez. A fejlesztések során a legelső
validálási sarzs esetében tapasztaltunk ugyan hasonló problémát, de azt a véghomogenizálási
idő csökkentésével kiküszöböltük (az első validálási sarzs gyártása során alkalmazott
véghomogenizálási időt 3 percről a további sarzsok gyártása során 1 percre csökkenetettük).
Ezután új validálást indítva a következő validálási sarzsok esetén sem adódott hasonló
probléma. A gyártás a fejlesztési sarzsok előírásait figyelembe véve üzemesítettük. A préselés
során a törési szilárdság, magasság, kopás, szétesés, és tömeg ellenőrzés vizsgálat volt előírva,
melyeket a megfelelő gyakorisággal elvégeztek, és minden kapott eredmény megfelelő volt,
bár a szétesési idők a specifikáció felső határának közelébe estek (előírt: <10 perc, tényleges:
7’45” – 9’10” perc). A kapott eredményekből megállapítható, hogy a keménység értékek, az
előző két sarzshoz hasonlóan a specifikáció alsó tartományába estek, a szitaanalízis
eredményéből látható, hogy a granula „finomabb szemcsés” volt az előző sarzsoknál, a
szétesési idők pedig, bár specifikáción belül értékűek, de hosszabbak voltak az előző
sarzsoknál (előírt: ≤10 perc, tényleges: 7,8 - 8 perc). A tabletta hatóanyag-tartalom vizsgálata
megfelelő, 99,1%, 98,8% és 100,4%-os eredményeket hozott.
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Az eredmények ismeretében arra a megállapításra jutottunk, hogy a relatív kisebb
granulátum szemcsék felületén a nagyobb fajlagos felületű magnézium sztearát egy hidrofób
réteget képezett, melynek hatására, megnyúlt a széteséséi idő, valamint romlott a hatóanyag
kioldódása is. A fluidizációs granulálás egy jól szabályozható folyamat, azonban rutin gyártás
esetén előfordulhat, hogy “finomabb szemcsés” granulátum képződik. Ez főleg az adott
gyártási

tételben

felhasznált

hatóanyag

sarzs

tulajdonságaitól

függ.

A

probléma

kiküszöbölésére a kisebb fajlagos felületű magnézium sztearát alkalmazását javasoltuk,
megelőzve az újabb kioldódási problémák bekövetkezését. A módosítást követően többé nem
fordult elő kioldódási probléma. A problémát sikeresen megoldottuk.
3.5

III. Termék
Az alábbi termék egy nedves granulálással előállított kapszula. A gyártástechnológia

különlegessége, hogy két hatóanyagot tartalmaz, melyek külön fázisban találhatók. Míg az
egyik hatóanyagot a gyúrásos technológiával a belső fázis részeként, addig a másik
hatóanyagot szitálást követően, a külső fázis anyagaival közvetlenül keverjük a rendszerhez.
Ezen technológia alkalmazásának oka, hogy a külső fázisban hozzáadott hatóanyag
nedvességre érzékeny. A magnézium sztearátot közvetlenül a véghomogenizálás előtt adjuk a
granulátumhoz rövid polietilénzsákos homogenizálást követően.
A gyártási probléma ismertetése és megoldása
A validációs gyártások során nem várt kioldódási problémák léptek fel, a cél ezen
problémák okának felderítése és a megoldása volt. A granulátumgyártások az elvárásoknak
megfelelően alakultak. Ezt követően megtörtént a granulátumok kapszulába töltése, illetve az
ehhez kapcsolódó sebességvalidálást is elvégeztük. A két granulátum sarzs kapszulázását
terveztük. A kapszulázás sebesség validációval történt (kisebb, nagyobb és célsebesség). A
validációs vizsgálatokkal egy időben megkezdődtek a végtermék minősítési vizsgálatok is. A
teljes validációs vizsgálatok elvégzése nem történt meg, mivel a kioldódás vizsgálatok során
„nemmegfelelőséget” találtunk.
A nagy sebességen és az azután vett minták fokozatosan romló értékeket adtak. Az 2. és 3.
ábrákon jól nyomon követhető a folyamat időbelisége.
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2. ábra: Hatóanyag 1 profil

3. ábra: Hatóanyag 2 profil

Megfigyelhető, hogy a belső fázisban lévő Hatóanyag 1 kisebb mértékben képes kioldódni a
Hatóanyag 2-höz képest. A jelenség magyarázatául a granulátum szemcséin belül ható kötőerők
szolgálnak, melyek tovább késleltetik a hatóanyag felszabadulását.

