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1 Bevezetés
A szerkezet-hatás összefüggések első felismerései óta a gyógyszerkémikusok
számára az újonnan szintetizált vegyületek fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzése
mindig is hasznos információval szolgált a várható biológiai hatás és farmakokinetikai
paraméterek előrejelzésére. A gyógyszerkutatásban a 90-es években bekövetkezett
stratégiaváltás azonban teljesen új alapokra helyezte a fizikai-kémiai jellemzés
(physico-chemical profiling) kérdését [1].
Az új technológiák, mint a kombinatorikus kémia, a nagy áteresztőképességű
(biológiai aktivitást jelző) szűrő módszerek (high throughput screening, HTS), az új
gyógyszertámadáspontokat (target) feltáró genomika és proteomika térnyerésével az
aktív vegyületek megtalálásának (hit) lehetősége ugrásszerűen megnövekedett. Ezzel
szinte egyidőben megfogalmazódott az igény a gyógyszerré fejleszthetőség egy minél
korábbi fázisban való megítélésére. A felmérések alapján ismertté vált ugyanis, hogy a
gyógyszerkutatás későbbi fázisaiban kihulló molekulákat kb. 30 %-ban a nem megfelelő
farmakokinetikai tulajdonságok miatt veszítik el. A fejlesztésre való kiválasztás
eszközeként a biohasznosíthatóságot, a várható ADME (abszorpció, disztribúció,
metabolizmus és exkréció) tulajdonságokat meghatározó fizikai-kémiai paraméterek
látszottak a legjobb lehetőségnek. Az új gyógyszerkutatási stratégia tehát egyforma
hangsúlyt fektet a biológiai aktivitás megtalálására és optimalizálására, valamint a
gyógyszer-szerű (drug-like) tulajdonságok fejlesztésére. A kettőt nem egymást
követően, hanem párhuzamosan kell művelni.
A fenti célra leggyakrabban használt fizikai-kémiai paraméterek az oldhatóság,
az ionizáció, a lipofilitás és a permeábilitás (ezek tartoznak a physico-chemical profiling
témakörébe), de az utóbbi időben a szélesebb értelemben vett ún. gyógyszerészeti
jellemzésbe

(pharmaceutical

profiling)

már

a

vegyületek

azonosságának

és

tisztaságának (integrity), valamint a metabolikus és kémiai stabilitásának a jellemzését,
a gyógyszerinterakciókra utaló CYP450 enzimgátlás vizsgálatát is beleértik [2-3].
A gyógyszerkutatás korai fázisában igen nagyszámú (több százezer, esetleg
néhány millió) vegyület fizikai-kémiai szempontból történő vizsgálata új igényeket
fogalmazott meg az alkalmazható módszerekkel szemben is. Előtérbe kerültek a nagy
áteresztőképességű (HT), gyors, nagyon kis anyagigényű, automatizált technikák. Az
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irodalomban a fizikai-kémiai jellemzés korszerű HT módszereiről számos kiváló
áttekintés jelent meg az elmúlt néhány évben [4-12].
A nagyszámú vegyület vizsgálata mellett viszont egyre nagyobb problémát
okoz, hogy az elmúlt 10 évben a kutatásba került vegyületek egyre lipofilebbekké,
vízben egyre rosszabbul oldódókká váltak, ami újabb kihívást jelentett a
módszerfejlesztők számára. Ezt támasztja alá egy 2005-ben készült tanulmány, amely
azt vizsgálta, hogy 1970 és 2000 között miként változott a Pfizer gyógyszergyár
gyógyszer-jelölt molekuláinak lipofilitása és oldhatósága [13]. Az újonnan szintetizált
vegyületek átlagos lipofilitása 2,2-es logP értékről 3,8-ra nőtt. Ennél is drámaibb
változás történt az oldhatóság terén. Míg 1970-ben a gyógyszer-jelölt vegyületek 15 %a volt alacsony oldhatóságú (S < 5 mg/ml), addig 2000-re ez a szám 40 %-ra nőtt.
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1. ábra A gyógyszer-jelölt molekulák lipofilitásának és oldhatóságának változása 1970
és 2000. között.
Ennek következtében a korábban alkalmazott eljárások nem, vagy csak
korlátozottan használhatók, ezért minden olyan módszer, amely lehetővé teszi
nagyszámú vegyület HT fizikai-kémiai jellemzését, komoly hasznot jelent a felfedező
gyógyszerkutatásban a biológiailag aktív, de várhatóan rossz orális alkalmazhatóságú
molekulák korai kiszűrése révén.
A megbízható oldhatósági, ionizációs, lipofilitási, permeábilitási adatok
birtokában lehetővé válik a hatékonynak talált vegyületek közül a gyógyszerré
fejleszthetők korai kiválasztása. Ezzel az új szemlélettel, vagyis a hatás és a gyógyszerszerű tulajdonságok párhuzamos fejlesztésével csökkenthető a később kieső vegyületek
száma, ezáltal a fejlesztés költsége, és növelhető a gyógyszerkutatás eredményessége,
több új gyógyszermolekula sikeres bevezetésével.
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2 Irodalmi háttér
2.1 A pKa érték jelentősége
Az ionizációra képes vegyületeknél a pKa érték (ionizációs konstans vagy savi
disszociációs állandó) meghatározása a gyógyszerkutatásban alapvető, mivel ez a
fizikai-kémiai paraméter határozza meg, hogy a molekula milyen ionizáltsági állapotban
van különböző pH értékeknél. Ennek pedig döntő fontossága van a gyógyszer
szervezetbeni sorsát illetően. A nemionizált forma az ún. „transzport-forma”, mely
képes a lipid barriereken átjutni, míg az ionos forma, az ún. „receptor-forma” az, amely
kötődik a célmolekulához, illetve transzport fehérjékhez. Például egy 7,4-es pKa értékű
vegyület, 7,4-es szöveti pH-n 50 %-ban van ionizált ill. nemionizált formában. A pKa
érték ismerete nélkülözhetetlen a logP meghatározáshoz és minden egyéb pH-függő
molekuláris tulajdonságot is befolyásol.
2.2 A pKa érték meghatározásának lehetőségei
A pKa érték meghatározására számos módszer alkalmas, melyek során a mért
fizikai-kémiai mennyiség pH-függő változása egyértelmű összefüggésbe hozható a
vizsgált vegyület H+-felvételével, illetve H+-leadásával.
2.2.1 Potenciometriás titrálás
A vizes közegben végzett potenciometriás titrálás a leggyakoribb eljárás a
vegyületek savi disszociációs állandóinak meghatározására [14-16]. A potenciometriás
pKa meghatározás kétféleképpen történhet: direkt potenciometriás titrálással, vagy
különbségi titrálással.
Direkt módszer
A direkt potenciometriás titrálás során a vizsgálandó vegyület oldatához folytonos
keverés mellett közvetlenül adagoljuk egy erős sav (általában sósav) vagy egy erős
bázis (általában nátrium-hidroxid vagy kálium-hidroxid) faktorozott mérőoldatának
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ismert térfogatait, és kombinált üvegelektróddal folyamatosan regisztráljuk az oldat pH
változását.
A módszer előnye, hogy gyors, mivel egyetlen titrálásból ki lehet számítani a
disszociációs állandó értékét. A pH változást a mérőoldat fogyásának függvényében
ábrázolva kapjuk meg a potenciometriás titrálási görbét (2. ábra).
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2. ábra Tipikus potenciometriás titrálási görbe.
Egyetlen ionizálható csoporttal rendelkező vegyület esetén a titrálási görbe
egyenértékpontjában

a

molekula

ionizált

és

nemionizált

formája

egyenlő

koncentrációban van jelen (pH = pKa), így a titrálási görbe egyenértékpontjából a
vegyület disszociációs állandója leolvasható. Amennyiben a vizsgált vegyület csak egy
ionizálható csoporttal rendelkezik, esetleg több disszociációs állandója van, de azok jól
elkülönülnek egymástól a pH skálán (a két pKa érték különbsége legalább 3 pKa
egység), akkor a disszociációs állandók könnyen kiszámíthatók. Ha azonban a molekula
disszociációs állandói közel esnek egymáshoz (átlapoló pKa értékek esetén), akkor a
titrálási görbéből nem lehet a fenti módon egyszerűen kiszámítani a kívánt konstansokat
[17]. Ilyen esetben kiválóan alkalmazható a különbségi titrálásos módszer.
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Különbségi titrálásos módszer
Ennek a módszernek az alkalmazása során két titrálást végzünk. Először ismert
mennyiségű és koncentrációjú erős savat titrálunk ismert koncentrációjú erős bázis
mérőoldattal, majd a második titráláskor az első titrálásnál alkalmazott azonos
mennyiségű erős savhoz hozzáadjuk a meghatározandó anyagot, és ezt az oldatot is
ugyanazzal az erős bázis mérőoldattal titráljuk. Mivel a két titrálási görbe különbsége a
vizsgált vegyületről ledisszociált protonok számával arányos, ezért a disszociációs
állandók a titrálási görbék különbségéből kiszámíthatók.
Átlapoló pKa értékekkel rendelkező vegyületek esetén az állandók számításához
szükség van a titrálási görbe Bjerrum függvénnyé történő átalakítására. A Bjerrum
görbén a molekula által megkötött protonok számát ( n H ) ábrázoljuk a pH
függvényében (3. ábra) [14,18].
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3. ábra Bjerrum függvény egyértékű sav vagy bázis esetén
A görbe megszerkesztéséhez ismernünk kell a teljes hidrogénion koncentrációt,
azaz a titrálás minden egyes pontjában tudnunk kell a hozzáadott sav illetve lúg
mérőoldat mennyiségét, valamint, hogy a vizsgált minta mennyi disszociálható protont
visz az oldatba. A szabad hidrogénion koncentrációt pedig a pH folyamatos mérésével
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lehet követni. A teljes és a szabad hidrogén ion koncentráció különbsége szolgáltatja a
minta által megkötött hidrogén ion koncentrációt, melyet a minta koncentrációjával
elosztva megkapjuk az egy molekulára vonatkozó átlagosan kötött protonok számát
( n H ). A Bjerrum függvény talán a legfontosabb grafikus eszköz a titrálási adatok
elsődleges elemzésében, mivel a görbéről a vegyület összes közelítő pKa értéke (az n H
félértékeihez tartozó pH értékek) könnyen leolvasható. Ezzel a módszerrel akár egy 30
ionizálható csoporttal rendelkező kis fehérje valamennyi pKa értéke is meghatározható
[19].
A különbségi titrálás további előnye a direkt módszerhez képest, hogy
alacsonyabb ligandum koncentráció mellett is pontos eredményeket szolgáltat.
A

potenciometriás

pKa

mérések

pontosságának

javítása,

valamint

a

fiziológiáshoz leginkább hasonló körülmények biztosítása érdekében vízben jól oldódó
inert sókat (pl. 0,15 M kálium-kloridot vagy nátrium-kloridot) alkalmazunk az
ionerősség beállítására. A titrálásokat termosztált körülmények között végezzük
(általában 25 ºC-on), mivel a disszociációs állandó hőmérsékletfüggő [20].
Az automatizált potenciometriás pKa meghatározás nagy pontosságú módszer (a
módszer standard deviációja: ± 0,01), azonban meg kell említenem az eljárás korlátait
is. A titrálásokhoz viszonylag magas ligandumkoncentráció szükséges. A mérés
feltétele, hogy a vizsgálandó anyag legalább 0,5 mM koncentrációban oldódjék vízben a
titrálás teljes tartományában [17], így egy-egy titrálás anyagigénye néhány mg is lehet,
mely elsősorban a korai gyógyszerkutatásban meghaladhatja a rendelkezésre álló
mennyiséget. A potenciometria másik hátránya, hogy csak nagy tisztaságú és
nemillékony anyagok vizsgálatára alkalmas. A vizsgált pH tartományban ionizálódó
szennyezők, esetleges sztereoizomerek vagy bomlástermékek ugyanis nem különíthetők
el a mérendő anyagtól a titrálási görbe kiértékelésénél [17]. Különösen a légkör széndioxid tartalmából keletkező karbonát zavaró hatása nehezíti meg a mérést 1 mM-nál
kisebb ligandumkoncentráció esetén, melynek kiküszöbölésére inert gázt (általában
nitrogént vagy argont) vezetünk az oldatba vagy az oldat fölé. Potenciometriás
titrálással pH 2-12 tartományban lehet pontos pKa értéket meghatározni. Ennél
savasabb, illetőleg lúgosabb oldatban jelentősen megnő a mérés hibája, mivel ilyenkor
az összes hidrogén- vagy hidroxid-ion túlnyomó része szabadon van jelen, és az oldat
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pufferkapacitásában nem a ligandum, hanem az oldószer dominál [17]. Ezt nagyobb
ligandumkoncentrációval valamelyest ellensúlyozni lehet, ekkor viszont az ionerősséget
nehezebb állandó értéken tartani. Ilyen esetekben megbízhatóbb állandók kaphatók
alternatív spektroszkópiás módszerekkel (pl. UV/pH vagy NMR/pH titrálással) [21].
2.2.2 Spektrofotometriás mérés
Napjainkban az UV/pH titrálás széles körben elterjedt pKa meghatározó
eljárásnak tekinthető, melyben óriási szerepet játszott, hogy automatizálását sikeresen
megoldották. Az ultraibolya-látható spektrofotometria akkor alkalmazható pKa
meghatározásra, ha a vegyület ionizálható csoportja a kromofór csoport közelében
található, és az ionizálható csoportok pH változás hatására bekövetkező protonáltsági
állapotának megváltozása megfelelő mértékű spektrumváltozást okoz. Az UV/pH
titrálást elsősorban olyan vegyültek disszociációs állandóinak meghatározására
használjuk, melyek alacsony oldhatósága nem teszi lehetővé a potenciometriás titrálás
alkalmazását. Ilyen esetekben, a vegyület fajlagos abszorpciós koefficiensétől függően,
akár két nagyságrenddel alacsonyabb koncentrációban (általában 50 μM) is mérhetünk.
A mérés során azonos anyagkoncentrációjú és azonos ionerősségű, viszont
különböző pH-jú oldatsorozatot kell készíteni, és minden egyes oldatnak regisztrálni
kell a spektrumát. A vegyület disszociációs állandóját a következő összefüggés
segítségével számíthatjuk:

ApH = AL xL + AHL xHL =

AL + AHL K [ H + ]
1 + K[H + ]

(1)

ahol az ApH az adott pH-n mért abszorbancia értéket, az AL és AHL a teljesen
protonálatlan és a teljesen protonált részecske abszorbanciáját, míg az xL és xHL a két
részecske móltörtjét jelenti.
Automatizált UV/pH titrálásnál a titráló berendezéshez közvetlenül egy
diódasoros spektrofotométer van csatlakoztatva, és a titrálóedénybe pedig egy optikai
kábel nyúlik, így minden egyes mérőoldat adagolás után a pH méréssel egyidejűleg
megtörténik a minta spektrumának a felvétele is. Tam és mtsai értek el ezen a területen
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kiemelkedő eredményeket [22-25]. Az UV/pH titrálás automatizálásának köszönhetően
egyetlen pKa mérés ideje kb. 30 percre csökkent. Összehasonlításként elmondható, hogy
ugyanez a mérés hagyományos módon akár 6-8 órát is igénybe vehet. Az új
matematikai eljárások, mint pl. a fő-komponens analízis (principal-component analysis,
PCA), vagy cél faktor analízis (target factor analysis, TFA) bevezetése az eredmények
számításába, és a kiértékelő számítógépes programok folyamatos fejlődése is az
automatizált módszer hatékonyságának növekedését eredményezték [26-28].
Az UV/pH titrálás másik előnye, hogy alkalmas lehet mikroállandók
meghatározására is [29,30]. Példaként emlíhető a 3 pKa értékkel rendelkező cetirizin
molekula 12 mikroállandójának meghatározása [31].
2.2.2.1 SGA módszer
Az automatizált potenciometriás és az UV/pH titrálás közepes kapacitású, nagy
pontosságú módszerek (standard deviáció: ± 0,01). Nagy áteresztőképességű pKa
meghatározó eljárásnak a spektrális grádiens analízis (spectral gradient analysis, SGA)
technika tekinthető. Ennek során alkalmas savas és bázikus puffer oldatok elegyítésével
időben lineáris pH-grádienst állítanak elő. A savas puffer bórsavat, trisz-(hidroximetil)aminometánt, butilamint, citromsavat, kálium-dihidrogén-foszfátot és sósavat tartalmaz
megfelelő koncentrációkban, míg a bázikus puffer abban különbözik a savas puffertől,
hogy kálium-hidroxidot tartalmaz sósav helyett. A mintát ebbe az áramló pufferbe
injektálják, és diódasoros UV detektorral regisztrálják a pH változásra bekövetkező
spektrumváltozást [32]. A Sirius kutató-fejlesztő cég kifejlesztett ehhez egy
célkészüléket is, ezáltal mindössze 4 perc alatt kielégítő megbízhatósággal nyerhető a
pKa adat. Az eljárást 71 különböző szerkezetű vegyület pKa mérésével validálták [33].
2.2.3 Kapilláris elektroforézis (CE)
A kapilláris elektroforézis viszonylag új pKa meghatározási módszer [34-38]. A
mérés során a vizsgált vegyület látszólagos elektroforetikus mozgékonyságát határozzák
meg, amely összefüggésben van a vándorlási idővel, a kapilláris hosszával és az
elválasztás során alkalmazott feszültséggel. Egy adott pH értéken egy ionizálható
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vegyület mobilitása pedig az eltérő ionizáltsági állapotban lévő részecskék móltörtekkel
súlyozott egyedi mobilitásaiból tevődik össze. Ha a látszólagos mobilitás értékeket
ábrázoljuk a pH függvényében, akkor egy szigmoid alakú görbét (ún. CZE/pH titrálási
görbét) kapunk, melynek egyenértékpontja a vegyület pKa értékének felel meg. A
kapilláris elektroforézissel történő pKa meghatározás egyik előnyeként a szelektivitást
említhetjük. Mivel elsősorban elválasztástechnikai módszerként alkalmazzák, így nem
igényel nagy tisztaságú mintát. Nem szükséges ismerni a pontos anyagkoncentrációt
sem a disszociációs állandó kiszámításához, mivel csak a pH és a mobilitás értékek
használandók fel a kiértékeléshez. Másik előnye a kis anyagigénye. UV detektorral
kapcsolva pl. a benzoesav pKa értékét mindössze 2 μM koncentrációjú oldatából sikerült
megfelelő pontossággal meghatározni [35]. Ishihama és mtsai hét ionizálható csoporttal
rendelkező molekula összes pKa értékét megmérték [36]. Az elmúlt években a nagy
áteresztőképességű kapilláris elektroforézis technika kifejlesztése is megoldódott [38].
Ezek közül kiemelem a CombiSep által kifejlesztett CePro 9600 többszörös kapilláris
rendszert (multiplexed CE), amellyel egyszerre 8 különböző vegyület 12 különböző pHn történő párhuzamos vizsgálata is lehetővé válik [39].
2.2.4 Egyéb módszerek
További alternatív eljárás pKa meghatározásra az NMR/pH titrálás [40], illetve a
CD/pH titrálás [41], azonban ezek a módszerek ma még nem tekinthetők rutin
eljárásoknak, inkább egy-egy speciális probléma esetén (pl. más módon nem mérhető
vegyületnél) indokolt a használatuk. Az NMR/pH titrálás előnyeként kiemelendő, hogy
a kapilláris elektroforézissel történő pKa méréshez hasonlóan ez a módszer sem igényli
a mérendő anyag koncentrációjának ismeretét, és általában az esetleges szennyezők sem
zavarják a vizsgálatot.
Oumada és mtsai leírtak egy új folyadékkromatográfiás módszert hat vízben
rosszul oldódó nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszervegyület (diklofenak,
flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, butibufen, fenbufen) pKa meghatározására [42].
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2.3 pKa meghatározás vízben nem oldódó vegyületek esetén
A bevezetőben már említettem, hogy a gyógyszer-jelölt molekulák egyre
nagyobb hányada vízben rosszul oldódik. Disszociációs állandóinak mérése ezért
nehézségekbe ütközik. Egy vegyület pKa értékének potenciometriás titrálással történő
meghatározásának ugyanis feltétele, hogy a minta a titrálás teljes pH tartományában
oldatban legyen (oldhatóság > 0,5 mM). Ha egy vegyület ennél rosszabb oldhatósággal
rendelkezik,

