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Napjainkban a kúp, mint gyógyszerforma alkalmazása újra előtérbe került. A 
hagyományosnak számító lázcsillapító kúpok mellett egyre inkább elterjednek a 
probiotikumokat tartalmazó készítmények is. Az angolszász országokban sajnos egyre 
nagyobb számú gyermek páciens esetén jelentkező ulceratív colitis, colorectális carcinoma 
pre- ill. postoperatív terápiájában is egyre inkább terjed a rektális gyógyszerbevitel. 

Az originális gyógyszerkutatások és generikus fejlesztések során kiemelten fontos 
az új gyógyszerformák és bennük található hatóanyag vizsgálatával foglalkozó analitikai 
eljárások kidolgozása. Ezen eljárások nemcsak a vizsgálandó hatóanyag kvantitatív 
meghatározását foglalják magukba, hanem a hatóanyag kvantitatív kinyerését is a 
különböző gyógyszerformák nem egyszer igen bonyolult segédanyagmátrixából. Emiatt a 
minta-előkészítési módszer fejlesztése sok esetben akár nagyobb kihívást is jelenthet, mint 
a műszeres analitikai módszer kidolgozása. 

Korábbi munkám során adeps solidus és massa macrogoli kúpalapból történő 
aminofenazon hatóanyag tartalom meghatározásra fejlesztettem HPLC módszert és 
validáltam azt. Ezt a módszert adeps solidus compositus kúpalapból történő aminofenazon 
meghatározásra is kiterjesztettem. A hasonló adeps solidusnál már bevált minta-előkészítési 
eljárást alkalmazva ennél a kúp alapnál az ICH Q2 irányelvek szerint nem megfelelő 
mértékű visszanyerési százalékot – 80-92 % – kaptam, míg a helyes 95-105% lett volna. 
Kísérleteim során igazolást nyert, hogy az adeps solidus compositus kúpalap összetevői 
okozzák a hibát. A kúpalap 95% adeps solidust illetve 2,5-2,5% Tween 20 és Tween 60 
tenzidet tartalmaz, melyek micellát képezve magukba zárják az aktív hatóanyag egy részét.  
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A hagyományos minta-előkészítési eljárások során a micellából nem sikerült 
kinyerni az inkorporált hatóanyagot, így a visszanyerés nem felel meg az irányelveknek. A 



probléma megoldására egy megfelelő minta-előkészítési eljárást kellett kidolgoznom, 
melynek segítségével felszabadítható a micellába zárt hatóanyagrészlet is. A kísérletek 
során modellvegyületként aminofenazont, ill. paracetamolt tartalmazó mintákat vizsgáltam, 
melyek vivőanyaga az adeps solidus compositus összetételének megfelelő szilárd zsírból, 
Tween 20-ból és Tween 60-ból állt. Az általánosan elfogadott technikák közül 
próbálkoztam ultrahangos fürdőben történő rázással is, de ez a mechanikai út nem 
változtatott a visszanyerési százalékon. Kémiai úton próbáltam a micellát demulgeálni, 
ezúton kinyerve belőle a hatóanyagot. Első alakalommal növekvő koncentrációban adtam 
nátrium-kloridot a mintákhoz. Ezzel a kisózási technikával csak kismértékű növekedést 
tapasztaltam a visszanyerés vizsgálatakor. A pH növelésének hatását is megvizsgáltam, 
növekvő koncentrációjú nátrium-hidroxiddal végezve a kísérletet, nem tapasztaltam 
szignifikáns eltérést itt sem. Végül a korábbi módszerek együttes alkalmazása bizonyult 
sikeresnek. Állandó 100 mM-os só koncentráció mellett, 20-40 mM nátrium-hidroxid és 30 
perces ultrahangos fürdő szükséges a micellából történő hatóanyag felszabadításhoz és a 
kívánt mértékű visszanyerési százalékhoz. 

A mintaelőkészítés során tapasztaltak késztettek arra, hogy meghatározzam a 
problémás kúpalapban található nemionos tenzidek (Tween 20 és Tween 60) kritikus 
micellaképződési koncentrációját (CMC) metanol:víz 50:50%-os oldószerelegyben, mely 
értéket ezen körülmények között még nem határoztak meg. A meghatározást 
spektrofotométer segítségével 550 nm-en, szobahőmérsékleten végeztem. A minták 
növekvő koncentrációban tartalmazták a vizsgált tenzideket külön-külön és együtt is, 
állandó koncentrációjú adeps solidus mellett. Az eredmények alapján a kúpalapban 
alkalmazott 2,5%-os koncentráció túl magas, maximum 0,1-0,15% lenne megfelelő. Az 
általam kidolgozott módszerrel megfelelően előkészített adeps solidus compositus 
kúpalappal készült aminofenazon tartalmú kúpok vizsgálatára nézve is validáltam a 
korábban kidolgozott HPLC módszert, mely így alkalmasnak tekinthető a Magyarországon 
öntéses technikával készült magisztrális kúpok minőségi ellenőrzésére. 