Kivizsgálás
Megfigyelhető volt, hogy a nem megfelelő kioldódású minták esetén a kioldó
edényben a kapszulahéj leoldódása után egyben maradt (szét nem eső), át nem nedvesedett
kapszula töltetek maradtak (4. ábra). Feltételezhető, hogy a granulátum szemcsék felszíne a
töltés folyamán hidrofóbbá válik, gátolva a hatóanyagok disszociációját. A fellépő
hidrofóbicitást bizonyítja, hogy a kioldó közeghez adagolt felületaktív anyag (Tween® 20)
gyorsítja a közeg behatolását a töltet belsejébe, elősegítve annak szétesését, így a hatóanyagok
nagyobb mértékű kioldódását.

4. ábra: Egész kapszula, ill. fel nem oldódott kapszulatöltet
a kioldó edény alján
A kioldódási vizsgálatokat kiegészítettük kézzel töltött kapszulák vizsgálatával is.
A kísérlet folyamán modelleztük a granulátum kapszulahéjba történő töltésének
tömítettségét. A kapszulák egy részébe lazán beleszórtuk, egy másik részletbe pedig a
lehetséges legnagyobb erővel belepréseltük a granulát. A kétféle töltési módszerrel kapott
kioldódás eredmények megfeleltek a specifikációnak. Ezzel bizonyítást nyert, hogy nem a
tömörítés mértékére vezethető vissza a kioldó közegben visszamaradó kapszulatöltet. A
kioldóközeg felszínére szórt granulátum szintén megfelelő kioldódási eredményt mutatott.
6

A kapszulázás különböző fázisaiban vett granulátumok a kioldóközeg felszínére
szórva eltérő képet mutattak. A nem megfelelő kioldódású kapszulák töltetének vizsgálatakor
azt tapasztaltuk, hogy a töltet a kioldó közeg felszínére kerülve zsíros hatású, filmszerű, nem
nedvesedő réteget alkot. (5. ábra) Ezzel szemben a le nem töltött granulátum és a megfelelő
kioldódásúnak mért töltött kapszulákból az oldatba kerülés, és ezáltal a hatóanyagok
disszociációja gyors, szinte pillanatszerű. (6. ábra) Ezt a jól nyomon követhető változást
vettük alapul a kísérleti gyártások tervezésekor, az IPC vizsgálatok kiegészítéseként.

5. ábra:

Nem nedvesedő réteg
a felszínen

6. ábra: Könnyen oldódó
granulátum viselkedése

A kiegészítő vizsgálat az alábbiak szerint valósult meg:
A megfelelő és nem megfelelő kioldódású kapszulákban található töltet eltérő viselkedését
vettük alapul. Az egyszerűsített vizsgálat lényege, hogy a kapszula töltetét a közeg felszínére
szórva, annak vizuális megfigyelésével, jól közelíthető a műszeres analitika számszerű
eredménye. A gyorstesztet 400 ml-es főzőpohárban végezzük az alábbi feltételekkel.
Amennyiben a töltet 1 percen belül maradéktalanul az edény aljára süllyed, továbbá
nem képez a közeg felszínén filmszerű réteget, akkor a kioldódás értéke és a profil lefutása
előre láthatóan megfelelő lesz. Ha 1–5 perc közötti idő alatt nedvesedik (kerül a közegbe),
akkor specifikáció közeli értékű kioldódással, de laposabban futó görbével kell számolnunk.
Ha az adott granula csak kismértékben, vagy egyáltalán nem nedvesedik (ez 5 perc után
kijelenthető), illetve a közeg felületén maradandó filmréteget képez, akkor a töltött kapszula
kioldódás értéke nem fog megfelelni a követelményeknek.
Ezt követően gyártottunk egy következő granulátumot pilot méretben. A
granulátumból két különböző kapszulázógépen is kapszulákat állítottunk elő. A kisebb
sebesség meghatározásával törekedtünk a fordulatszám növelésével járó fokozott súrlódás
megelőzésére.
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Megfelelő gyakorisággal (félóránként) vettünk mintát az előzőekben említett vizuális
gyorsteszt elvégzéséhez.
A kapszulázás megkezdése után a granulátum-, és a tárcsahőmérséklet egyre
emelkedett, majd a töltet oldódása közel 3 óra elteltével már eltérést mutatott. A
tapasztalataink alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy 26-28 ºC hőmérséklet felett a
véghomogenizátum egyre hidrofóbabbá vált (1. táblázat).
1. táblázat: Vizuális vizsgálat eredményei nagy fajlagos felületű MgSt-ot alkalmazva
Bosch típusú berendezés
Hőmérséklet (°C)
24.6
25.5
26.0
25.9
Macofar típusú berendezés
Hőmérséklet (°C)
22.5
26.2
28.2
29.8

Oldódás
megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő
Oldódás
megfelelő
még megfelelő
nem megfelelő
nem megfelelő