viszont

spektrális

tulajdonságai

lehetővé

teszik,

pKa

értéke

spektrofotometriával meghatározható. Ilyenkor elegendő, hogy a minta oldhatósága
vízben mindössze 20-50 μM legyen. A kapilláris elektroforézis technikák is hasznosak
lehetnek vízben rosszul oldódó vegyületek pKa mérésére, főként ha nagyon kevés
anyagmennyiség áll rendelkezésre, viszont a megfelelő érzékenységű detektáló módszer
itt is alapfeltétel. Még rosszabb oldhatóság, illetve megfelelő kromofór csoportok
hiányában

viszont

szükséges

az

oldhatóságot

növelni

valamilyen

szerves

oldószerkomponens hozzáadásával.
2.3.1 Oldószerelegyben történő mérés
A

vízben

nem

oldódó

vegyületek

pKa

értékének

meghatározására

legelfogadottabb módszer az oldószerelegyben való mérés (co-solvent method), ami
mind potenciometriás, mind spektrofotometriás eljárás esetén használható [43-45]. A
leggyakrabban alkalmazott és legtöbbet tanulmányozott szerves oldószerelegy a
metanol/víz rendszer [46-52]. Ezen kívül alkalmazható vízben nem oldódó vegyületek
pKa mérésére az etanol/víz [53,54], propanol/víz [54-56], acetonitril/víz [57,58],
aceton/víz [58], 1,4-dioxán/víz [58], tetrahidrofurán/víz [58,59], dimetil-formamid/víz
[60,61], dimetil-szulfoxid/víz [58] oldószerrendszer is. Ha a vegyület oldhatósága
lehetővé teszi, akkor a metanol az elsődleges választás a szerves oldószerek közül, mert
a metanol rendelkezik a vízhez leginkább hasonló szolvatációs tulajdonságokkal.
A mérés során legalább három különböző arányú szerves oldószer/víz elegyben
meghatározzuk az adott közegben érvényes ún. látszólagos ionizációs állandót (psKa
értéket), majd extrapolálunk a nulla szerves oldószertartalomra, azaz a vizes közegre.
Ezt a technikát először Mizutani alkalmazta 1925-ben. Kezdetben az extrapoláció során
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a psKa értékeket ábrázolták a szerves oldószerkomponens tömegszázalékának
függvényében. E két változó között, a 0-60 m/m% szerves oldószertartományban,
lineáris kapcsolat áll fenn, azonban időnként az egyenes elhajlása (pl. „hokiütő” alakú
görbe) figyelhető meg. Ez a linearitástól való eltérés részben az elektrosztatikus ion-ion
interakcióknak tulajdonítható [46]. 60 m/m% szerves oldószertartalom felett pedig
gyakran „S”-alakú görbét kapunk. Általánosságban kijelenthető, hogy a 60 m/m%-nál
nagyobb szerves oldószertartalomban mért psKa értékek nem alkalmasak lineáris
extrapolációra, mivel ennyire alacsony relatív permittivitású közegben a káliumkloridnak és egyéb ionpároknak már jelentős a zavaró hatásuk [62]. Az extrapolációs
technika előrelépését jelentette a Yasuda-Shedlovsky extrapoláció, amely már a víz
aktivitásának a csökkenését is figyelembe vette, és a látszólagos disszociációs értéket az
oldószerelegy relatív permittivitásának reciproka függvényében ábrázolta (4. ábra)
[63,64].
10,0
9,8
9,6

pKa + log[H2O]

9,4
9,2
9,0
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
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1/ε

4. ábra Yasuda-Shedlovsky extrapoláció.
E szerint psKa + log[H2O] = a/ε + b, ahol ε az oldószerelegy relatív permittivitása, [H2O]
az elegy víztartalmának mólkoncentrációja. Az előbbi összefüggés lineáris, amennyiben
az oldószerelegy relatív permittivitása nagyobb, mint 50. Ez az ε érték metanol/víz
oldószerrendszer esetén kb. a 60 m/m% metanol/víz elegy relatív permittivitásának felel
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meg. A Yasuda-Shedlovsky extrapoláció jelenleg a legelterjedtebb eljárás vízben
rosszul oldódó gyógyszermolekulák pKa becslésére [44,46,47,65,66]. A validálási
vizsgálatok szerint, megfelelő kivitelezés esetén (helyes elektródkalibráció, minimum
három különböző metanol m/m%-nál végezve a mérést, és a lehető legalacsonyabb
szerves oldószer-koncentrációt használva) az eljárás standard deviációja: ± 0,05. Távoli
extrapoláció (40-60 m/m% metanol tartalom) esetén a hiba megnő [47].
A szerves oldószertartalom növelésével az oldószerelegy relatív permittivitása
csökken, így a molekulák disszociációja visszaszorul, ezért a vegyületek saverőssége,
illetve báziserőssége is lecsökken. Ennek köszönhetően a savak psKa értéke magasabb,
míg a bázisok psKa értéke alacsonyabb lesz a vizes közegben mérhető pKa értéknél.
Savak esetén tehát az extrapolációs egyenes meredeksége általában pozitív, bázisok
esetén negatív. Egy több ionizálható csoporttal rendelkező amfoter molekulában ezt a
tulajdonságot előnyösen ki lehet használni a pKa értékek funkciós csoportokhoz történő
rendelésében is. Így adott esetben akár vízben jól oldódó vegyületeknél is hasznos lehet
az oldószerelegyben történő mérés.
2.3.2 Egy pontból való becslés lehetősége
Még rosszabbul oldódó anyagok esetén további lehetőség az egyetlen pontból
való becslés (single point estimation), általános összefüggés segítségével. Erre a célra
Fini és mtsai a 80 % dimetil-szulfoxidot találták alkalmasnak. Karbonsav-típusú
vegyületekre meghatározták az általános érvényű összefüggést: pKa = -0,80 + 0,67 psKa
(n = 33, r = 0,992, s = 0,08), ennek segítségével egyetlen titrálásból a vizes pKa
kiszámítható [67]. Rosés és munkacsoportja validálták az egy pontból való becslés elvét
metanol/víz oldószerrendszerben, és számos funkciós csoportra (fenolok, alifás
karbonsavak, benzoesav származékok, aminok, imidazol származékok) megadták az
általános kalibráló egyenlet paramétereit [68,69].
A módszer nagy előnye a rövid mérési idő, mivel csak egyetlen szerves
oldószer/víz elegyben történik a mérés. Hátránya, hogy a kalibráló egyenleteket minden
egyes funkciós csoportra (pl. fenol, alifás karboxil, aromás karboxil, primer amin,
szekunder amin, stb.) külön-külön kell felállítani. Ezenkívül a pKa becslés hibája is
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nagyobb, mivel általában magas szerves oldószertartalomnál végezzük a mérést, ezért a
mért látszólagos psKa értékek nagymértékben eltérnek a vizes pKa értékektől.
2.4 A logP érték jelentősége
A

lipofilitás

a

legrégebben

használt

fizikai-kémiai

paraméter

a

gyógyszerkutatásban. Sokáig a jellemzésére szolgáló logP (megoszlási hányados
logaritmusa) adat volt az egyetlen molekuláris jellemző a QSAR vizsgálatokban. A
gyógyszerkémikusok kiemelt jelentőséget tulajdonítottak e mérőszámnak. Mára
elmozdulás történt az ún. komplex fizikai-kémiai jellemzés irányába, de az
egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a folyamatban a logP meghatározása ma is
nélkülözhetetlen.
A lipofilitás az a molekuláris tulajdonság, mely leginkább megszabja egy
molekula sorsát a szervezetben, mind a farmakokinetikai, mind a farmakodinámiás (a
receptorral való kölcsönhatás) fázisban. Ez az adat, információtartalmát tekintve sokkal
több, mint egy puszta szám, mivel kialakításában ugyanazok a kölcsönhatások játszanak
szerepet, mint amelyek létrejönnek a molekula és a biológiai környezete között.
Kétféle megoszlási hányadost különböztetünk meg. Az egyik a nernsti definíció
szerinti ún. valódi megoszlási hányados (logP), amely az azonos molekuláris állapotban
lévő részecskére, azaz a nemionizált, semleges formára vonatkozik. A másik az ún.
látszólagos megoszlási hányados, vagy disztribúciós koefficiens (logPapp, logDpH),
amely az adott pH-jú vizes fázisban aktuálisan jelenlévő valamennyi részecskét
figyelembe veszi. A kísérletileg meghatározott látszólagos logP értékből a valódi
megoszlási hányados a pKa érték ismeretében kiszámítható. Gyógyszerkémiai
szempontból, azaz a várható transzport tulajdonságok megítélése szempontjából, mindig
a valódi logP a lényeges, mivel – a pH-megoszlás hipotézis szerint – passzív diffúzióval
a lipofil membránokon csak a nemionizált, lipofil forma tud áthatolni.
A megoszlási hányadost korábban szinte kizárólagosan oktanol/víz rendszerben
határozták meg, Hansch munkássága nyomán [70,71]. Később kiderült, a membránok
sokfélesége miatt egyetlen oldószerrendszer nem lehet alkalmas a biológiai megoszlás
modellezésére, ezért javaslat történt egyéb oldószerrendszerek, pl. a „kritikus kvartett”
(oktanol/víz, kloroform/víz, alkán/víz és propilén-glikol-dipelargonát/víz) használatára.
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Ma egyre nagyobb szerep jut a nemizotróp rendszereknek, így a liposzóma/víz
megoszlásnak is.
2.5 A logP érték meghatározásának lehetőségei
A megoszlási hányados meghatározására alkalmas módszereket két csoportra
lehet osztani. Az első csoportba a direkt meghatározási módszerek (pl. hagyományos
rázótölcséres technika, kétfázisú potenciometriás titrálás), a második csoportba pedig az
indirekt eljárások (pl. VRK, HPLC) tartoznak [73].
2.5.1 Hagyományos rázótölcséres módszer
A megoszlási hányados meghatározásának hagyományos módszere az ún.
rázótölcséres eljárás (shake-flask method). A mérés során a vizes és a vele nem
elegyedő szerves fázist (leggyakrabban oktanolt) előzetesen egymással telítjük, hogy az
egymásban oldódás okozta hibát kiküszöböljük. A vizsgálandó anyagot a vizes fázisban
oldjuk, koncentrációját meghatározzuk, majd hozzáadjuk a megosztó, szerves fázist. A
két fázist a megoszlási egyensúly eléréséig intenzív rázatással érintkeztetjük, ezután az
oldószereket centrifugálással szétválasztjuk, végül az anyag koncentrációját a két
fázisban alkalmas kvantitatív analitikai módszerrel meghatározzuk. A koncentráció
meghatározása, egyszerűsége és pontossága miatt, leggyakrabban spektrofotometriával
történik, ha ezt a vizsgálandó anyag spektrális tulajdonságai lehetővé teszik. Speciális
esetekben a koncentráció mérése történhet folyadékkromatográfiával [74], vagy
gázkromatográfiával is [75]. Az oktanolban történő pontos koncentráció mérés nehezen
megoldható az oktanol kedvezőtlen tulajdonságai (pl. nagy viszkozitás, illékonyság)
miatt. Leo és mtsai szerint azonban egy vizsgálatsorozatnál az anyagmérleg
reprezentatív ellenőrzése után nem szükséges az oktanolban is meghatározni az anyag
koncentrációját, elegendő a vizes fázis koncentrációjának csökkenését mérni [76].
Ugyanakkor rámutattak a rázótölcséres technika főbb hibaforrásaira (pl. rázatás során
emulzió vagy micellaképződés, fázisok nem tökéletes szétválasztása, a vizsgált minta,
vagy az alkalmazott oldószerek és reagensek szennyezései által okozott hiba) is. A
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rázótölcséres módszer validálásának legfontosabb szempontjait Dearden és Bresnen
publikálta [77].
A módszer hátrányai közül kiemelendő, hogy munka- és időigényes folyamat,
viszonylag nagy mennyiségű és nagytisztaságú anyagot igényel, a termosztálás nehezen
megoldható, és viszonylag szűk logP tartományban alkalmazható. Azoknak a
vegyületeknek a megoszlási hányadosát, amelyek logP értéke nagyobb, mint +4, vagy
kisebb, mint –2, rázótölcséres módszerrel nem lehet kielégítő pontossággal
meghatározni. Az igen lipofil vagy hidrofil molekulák az egyik megosztó fázisban való
nagyon kicsi oldhatósága miatt extrém fázisarányt kell alkalmazni, amely megnöveli a
mérési hibát [78].
Validált körülmények között az eljárás átlagos hibája ± 0,05 – 0,10 log egység a
-2 és +3 közötti logP tartományban.
A hagyományos rázótölcséres eljárás HT módszerré alakításával többen
próbálkoztak és kifejlesztettek egy célkészüléket is, melynél 96 mérőhelyes mikrotálcán
történik a fázisok érintkeztetése a megoszlási egyensúly beálltáig, majd robotizált
mintavételt követően, diódasoros UV detektorral illetve kemilumineszcenciás nitrogén
detektorral mérik a koncentrációt [72]. A módszer pontosságról és megbízhatóságról
még nincs elegendő információ.
2.5.2 Kétfázisú potenciometriás titrálás
Az első kétfázisú potenciometriás titrálást Dyrssen végezte még 1952-ben,
olaj/víz megoszlási hányadosok meghatározására [75]. A 70-es években Seiler által
publikált módszerrel egyetlen titrálásból szimultán lehetett meghatározni könnyen
ionizálódó, vízben rosszul oldódó molekulák pKa és logP értékeit [80]. A 90-es években
történt automatizálásával jelentősége lényegesen megnőtt, mivel lehetővé vált
ionizálható csoportot tartalmazó, UV inaktív vegyületek logP értékének nagy
pontosságú, standard körülmények között végzett meghatározása is. A módszer
folyamatos fejlesztésében Avdeef és kollégái kiemelkedő szerepet játszottak [17,43,8185].
A módszer elve, hogy azonos kísérleti körülmények között két potenciometriás
titrálást végzünk. Az elsőt vizes közegben, a másodikat pedig a megosztó szerves fázis
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(pl. oktanol) jelenlétében. Az anyag megoszlása esetén a két potenciometriás titrálási
görbe nem fedi egymást, és a különbségből a megoszlási hányados kiszámítható. A két
potenciometriás titrálás két disszociációs állandó értéket eredményez: a pKa-t és a poKat. A poKa az oktanol jelenlétében végzett titrálásból származó látszólagos disszociációs
állandó. A két érték különbségéből a vegyület megoszlási hányadosa a következő
összefüggések alapján számítható:
Savakra:

P = (10(poKa - pKa) – 1) R

(2)

Bázisokra:

P = (10(pKa – poKa) – 1) R

(3)

ahol P a megoszlási hányados, R pedig a fázisarány (a vizes és a szerves fázis
térfogatának hányadosa).
Savak esetén a kétfázisú potenciometriás titrálás Bjerrum görbéje a magasabb pH
értékek felé, bázisoknál az alacsonyabb pH értékek irányába tolódik el (5. ábra).
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5. ábra Bjerrum függvény oktanol/víz rendszerben egyértékű bázis esetén.
A potenciometriás eljárás validált módszer [82,85], általában olyan vegyületek
lipofilitásának mérésére alkalmas, melyek logP értéke a –1 és +6 közötti logP
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tartományba esik, de adott esetben ennél hidrofilebb (pl. logP ~ –2), vagy lipofilebb
(logP ~ +8) molekula lipofilitása is meghatározható [20,86]. Az irodalomban található
számos közlemény is alátámasztja, hogy a kétfázisú potenciometriás titrálás pontos és
megbízható módszer [82,85], és napjainkban a hagyományos rázótölcséres eljárást
kiszorítva már elsőszámú validáló módszernek tekinthető ionizálható molekulák esetén.
Hátránya, hogy jelenleg még nem nagy kapacitású, teljesítményben mindenképpen
elmarad a kromatográfiás technikáktól, valamint, hogy az igen hidrofil vegyületek logP
mérése továbbra is problémás.
2.5.3 Alternatív kromatográfiás technikák logP becslésre
Az indirekt vagy ún. alternatív logP méréstechnikák talán a leggyakrabban
alkalmazott logP meghatározó módszerek. Felhasználásuk főként akkor indokolt, ha
valamilyen okból a direkt logP meghatározási módszerek nem alkalmazhatók. Előnyei
között említhető, hogy kromatográfiával az igen nagy és az igen kis lipofilitású
vegyületek is mérhetők. A kromatográfiás vizsgálathoz általában lehet olyan rendszert
találni, ahol a vegyületek retenciója kellő pontossággal megállapítható. A vizsgált minta
esetleges szennyezései sem zavarják a meghatározást, mivel a szennyezések rendszerint
elválnak a vizsgált vegyülettől, így nem befolyásolják annak retenciós értékét. A
vizsgálatokhoz általában nagyságrenddel kevesebb anyagra van szükség, mint például a
rázótölcséres meghatározásnál. Végül még egy fontos előnyt emelek ki, mégpedig, hogy
a kromatográfiás módszerekkel lényegesen gyorsabban, egyszerűbben lehet a lipofilitást
jellemző retenciós értékekhez jutni, amely az egyik elsődleges szempont a
gyógyszerkutatás korai fázisában.
A kromatográfiás eljárások közül jelenleg a vékonyréteg-kromatográfia (VRK)
és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) a legelterjedtebb.
2.5.3.1 Vékonyréteg-kromatográfia
A fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás eljárások, a HPLC térhódítása
ellenére, továbbra is széleskörben elterjedtek a gyógyszervegyületek lipofilitásának
jellemzésére [87-95], melyben nagy szerepet játszik a módszer egyszerűsége, kis
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felszerelés igénye. Előnyeként említhető, hogy rövid idő alatt egyszerre nagyobb számú
vegyület vizsgálatára is alkalmas, így automatizálva akár a korai gyógyszerkutatásban is
szerephez juthat a gyógyszerjelölt molekulák lipofilitásának becslésében.
A logP becslésére való alkalmazásuk elvi alapját a folyadék/folyadék
megoszláson alapuló kromatográfiás retenció és a megoszlási hányados között fennálló
összefüggés adja meg. A lipofilitás vékonyréteg-kromatográfiás jellemzésére a
legalkalmasabb az RM érték, amely közvetlenül összefüggésbe hozható a mérhető
retenciós faktorral (Rf).

RM = log (

1
− 1)
Rf

(4)

A kellő pontossággal megállapított RM értékek pedig lineáris kapcsolatot mutatnak a
logP értékekkel.
logP = a RM + b.

(5)

Ahhoz, hogy az (5) egyenlet paramétereit megkapjuk, szükség van egy standard
anyagsorozatra. Az ismert logP értékekkel rendelkező kalibráló vegyületsornak előbb
meg kell határozni az adott kromatográfiás rendszerben érvényes RM értékeit, így az (5)
egyenlet állandóit megkapva, egyéb rokon szerkezetű vegyületek logP értéke is
kiszámítható.
Az irodalomban több olyan közlemény is található, amely a 0 % szerves
oldószertartalomra extrapolált RM0 értékeket is megadja. Egyes szerzők szerint ugyanis
az RM0 értékek szorosabb korrelációt mutatnak a logP értékekkel [88,96,97].
A vékonyréteg-kromatográfia, validált módon, alkalmas lipofil és ionizációs
csoportot nem tartalmazó, esetleg szennyezett minták esetén is a megbízható logP
meghatározásra. Lényeges azonban, hogy a kromatográfiás rendszer optimalizált
legyen, a kalibrációhoz használt vegyületek szerkezete és tulajdonságai közel álljanak a
vizsgált vegyületekéhez. A kísérleti körülmények gondos betartásával elérhető a logP
érték ± 0,05 pontosságú meghatározása [90,91].
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2.5.3.2 Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia
A HPLC technikát először Mirrlees és Unger alkalmazta logP meghatározásra
[98,99]. A fordított fázisú, megoszláson alapuló HPLC-s meghatározás során a
lipofilitással arányos ún. kapacitás állandót (logk’) határozunk meg, és a vékonyrétegkromatográfiához hasonlóan kalibrációs egyenes felhasználásával számoljuk ki a logP
értéket.
logP = a logk’ + b

(6)

Az irodalomban igen sok közlemény található a megoszlási hányados RP-HPLC
technikával történő becslésére, ezek közül külön is kiemelem Waterbeemd [100,101],
Lombardo [102] és Valkó [103] munkásságát.
Valkó és mtsai a logP és logk’ közötti összefüggést kémiailag eltérő szerkezetű
vegyületek sorozatára is kimutatták [104,105]. A kutatócsoportjuk által bevezetett
kromatográfiás hidrofóbicitási index (CHI érték) önmaga is alkalmas jellemzője a
vegyületek lipofilitásának és meghatározása a grádiens elúció és a rövid (5 cm) kolonna
használata miatt gyors, így megfelel a felfedező gyógyszerkutatás igényeinek.
Újabb lehetőség a logP automatizált meghatározására a folyadék-folyadék
megoszláson alapuló kromatográfiás módszer, ahol a kolonna oktanollal borított és a
poláris mozgófázissal eluálódó mintát diódasoros UV detektorral érzékelik [9]. Ehhez a
kereskedelemben célkészülék is kapható (Sirius ProfilerLDA).
2.5.3.3 Egyéb kromatográfiás módszerek
Vegyületek gázkromatográfiás logP becslésére szintén találhatunk példát az
irodalomban [106]. A meghatározás alapja, hogy két eltérő polaritású állófázison mért
retenciós adat logaritmusa és a logP érték között kétváltozós lineáris egyenlet írható fel.
A kapilláris elektroforézis (CE) is alkalmas lehet a megoszlási hányados
meghatározására [107,108]. A mérés lényege, hogy lipid vezikulákat vagy micellákat
adunk

különböző

pH-kra

beállított

pufferoldatokhoz.
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Az

ionizációra

képes

gyógyszermolekulák megoszlása a pH függvényében különböző mértékű, ez hatással
van a vegyület elektroforetikus mozgékonyságára, így a mobilitás és a pH adatok
analíziséből következtetni lehet a logP értékre.
A CE technika egy másik formája, a nagy áteresztőképességű eljárások közé
sorolható mikroemulziós elektrokinetikus kromatográfia. A vizsgált anyag a
lipofilitásától függően megoszlik a nátrium-dodecilszulfátból képzett micellák és a
tompító oldat között, és ez befolyásolja a migrációs idejét. A CE kapacitási faktor
szoros korrelációt mutat a logP értékkel [109].
Hidrofil molekulák megoszlásának jellemzésére használható a centrifugális
megoszlási kromatográfia [110-112], valamint a ciklikus voltametria [113-115]. Ezek a
technikák azonban nem tekinthetők rutin eljárásoknak. Ciklikus voltametriával –9,8-es
megoszlási állandó értéket is publikáltak.
2.6 A logP és a pKa érték predikciója
A megoszlási hányados és a savi disszociációs állandó kísérleti meghatározására
alkalmas technikák mellett léteznek e paraméterek számítására használatos predikciós
módszerek. Jelentőségük elsősorban a még nem szintetizált vegyületek várható
tulajdonságainak előrejelzéséhez van szükség, valamint mérési nehézségek esetén is
szerepet játszhatnak. Az elmúlt közel négy évtizedben számos pKa és logP becslésre
alkalmas módszert fejlesztettek ki. E predikciós módszerek pontossága természetesen
nem

közelíti

meg

a

kísérleti

módszerekét.

Megbízhatóságukat,

ezáltal

alkalmazhatóságukat is a mért értékekkel való összehasonlítás adhatja meg. Mivel
doktori munkám célja e fizikai-kémiai paraméterek meghatározására alkalmas
módszerek fejlesztése, ezért a predikciós módszereket csak nagyon röviden ismertetem.
A logP predikciós eljárások két fő csoportba sorolhatók:
Az egyik az ún. fragmens módszer, melynek alapja, hogy egy molekula lipofilitása a
felépítő fragmensek (atomok illetve atomcsoportok) lipofilitás-hozzájárulás értékeiből
additív módon számítható. A gyakorlatban két eljárás, a Rekker és a Hansch-Leo
hidrofób fragmens módszer terjedt el [116-118]. E módszerek nagy előnye, hogy
könnyen komputerizálhatók (pl. CLOGP program, PROLOGP program). Hasonló elven
működő számos egyéb predikciós program is elérhető.

24

A másik csoportba az ún. kvantumkémiai módszerek tartoznak, ahol a megoszlási
hányados és valamely számítható molekuláris paraméter (pl. molekulatérfogat, felszín,
nettó atomi töltés) közötti matematikai függvénykapcsolat a predikció alapja [119].
A pKa érték predikciójára a logP predikcióhoz hasonlóan kétféle eljárás létezik
[120].
A fragmens típusú módszerek a szülő molekula pKa értékéből és az adott
szubsztituens(ek) bázicitás-hozzájárulás értékeiből számítják a kérdéses származék
disszociációs állandóját.
A kvantumkémiai módszerek közé pedig olyan eljárások tartoznak, melyek a
disszociációs állandó és a molekula valamely számított elektronszerkezeti jellemzője
(pl. nettó atomi töltés, protonálódási energia) közötti szoros korreláción alapulnak
[121].
Napjainkban is számos publikáció jelenik meg, melyek a pKa illetve a logP érték
becslésére alkalmas számítógépes predikciós módszerek fejlesztésével foglalkoznak
[122-127]. A predikciós programok pontosságának folyamatos javulása ellenére
továbbra is a kísérletileg meghatározott fizikai-kémiai állandók szolgáltatnak
megbízhatóbb

adatokat

egy

vegyület

előrejelzésében.
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farmakokinetikai

tulajdonságainak

3 Célkitűzések
3.1 Módszerfejlesztés vízben rosszul oldódó vegyületek disszociációs állandóinak
(pKa) meghatározására
Vízben nem oldódó vegyületek disszociációs állandóinak meghatározására a
leggyakrabban alkalmazott módszer az oldószerelegyben történő mérés, amely az angol
irodalomban az ún. co-solvent method vagy mixed solvent method néven terjedt el.
Ilyenkor

egy

kétkomponensű

(valamely

alkalmas

szerves

oldószer

+

víz)

oldószerelegyben történik a mérés (lásd. 2.3.1 fejezet). A gyakorlati tapasztalatok
azonban azt mutatják, hogy nem minden vegyület oldódik olyan oldószerelegyben,
amely csak egyetlen szerves oldószerkomponenst tartalmaz.
Doktori munkám fő célkitűzései ezért a következőek voltak:
(1) Olyan multikomponensű szerves oldószerrendszer megtalálása, amely a lehető
legnagyobb számú gyógyszermolekula oldására képes, vízzel elegyedik és lehetővé
teszi a reprodukálható pKa mérést.
(2) A kiválasztásra kerülő oldószerelegy fizikai-kémiai jellemzése (sűrűségének és
relatív permittivitásának meghatározása).
(3) A szolvatáció elméleti számításokkal történő tanulmányozása.
(4) Összefüggések keresése az elegyben mért látszólagos psKa érték és a vizes pKa érték
között.
(5) A kidolgozott eljárás validálása.
Kiemelendő célunk volt még, hogy egy olyan szerves oldószer/víz elegyet
találjunk, amely alkalmas lehet vízben nem oldódó vegyületek nagy áteresztőképességű, egyetlen pontból történő pKa becslésére, amely komoly előnyt jelentene a
korai gyógyszerkutatás számára.
Ezt a munkát a Sirius Analytical Instruments Ltd. kutató-fejlesztő céggel és a
Barcelonai Egyetem Analitikai Kémai Intézetével (Departament de Quimica Analitica,
Universitat de Barcelona) történő kutatási együttműködés keretében végeztük.
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3.2 Standardizált fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás logP meghatározási
módszer kidolgozása
A fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás eljárások széleskörben elterjedtek
gyógyszervegyületek

lipofilitásának

jellemzésére.

Felhasználásuk

főként

akkor

indokolt, ha valamilyen okból a direkt logP meghatározási módszerek (pl: rázótölcséres
technika, kétfázisú potenciometriás titrálás) nem alkalmazhatók. Előnyeként említhető,
hogy rövid idő alatt egyszerre nagyobb számú vegyület vizsgálatára is alkalmas, így
automatizálva akár a korai gyógyszerkutatásban is szerephez juthat gyógyszer-jelölt
molekulák lipofilitásának becslésében. Egy vékonyréteg-kromatográfiás rendszer akkor
szolgáltat megbízható logP adatokat a vizsgálni kívánt vegyületekről, ha az alkalmazott
kromatográfiás rendszer optimalizált, valamint a kalibrációhoz használt vegyületek
szerkezete és tulajdonságai közel állnak a vizsgált vegyületekéhez. Problémát jelent
azonban, hogy a korai gyógyszerkutatásban nem állnak rendelkezésre rokon szerkezetű
kalibráló sorok.
Doktori munkám másik fő célja egy olyan vékonyréteg-kromatográfiás logP
meghatározási módszer kidolgozása volt, amely általános kalibrációs egyenesen
alapszik, és automatizálva alkalmas lehet semleges, más módszerrel nem mérhető
vegyületek logP értékeinek gyors és kielégítő pontosságú becslésére a gyógyszerkutatás
korai fázisában.
Ezt a munkát Dr. Valkó Klára egyetemi tanárral (Computational, Analytical and
Structural Sciences, GlaxoSmithKline, Stevenage, United Kingdom) történő kutatási
együttműködés keretében végeztük.
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4 Kísérleti rész
4.1 Modellanyagok, vegyszerek
4.1.1 Modellanyagok, vegyszerek az oldószerelegy kiválasztáshoz és a pKa
meghatározásokhoz
Az

oldékonysági

vizsgálatokhoz

40,

különböző

szerkezetű

vegyületet

választottunk, amelyek a következők voltak: 3,5-dinitrobenzoesav, aminofenazon,
ampicillin, atenolol, buspiron hidroklorid, debrizokin-szulfát, diazepám, difenoxilát
hidroklorid, fenilbutazon, furoszemid, haloperidol, hexaklorofén, hidroklorotiazid,
ibuprofen, kaptopril, kinidin-szulfát, kliokinol, klórpromazin hidroklorid, labetalol
hidroklorid,

mexiletin

hidroklorid,

naproxen

nátrium,

nifedipin,

nitrazepám,

nitrofurantoin, oxitetraciklin hidroklorid, ösztradiol, paracetamol, piroxikám, prazozin
hidroklorid, szalicilsav, szelegilin hidroklorid, szulfadimidin és 8 fejlesztés alatt álló
gyógyszer-jelölt molekula.
A kiválasztásra került többkomponensű szerves oldószer/víz elegyben történő
pKa mérés validálását az alább felsorolt 50 vegyülettel végeztük: 4-aminoszalicilsav, 4klórfenol,
amodiaquin,

4-hidroxi-benzoesav,
ampicillin,

4-nitrofenol,

atenolol,

benzoesav,

acetilszalicilsav,
benzokain,

aminofenazon,

buspiron,

cefalexin,

ciprofloxacin, diazepám, difenoxilát hidroklorid, efedrin hidroklorid, fenilbutazon,
furoszemid, haloperidol, hidroklorotiazid, ibuprofen, imipramin hidroklorid, ketamin
hidroklorid, kinin-szulfát, kliokinol, klórpromazin hidroklorid, klórtalidon, kodein
hidroklorid,

lidokain,

metronidazol,

mexiletin

hidroklorid,

naproxen

nátrium,

nitrazepám, nitrofurantoin, ofloxacin, papaverin hidroklorid, pilokarpin hidroklorid,
prazozin hidroklorid, prokain, prokainamid, szalicilsav, szelegilin hidroklorid, szertralin
hidroklorid, szulfadimidin, szulfamerazin, teofillin, tetrakain hidroklorid, verapamil és
warfarin.
A modellanyagok nagy száma miatt csak a kevésbé ismert molekulák szerkezeti
képletét mutatom be (6. ábra), míg a pKa mérés validálásához kiválasztott többi
vegyületnél csak a meghatározás szempontjából lényeges sav-bázis funkciós
csoportokat sorolom fel.
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6. ábra Néhány pKa meghatározásra kiválasztott modellvegyület szerkezete.

29

Az

Európai

Gyógyszerkönyv

4.

kiadásában

is

szereplő

vegyületek

gyógyszerkönyvi tisztaságúak voltak, és mindenben megfeleltek a Gyógyszerkönyv
által támasztott követelményeknek. A Gyógyszerkönyvben nem szereplő minták
analitikai tisztaságúak voltak.
A különböző szerves oldószer/víz elegyek elkészítéséhez szükséges metanol
(Merck), 1,4-dioxán (Merck), acetonitril (Merck) és 2-propanol (Merck) HPLC
tisztaságú volt. Az oldatok és az oldószerelegyek előállításához gyógyszerkönyvi
minőségű, frissen kiforralt és lehűtött desztillált vizet használtunk. A potenciometriás és
az UV/pH titrálásnál alkalmazott kálium-hidroxid (Sigma) és sósav (Sigma)
mérőoldatokat

kálium-hidrogén-ftalátra

(Sigma),

illetve

trisz-(hidroximetil)-

aminometánra (Sigma) faktoroztuk. Az oldatok ionerősségének beállításához analitikai
tisztaságú kálium-kloridot (Sigma) használtunk.
4.1.2 Modellanyagok, vegyszerek a logP meghatározásokhoz
Vizsgált vegyületek:
1. Kalibráló vegyületek: koffein, paracetamol, acetanilid, hidrokortizon, propifenazon,
nitrazepám, diazepám, benzofenon, bifenil, szimvasztatin, tolnaftát.
2.