Megjegyzés
indulás
(+3 óra) látható eltérések
(+8 óra) a töltet nem nedvesedik
(+12 óra) a folyamat leállítása
Megjegyzés
a sarzs indítása
(+3 óra) látható eltérések
(+8 óra) a töltet nem nedvesedik
(+12 óra) a folyamat leállítása

A tapasztalatokat összegezve jutottunk arra a következtetésre, hogy a termékben
használt nagy fajlagos felületű magnézium sztearátot ki kell cserélnünk egy kisebb értékűre
(2. táblázat), ezzel is csökkentve a szemcsék hidrofobicitásának esélyét. A változtatás
sikeresen megoldotta az addigi kioldódási gondokat.
2. táblázat: MgSt adatok
Fajlagos felület
Gyártó által megadott
követelmény
A felhasznált tétel konkrét értékei

Magnesium Stearate
(Peter Greven)
6 – 10 m2/g

Magnesium Stearate
(UNDESA)
1.5 – 3.5 m2/g

9.2 m2/g

2.5 m2/g
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Ez a módosítás sikeresen megoldotta az oldódási / kioldódási problémákat (7-8. ábra)
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* n=12, The % coefficient of variation at the earlier points (5 and 10 minutes) was not be more than 20% and at
other time points was not more than 10%

7. ábra: Hatóanyag 1 profil

8. ábra: Hatóanyag 2 profil

A hőmérséklet emelkedése a kapszulázás során itt is bekövetkezett, a termék minőségi
romlása azonban nem jelentkezett.
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A validálási gyártások során adódott kioldódási problémát a kísérletekből szerzett
tapasztalatok és következtetések után sikeresen megoldottuk a termékben felhasznált
magnézium sztearát típusának cseréjével. A jelenség hátterében álló okot a szemcsék felületén
a magnézium sztearát részleges olvadásával bekövetkező, a hőmérséklet, a súrlódás és az idő
függvényében kialakuló hidrofób réteg létrejöttében látjuk
3.6 A magnézium sztearát hatásának vizsgálata
Az előbbiekben ismertetett, a gyógyszergyártásban előforduló gyártási nehézségek
kapcsán továbbbi vizsgálatokat végeztünk a magnézium sztearát tulajdonságainak
vizsgálatára.
Anyagok
Kísérleteim során két különböző fajlagos felületű magnézium sztearátot (MgSt)
alkalmaztam lubrikánsként: 8-10 m2/g– (Peter Greven Nederland, Venlo, The Netherlands) és
2.5 m2/g (Undesa, Union Derivan, S.A., Barcelona, Spain)
A további anyagok a következőek voltak: Hatóanyag 1, Hatóanyag 2 (Ph.Eur.) és a
granulátum, mely mindkét hatóanyagot tartalmazta.
Morfológiai vizsgálatok
A minták felszínét pásztázó elektronmikroszkóppal is megvizsgáltuk (SEM) (Hitachi
S4700, Hitachi Scientific Instruments Ltd., Tokyo, Japan)
Az alábbi képeken látható, hogy a nagy fajlagos felületű MgSt (9. ábra) egyenletesen
eloszlik a granula-szemcse felületén, míg a kisebb fajlagos felületű MgSt (10. ábra)
feldúsulva jelenik meg. Egyértelműen látszik a szemcseméretbeli különbség is

9. ábra: A nagy fajlagos felületű
MgSt (Peter Greven) eloszlása
a granulaszemcsék felületén

10. ábra: A kis fajlagos felületű
MgSt (Undesa) eloszlása
a granulaszemcsék felületén
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Röntgen fluoreszcens elemanalízis
A minták vizsgálatára Philips MiniPal PW 4025 (MiniPal, Philips Analytical, Almelo,
Hollandia) energiadiszperziós röntgenfluorescens spektrométert használtunk.
Az állandó keverési sebességel és különböző ideig kevert minták esetén az alábbi eredményt
kaptuk. (11. ábra) A legnagyobb Mg koncentrációt mindkét magnézium sztearáttal készült
sorozat esetén a 8 perces keverési idővel készült mintákban mértük. Ez a jelenség azt mutatja,
hogy a magnézuim ilyen keverési idő mellett van a legnagyobb mennyiségben jelen a
részecskék felületén, a MgSt feldúsult a mért rétegben. Hosszabb keverési idő esetén ún.
„szétkeveredés” figyelhető meg.
Továbbá megfigyelhető még, hogy a kis fajlagos felületű magnézium sztearát nagyobb
Mg koncentrációt eredményez, mint más vizsgált minták. Ez a jelenség összhangban van a
vizuális vizsgálati eredményekkel is (9. és 10. ábra). A nagy fajlagos felületű magnézium
sztearát vékonyabb, de egységesebb réteget képez a részecskék felszínén.
A másik kísérlet-sorozatban a keverési sebességben különböztek az egyes minták. A 12. ábrán
egyértelműen megfigyelhető, hogy a legnagyobb Mg tartalmat mindkét magnézium sztearát
sorozatot vizsgálva a 25 rpm-es mintákban mértük. A nagyobb keverési sebesség a hosszabb
keverési időhöz hasonlóan, szétkeveredést okoz. A magnézium sztearát réteg a keverési
sebesség növelésével elvékonyodik, de a további sebességnövelés 5 perces keverési időt
alkalmazva, már nem okoz változást a homogenitásban.

11. ábra A keverési idő hatása a magnézium
eloszlására 25 fordulat/perc-es keverési
sebesség esetén.

12. ábra A keverési sebesség magnézium
eloszlásra gyakorolt hatása
a 5 perces keverési idő esetén.
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Nedvesedési peremszög mérése
A nedvesedési peremszög mérésére 12 mm átmérőjű lapos préselményeket
készítettünk 1 MPa préserővel egy hidraulikus prést alkalmazva (Röltgen GmbH & Company
KG, Sollingen, Germany). A csepegtetéshez automata fecskendőt használtam, és ún. kör
illesztést alkalmazva határoztam meg a különböző mintákból készült préselmények felületén
kialakuló peremszöget.
A magnézium sztearát lubrikációs hatása függ a magnézium kristályok szemcsék
felületén történő szétterülési képességétől. A szétterülési koefficiens a nedvesíthetőségi
peremszög értékekből kiszámolható. Ezen adatokból kiszámolható a teljes felületi
szabadenergia, amely poláris és diszperz komponensek összege, illetve az adhéziós munka is.
Megállapítottuk, hogy a két hatóanyagnak nagy a felületi szabadenergiája. A
granulátum jellemzőit a két hatóanyag karakterisztikája nagyban befolyásolja. Mindkét MgSt
lényegesen kisebb felületi szabadenergiával rendelkezik. A nagy fajlagos felületű (PG)
esetében pedig a poláros rész nulla, vagyis ennek az apoláris jellege dominál. Mindez
befolyásolja a szétterülési koefficienst. A nagy fajlagos felületű MgSt-nak kisebb a felületi
szabadenergiája. A kis fajlagos felületű MgSt, mely poláris tulajdonságokkal is rendelkezik,
könnyebben szétterül a granulaszemcse felületén az erősebb kötőerők következtében. Ezen
adatok alapján ebben az esetben a kis fajlagos felületű MgSt alkalmazása előnyösebb.
Ha a szétterülési koefficiens értéke (S12) pozitív, abban az esetben a MgSt (1. anyag)
szétterül a többi komponens (2. anyag) felületén. Minél nagyobb ez az érték, annál jobban
szétterül az adott anyag a felületen. Figyelemre méltó, hogy a kis fajlagos felületű MgSt
szétterülése jobb, mint a nagy fajlagos felületűé, és ezzel az anyaggal készült minták adhéziós
munkája nagyobb, mint a másik MgSt-tal készült mintáké.
Összegzés
Ez a kísérlet magyarázatot adott a korábbiakban bemutatott granulátumoknál tapasztaltakra.
Ugyancsak felhívta a figyelmet arra, hogy nem minden esetben jó megoldás a nagy fajlagos
felületű magnézium –sztearát alkalmazása. Hasonló problémák esetén mindenképp szükséges
a fentebb bemutatott preformulációs vizsgálatok elvégzése.

11

4.