Tesztvegyületek:

fenacetin,

fenazon,

benzokain,

meprobamát,

prednizon,

hidrokortizon-acetát, prednizolon, klóramfenikol, digoxin, benzil, itrakonazol, nifedipin,
progeszteron, ösztron, dietil-sztilbösztrol, fenofibrát, kalkonok, pirido-pirimidinek.
A kevésbé ismert molekulák szerkezetét a 7. ábra mutatja.
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7. ábra Néhány logP meghatározásra kiválasztott modellvegyület szerkezete.
Az

Európai

Gyógyszerkönyv

5.8.

kiadásában

is

szereplő

minták

gyógyszerkönyvi tisztaságúak voltak, és mindenben megfeleltek a Gyógyszerkönyv
által támasztott követelményeknek. A többi vegyület pedig analitikai tisztaságú volt. A
felhasznált metanol (Fluka), etanol (Reanal), 1-propanol (Reanal), 2-propanol
(Spektrum 3D), 1,4-dioxán (Reanal), aceton (Spektrum 3D) és acetonitril (Merck),
(Reanal) HPLC tisztaságú volt. A kloroform (Reanal) és az n-oktanol (Reanal) analitikai
tisztaságú volt. A rázótölcséres logP meghatározásokat 7-es, vagy 10-es pH-jú BrittonRobinson pufferoldatban végeztük, amely 0,04 M ecetsav, 0,04 M foszforsav és 0,04 M
bórsav elegye, a kívánt pH beállításához pedig 0,2 M nátrium-hidroxid oldatot
használtunk. Az oldatok elkészítéséhez gyógyszerkönyvi minőségű, frissen kiforralt és
lehűtött desztillált vizet használtunk.
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4.2 Módszerek
4.2.1 Szerves oldószerelegy/víz rendszerek készítése
A

gyógyszervegyületek

oldékonyságát

háromféle

oldószerrendszerben

vizsgáltuk: (I.) MDM/víz oldószerrendszerben, mely szerves oldószerként metanolt
(MeOH),

1,4-dioxánt

és

acetonitrilt

(MeCN)

tartalmaz,

(II.)

iPD/víz

oldószerrendszerben, mely 2-propanolt (izopropanol) és 1,4-dioxánt tartalmaz, végül
(III) MD/víz oldószerrendszerben, melynek szerves oldószer komponense a metanol és
az 1,4-dioxán.
A 3 oldószerrendszeren belül szisztematikusan változtattuk a szerves oldószerek
arányát és az összes szerves oldószertartalmat (20-50 %). Az oldószerelegyek készítése
során mind a szerves oldószerkomponenseket, mind pedig a desztillált vizet térfogatra
mértük be. Összességében 10 különféle oldószerelegyet készítettünk el, melyek pontos
összetételét, valamint a rövidítések jelentését az alábbiakban foglalom össze:
I. MDM/víz oldószerrendszer:
1. 20 % MDM/víz elegy: 6,67 V/V% MeOH, 6,67 V/V% 1,4-dioxán, 6,67 V/V% MeCN
és 79,99 V/V% víz
2. 30 % MDM/víz elegy: 10 V/V% MeOH, 10 V/V% 1,4-dioxán, 10 V/V% MeCN és 70
V/V% víz
3. 40 % MDM/víz elegy: 13,33 V/V% MeOH, 13,33 V/V% 1,4-dioxán, 13,33 V/V%
MeCN és 60,01 V/V% víz
4. 50 % MDM/víz elegy: 16,67 V/V% MeOH, 16,67 V/V% 1,4-dioxán, 16,67 V/V%
MeCN és 49,99 V/V% víz
5. 30 % M1D4M1/víz elegy: 5 V/V% MeOH, 20 V/V% 1,4-dioxán, 5 V/V% MeCN és 70
V/V% víz
II. iPD/víz oldószerrendszer:
6. 20 % iPD/víz elegy: 10 V/V% 2-propanol, 10 V/V% 1,4-dioxán és 80 V/V% víz.
7. 30 % iPD/víz elegy: 15 V/V% 2-propanol, 15 V/V% 1,4-dioxán és 70 V/V% víz.
8. 40 % iPD/víz elegy: 20 V/V% 2-propanol, 20 V/V% 1,4-dioxán és 60 V/V% víz.
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9. 50 % iPD/víz elegy: 25 V/V% 2-propanol, 25 V/V% 1,4-dioxán és 50 V/V% víz.
III. MD/víz oldószerrendszer:
10. 20 % M2D1/víz elegy: 13,33 V/V% MeOH, 6,67 V/V% 1,4-dioxán és 80 V/V% víz
4.2.2 Gyógyszervegyületek oldékonysági vizsgálata
A

40

kiválasztott

gyógyszervegyület

oldékonyságát

a

különféle

oldószerelegyekben 3 különböző koncentrációnál (1mM, 50 μM és 20 μM), 10 ml-es
térfogatban vizsgáltuk. A minta kb. 1mM koncentrációjú oldata szükséges a
potenciometriás pKa mérésekhez, az UV/pH titrálásoknál kb. 50 μM-os, míg az SGA
eljárásnál 20 μM koncentrációjú oldat is elegendő.
1 mM-os koncentrációnál az oldatokat direkt beméréssel készítettük, és azt
figyeltük, hogy egy adott vegyületből készíthető-e ez az 1 mM koncentrációjú oldat. 50
és 20 μM-os koncentrációknál 1 mM-os dimetil-szulfoxidos törzsoldatból indultunk ki,
és az adott oldószereleggyel történő hígítással kaptuk a kívánt koncentrációt. Ekkor
pedig azt néztük, hogy a hígítás során történik-e anyagkiválás. A vegyületek
disszociációs állandóinak meghatározásánál lényeges, hogy a teljes vizsgálati pH
tartományban a minta oldatban legyen, ezért azt is vizsgáltuk, hogy savanyítás, vagy
lúgosítás hatására történik-e anyagkiválás. A pH-t 2 és 12 között változtattuk. A
kísérletek értékelését fekete háttér előtt végeztük. Ez az oldékonysági vizsgálat a
gyógyszerkönyvi tisztaságvizsgálatokhoz hasonló félkvantitatív módszernek tekinthető.
4.2.3 A sűrűség meghatározása
Az oldatok sűrűségeinek meghatározásához 25,00 ml térfogatú piknométert (No:
43320, Blaubrand) használtunk. A mérést a VII. Magyar Gyógyszerkönyben is szereplő
előirat szerint végeztük [128].
Először az üres, száraz piknométer tömegét pontosan megmérjük, majd kb. 25
ºC hőmérsékletű vizsgálandó folyadékkal úgy töltjük meg, hogy a folyadék
meniszkusza valamivel a körkörös jel alatt legyen. Ezután a piknométert 25,0 ± 0,1 ºCos vízfürdőbe állítjuk, és 20 perc elteltével, de még a vízfürdőben pontosan jelre töltjük.

33

A piknométer nyakát belül a körkörös jel felett szükség esetén szűrőpapírcsíkkal
kiszárítjuk, és dugójával lezárjuk. A piknométert a vízfürdőből kivéve gondosan
szárazra töröljük, 15 percre a mérlegszekrénybe állítjuk, majd tömegét újból pontosan
megmérjük. A folyadékkal telt piknométer és az üres piknométer tömegének
különbsége adja a lombikban lévő folyadék tömegét. Ezután a piknométert gondosan
kimossuk, és kb. 25 ºC hőmérsékletű desztillált vízzel is a már leírt módon megtöltjük,
és a desztillált víz tömegét is megállapítjuk. A folyadék tömegének és a desztillált víz
azonos módon mért tömegének a hányadosából a megfelelő korrekciós értéket levonva
kapjuk a folyadék 25,0 ºC-ra vonatkozó sűrűségét.
Munkánk során a 10, 20, 30, 40, 50, 60 V/V% MDM/víz elegyek, valamint a
vizet nem tartalmazó 100 V/V% MDM elegy sűrűségét határoztuk meg a fent leírt
módszerrel. Minden esetben 3 párhuzamos mérést végeztünk.
4.2.4 A relatív permittivitás meghatározása
Az MDM/víz elegyek relatív permittivitásainak meghatározását OH-301
Universal dielektrométerrel (Radelkis) végeztük.
A

relatív

permittivitás

meghatározását

a

gyakorlatban

legtöbbször

kapacitásmérésre vezetik vissza. Egy kondenzátor vákuumban mért C0 kapacitása
ugyanis εr-szeresére nő, ha a lemezei közötti teret egy εr relatív permittivitású
dielektrikum tölti ki.
C = εr C0

(7)

ahol εr a relatív permittivitás, C0 [ F ] az elektromos kapacitás vákuumban és C [ F ] az
elektromos kapacitás.
Ennek alapján a kondenzátorlemezek között lévő anyag relatív permittivitása a
kondenzátor mért kapacitásértékeiből kiszámítható. A gyakorlatban a vákuumban
mérhető C0 kapacitásérték jó közelítéssel helyettesíthető a levegőn mért értékkel, ha az
anyag relatív permittivitása jóval nagyobb, mint a levegőé. A száraz, 0 ºC-os és 101,325
kPa nyomású CO2-mentes levegő relatív permittivitása ugyanis 1,00058. A C érték
mindig tartalmaz egy, az adott elektromos berendezésre jellemző (vezetékek,
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csatlakozások miatt fellépő) additív tagot is, a Csz ún. szórt kapacitást. Az elektromos
berendezés szórt kapacitásának meghatározását ismert relatív permittivitású anyaggal
töltött mérőcella kapacitásának a mérésével végzik. Így az üres cella C0 kapacitása a
cella Cm mérőkapacitásának és az elektromos berendezés Csz szórt kapacitásának az
összege:
C0 = Cm + Csz.

(8)

Ennek alapján a desztillált vízzel töltött cellával mért kapacitás a
Cvíz = εvízC m + Csz

(9)

míg az MDM/víz elegyeket tartalmazó cellák mért kapacitásai a
CMDM = εMDMC m + Csz

(10)

összefüggéssel írhatók le, ahol εvíz a víz ismert relatív permittivitása, εMDM pedig a
vizsgálni kívánt MDM/víz elegy relatív permittivitása.
A (8)-(10) egyenletrendszert εMDM-re megoldva a

ε MDM = (ε víz − 1)

C MDM − C 0
+1
C víz − C 0

(11)

összefüggés már csak ismert, és mért értékeket tartalmaz.
A víz relatív permittivitás értékének ismeretében (εvíz = 78,3) és a mért kapacitásértékek
segítségével az MDM/víz elegyek relatív permittivitás értékei a fenti egyenlettel
kiszámíthatók.
Munkánk során a 20, 30, 40, 50, 60 V/V% MDM/víz elegyek relatív
permittivitását határoztuk meg a fentiekben ismertetett módszerrel. Az MDM/víz
elegyek relatív permittivitásainak meghatározása során minden esetben 3 párhuzamos
mérést végeztünk. A későbbiekben szükséges egyéb V/V% MDM/víz elegyek relatív
permittivitását interpolálással, vagy extrapolálással számíthatjuk.
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4.2.5 Potenciometriás pKa meghatározás
A vegyületek disszociációs állandóinak meghatározását GLpKa automata pKa és
logP analizátorral (Sirius Analytical Instruments Ltd., UK) végeztük. A titrálásokhoz
kombinált üvegelektródot használtunk. A kiértékeléseket RefinementProTM 2.2 szoftver
(Sirius Analytical Instruments Ltd., UK) segítségével végeztük.
4.2.5.1 Elektródkalibráció
Az elektród hitelesítése vizes közegben, metanol/víz elegyben és MDM/víz
elegyben is az ún. négy paraméteres kalibráló eljárással (Four PlusTM módszer) történt
[15,129]. A kalibrálás során ismert koncentrációjú sósav mérőoldatot titráltunk ismert
koncentrációjú kálium-hidroxid mérőoldattal konstans ionerősség (I = 0,15 M) és
hőmérséklet (t = 25,0 ± 0,5 ºC) mellett. A szén-dioxid gáz kizárására, a titrálóedényekre
nitrogén gázt vezettünk. A titrálásokat pH 1,8 és 12,2 végeztük (“blank” titrálás). Az
ebből a titrálásból származtatható elektród kalibrációs paramétereket az alábbi
egyenletből számíthatjuk:

pH = α + SpcH + jH[H+] + jOH

Kw
[H + ]

(12)

ahol α a referenciaelektród standard potenciálját és egyéb konstans tagokat (pl. diffúziós
potenciált) magába foglaló gyakorlati paraméter, S az elektród nernsti funkciójától való
eltérést figyelembe vevő paraméter, míg a jH illetve jOH az elektród savi illetve bázikus
hibáját kompenzáló illesztő paraméterek. Kw a vízben, vagy az adott oldószerelegyben
érvényes autoprotolízis állandó. A program az elektród kalibrációs paramétereket a
súlyozott nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével számítja. A vízben és MDM/víz
elegyekben

kalkulált

tipikus

elektród

kalibrációs

deviációjukat az 1. táblázat tartalmazza.
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paramétereket

és

standard

MDM (m/m%)

α

0

0,069 ± 0,006

S

jH

jOH

1,0023 ± 0,0010 1,5 ± 0,2 -0,5 ± 0,4

15,6

-0,004 ± 0,002 1,0236 ± 0,0012 3,3 ± 0,2 -1,6 ± 0,4

23,7

0,021 ± 0,007

1,0184 ± 0,0011 2,9 ± 0,3 -1,7 ± 0,8

32,1

0,069 ± 0,006

1,0066 ± 0,0013 2,0 ± 0,3 -1,6 ± 0,7

40,6

0,111 ± 0,013

0,9948 ± 0,0017 1,3 ± 0,7 -1,3 ± 1,4

49,8

0,103 ± 0,015

0,9927 ± 0,0017 1,6 ± 0,3 -1,1 ± 1,3

1. táblázat Tipikus elektród kalibrációs paraméterek MDM/víz elegyekben 25 ºC-on.
A táblázatban feltüntetett értékek 10 párhuzamos “blank” titrálásból származnak.
4.2.5.2 Titrálás vizes közegben
Bázisok és amfoter molekulák esetén a vizes közegben végzett titrálások során a
minta 0,5-1 mM koncentrációjú vizes oldatának 10 ml-ét 0,5 M koncentrációjú sósav
mérőoldattal pH 1,8-ra állítottuk, és ezt az oldatot titráltuk pH 12,2-ig 0,5 M
koncentrációjú kálium-hidroxid mérőoldattal. Savak esetén a titrálás iránya ennek az
ellenkezője volt. A titrálásokat konstans ionerősség (I = 0,15 M KCl) és hőmérséklet (t
= 25,0 ± 0,5 ºC) mellett végeztük. A szén-dioxid gáz kizárására, a titrálóedényekre
nitrogén gázt vezettünk. A minták pKa értékeit RefinementProTM 2.2 program
felhasználásával, legalább 3 párhuzamos titrálásból számítottuk.
4.2.5.3 Titrálás MDM/víz elegyben
A vegyületek látszólagos savi disszociációs állandóit (psKa) MDM/víz
elegyekben a vizes közegben végzett titrálásoknál leírtak szerint határoztuk meg, azzal a
különbséggel, hogy a minták oldata 15-56 m/m% MDM-et is tartalmazott. Minden
mintát legalább három különböző szerves oldószertartalmú MDM/víz elegyben
mértünk. A vizes közegre vonatkozó pKa értékeket extrapolációval kaptuk. 3 különböző
extrapolációs eljárást próbáltunk ki. Az első az ún. hagyományos módszer, amely során
a mért psKa értékeket ábrázoljuk az oldat tömegszázalékban kifejezett szerves
oldószertartalmának (Rm/m%) függvényében.
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psKa = a Rm/m% + b

(13)

A második extrapolációs eljárás a psKa érték és az oldószerelegy relatív permittivitása
közötti lineáris kapcsolaton alapszik (ε extrapoláció):
a

psKa =

ε

+b

(14)