II. FEJEZET – Gyógyszeres rágógumik formulációs vizsgálata
és a magnézium - sztearát hatása
4.1 Anyagok
A kísérletek során kétféle „gumi bázist” tanulmányoztunk: a Pharmagum C, M, és S®
márkanevű (ajándék az SPI Pharma-tól) és a Health-in-Gum® nevű (Cafosa Gum, S.A.U.,
Barcelona, Spanyolország) termékeket.
A Pharmagum C, M és S gumi alapokkal különböző arányú keverékeket készítettünk,
hogy tanulmányozhassuk a tömöríthetőségüket és deformálhatóságukat. Ebben a vizsgálatban
aszkorbinsavat alkalmaztunk modell anyagként. (Ph. Eur. ninőség). Az aszkorbinsav
(hatóanyag) mellett, a keverékek további komponenseket is tartalamaztak: xilitet (tablettákban
gyakran használt édesítőszer), magnézium-sztearátot (lubrikáns) és aromát.
A következő formulációs vizsgálatban egy másik közvetlen préselésre alkalmas
gumialapot alkalmaztunk, (Health-in-Gum) (Cafosa Gum, SAU, Barcelona, Spanyolország),
hogy átfogóbb képet kapjunk az gumi alapanyagok tulajdonságairól. A koffein (hatóanyag)
mellett, steviozidot (édesítőszer), és a végső vizsgálatok során két különböző fajlagos felületű
magnézium-sztearátot alkalmaztunk. (8-10 m2/ g - Peter Greven Nederland, Venlo, Hollandia
és 2,5 m2 / g - Undesa, Union Derivan, SA, Barcelona, Spanyolország)
4.2 Módszerek
Keverékek készítése
Pharmagum alapú rágógumi tabletták: Minden keverék kétféle Pharmagum anyagot
tartalmazott eltérő arányban. A keverékeket Turbula keverővel (Willy A Bachofen, Svájc)
homogenizáltuk. (50 fordulat/perccel 8 percig) A többi segédanyag hozzáadása után további
két percig homogenizáltunk. 200 g tömegű keverékeket készítettünk.
Cafosa alapú rágógumi tabletták: A komponenseket leszitáltuk és a magnézium
sztearát kivételével Turbula keverővel (Willy A Bachofen, Svájc) homogenizáltuk. (50
fordulat/perccel 8 percig), A MgSt hozzáadását követően további két percig homogenizáltunk.
200 g tömegű keverékeket készítettünk.
Tablettázás
A tablettázást kétféle tipusú erőmérésre alkalmas excenteres tablettázógéppel végeztük
(Korsch EK0 és Manesty) 10 mm átmérőjű lapos bélyegzőkkel.
Azon esetekben, amikor a lubrikáns alkalmazása sem volt elegendő, a tapadás
elkerülésére teflon réteggel vontuk be a présszerszámok felületét.
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4.3 A Pharmagum rágógumi tablettával végzett kísérletek eredményei
Préselhetőségi vizsgálatok
A gumialapok folyási (porreologiai) vizsgálatai azt mutatták, hogy a Pharmagum C és
M anyagok rossz folyási tulajdonsággal rendelkeznek szemben a Pharmagum S anyaggal és a
hatóanyaggal (aszkorbinsav).
Az gumi alapanyagok préselési tesztei során minden esetben nagy mértékű elasztikus
visszarugugózás volt megfigyelhető. Ezért tabletta összetételekben a gumi alapok mellé egyéb
segédanyagokat használtunk fel különböző mennyiségben.
A keverékek folyási vizsgálatai azt mutatták, hogy a Pharmagum S anyagot tartalmazó
minták rendelkeztek a legjobb folyási tulajdonsággal.
A Carr index értékek alapján tökéletes préselhetőséget vártunk. Sajnos ennek ellenére
a préselt tabletták hozzá tapadtak a présszerszámok felületéhez, ezért Teflon bevonatú
szerszámokat alkalmaztunk, és a probléma megszűnt.
A keverékek különböző préselési paramétereit (préselési munka, elasztikus
visszarugózás, plaszticitás) különböző préserővel préselt tabletták esetén számítottuk ki. Az
elasztikus anyagok visszarugózást mutatnak. Ezt a jelenséget a gumi alap okozza. A
hatóanyagnak és az egyéb segédanyagoknak erre a jelenségre nincs hatása.
A rágóggumi tabletták kopási vesztesége minden esetben kevesebb volt 0.1 %-nál.
Rághatósági vizsgálat
Gyógyszeres rágógumi esetében a rághatóság nagyon fontos követelmény. Erre nincs
egységes vizsgálat. Munkám során erre egy felműszerezett törési szilárdság mérő műszert
alkalmaztam, mely alkalmas a törési folyamat nyomonkövetésére is. A rágógumi tabletták
nyomóerő hatására nem törnek el, hanem a maximum elérése után deformálódnak,
„megrogynak”. A préselési erő növelésével nem tapasztaltunk szignifikáns változást a törési
folyamatban. (13. ábra).

13. ábra: A rágógumi tabletta deformációs görbéje
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Kioldódás vizsgálat
A kioldódási vizsgálatokat Erweka rágó berendezéssel végeztük. A készülék minden
tablettát 10, 20 és 30 percig „rágott” a kioldóközegben (tisztított víz), és ezt követően
meghatároztam a közeg aszkorbinsav tartalmát.
A kioldódási vizsgálatok során 5 10 és 15 kN préserővel préselt mintákat vizsgáltunk.
Az adatok azt mutatták, hogy az aszkorbinsav kioldódási sebessége nem függ az alkalmazott
préserőtől. Minden minta esetén 10 perc alatt a hatóanyag 90 %-a, 30 perc alatt pedig a teljes
menniysége kioldódott. A kioldódási eredmények ismeretében megállapítottuk, hogy nem
szükséges nagy préselési erőt alkalmazni a tabletták előállítása során.
4.4