A harmadik módszer az ún. Yasuda-Shedlovsky extrapoláció, amely az előző
extrapolációs eljárás módosított változata:

psKa + log[H2O] =

a

ε

+b

(15)

ahol a log[H2O] a víz mólkoncentrációja az adott oldószerelegyben.
4.2.5.4 Titrálás metanol/víz elegyben
A metanol/víz elegyben végzett titrálások mérési körülményei megegyeztek a
4.2.5.2 és 4.2.5.3 pontban leírtakkal. A metanol koncentrációja 15-61 m/m% között
változott. A metanol/víz elegyben mért psKa értékekből a vizes közegre vonatkozó pKa
értékeket minden esetben a Yasuda-Shedlovsky extrapolációval kaptuk.
4.2.6 Spektrofotometriás pKa meghatározás (UV/pH titrálás)
Az UV/pH titrálásokat mind vizes közegben, mind pedig MDM/víz elegyben
GLpKa

automata

pKa

és

logP

meghatározó

készülékhez

kapcsolt

D-PAS

spektrofotométerrel (Sirius Analytical Instruments Ltd., UK) végeztük. A mérés során
tehát a titrátorhoz közvetlenül egy spektrofotométer van csatlakoztatva, a titrálóedénybe
pedig egy optikai kábel nyúlik, melynek segítségével a titrálással párhuzamosan
lehetővé válik minden egyes mérőoldat hozzáadás után az oldatban lévő minta
spektrumának felvétele.
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A titrálásokat 15 ml-es térfogatban, pH 1,8 – 12,2 tartományban, konstans
ionerősség (I = 0,15 M KCl) és hőmérséklet (t = 25,0 ± 0,5 ºC) mellett végeztük, a
titrálóedénybe pedig nitrogén gázt vezettünk. A minták spektrumait 200 és 700 nm
közötti hullámhossztartományban rögzítettük. A minták koncentrációja az UV/pH
titrálások során a vegyület fajlagos abszorpciós koefficiensének függvényében 5-100
μM között változott.
A pKa és psKa értékeket a RefinementProTM 2.2 program segítségével legalább 3
párhuzamos mérésből számítottuk.
4.2.7 Hagyományos rázótölcséres logP meghatározás
A kalibráló vegyületek pontos oktanol/víz rendszerre vonatkozó megoszlási
hányadosát hagyományos rázótölcséres módszerrel határoztuk meg 25,0 ± 0,1 ºC
hőmérsékleten. A mérés előtt a megosztó fázisokat egymással telítettük. A mintákat
vizes Britton-Robinson pufferoldatban oldottuk fel (a törzsoldatok koncentrációja 1-6
mg/100 ml volt), és a törzsoldat alikvot részéhez n-oktanolt adtunk. A megosztó fázisok
intenzív érintkeztetését termosztált körülmények között 1 órás rázatással, (Lauda M20S
rázógép) biztosítottuk. A fázisarány, a vizsgált vegyület várható logP értékének
függvényében, 5 ml/10 ml és 0,1 ml/50 ml (n-oktanol/víz) között változott. A fázisok
szétválasztását centrifugálással végeztük (10 perc, 2000 fordulat/perc). A vegyületek
koncentrációját a kiindulási és a megoszlás utáni vizes fázisban spektrofotometriás
módszerrel határoztuk meg (Jasco V-550 UV/Vis spektrofotométer). Az oldatok
abszorbanciáját a vegyület 230 nm feletti abszorpciós maximumán mértük. A vegyület
megoszlási hányadosát az alábbi egyenlettel számítottuk ki:

⎛ A − A1 ⎞
log P = log⎜⎜ 0
R ⎟⎟
A
1
⎝
⎠

(16)

ahol A0 a megoszlás előtti vizes oldat abszorbanciája, A1 a megoszlás utáni vizes oldat
abszorbanciája, R pedig a fázisarány (vizes fázis térfogata / oktanolos fázis térfogata).
A vegyületek logP értékeit legalább 3 párhuzamos mérésből számítottuk. A párhuzamos
mérések standard deviációja mindegyik esetben ± 0,05 log egységen belül volt.
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A dietilsztilbösztrol alacsony oldhatósága miatt a valódi logP értéke közvetlenül
nem határozható meg olyan pH-n, ahol a vegyület teljes mértékben disszociálatlan,
semleges formában van jelen. Lehetőség van azonban 10-es pH-n a látszólagos
megoszlási hányados (logPapp) meghatározására, ahol a dietilsztilbösztrol részlegesen
ionizált formában van. A vegyület disszociációs állandóinak ismeretében (pKa1 = 10,09
és pKa2 = 10,70) és a mért látszólagos logP érték alapján az alábbi egyenlet segítségével
a dietilsztilbösztrol valódi logP értéke számítható:
logP = logPapp + log (1 + 10pH-pKa1).

(17)

4.2.8 Fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás logP meghatározás
Alkalmazott állófázisok:
1. Kieselgél 60 F254 szilanizált (Merck), 20x20 cm, metanollal mosott, felhasználás előtt
szárítószekrényben aktivált (160 ºC, 1 óra)
2.

RP-8

F254s

(Merck),

10x20

cm,

metanollal

mosott

felhasználás

előtt

szárítószekrényben aktivált (160 ºC, 1 óra)
Alkalmazott mozgófázisok:
1. metanol + víz
2. etanol + víz
3. 1-propanol + víz
4. 2-propanol + víz
5. acetonitril + víz
6. aceton + víz
7. 1,4-dioxán + víz
különböző arányú elegyei.
Oldatkészítés, anyagfelvitel:
A ~ 0-3 logP értékű vegyületeket metanolban, míg a ~3-6 logP értékkel
rendelkező anyagokat metanol/kloroform 1:1 arányú elegyében oldottuk fel, és a
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vegyületek spektrális tulajdonságaitól függően 0,5, vagy 1 m/V%-os oldatokból 0,5,
illetve 1 µl-t vittünk fel az előkezelt szilanizált rétegre.
Kifejlesztés:
A kifejlesztést Camag kamrában végeztük. A kifejlesztőszer mennyisége 50 cm3
volt. A kamrát szűrőpapírbéléssel láttuk el, és a légterét a kifejlesztőszer gőzeivel 30
percig telítettük. A kifejlesztés távolsága 15 cm volt.
Előhívás, értékelés:
A foltokat UV-fényben, 254 nm-en vizuálisan, illetve denzitométer (CS-9301
PC Scanning Densitometer, Shimadzu) segítségével 200 és 254 nm-en is értékeltük.
Minden

vegyület

vékonyréteg-kromatográfiás

logP

meghatározásánál

3

párhuzamos kísérletet végeztünk. A kapott logPVRK értékek standard deviációja ± 0,03
és ± 0,08 log egység között változott.
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5 Eredmények és értékelésük
5.1 Módszerfejlesztés vízben rosszul oldódó vegyületek disszociációs állandóinak
(pKa) meghatározására
5.1.1

Vízben

rosszul

oldódó

vegyületek

pKa

meghatározására

alkalmas

oldószerrendszer kiválasztása (oldékonysági vizsgálatok)
Vízben rosszul oldódó vegyületek disszociációs állandóinak meghatározására
alkalmas új oldószerrendszer kiválasztásánál számos szempontot kellett figyelembe
vennünk. Célunk egy minél általánosabban alkalmazható oldószerelegy megtalálása
volt, mely egyaránt alkalmas hidrofób és poláris vegyületek oldására. Ahhoz, hogy
spektrofotometriás pKa meghatározásra is alkalmas legyen, szükséges, hogy az oldószer
az UV tartományban (de legalább 230-400 nm között) áteresztő legyen, és a
vegyületeket minimum 20-50 μM koncentrációban oldja. Ugyanakkor lényeges, hogy
az oldószerelegyben mért látszólagos psKa értékek ne térjenek el nagymértékben a vizes
közegben mért pKa értékektől, ezért az oldószerelegyen belül a szerves oldószerarány a
lehető legalacsonyabb legyen. Ezek mellett további szempont, hogy az oldószer ne
legyen viszkózus, vagy erősen illékony, és lehetőleg olcsó és könnyen beszerezhető
legyen.
Nem könnyű olyan oldószerelegyet találni, amely mindezen feltételeknek
egyszerre megfelel. A szerves oldószerek közül a metanolt, az 1,4-dioxánt, az
acetonitrilt és a 2-propanolt találtuk erre a célra alkalmasnak. A kísérleti részben már
említett, 3 oldószerrendszerbe sorolható 10 különféle oldószerelegyben (1. 20 %
MDM/víz elegy, 2. 30 % MDM/víz elegy, 3. 40 % MDM/víz elegy, 4. 50 % MDM/víz
elegy, 5. 30 % M1D4M1/víz elegy, 6. 20 % iPD/víz elegy, 7. 30 % iPD/víz elegy, 8. 40
% iPD/víz elegy, 9. 50 % iPD/víz elegy, 10. 20 % M2D1/víz elegy) vizsgáltuk a 40,
szerkezetileg különböző gyógyszermolekula (32 ismert gyógyszervegyület és 8
fejlesztés alatt álló gyógyszer-jelölt molekula) oldékonyságát három különböző
koncentrációban. A kiválasztott minták nagyrészt vízben rosszul oldódó vegyületek
voltak, de az oldószerelegy „univerzális” jellegének igazolása céljából tartalmazott
néhány poláris vegyületet is.
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Az oldékonysági vizsgálatok során kapott eredményeket a 8. ábrán foglaltam
össze, melyen azt ábrázoltam, hogy a vizsgált 40 vegyület hány százaléka oldódott az
adott oldószerelegyben 1mM-os, 50 μM-os és 20 μM-os koncentrációban.
100

%

80

10-3 M

60

5 x 10-5 M

40

2 x 10-5 M

20
0
1

2

3

4
5
6
7
Oldószerelegy

8

9

10

8. ábra. Oldékonysági eredmények a különböző oldószerelegyekben.
A várakozásoknak megfelelően a szerves oldószertartalom növelésével egyre
több vegyületnél sikerült a kérdéses koncentrációjú oldatot elkészíteni. Ez látható pl. a
metanolt, 1,4-dioxánt és acetonitrilt egyenlő térfogatarányban tartalmazó MDM/víz
elegyeknél (8. ábra 1-4. oldószerelegy), vagy az iPD/víz elegyek (8. ábra 6-9.
oldószerelegy) esetén.
Ha azt vizsgáljuk, hogy a különböző szerves oldószerösszetételű vagy arányú,
viszont azonos szerves oldószertartalmú oldószerelegyekben hogyan változik a
vegyületek oldékonysága, akkor nem tapasztalunk lényeges különbséget. Pl. a 20 %
MDM/víz elegyben a vizsgált vegyületek 57,5 %-ából (23/40) lehetett 1 mM-os, míg 90
%-ából (36/40) 50 μM, illetve 20 μM koncentrációjú oldatot készíteni. Majdnem
ugyanez az arány 20 % iPD/víz elegyben is, ahol a minták 57,5 %-a oldódott 1 mM-os,
90 %-a 50 μM-os és 92,5 %-a (37/40) 20 μM-os koncentrációban. Kisebb eltérés az
oldékonysági eredményekben a két oldószerrendszer között csak magasabb szerves
oldószertartalomnál (40-50 %) mutatkozik. Az MDM/víz rendszer javára írható, hogy
míg 40 % MDM/víz elegyben a vizsgált anyagok 72,5 %-a (29/40) oldódik 1 mM-os
koncentrációban, ezzel szemben 40 % iPD/víz elegyben a 40 mintából 26-ot lehetett
feloldani, ez pedig csak 65 %-os eredményt jelent.
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Kissé meglepő, hogy az MDM/víz oldószerrendszerben az 1,4-dioxán arányának
növelésével nem javult a vegyületek oldékonysága, pedig a metanol, az 1,4-dioxán és az
acetonitril közül a legkisebb relatív permittivitással rendelkező 1,4-dioxán (εr = 2,2) az a
komponens, amely leginkább alkalmas lehet az apoláris vegyületek oldására. 30 %
MDM/víz elegyben a vizsgált anyagok 65 %-ából (26/40) lehetett 1 mM-os, míg 95 %ából (38/40) 50 μM, illetve 20 μM koncentrációjú oldatot készíteni. Ezzel majdnem
egyező eredményeket kaptunk 30 % M1D4M1/víz elegyben is, ahol a minták 62,5 %-a
(25/40) oldódott 1 mM-os, 95 %-a 50 μM-os és 97,5 %-a (39/40) 20 μM-os
koncentrációban.
Az MDM/víz oldószerrendszer még annyiból élvez előnyt az iPD/víz
oldószerrendszerrel szemben, hogy főként a metanol, de az acetonitril is gyakran
alkalmazott „segédoldószer” vízben nem oldódó vegyületek pKa meghatározásánál.
Ezek és az oldékonysági vizsgálatok eredményei alapján végül a metanolt, 1,4dioxánt és acetonitrilt egyenlő térfogatarányban tartalmazó MDM/víz oldószerrendszert
választottuk ki, melynek használata lényegesen javítja a vegyületek oldódását, ezáltal
alkalmas

lehet

vízben

rosszul

vegyületek

oldódó

disszociációs

állandóinak

meghatározására. Ezt szemlélteti a 9. ábra.

100
80
60
%
40
20
0

90

72,5

97,5

57,5
45
25

1mM

20 µM
c

víz

20 %/v MDM

40 %/v MDM

9. ábra Vegyületek oldékonyságának növelése MDM/víz elegyek alkalmazásával.
Az oldékonysági vizsgálatokhoz kiválasztott 40 vegyület mindössze 25 %-a
(10/40) oldódik vízben, a teljes 2 és 12 közötti pH tartományban, 1 mM-os
koncentrációban. Ez az arány 20 % MDM/víz elegyben 57,5 % (23/40), míg 40 %
MDM/víz elegyben már 72,5 % (29/40). 20 μM-os koncentrációban is jelentős
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oldékonyság növekedést tapasztaltunk. A 40 minta közül 20 μM-os koncentrációban 20
% MDM/víz elegyben kétszer több vegyület oldódott, mint vízben (36/40 illetve 18/40).
Fontos még kiemelni, hogy 50 % MDM/víz elegyben az összes kiválasztott vegyület
oldódott 20 μM-os koncentrációban (8. ábra).

5.1.2 Az MDM/víz oldószerelegyek fizikai-kémiai jellemzése
A következőkben a pKa méréshez kiválasztott MDM/víz oldószerelegyek relatív
sűrűség és relatív permittivitás értékeit mutatom be a 2. táblázatban.

MDM/vízelegy (V/V%)

Relatív sűrűség

Relatív

[g/cm3]

permittivitás

10

0,993 ± 0,001

20

0,987 ± 0,001

70,2 ± 0,1

30

0,979 ± 0,001

64,6 ± 0,8

40

0,971 ± 0,001

59,0 ± 0,7

50

0,960 ± 0,001

53,5 ± 0,9

60

0,949 ± 0,001

47,9 ± 0,4

100

0,871 ± 0,001

2. táblázat Az MDM/víz elegyek relatív sűrűség és relatív permittivitás értékei.
A sűrűségérték meghatározására egyrészt azért van szükség, hogy bármely
térfogatos összeméréssel készített MDM/víz elegy MDM tartalmát könnyen ki lehessen
fejezni tömegszázalékban is. Ez például szükséges a vizes közegre történő
hagyományos extrapolációs eljárásnál, ahol a mért psKa értékeket ábrázoljuk az oldat
tömegszázalékban kifejezett szerves oldószertartalmának (Rm/m%) függvényében.
Másrészt megkönnyíti az MDM/víz elegyekben a víztartalom kiszámítását a YasudaShedlovsky extrapolációs módszer során.
Az MDM/víz elegyek relatív permittivitásait pedig extrapolációs eljárásokhoz,
többek között a Yasuda-Shedlovsky extrapolációhoz használjuk.
Az egyéb V/V%-ú MDM/víz elegyek sűrűségeit és relatív permittivitásait
interpolálással, vagy extrapolálással számíthatjuk.
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MDM/víz elegyek relatív sűrűségei
y= 0,9975-0,0339x-0,1272x^2+0,196x^3-0,2555x^4+0,0941x^5
1,00

Relatív sűrűség [ g/cm3 ]

0,98

0,96

0,94

0,92

0,90

0,88

0,86
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,8

1,0

MDM tartalom [ V/V% X 100 ]

10. ábra Az MDM/víz elegyek relatív sűrűségei.

MDM/víz elegyek dielektromos állandói
y = 75,75 - 5,57 x
R = 0,999
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11. ábra Az MDM/víz elegyek relatív permittivitásai.
A 10. és 11. ábrán feltüntetett egyenletek segítségével bármely összetételű MDM/víz
elegy relatív sűrűsége illetve relatív permittivitása kiszámítható.
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5.1.3 Az MDM/víz oldószerelegyek stabilitásának vizsgálata
Ismeretes, hogy az acetonitril lúgos közegben bomlik, és a bomlása során
ammónia keletkezik. Az 1,4-dioxán pedig normál laboratóriumi körülmények között is
peroxidok képződése mellett lassan bomlik. Az említett okok miatt kiegészítő
vizsgálatokat folytattunk a frissen készített 20 és 60 % MDM/víz elegyek stabilitására
vonatkozólag. Az elkészített oldatoknak felvettük az UV spektrumaikat és
meghatároztuk a relatív permittivitásukat. Ezután mindkét oldatot két részre osztottuk.
Az oldatok egyik részét sötét, hűvös helyre (hűtőszekrénybe) tettük, másik részüket
pedig normál laboratóriumi körülmények között, kb. 25 ºC-os hőmérsékleten tároltuk. 1
hét elteltével újra megvizsgáltuk az oldatokat. Sem az UV spektrumaikban nem
tapasztaltunk változást, sem pedig a relatív permittivitás értékekben nem találtunk
eltérést (3. táblázat).

MDM/víz
elegy (V/V%)

Relatív permittivitás
1. nap

7. nap
sötét,

laborban

hűvös helyen
20

70,2 ± 0,1

70,2 ± 0,3

70,4 ± 0,3

60

47,9 ± 0,4

48,1 ± 0,5

47,8 ± 0,6

3. táblázat Az MDM/víz elegy stabilitásának vizsgálata során mért relatív permittivitások.
Az MDM/víz elegyek esetleges peroxid és ammónia szennyezését az Európai és
a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben egyaránt megtalálható szennyezésvizsgálati előirat
alapján is megvizsgáltuk, amellyel megerősítettük, hogy az oldatok 1 hét tárolás után
sem tartalmaznak kimutatható peroxid szennyezést.
A pKa meghatározáshoz frissen készített MDM/víz elegy használata javasolt,
azonban a fenti vizsgálatok azt támasztják alá, hogy az MDM/víz elegyek legalább 1
hétig eltarthatók anélkül, hogy minőségükben észlelhető változás bekövetkezne.

47

5.1.4 Szolvatáció modellezése MDM/víz elegyekben
A

vízben

rosszul

oldódó

vegyületek

pKa

méréséhez

kiválasztott

új

oldószerrendszerben nem ismertek a szolvatációs viszonyok, és elméleti szempontból is
érdekes kérdés, hogy milyen kölcsönhatások alakulhatnak ki egy négy komponensből
(metanol, 1,4-dioxán, acetonitril és víz) álló oldószerelegyben. Ezért tűztük ki célul az
MDM/víz elegyben történő szolvatáció tanulmányozását, melyre Dr. Nagy Péter
egyetemi tanárral (The University of Toledo, Department of Medicinal and Biological
Chemistry and the Center for Drug Design and Development, Toledo, USA)
együttműködésben került sor, aki az elméleti számításokat az Ohio Supercomputer
Center-ben végezte.
A MDM/víz elegyben történő szolvatációt a számítási kapacitások korlátai miatt
egy hipotetikus, „lecsupaszított” fluorokinolon molekulán vizsgáltuk. A kiválasztott
modellvegyület (12. ábra) viszonylag egyszerű szerkezetű, ugyanakkor poláris és
apoláris résszel is rendelkezik, és megtalálható benne néhány, a gyógyszervegyületek
körében gyakran előforduló funkciós csoport is.
CH3

CH3

N

N

H3C

F

COOH
O

12. ábra A modellvegyület szerkezete.
Először a modellvegyület geometriájának optimálására ab initio számításokat
végeztünk. Ezután Monte Carlo szimulációval (BOSS 3.6 software) tanulmányoztuk a
20 és 40 % MDM/víz elegyben az egyes oldószerek közötti, valamint az egyes
oldószerkomponensek és a modellvegyület között fellépő kölcsönhatásokat, ezenkívül
kölcsönhatási energiákat is számítottunk.
A következőkben az elméleti számítások részleteitől eltekintve, csupán a kapott
legfontosabb és legérdekesebb eredményeket fogom bemutatni.
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A 20 % MDM/víz elegyet megközelítőleg azzal a rendszerrel lehet modellezni,
amelyben 407 db víz molekula, 15 db metanol molekula, 7 db 1,4-dioxán molekula és
12 db acetonitril molekula helyezkedik el. Ebbe a rendszerbe helyezzük bele a
modellvegyületet.
A 7 db dioxánból az oldott anyag közelében kialakul egy 3 dioxán molekulából
álló egység (trimer), amely szoros „V” alakot vesz fel, így a víz molekulák kiszorulnak
a dioxán közül. A modellvegyület fluor és dimetilamino szubsztituense néz a dioxán
trimer felé, míg a -C=O és a -COOH csoportja jól hidratálódik H-hidak képződése
közben. A metanol főként a vizes részben helyezkedik el, azonban 1-1 metanol
molekula időnként közel kerül a vegyülethez, és ilyenkor H-hidat képez a
modellvegyület karboxil csoportjával. Az acetonitril molekulák általában távol vannak
az oldott anyagtól (13. ábra). A 13. és 14. ábrán egy-egy kiragadott pillanatfelvétel
látható 20 és 40 % MDM/víz elegyben. Az ábrákon sárgával a víz molekulákat, kékkel a
metanol molekulákat, rózsaszínnel az 1,4-dioxán molekulákat, zölddel pedig az
acetonitril molekulákat jelöltem, míg pirossal a modellvegyületet ábrázoltam.

13. ábra Szolvatációs modell részlete 20 % MDM/víz elegyben.
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A 40 % MDM/víz elegyben a fluorokinolon molekula szolvatációjának
modellezésére pedig azt a rendszert találtuk alkalmasnak, amelyben 300 db víz
molekula, 36 db metanol molekula, 12 db 1,4-dioxán molekula és 12 db acetonitril
molekula helyezkedik el (14. ábra).
40 % MDM/víz elegy alkalmazása esetén az oldott anyag mindkét oldalán egyegy stabil, 3-4 dioxán molekulából álló vízmentes dioxán agglomerátum képződik
(trimer vagy tetramer), melyekhez lazábban még további 1-2 dioxán molekula
kapcsolódik . A modellvegyület -C=O és -COOH csoportja ebben a modellben is főként
vízzel szolvatálódik. Több esetben 2 metanol molekula is közel kerül a vegyülethez,
melyek H-hidat létesítenek a –C=O és –COOH csoporttal, míg a többi metanol
molekula a vizes fázisban található főként monomer, ritkábban dimer formában. Az
acetonitril távol van az oldott anyagtól, és időnként dimer vagy trimer formában fordul
elő.

14. ábra Szolvatációs modell részlete 40 % MDM/víz elegyben.
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Összefoglalva, az elméleti számításokból levonható következtetések az alábbiak:
(1) A dioxán bizonyult a legfontosabb szerves oldószerkomponensnek. A dioxánból az
oldott anyag egyik (20 % MDM/ víz elegy) vagy mindkét (40 % MDM/víz elegy)
oldalán egy vízmentes dioxán agglomerátum (általában trimer) képződik.
(2) A dioxán stabil kölcsönhatást alakít ki a modellvegyülettel, ez elsősorban
diszperziós kölcsönhatásoknak köszönhető.
(3) A modellvegyület poláris része jól hidratálódik.
(4) A metanol és az acetonitril a modellben nem mutatott stabil és erős kölcsönhatást az
oldott anyaggal, szerepüket Monte Carlo szimulációval nem lehetett egyértelműen
bizonyítani.

5.1.5 pKa meghatározás MDM/víz elegyben, a modellanyagok vizsgálata
5.1.5.1 Savak, bázisok és amfoter molekulák látszólagos savi disszociációs
állandóinak meghatározása MDM/víz elegyben
Az MDM/víz elegyben történő pKa meghatározáshoz kiválasztott 50 vegyületet
2 csoportra osztottuk.
Az 1. csoport azt a 30 vegyületet tartalmazza, melyek pKa értéke vizes közegben
is meghatározható potenciometriás (a minta legalább 0,5 mM-os koncentrációban
oldódik a teljes titrálási tartományban), vagy spektrofotometriás ( a minta legalább 5
μM-os koncentrációban oldódik a teljes titrálási tartományban és UV spektruma pH
függést mutat) módszerrel. Ezt a 30 molekulát használtuk fel arra a célra, hogy
kiválasszuk azt az optimális extrapolációs eljárást, mellyel a lehető legjobb, vizes
közegben érvényes disszociációs állandót kapjuk, valamint, hogy értékeljük az
MDM/víz elegyben történő pKa becslés pontosságát. Összehasonlításként vizes
közegben is meghatároztuk ennek a 30 tesztvegyületnek a pontos pKa értékét.
A 2. csoport ezzel szemben 20, vízben gyakorlatilag nem oldódó vegyületet
tartalmaz, melyek pKa értéke vizes közegben nem mérhető, ugyanakkor kiválóan
alkalmasak metanol/víz elegyben történő psKa meghatározásra és extrapolációval vizes
pKa értékük megfelelő pontossággal becsülhető. E 20 vegyület segítségével
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tanulmányozni lehet az új, MDM/víz oldószerrendszer alkalmazásának előnyeit és
korlátait a metanol/víz rendszerhez képest.
A

vizsgált

mintákat

úgy

választottuk,

hogy

képviseljék

a

gyógyszermolekulákban leggyakrabban előforduló sav/bázis funkciós csoportokat. Ide
tartozik a karboxil csoport, fenol, enol, szulfonamid, alifás aminok és heteroaromás
nitrogének. A másik velük szemben támasztott követelmény pedig az volt, hogy pKa
értékeik széles pKa tartományt fedjenek le. A vegyületek pKa értéke 1,6 és 11,5 között
változott. A modellvegyületek sav/bázis funkciós csoportjait a 15. ábrán soroltam fel.

1. csoport
Savak:

Bázisok:

vegyület

savi/bázikus funkciós csoport

4-klórfenol

fenol

4-nitrofenol

fenol

4-hidroxi-benzoesav

aromás karboxil és fenol

Acetilszalicilsav

aromás karboxil

Benzoesav

aromás karboxil

Szalicilsav

aromás karboxil

Klórtalidon

szulfonsavamid

Teofillin

purin

Warfarin

enol

Mexiletin

alifás primer amin

Atenolol

alifás szekunder amin

Efedrin

alifás szekunder amin

Ketamin

alifás szekunder amin

Aminofenazon

alifás tercier amin

Lidokain

alifás tercier amin

Szelegilin

alifás tercier amin

Kodein

aliciklusos tercier amin (piperidin)

Prokainamid

alifás terc. amin és aromás pr. amin

Prokain

alifás terc. amin és aromás pr. amin

Tetrakain

alif. terc. és szubszt. ar. pr. amin

Benzokain

aromás primer amin
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Amfoterek:

2. csoport
Savak:

Bázisok:

Amfoterek:

Buspiron

aliciklusos tercier amin és aromás N

Kinin

aliciklusos tercier amin és aromás N

Pilokarpin

aromás N (imidazol)

Papaverin

aromás N (izokinolin)

4-aminoszalicilsav

aromás karboxil és aromás pr. amin

Ampicillin

karboxil és primer amin

Cefalexin

karboxil és primer amin

Szulfadimidin

szulfonamid és aromás primer amin

Szulfamerazin

szulfonamid és aromás primer amin

vegyület

savi/bázikus funkciós csoport

Ibuprofen

aromás karboxil

Naproxen

aromás karboxil

Furoszemid

aromás karboxil és szulfonamid

Hidroklorotiazid

szulfonamid

Nitrofurantoin

imidazolidin-dion

Fenilbutazon

CH sav

Szertralin

alifás szekunder amin

Klórpromazin

alifás tercier amin

Imipramin

alifás tercier amin

Verapamil

alifás tercier amin

Difenoxilát

aliciklusos tercier amin (piperidin)

Haloperidol

aliciklusos tercier amin (piperidin)

Prazozin

aliciklusos tercier amin (piperazin)

Metronidazol

aromás N (imidazol)

Diazepám

=N-

Amodiaquin

fenol és tercier amin és aromás N

Kliokinol

fenol és aromás N (kinolin)

Ciprofloxacin

karboxil és aliciklusos tercier amin
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Ofloxacin

karboxil és aliciklusos tercier amin

Nitrazepám

laktám és =N-

15. ábra A modellvegyületek osztályozása. 1. csoport: vízben oldódó vegyületek, 2.
csoport: vízben nem oldódó vegyületek.
A modellvegyületek látszólagos disszociációs értékeit 15-56 m/m% MDM/víz
elegyekben határoztuk meg potenciometriás vagy UV/pH titrálással. A potenciometriás
titrálások során legalább három különböző tömegszázalékú MDM/víz elegyben és
minimum három párhuzamos mérésből számítottuk a psKa értékeket. Tipikus
potenciometriás titrálási görbék láthatók a 16. ábrán, ahol a pilokarpin hidroklorid psKa
értékeit nyolc különböző tömegszázalékú MDM/víz elegyben mértük.
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16. ábra A pilokarpin potenciometriás titrálási görbéi MDM/víz elegyekben.
Az UV/pH titrálásokat szintén legalább három különböző tömegszázalékú
MDM/víz elegyben végeztük és minimum három párhuzamos mérésből számítottuk a
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psKa értékeket. A 17. ábra szemlélteti a benzokain 20 % MDM/víz elegyben történt
UV/pH titrálása során 200 és 700 nm között rögzített spektrumait.
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17. ábra A benzokain UV/pH titrálása 20 % MDM/víz elegyben.
A 4. táblázat reprezentatív jelleggel foglalja össze 3-3 sav, bázis és amfoter
molekula különböző koncentrációjú MDM/víz elegyekben mért psKa értékeit. Az
MDM/víz elegyek relatív permittivitása alacsonyabb, mint a vízé, ez pedig hatással van
a vegyületek ionizációjára. Az alacsonyabb relatív permittivitású közegben a molekulák
disszociációja visszaszorul, ezért a vegyületek saverőssége, vagy bázicitása lecsökken.
Ennek köszönhetően a savak psKa értéke magasabb, míg a bázisok psKa értéke
alacsonyabb lesz a vizes közegben mérhető pKa értéknél. Az MDM/víz elegyben
végzett

potenciometriás

és

spektrofotometriás

pKa

meghatározások

jól

reprodukálhatóak. Ezt bizonyítja, hogy a három párhuzamos mérésből számított psKa
értékek standard deviációja 0,01 és 0,08 között változott, az átlagos szórásérték abszolút
értéke pedig 0,02-nak adódott.
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Savak:
Furoszemid
R
psKa1
(m/m%)
16,3
3,98
24,4
4,19
32,5
4,34
39,9
4,54
46,9
4,75
Bázisok:
Buspiron
R
(m/m%)
15,2
23,3
28,6
36,2
44,5

psKa2
10,57
10,87
11,09
11,36
11,56

psKa1

psKa2

1,53
1,43
1,34
1,23
1,17

7,33
7,20
7,20
7,12
7,06

Warfarin
R
(m/m%)
15,3
23,4
29,0
36,6
44,8

Nitrofurantoin
R
psKa
(m/m%)
17,6
7,05
25,4
7,16
36,6
7,33
43,4
7,46
48,8
7,58

psKa
5,17
5,35
5,46
5,61
5,85

Prokainamid
R
psKa1
(m/m%)
16,3
2,65
24,4
2,50
32,3
2,42
39,7
2,30
46,8
2,25

psKa2
9,00
8,94
8,96
8,93
8,89

Kinin
R
(m/m%)
16,6
24,6
33,0
40,3
47,1

psKa1

psKa2

4,08
3,90
3,76
3,66
3,58

8,49
8,48
8,50
8,49
8,49

Amfoter vegyületek:
Nitrazepám
R
psKa1 psKa2
(m/m%)
16,3
2,61 10,42
24,4
2,42 10,49
32,3
2,29 10,61
39,7
2,14 10,73
46,8
2,05 10,85

Ampicillin
Amodiaquin
R
psKa1
psKa2 R
psKa1
psKa2 psKa3
(m/m%)
(m/m%)
15,6
3,10
6,90
16,8
7,14
8,08 11,62
21,5
3,15
6,81
24,8
6,96
8,11 11.74
28,3
3,31
6,75
35,8
6,94
8,13 11,94
32,6
3,52
6,84
42,8
6,85
8,13 12,12
39,9
3,64
6,81
48,6
6,76
8,13 12,28
48,1
3,81
6,75
4. táblázat Néhány modellvegyület látszólagos savi disszociációs értéke MDM/víz
elegyekben.

5.1.5.2 Az MDM/víz elegyből történő extrapoláció módszerei és értékelésük
Az MDM/víz elegyekben mért psKa értékekből a vizes pKa értéket extrapolációval
kaptuk. Az MDM/víz oldószerrendszerben legjobban használható extrapolációs eljárást
három, a kísérleti részben részletesen leírt extrapolációs módszer (R(m/m%), ε, és YS)
összehasonlítása során választottuk ki. Az eredményeket az 5. táblázatban tüntettem fel.

56

Vegyület

pKa

Módszer

MDM-víz elegyből extrapolált
Vízben mért

R(m/m%)

ε

YS

UV/pH

3,61 ± 0,01

3,27 ± 0,04

3,38 ± 0,05

3,49 ± 0,02

Pot.

9,24 ± 0,01

8,85 ± 0,03

8,95 ± 0,04

9,12 ± 0,05

UV/pH

4,32 ± 0,01

4,14 ± 0,05

4,28 ± 0,06

4,43 ± 0,03

8,94 ± 0,01

8,66 ± 0,02

8,80 ± 0,02

8,95 ± 0,03

UV/pH

6,91 ± 0,01

6,68 ± 0,01

6,77 ± 0,02

6,85 ± 0,01

Acetilszalicilsav

Pot.

3,38 ± 0,01

3,37 ± 0,04

3,46 ± 0,03

3,66 ± 0,07

Ampicillin

Pot.

2,55 ± 0,01

2,68 ± 0,05

2,76 ± 0,05

2,87 ± 0,05

Benzoesav

Pot.

3,99 ± 0,01

3,87 ± 0,02

3,95 ± 0,02

4,07 ± 0,06

Cefalexin

Pot.

2,53 ± 0,02

2,43 ± 0,03

2,57 ± 0,03

2,66 ± 0,05

Klórtalidon

UV/pH

9,04 ± 0,01

8,81 ± 0,02

8,91 ± 0,03

9,08 ± 0,02

Szalicilsav

Pot.

2,79 ± 0,01

2,54 ± 0,05

2,65 ± 0,05

2,74 ± 0,04

Szulfadimidin

UV/pH

7,49 ± 0,01

7,25 ± 0,03

7,33 ± 0,03

7,41 ± 0,01

Szulfamerazin

UV/pH

6,80 ± 0,01

6,63 ± 0,02

6,73 ± 0,02

6,82 ± 0,01

Teofillin

UV/pH

8,52 ± 0,01

8,13 ± 0,03

8,17 ± 0,03

8,22 ± 0,01

Warfarin

UV/pH

5,01 ± 0,01

4,82 ± 0,02

4,91 ± 0,03

4,98 ± 0,02

4-aminoszalicilsav

UV/pH

1,85 ± 0,01

1,85 ± 0,02

1,82 ± 0,03

1,74 ± 0,02

Aminofenazon

UV/pH

5,03 ± 0,01

5,18 ± 0,01

5,08 ± 0,05

5,06 ± 0,02

Ampicillin

Pot.

7,14 ± 0,01

6,88 ± 0,05

6,90 ± 0,05

6,82 ± 0,06

Atenolol

Pot.

9,48 ± 0,01

9,48 ± 0,08

9,47 ± 0,07

9,44 ± 0,01

Benzokain

UV/pH

2,49 ± 0,01

2,59 ± 0,09

2,48 ± 0,05

2,47± 0,02

Buspiron

UV/pH

1,64 ± 0,01

1,71 ± 0,02

1,67 ± 0,02

1,57 ± 0,03

7,57 ± 0,02

7,43 ± 0,02

7,40 ± 0,02

7,33 ± 0,03

Pot.

7,14 ± 0,02

6,96 ± 0,05

7,01 ± 0,05

6,91 ± 0,07

Efedrin

UV/pH

9,56 ± 0,03

9,59 ± 0,06

9,57 ± 0,02

9,54 ± 0,01

Ketamin

Pot.