A Cafosa rágógumi tablettákkal végzett kísérletek eredményei

Tabletták elsztikus visszarugózásának vizsgálata
A célunk közvetlen préseléssel történő tabletta előállítására alkalmas gumialap
elasztikus visszarugózásának tanulmányozása volt a préselhetőség szempontjából. Az
elasztikus visszarugózást a magasság, átmérő és tabletta-szilárdság mérésével vizsgáltuk.
Az elasztikus visszarugózás következtében a tabletták szerkezetében lejátszódó
változások megváltoztatták a tabletták térfogatát és porozitását. A visszarugózás fő hajtóerői a
kötőerők (pl. Van der Waals erők, szilárd hidak, elektrosztatikus erők, hidrogén hidak, stb.) és
a tömörítés során a részecskék felszínén tárolt elasztikus (stressz) energia közötti vetélkedés..
A tárolt stressz a kompressziómaximum elérése után a dekompressziós fázisban
felszabadulhat, bizonyos kötőerők felszakadnak, és így nőhet a tabletta térfogata és a
porozitás. a. Az elasztikus visszarugózás az anyagok tulajdonságaitól függ. Közvetlenül a
préselést követően kezdődik, és az anyagok tulajdonságától függően néhány nap után
fejeződik be.
A gumi „arra törekszik”, hogy felszabadítsa a tárolt stresszt, ezzel növelve a tabletta
térfogatát, miközben a kötési erők a térfogatot hivatottak csökkenteni. Az elasztikus
visszarugózás fázisában a két hatás „verseng egymással”. A végeredményt a préserő is
befolyásolja. Ez a jelenség nagyon jól megfigyelhető a 5, 10 és 12,5 kN-nal préselt tabletták
esetén (14. ábra). 15 kN préserőt alkalmazva a gumi elveszíti rugalmasságát, és így a végső
állapot kialakításában csak a kötési erőknek lesz szerepe.
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14. ábra: Tabletta térfogat változások
Megállapítható, hogy a tabletták térfogata folyamatosan csökken a 7 hét napos tárolási
idő alatt, de ennek mértéke eltérő.
A tabletták töréséhez szükséges erőt is tanulmányoztuk. A legnagyobb erőt minden
esetben az 5 kN-nal préselt tabletták esetén mértük és az ehhez szükséges erő a tárolás során
tovább nőtt, vagyis a tabletták utókeményedése volt megfigyelhető. A nagyobb préserővel
préselt tabletták kisebb szilárdságúak voltak és kevésbé keményedtek a tárolás során. A 12.5
és a 15 kN-nal préselt tabletták szilárdsága közel azonos volt minden mérés során.
A

törési

vizsgálatok

során

kapott

eredmények

összhangban

voltak

a

térfogatváltozásokkal. A préselési erő növelésével az elaszticitás csökkent. Az elasztikus
visszarugózás mértéke az 5 kN nal préselt tabletták esetén volt a legnagyobb. Egy nap tárolás
után az 5 kN-nal préselt tabletták elaszticitása tovább nőtt, mert a lazább textúrában a
makromolekulák átrendeződése könnyebben végbement.

4.5

Cafosa alapú rágógumi formulációs vizsgálata és orális gyógyszerhordozó
rendszerként való alkalmazhatósága