7,49 ± 0,01

7,49 ± 0,01

7,39 ± 0,01

7,38 ± 0,02

UV/pH

4,41 ± 0,01

4,32 ± 0,03

4,26 ± 0,03

4,14 ± 0,05

Savi funkciók
4-aminoszalicilsav
4-klórfenol
4-hidroxi-benzoesav
4-nitrofenol

Bázikus funkciók

Cefalexin

Kinin
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8,58 ± 0,01

8,48 ± 0,01

8,48 ± 0,01

8,45 ± 0,01

Kodein

Pot.

7,90 ± 0,01

7,97 ± 0,02

7,86 ± 0,01

7,83 ± 0,01

Lidokain

Pot.

7,95 ± 0,01

8,05 ± 0,04

7,93 ± 0,02

7,91 ± 0,02

Mexiletin

Pot.

9,10 ± 0,01

9,03 ± 0,03

8,97 ± 0,04

9,09 ± 0,04

Papaverin

UV/pH

6,47 ± 0,01

6,32 ± 0,02

6,27 ± 0,01

6,17 ± 0,03

Pilokarpin

Pot.

7,06 ± 0,01

7,02 ± 0,24

6,90 ± 0,03

6,90 ± 0,02

UV/pH

2,28 ± 0,08

2,26 ± 0,13

2,20 ± 0,13

2,10 ± 0,12

9,02 ± 0,01

8,85 ± 0,02

8,81 ± 0,02

8,74 ± 0,02

2,83 ± 0,04

2,84 ± 0,03

2,80 ± 0,02

2,69 ± 0,04

9,25 ± 0,01

9,04 ± 0,02

9,03 ± 0,02

8,99 ± 0,02

Pot.

7,44 ± 0,01

7,55 ± 0,26

7,43 ± 0,03

7,40 ± 0,02

Szulfadimidin

UV/pH

2,37 ± 0,01

2,40 ± 0,02

2,35 ± 0,02

2,24 ± 0,02

Szulfamerazin

UV/pH

2,22 ± 0,01

2,25 ± 0,01

2,18 ± 0,01

2,08 ± 0,03

Tetrakain

UV/pH

2,24 ± 0,02

2,43 ± 0,12

2,30 ± 0,11

2,24 ± 0,01

Pot.

8,48 ± 0,01

8,44 ± 0,01

8,38 ± 0,02

8,36 ± 0,01

Prokain
Prokainamid

UV/pH

Szelegilin

5. táblázat A tesztvegyületek (1. csoport) vízben mért és vízre extrapolált pKa értékei.

Az eredmények azt mutatják, hogy mindhárom extrapolációs módszer megfelelő
pontosságú

vizes

pKa

értékeket

szolgáltat

mind

potenciometriás,

mind

pedig

spektrofotometriás technika alkalmazása mellett. A vízre extrapolált értékek kiváló egyezést
mutattak a vízben mért pKa értékekkel. A 30 tesztvegyületre az átlagos eltérések ( Δ pK a =
Σ pK a ( extrapolált ) − pK a( mért )
n

) a következőknek adódtak: 0,14 (Rm/m%); 0,11 (ε) és 0,13 (YS).

95 %-os valószínűségi szinten elvégzett kétmintás t-próba is bizonyítja, hogy nincs
szignifikáns eltérés a három extrapolációs eljárás között. Ha azonban csak a savi funkciós
csoportokat vesszük figyelembe, akkor a hagyományos módszer (Rm/m%) valamivel
gyengébbnek mutatkozik. Savi funkciós csoportok vizsgálata esetén, ugyanis a következő
Δ pK a értékeket kaptuk: 0,22 (Rm/m%); 0,14 (ε) és 0,12 (YS). Másrészt viszont, amíg a bázikus

funkciós csoportokra a hagyományos és az ε extrapoláció egyformán jó eredményeket
szolgáltat (a Δ pK a érték mindkét esetben 0,09), addig a Yasuda-Shedlovsky extrapolációnál
ez az érték 0,13. Megfigyelhető az is, hogy az aminofenazon és a tetrakain kivételével a
Yasuda-Shedlovsky extrapoláció alábecsüli a bázikus funkciós csoportok bázicitását.
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A fenti eredmények tükrében végül a Yasuda-Shedlovsky extrapolációt választottuk ki
a vegyületek MDM/víz oldószerrendszerben történő pKa becslésére, mivel ez a legelterjedtebb
és legelfogadottabb módszer metanol/víz elegyben és más szerves oldószer/víz elegyben
történő pKa meghatározás esetében is.

5.1.5.3 Vízben nem oldódó vegyületek pKa meghatározása az új oldószerrendszerben

A 2. csoportba tartozó, vízben nem oldódó modellvegyületek MDM/víz elegyben
mért, és vizes közegre vonatkozó pKa értékeinek becslését már a Yasuda-Shedlovsky
extrapolációval végeztük. Az eredményeket a metanol/víz elegyből szintén YasudaShedlovsky extrapolációval kapott értékekhez hasonlítottuk (6. táblázat).

Vegyület

pKa(extr)

pKa(extr)

∆

Módszer

MDM-víz

MeOH-víz

elegyből

elegyből

Amodiaquin

11,40 ± 0,02

11,49 ± 0,05

-0,09

UV/pH

Ciprofloxacin

6,42 ± 0,01

6,28 ± 0,02

0,14

UV/pH

Fenilbutazon

4,34 ± 0,01

4,34 ± 0,02

0,00

UV/pH

Furoszemid

3,76 ± 0,02

3,60 ± 0,02

0,16

UV/pH

10,32 ± 0,04

10,15 ± 0,05

0,17

8,74 ± 0,01

8,76 ± 0,04

-0,02

9,86 ± 0,06

9,87 ± 0,02

-0,01

Ibuprofen

4,42 ± 0,08

4,45 ± 0,04

-0,03

Pot.

Kliokinol

7,52 ± 0,03

7,86 ± 0,15

0,34

UV/pH

Naproxen

4,38 ± 0,03

4,16 ± 0,02

0,22

Pot.

Nitrazepám

10,26 ± 0,01

10,49 ± 0,06

-0,23

UV/pH

Nitrofurantoin

6,87 ± 0,01

7,05 ± 0,02

-0,18

UV/pH

Ofloxacin

6,22 ± 0,05

6,15 ± 0,04

0,07

UV/pH

Savi funkciók

Hidroklorotiazid

59

UV/pH

Bázikus funkciók
Amodiaquin

7,16 ± 0,05

7,37 ± 0,08

-0,21

UV/pH

8,05 ± 0,01

8,24 ± 0,09

-0,19

Ciprofloxacin

8,29 ± 0,04

8,56 ± 0,05

-0,27

UV/pH

Diazepám

3,12 ± 0,04

3,41 ± 0,02

-0,29

UV/pH

Difenoxilát

6,75 ± 0,01

6,59 ± 0,02

0,16

Pot.

Haloperidol

8,55 ± 0,01

8,65 ± 0,01

-0,10

Pot.

Imipramin

9,26 ± 0,01

9,56 ± 0,06

-0,30

Pot.

Kliokinol

2,49 ± 0,07

2,61 ± 0,06

-0,12

UV/pH

Klórpromazin

9,10 ± 0,02

9,20 ± 0,01

-0,10

Pot.

Metronidazol

2,43 ± 0,03

2,50 ± 0,04

-0,07

UV/pH

Nitrazepám

2,69 ± 0,04

2,99 ± 0,16

-0,30

UV/pH

Ofloxacin

7,81 ± 0,08

8,19 ± 0,06

-0,38

UV/pH

Prazozin

6,76 ± 0,02

7,12 ± 0,03

-0,36

UV/pH

Szertralin

9,07 ± 0,02

9,16 ± 0,01

-0,09

Pot.

Verapamil

8,63 ± 0,03

8,72 ± 0,01

-0,09

Pot.

6. táblázat Vízben nem oldódó vegyületek (2. csoport) vízre extrapolált pKa értékei.

Szerves oldószer/víz elegyből (pl. metanol/víz elegyből) történő Yasuda-Shedlovsky
extrapoláció során lineáris korreláció áll fenn a psKa + log[H2O] érték és az oldószerelegy
relatív permittivitásának reciproka (1/ε) között abban az esetben, ha az oldószerelegy relatív
permittivitásának értéke 50 feletti. 50 alatti relatív permittivitás esetén gyakran a YasudaShedlovsky egyenes elhajlása következik be. MDM/víz elegyben ez az érték kb. az 55 m/m%ú szerves oldószertartalmú elegy relatív permittivitásának felel meg. Vizsgálataink során
megállapítottuk, hogy a Yasuda-Shedlovsky egyenes linearitása 55 m/m% MDM tartalomig
biztosan fennáll. Ezt támasztja alá a 18. és 19. ábra is, amely néhány savi és bázikus funkciós
csoport Yasuda-Shedlovsky egyenesét ábrázolja a teljes vizsgálati intervallumban (1/ε: 0,0130,020). A 7. táblázat az 50 modellvegyület Yasuda-Shedlovsky egyenletének (psKa +
log[H2O] = a/ε + b) paramétereit összegzi.
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Savak
14
13
12

psKa + log[H2O]

11
hidroklorotiazid (szulfonamid)

10

4-hidroxi-benzoesav (fenol)

9

4-hidroxi-benzoesav (karboxil)

8

furoszemid (karboxil)

7
6
5
0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020
1/ε

18. ábra Yasuda-Shedlovsky egyenesek savi funkciós csoportok esetén.

Bázisok
12
11
10
9
imipramin (alifás tercier amin)

psKa + log[H2O]

8

buspiron (aliciklusos tercier amin)

7

pilokarpin (aromás N)

6

szulfamerazin (aromás primer amin)

5

buspiron (aromás N)

4
3
2
0,013

0,015
0,014

0,017
0,016

0,019
0,018

0,020

1/ε

19. ábra Yasuda-Shedlovsky egyenesek bázikus funkciós csoportok esetén.
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Vegyület

R

(m/m%)

a

b

r2

tartomány
Savak
4-klórfenol

14-56

143,5

9,037

0,971

4-hidroxi-benzoesav

16-48

184,0

3,821

0,994

178,0

8,416

0,992

4-nitrofenol

17-49

92,2

7,417

0,999

Acetilszalicilsav

15-52

165,0

3,241

0,970

Benzoesav

5-56

183,7

3,406

0,986

Fenilbutazon

15-45

102,3

4,777

0,996

Furoszemid

16-47

114,7

4,038

0,993

162,9

9,980

0,985

182,5

8,152

0,999

192,9

9,134

0,985

Hidroklorotiazid

16-49

Ibuprofen

16-49

183,0

3,793

0,977

Klórtalidon

16-49

172,2

8,613

0,997

Naproxen

15-49

179,8

3,817

0,992

Nitrofurantoin

17-49

60,4

7,833

0,996

Szalicilsav

15-49

104,0

3,186

0,973

Teofillin

16-49

48,0

9,350

0,984

Warfarin

15-45

103,9

5,395

0,994

Aminofenazon

17-46

-145,3

8,664

0,992

Atenolol

16-43

-60,4

11,957

0,962

Benzokain

16-42

-194,5

6,706

0,986

Buspiron

15-45

-129,5

4,976

0,984

-102,0

10,379

0,976

Bázisok

Diazepám

15-45

-180,6

7,181

0,987

Difenoxilát

38-53

-71,8

9,396

0,966

Efedrin

17-47

-66,6

12,140

0,995
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Haloperidol

34-53

-52,6

10,988

0,947

Imipramin

23-50

-108,6

12,386

0,997

Ketamin

16-44

-126,5

10,742

0,985

Kinin

16-48

-151,1

7,817

0,981

-44,3

10,762

0,994

Klórpromazin

16-53

- 94,7

12,052

0,989

Kodein

16-44

-111,5

10,998

0,989

Lidokain

16-44

-120,8

11,202

0,999

Metronidazol

15-45

-129,7

5,832

0,989

Mexiletin

16-43

-71,3

11,748

0,878

Papaverin

17-44

-144,8

9,760

0,993

Pilokarpin

16-53

-107,7

10,015

0,983

Prazozin

17-49

-38,3

8,997

0,952

Prokain

16-47

-167,7

6,020

0,990

-98,5

11,743

0,992

Prokainamid

16-47

-130,5

6,111

0,983

-65,5

11,569

0,980

Szelegilin

16-43

-138,2

10,912

0,994

Szertralin

26-56

-59,0

11,594

0,918

Tetrakain

15-42

-260,2

7,321

0,998

15-41

-83,5

11,169

0,995

16-53

-93,4

11,567

0,986

15-45

-112,7

4,929

0,995

151,4

3,291

0,997

-112,8

10,344

0,963

(bázis)

-35,7

10,249

0,983

(sav)

87,4

12,020

0,990

106,1

3,253

0,946

-66,7

9,450

0,883

147,5

2,542

0,983

-73,0

9,630

0,931

Verapamil

Amfoterek
4-aminoszalicilsav

(bázis)
(sav)

Amodiaquin

Ampicillin

(bázis)

(sav)

16-49

15-49

(bázis)
Cefalexin

(sav)

15-49

(bázis)
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Ciprofloxacin

(sav)

16-48

(bázis)
Kliokinol

(bázis)

15-55

(sav)
Nitrazepám

(bázis)

16-47

(sav)
Ofloxacin

(sav)

15-45

(bázis)
Szulfadimidin

(bázis)

14-45

(sav)
Szulfamerazin

(bázis)

15-45

(sav)

126,4

6,552

0,999

-55,3

10,780

0,997

-231,0

7,185

0,980

111,8

7,839

0,976

-163,7

6,521

0,988

48,2

11,385

0,984

123,8

6,376

0,961

-128,6

11,383

0,995

-157,8

6,008

0,997

115,3

7,681

0,999

-152,3

5,769

0,992

133,5

6,861

0,998

7. táblázat A Yasuda-Shedlovsky egyenletek (psKa + log[H2O] = a/ε + b) paraméterei.
Mind a 18. és 19. ábrából, mind pedig a 7. táblázatból látható, hogy a savi funkciós
csoportok pozitív meredekségű egyeneseket adnak, míg a bázikus funkciós csoportok YasudaShedlovsky egyeneseinek meredeksége negatív. Az egyenletek linearitását a regressziós
koefficienssel (r2) jellemezhetjük. Az átlagos r2 érték 0,980, és a regressziós koefficiens értéke
mindössze két vegyületnél volt 0,9 alatti (mexiletin: r2 = 0,878 és ampicillin (-NH2-): r2 =
0,883).
A Yasuda-Shedlovsky egyenesek meredekségének elemzése lehetőséget nyújt az
MDM/víz elegyben a szolvatációs hatások tanulmányozására. Ez a paraméter ugyanis a
metanol/víz elegyben tapasztaltakhoz hasonlóan, MDM/víz elegyben is nagymértékben függ a
vizsgált vegyület kémiai szerkezetétől [47]. A lineáris egyenlet meredeksége fordítottan
arányos a szolvatált molekula átlagos ionátmérőjével. A hasonló molekulatömegű és azonos
ionizálható funkciós csoporttal rendelkező vegyületek Yasuda-Shedlovsky egyenleteinek
meredekségei egymáshoz közel álló értékek (pl. ibuprofen és naproxen, klórpromazin és
imipramin), míg a különböző funkciós csoportok (pl. karboxil vs. fenol, alifás amin vs.
aromás amin) észrevehetően eltérő meredekségűek. Érdemes még összehasonlítani az
MDM/víz, illetve metanol/víz elegyben kapott meredekségeket egy adott molekula esetén.
Erre ad lehetőséget a négy, bázikus karakterű molekulát tartalmazó 8. táblázat.
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Vegyület

b (MDM/víz elegy)

b (MeOH/víz)

haloperidol

- 52,6

- 169,0

efedrin

- 66,6

- 159,5

mexiletin

- 71,3

- 141,7

papaverin

- 144,8

- 183,1

8. táblázat Yasuda-Shedlovsky egyenletek meredekségei MDM/víz és metanol/víz elegyben.
Az MDM/víz elegyben kapott jelentősen alacsonyabb értékek a szolvatált molekula
nagyobb ionátmérőjét jelzik, mely az 1,4-dioxánnak a molekula apoláris részének
szolvatációjában betöltött elsődleges szerepével magyarázható.
Az oldószerelegyben történő pKa meghatározás során mindig annál a lehető
legalacsonyabb szerves oldószertartalomnál kell kezdeni a mérést, ahol a potenciometriás
vagy az UV/pH titrálás teljes tartományában a minta oldott állapotban van. Munkánk során
négy vegyület kivételével valamennyi minta psKa értéke meghatározható volt alacsony szerves
oldószertartalmú (15-16 m/m%) MDM/víz elegyben is. A difenoxilát, a haloperidol, az
imipramin és a szertralin psKa értékeit azonban csak magasabb MDM-tartalomnál lehetett
mérni, mivel alacsonyabb MDM-tartalomnál a potenciometriás titrálásuk során anyagkiválás
történt. Meg kell azonban jegyezni, hogy az MDM/víz elegyben még így is lényegesen
alacsonyabb szerves oldószeraránynál nyílt lehetőség a psKa értékeik mérésére, mint
metanol/víz elegyben.
Az MDM/víz elegy alkalmazása növeli a vízben nem oldódó vegyületek
oldékonyságát, ezt támasztja alá a 9. táblázat is, mely öt vegyület esetén azt a legalacsonyabb
szerves oldószer koncentrációt mutatja MDM/víz és metanol/víz elegyben, melyben a psKa
mérés anyagkiválás nélkül elvégezhető.