Eredmények kiértéklése
Ebben a munkában a közvetlenül préselhető Cafosa gumi alapot, mint új
gyógyszerhordozó rendszert vizsgáltuk az alábbi paraméterekre kitérve: morfológia, felületi
szabadenergia és préselhetőség.
A morfológiai vizsgálatok (pásztázó elektron mikroszkóppal) azt mutatták, hogy a
gumialap szabálytalan alakú aggregálódott szemcséket tartalmaz, melyek kisebb kirstályos és
nem kristályos szemcsékből épülnek fel. A felületi szabadenergia mérési eredményei azt
mutatták, hogy a Cafosa egy további préselésre már előkészített anyag, mely meglehetőesen
kis polaritású.
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A hatóanyag (koffein) is szabályalan szemcséket, kisebb-nagyobb aggregátumokat
tartalmaz, melyek tűs kristályokból épülnek fel. Ez a morfológia nem segíti elő a gumialap
folyását, és ezzel magyarázható a préseléskor tapasztalt egyenetlen töltés. A hozzáadott MgSt
csupán javította az anyag folyását, de a problémát nem oldotta meg.
A koffein felületi szabadenergiája és polaritása nagynak bizonyult. A nagy polaritás
általában nagyon jó a hatóanyag tablettából történő kioldódása tekintetében. A kétféle
magnézium szearáttal készült keverékekben azonban megfigyelhető volt a két magnézium
sztearát hatása közötti különbség. Nagyobb fajlagos felületű magnézium sztearátot (CafosaPG) alkalmazva, csökkent a keverék polaritása.
Azonos préserőt alkalmazva, az elasztikus visszarugózás és a súrlódási munka sokkal
nagyobb volt a kis fajlagos felületű magnézium-sztearátot (Cafcof-U) alkalmazva, mint a
másik lubrikáns alkalmazása esetén (Cafcof-PG). Ennek oka is a polaritásra vezethető vissza.
A Cafcof-U porkeverék sokkal hidrofilebb, mint a Cafcof-PG. A Cafcof-PG keverékben
alkalmazott magnézium sztearát nagyobb fajlagos felületű, ezért a kisebb szemcsék jobban
eloszlottak a porkeverék szemcséin, ezzel fokozva a lubrikáció hatékonyságát. A kis fajlagos
felületű magnézium sztearát szemcséi egyenetlenül oszlottak szét a keverék szemcséinek
felületén. Ez inhomogenitást és több kötés kialakulását eredményezte a matrica üregben a
betöltési szakaszban.Az elasztikus visszarugázós fázisában a súrlódási munka nagy volt a
tabletta és a matrica fala között fellépő súrlódás miatt. Érdekes tény, hogy a préselési erőnek
semmilyen hatása nem volt a kilökési erőre. Ez szintén az elaszticitással magyarázható. Ez a
viselkedés megnő nagyobb préserőt alkalmazva, így a lepréselt tabletta szinte „kiugrik” a
matricaüregből.
Ezen adatok ismeretében azt várhattuk, hogy a különböző tabletták hatóanyag
felszabadulása között majd különbséget tapasztalunk, azonban függetlenül az alkalmazott
préserőtől vagy a magnézium sztearát típusától, ilyet nem tapasztaltunk.
Az elasztikus visszarugózás befolyásolja a tabletták szerkezetét, a kötések
felszakadnak és a porozítás megnő. Ez a jelenség összhangban van a szerkezeti vizsgálatok
eredményeivel. A pásztázó elekrtonmikroszkópos képek azt mutatták, hogy gyakorlatilag
nincs eltérés a tabletták szerkezetében, függetlenül a préserőtől, vagy az alkalmazott lubrikáns
típusától. A tabletta törési felülete szivacsos mátrix szerkezetet mutat számos pórussal és sok
repedéssel (15. ábra). Ez magyarázatot ad a kioldódási vizsgálatok eredményeire.
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Nagyítás: 200 x
Nagyítás: 500 x
15. ábra: A Cafcof-U tabletta törési felszíne
Préselési erő 5 kN
Egy szájüregben alkalmazott gyógyszerforma esetén gyors hatást várunk. A
tablettákból 30 perc alatt kioldódott a hatóanyag teljes mennyisége. A mechanikai hatás
(rágás) következtében az első 5 percben jelentős mennyiségű hatóanyag szabadult fel,
azonban megállapítottuk, hogy a későbbiekben a kioldódás a mátrix rendszerekre jellemző
kinetika szerint (Korsmeyer-Peppas) zajlott.
5. KÖVETKEZTETÉSEK, GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁG
Munkám

során

az

üzemi

gyógyszergyártásban

gyakran

fellépő

problémák

megoldására kerestem a választ. Figyelmemet elsősorban a szilárd gyógyszerformák
előállítása közben fellépő súrlódás leküzdésére fordítottam. A súrlódás a kapszulák töltésénél
és a tablettázásnál egyaránt előfordul, ami nemcsak a gyártást nehezíti meg, hanem kihat a
termék minőségi paramétereire is. Mivel a súrlódás leküzdésére alkalmazott lubrikánsok
közül a magnézium sztearát a leggyakrabban alkalmazott segédanyag, így ennek az anyagnak
az alkalmazhatóságáról igyekeztem az eddigieknél több ismeretet szerezni.
Az első fejezetben vizsgált termékeknél tapasztalt gyártási problémák főleg abban az
esetben fordultak elő, ha a nagy fajlagos felületű magnézium sztearátot alkalmaztuk. A
kioldódási problémák megoldódására kis fajlagos felületű magnézium sztearátot kellett
alkalmazni. Ez azzal bizonyítható, hogy a két különböző típusú magnézium sztearát eltérő
módon oszlik el a részecskék felületén. A nagy fajlagos felületű MgSt sokkal polárosabb, és
nagyobb az adhéziós munkája is, ennek köszönhetően képes összefüggő nagyon vékony
réteget képezni a szemcsék felületén. A kis fajlagos felületű MgSt feldúsulása figyelhető meg
a részecskék felszínén, csökkentve a felületi szabad energiát.
A szemcsék/granulátumok felületi szabadenergiájának és polaritásának ismerete
nagyon fontos. Ezen tulajdonságok befolyásolják, hogy melyik MgSt (kicsi vagy nagy
fajlagos felületű MgSt) az ideális lubrikáns az adott összetétel esetén. Továbbá
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megállapítható, hogy nem javasolt a keverési sebességet túlságosan megemelni, mert
hosszabb homogenizálási idő esetén más összetevők szabadenergiája lesz a domináns.
Az I. fejezetben bemutatott gyártási problémák és mérési eredmények rámutatnak arra,
hogy már a fejlesztés kezdetén meg kell vizsgálni, hogy milyen típusú magnézium sztearát
alkalmazására van szükség. Így a további gyártások során a lubrikánsokkal összefüggő
gyártási problémák megelőzhetőek. Ehhez a komponensek/granulátum felületi tulajdonságait
is ismerni kell, azokat előzetesen meg kell vizsgálni.
Az energiadiszperzív röntgen fluoriméter jól alkalmazható a MgSt különféle
granulátum- vagy por szemcsék felületén történő eloszlási folyamatának vizsgálatára. Ez a
mérési módszer gyors és nem igényel speciális minta előkészítést.
A I. fejezet eredményei alapján az ipar számára hasznos javaslataim a következők:
•

Adatbázis létrehozása javasolt, melyben az anyagok felületi tulajdonságának vizsgálati
eredménye rendelkezésre áll. Így a továbbiakban csökkenthető a kísérletek száma és
fejlesztések ideje.

•

A megfelelő típusú magnézium sztearát alkalmazása segíthet a kioldódási profil
hasonlóságának növelésében az originális és a generikus termékek között.

A gyógyszeres rágógumi tabletták előállításával kapcsolatos eredményeimet a II. fejezetben
foglaltam össze.
A porreológiai paraméterek, különösen a folyási tulajdonságok ismeretében
megállapítható, hogy a Pharmagum C és M anyagok önmagukban nem alkalmasak direkt
préseléssel készült rágógumi tabletták előállítására. A Pharmagum S anyag javítja a
porreológiai tulajdonságokat és a préselhetőséget, de minden összetétel esetén megfelelő
tablettákat kaptunk, ha kis préserőt (5 kN) alkalmaztunk. A tabletták fizikai paraméterei és
kioldódási tulajdonságai ebben az esetben megfelelőek, ezért a préserő növelése szükségtelen.
Megállapítható, hogy a Cafosa gumi porkeverék folyási tuljadonsága nagyon jó, és
lehetséges a közvetlen préselése. A préselést követő vizsgálatok megmutatták, hogy 5 kN-os
préserő alkalmazása ez esetben is elegendő a tablettázás során. Az így előállított tabletták
elasztikus viselkedése a legjobb a rághatóság szempontjából.
Összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy a Cafosa gumialap mint egy
közvetlen préselésre előállított „co-processed” termék, elasztikus tulajdonságai ellenére jól
préselhető. Viszont a préselés során tapasztalt jelentős surlódás és tapadás miatt a lubrikáns
mellett megfelelő présszerszám (pl. teflon bevonatos) alkalmazása szükséges a nagyüzemi
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gyártás során. A nagyobb fajlagos felületű magnézium sztearát használata során jobb préselési
paramétereket kaptunk. Az alkalmazott in vitro kioldódási vizsgálatok azt mutatták, hogy a
koffein kioldódása a tablettára gyakorolt mechanikai erőkre válaszul az első 5 percben gyors
volt és 30 perc alatt a teljes mennyiség kioldódott. A kezdeti gyors kioldódást követően pedig
a kioldódási profil a mátrix rendszerekre jellemző Korsmeyer-Peppas matematikai modellel
írható le. Az alkalmazott magnézium sztearát típusa és az alkalmazott préserő nem
befolyásolta a kioldódást.

A II. fejezet eredményei alapján az ipar számára hasznos, a közvetlen préseléssel előállítható
gyógyszeres rágógumi tablettákkal kapcsolatos javaslataim a következők:
•

Szükségtelen nagy préserő alkalmazása.

•

Nagy fajlagos felületű magnézium sztearát alkalmazása javasolt.

•

Megfelelő présszerszámokat kell alkalmazni.

•

A visszarugózás miatt a csomagolásnál figyelni kell a bliszter-fészek méretére.

Megállapítható, hogy a rágóguminak, mint alternatív gyógyszerhordozó rendszernek,
számos előnye van, különösen gyermekek és idősebb páciensek esetén, ahol a hagyományos
szilárd gyógyszerformák lenyelése nehézségeket okoz. A gyógyszerforma előállítása már
közvetlen préseléssel is lehetséges, amely egy gazdaságos előállítási folyamat.
A mai modern gyógyszertechnológia egyik célja hogy különböző mátrix rendszerű
tablettákat fejlesszenek jó biohasznosulással. A vizsgálatok megerősítették, hogy a
közvetlenül préselhető gumi alkalmas lehet mátrix tabletták előállítására, melyek
szájnyálkahártyán történő gyógyszerbevitelre alkalmazhatóak.
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