Vegyület

Metanoltartalom (m/m%)

MDM-tartalom (m/m%)

Difenoxilát HCl

44

38

Haloperidol

40

34

Hidroklorotiazid

23

16

Klórpromazin HCl

34

16

Szertralin HCl

43

26

9. táblázat A legalacsonyabb szerves oldószer koncentráció psKa meghatározáshoz.
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5.1.5.4 20 % MDM/víz elegy alkalmazása egy pontból történő pKa becslésre
A közelmúltban kifejlesztett SGA technika, egy nagy áteresztőképességű pKa
meghatározó eljárás, amellyel akár 4 perc alatt, kielégítő pontosságú pKa adat nyerhető,
ezáltal kiválóan alkalmazható a gyógyszerkutatás korai fázisában. A módszer UV aktív
vegyületek pKa mérésére alkalmas, és szükséges feltétel, hogy a minta spektruma pH függést
mutasson. A mérésnél további feltétel, hogy a minta legalább 20 μM-os koncentrációban
oldódjon vízben. Nagyon sok vegyület azonban még ilyen alacsony koncentrációban sem
oldódik vízben, illetve előfordulhat, hogy a mérés során anyagkiválás történik.
Célul tűztük ki ezért, hogy az MDM/víz elegy használatát kiterjesszük erre a pKa
meghatározó módszerre is. Ahhoz azonban, hogy az eljárás továbbra is HT jellegű maradjon,
szükséges, hogy csak egyetlen MDM aránynál történjen a mérés, ugyanakkor szükséges az is,
hogy a mért psKa érték a lehető legközelebb álljon a vizes pKa értékhez. Ezeket figyelembe
véve, a 20 V/V% MDM/víz elegyet választottuk ki erre a célra, mivel az oldékonysági
vizsgálatok során a modellvegyületek 90 %-a jól oldódott ebben az oldószerelegyben. A 20.
és 21. ábrák a vizes pKa értékek és a 20 % MDM/víz elegyben mért psKa értékek közötti
lineáris kapcsolatot mutatják savak, illetve bázisok esetén.
Savak
12
11
10
9

pKa(víz)

8
7
6
5
4
3
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

psKa(20 V/V% MDM)

20. ábra Összefüggés a vizes pKa értékek és a 20 % MDM/víz elegyben mért psKa értékek
között savak esetén.
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Bázisok
10
9
8

pKa(víz)

7
6
5
4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

psKa(20 V/V% MDM)

21. ábra Összefüggés a vizes pKa értékek és a 20 % MDM/víz elegyben mért psKa értékek
között bázisok esetén.

Az átlagos pKa eltérés ( Δ pK a =

Σ p s K a ( 20% MDM ) − pK a ( vizes )
n

) 0,28 illetve 0,21 pKa

egységnek adódott savak illetve bázisok esetén, mely megfelel annak a követelménynek, hogy
az oldószerelegyben mért érték ne térjen el lényegesen a vizes értéktől.
Ahhoz azonban, hogy a 20 % MDM/víz elegyben mért psKa értékből következtetni
lehessen a vizes pKa értékre, szükség van általános kalibráló egyenletekre. Ebből a célból, 25
savi és 34 bázikus funkciós csoport vizsgálata során az alábbi általános kalibráló egyeneseket
állítottuk fel:
Savakra:

pKa(vizes) = 1,016 psKa (20 % MDM) – 0,382

(18)

(n = 25, r = 0,999, s = 0,13, F = 9111)
Bázisokra:

pKa(vizes) = 0,992 psKa (20 % MDM) + 0,256
(n = 34, r = 0,999, s = 0,08, F = 35602)
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(19)

Mindezek alapján a 20 % MDM/víz elegy használata az itt feltüntetett kalibráló
egyenletek segítségével alkalmas lehet vízben nem oldódó vegyületek egyetlen pontból
történő pKa becslésére a korai gyógyszerkutatásban.
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5.2 Standardizált fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás logP meghatározási
módszer kidolgozása
Doktori munkám másik célkitűzése egy olyan vékonyréteg-kromatográfiás logP
meghatározási módszer kidolgozása volt, amely általános kalibrációs egyenesen alapszik, és
automatizálva alkalmas lehet semleges, más módszerrel nem mérhető vegyületek logP
értékeinek gyors és elfogadható pontosságú becslésére a gyógyszerkutatás korai fázisában.
A koncepciónk az volt, hogy optimalizált kromatográfiás rendszert fejlesszünk ki
egyrészt a relatív kis lipofilitású (logP: 0 – 3), másrészt a nagy lipofilitású (logP: 3 – 6)
molekulák logP becslésére. Ahhoz, hogy a mérni kívánt vegyületeket a megfelelő
kromatográfiás rendszerben vizsgálhassuk, szükség van a vegyületek előzetes osztályozására,
melyre számos logP predikciós módszer (pl. ClogP, KOWWIN) is lehetőséget nyújt.

5.2.1 A kalibráló anyagok kiválasztása
A kalibráló anyagok kiválasztásánál a következő szempontokat vettük figyelembe: (1)
egymástól eltérő kémiai szerkezetű, semleges molekulák (esetleg gyenge savi, vagy bázikus
funkciós csoporttal rendelkező vegyületek, melyek azonban a kísérleti körülmények között
ionizálatlan, semleges formában fordulnak elő) legyenek, (2) lipofilitásuk széles logP
tartományt (~ 0-6) fedjen le, (3) kémiailag stabilak, (4) ismert és könnyen beszerezhető
anyagok legyenek.
Ezen feltételek alapján 11 vegyületet választottunk ki. Mindegyik vegyület
rendelkezik irodalomban leírt logP értékkel, azonban a legtöbb helyen a pontos kísérleti
körülmények nincsenek feltüntetve, ezért célunk volt, hogy a kalibráló anyagok oktanol/víz
rendszerben mért pontos logP értékeit azonos kísérleti körülmények mellett, hagyományos
rázótölcséres módszerrel is meghatározzuk. A koffein, paracetamol, acetanilid, hidrokortizon,
propifenazon, nitrazepám, diazepám és benzofenon rázótölcséres módszerrel mért logP
értékeit a 10. táblázat tartalmazza. 3 vegyület, a bifenil, a szimvasztatin és a tolnaftát logP
értékeit nagyon magas lipofilitásuk és rossz vízoldékonyságuk miatt ezzel a módszerrel nem
lehetett meghatározni, ezért ezen anyagok esetén a legmegbízhatóbb irodalmi forrásból vett
logP értékekkel dolgoztunk (10. táblázat) [72, 130].
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Vegyület

logP

koffein

-0,09

paracetamol

0,31

acetanilid

1,20

hidrokortizon

1,55

propifenazon

1,88

nitrazepám

2,07

diazepám

2,77

benzofenon

3,22

bifenil

3,98 [72]

szimvasztatin

4,68 [72]

tolnaftát

5,40 [130]

10. táblázat A kalibráló anyagok logP értékei.
A 0-6 közötti logP tartományt két részre osztottuk fel, 0-3 és 3-6 közötti logP
tartományra. Mindkét tartományra kifejlesztettünk egy-egy kromatográfiás rendszert
(VRK/logP rendszer). Ennek megfelelően a kalibráló vegyületeket is két csoportra osztottuk a
logP értékeik ismeretében. Az első csoport a ~ 0 és 3 közötti logP-jű (koffein, paracetamol,
acetanilid, hidrokortizon, propifenazon, nitrazepám, diazepám) anyagokat tartalmazta, és
ezeket használtuk a VRK/logP0-3 rendszerben kalibráló sorként. A második csoport pedig a ~
3 és 6 közötti logP-jű (diazepám, benzofenon, bifenil, szimvasztatin, tolnaftát) kalibráló
anyagokat foglalja magába, és a VRK/logP3-6 rendszerben történő mérések során kerültek
felhasználásra.

5.2.2 A kromatográfiás rendszerek optimalizálása
A kísérletek során állófázisként RP-diC1 szilanizált szilikagél réteget használtunk,
mivel az RP-C8-as réteg alkalmazásával nem sikerült a logP-RM korrelációt javítani. A
kromatográfiás rendszerek optimalizálásához hét mozgófázis rendszert teszteltünk: a
metanol/víz, etanol/víz, 1-propanol/víz, 2-propanol/víz, aceton/víz, acetonitril/víz és 1,4dioxán/víz rendszert. A kipróbált kifejlesztőelegyek közül a legjobb logP-RM korrelációkat az
aceton/víz rendszer alkalmazásával kaptuk. Ennek alátámasztására szolgál a 11. táblázat,
amely a VRK/logP3-6 rendszer kalibráló vegyületeinek mért RM értékei és a 10. táblázatban
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feltüntetett logP értékek közötti korrelációs koefficienseket mutatja a hét, különböző
mozgófázis rendszerben.

Mozgófázis (szerves oldószer/víz 50 + 50 V/V%)

r

metanol/víz

0,933

etanol/víz

0,469

1-propanol/víz

0,445

2-propanol/víz

0,203

acetonitril/víz

0,935

aceton/víz

0,997

1,4-dioxán/víz

0,890

11. táblázat A vegyületek különböző mozgófázisokban mért RM értékei és logP értékei közötti
korrelációs koefficiensek.
VRK/logP0-3 rendszer
A 0-3 közötti logP tartományra azt a kromatográfiás rendszert találtuk optimálisnak,
amelyben az állófázis szilanizált szilikagél réteg (RP-diC1), az eluens pedig aceton/víz 45 +
55 térfogatarányú elegye. Ahhoz, hogy minél általánosabban használható, semleges
vegyületek logP becslésére alkalmas vékonyréteg-kromatográfiás rendszert fejlesszünk ki,
alapfeltétel, hogy különböző szerkezetű vegyületek alkossák a kalibráló sort. A hét kalibráló
anyag (koffein, paracetamol, acetanilid, hidrokortizon, propifenazon, nitrazepám, diazepám)
eltérő kémiai szerkezettel rendelkezik és számos különféle funkciós csoport található bennük
(pl. xantin, szterán és benzodiazepin váz, fenol, acetamid, alkohol, keton, nitrocsoport).
A három párhuzamos kifejlesztés során mért eredmények alapján a következő lineáris
kalibráló egyenletet kaptuk:
logP = 2,440 RM + 1,101

(20)

(n = 7, r = 0,994, s = 0,11, F = 440)
A statisztikai paraméterek az RM és logP értékek szoros korrelációját mutatják, annak
ellenére, hogy szerkezetileg egymástól lényegesen eltérő vegyületek alkotják a kalibráló sort.
Ebben a logP tartományban a metanol/víz mozgófázis alkalmazása is megfelelő
kalibrációs egyenletet szolgáltat, azonban a másik, VRK/logP3-6 rendszerben már kevésbé jól
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használható, mivel magasabb víztartalomnál a nagy lipofilitású vegyületek alig vándorolnak,
Rf értékük nagyon kicsi, míg magasabb metanoltartalomnál a vegyületek elválása, valamint az
RM és logP értékek korrelációja romlik. Az aceton/víz rendszerhez nagyon hasonló
eredményeket kaptunk acetonitril/víz eluenssel is, azonban acetonitril/víz rendszerben sokkal
diffúzabbak voltak a foltok, ezért kiértékelésük vizuálisan nehezebb, nagyobb hibával járhat.
VRK/logP3-6 rendszer
A 3 és 6 közötti logP értékkel rendelkező anyagok VRK-s logP becslésére a következő
kromatográfiás rendszert találtuk optimálisnak: az állófázis RP-diC1 szilanizált szilikagél
réteg, az eluens pedig aceton/víz 60 + 40 térfogatarányú elegye. A kalibráló sor öt vegyületet
tartalmaz, a diazepámot, a benzofenont, a bifenilt, a szimvasztatint és a tolnaftátot. A
diazepám összekötő láncszemként mindkét kromatográfiás rendszer kalibráló sorában
szerepel, és ezzel az öt vegyülettel le lehet fedni a 2,77 és 5,40 közötti logP tartományt, de
lehetőség van akár 6-os logP-jű vegyület lipofilitásának becslésére is, mivel nem kell távolra
extrapolálnunk.
A három párhuzamos kifejlesztés során mért eredmények alapján a VRK/logP3-6 rendszerben
a következő lineáris kalibráló egyenletet kaptuk:
logP = 5,161 RM + 2,211

(21)

(n = 5, r = 0,993, s = 0,15 , F = 198)
Az RM és logP értékek közötti lineáris összefüggés itt is szoros korrelációt mutatott.

5.2.3 Korreláció az RM0 értékekkel
Az irodalomban számos példa található arra, hogy optimalizált rendszerben, rokon
szerkezetű vegyületek körében jobb korrelációt kaphatunk, ha a valódi megoszlási állandót a
0 % szerves fázisra extrapolált RM0 értékkel korreláltatjuk. Így kíváncsiak voltunk arra, hogy
érvényes-e ez a megállapítás kémiailag eltérő szerkezettel rendelkező vegyületek körében,
ezért megvizsgáltuk a logP értékek RM0 értékekkel történő korrelációját is. A VRK/logP0-3
rendszerben 9 kromatográfiás kísérletből határoztuk meg a 7 kalibráló anyag RM0 értékeit. Az
aceton/víz mozgófázis szerves oldószertartalmát 25 és 65 V/V% között 5 %-onként
változtattuk, majd extrapolációval kaptuk a 0 % acetontartalomra vonatkozó RM0 értékeket
(22. ábra).

72

2,5
2,0
1,5

RM

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

koffein
paracetamol
acetanilid
hidrokortizon
propifenazon
nitrazepám
diazepám

aceton (V/V%)

22. ábra Extrapoláció 0 % aceton tartalomra (VRK/logP0-3 rendszer).
A VRK/logP3-6 rendszer esetén 6 kromatográfiás kísérletből határoztuk meg az 5
kalibráló vegyület RM0 értékeit, mégpedig úgy, hogy az aceton/víz mozgófázis szerves
oldószertartalmát 50 és 75 V/V% között 5 %-onként változtattuk (23. ábra).

4,0
3,5
3,0
2,5

RM

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

aceton (V/V%)

23. ábra Extrapoláció 0 % aceton tartalomra (VRK/logP3-6 rendszer).
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diazepám
benzofenon
bifenil
szimvasztatin
tolnaftát

Mind a 11 kalibráló vegyületnél az eluens acetontartalma és a mért RM értékek között
szoros lineáris korrelációt mutattunk ki (r > 0,99).
Mindkét rendszerben gyengébb korrelációt kaptunk az extrapolált RM0 és a logP értékek
között.
logP = 1,159 RM0 –0,143

(22)

(n = 7, r = 0,973, s = 0,25, F = 89)
logP = 1,348 RM0 + 0,139

(23)

(n = 5, r = 0,987, s = 0,15, F = 109)
A grafikonokból kitűnik, hogy a különböző vegyületekhez tartozó egyenesek
meredeksége egymástól eltérő. Előfordulhat az is, hogy egyes anyagok egyenesei metszik
egymást, azaz bizonyos szerves oldószer/víz összetételnél ezen anyagok vándorlási sorrendje
is felcserélődik. Legszembetűnőbb ez a hidrokortizon és a propifenazon esetében. Látható,
hogy 80 V/V%-os víztartalom felett a hidrokortizon RM értéke nagyobb, mint a propifenazon
RM értéke, holott a propifenazon a lipofilebb molekula. Ez magyarázza azt is, hogy miért
romlik a korreláció, ha az RM0 és a valódi logP közötti összefüggést vizsgáljuk. A különböző
szerkezetű vegyületek eltérő viselkedésének számos oka lehet, ezek közé tartozhat az eltérő
szolvatációjuk.

5.2.4 Validálás
A kifejlesztett kromatográfiás rendszerek általános alkalmazhatóságát 20, kémiailag
eltérő szerkezetű vegyületen teszteltük. A tesztvegyületeket, a megfelelő kalibráló egyenlet
felhasználásával kapott logPVRK értékeket, valamint az összehasonlításhoz használt irodalmi
logP értékeket a 12. táblázat tartalmazza.
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Tesztvegyület

logPirodalmi
[72,130]

logPVRK

0,21a

0,15

fenazon

0,56

0,42

M-7200

1,14a

0,66

meprobamát

0,70

1,12

fenacetin

1,42

prednizon

1,52a
1,56

1,48

prednizolon

1,69

1,54

digoxin

2,26

1,87

1,14 / 1,46b
1,89

1,92
1,93

2,19

2,48

3,17 / 2,58b
3,13 / 2,94b

2,69

3,54a
3,32a

3,51
3,76

Q-23 (kalkon)

3,80a / 3,01b
3,62a

Q-693 (kalkon)

3,74a

4,27

5,66 / 3,95b
5,20 / 4,79b

4,71

logP:0-3 tartomány
MZ-679
(pirido-pirimidin)

(pirido-pirimidin)

klóramfenikol
benzokain
hidrokortizon-acetát

logP: 3-6 tartomány
nifedipin
ösztron
progeszteron
benzil
dietilsztilbösztrol

itrakonazol
fenofibrát
a

hagyományos rázótölcséres módszer

b

fordított fázisú HPLC-s módszer

12. táblázat A tesztvegyületek logP értékei.
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2,82
3,67
3,78

5,81

24. ábra logPVRK meghatározás az optimalizált VRK/logP0-3 rendszerben.
A 24. ábrán az optimalizált VRK/logP0-3 rendszerben történő logPVRK meghatározást
mutatom be. A kromatogram két szélső, valamint a középső pályáján a megfelelő kalibráló
sor foltjai, a köztes pályákon pedig néhány validáláshoz kiválasztott vegyület foltjai láthatók
(a validáló vegyületek felcseppentési sorrendje balról jobbra: benzokain, klóramfenikol,
hidrokortizon-acetát, fenacetin, fenazon, prednizolon, prednizon).
A becsült logPVRK értékek és az irodalmi logP értékek között elfogadható egyezést
találtunk (25. ábra).
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25. ábra A logPVRK érték és az irodalmi logP érték közötti korreláció.
logPirodalmi = 0,860 logPVRK + 0,243

(24)

(n = 20, r = 0,982, s = 0,26, F = 476)

A 20 vegyületre az átlagos logP eltérés ( Δ log P =

Σ log PVRK − log Pirodalmi
n

) 0,27 logP

egységnek adódott. Ha azonban csak azokat az adatokat vesszük figyelembe, amelynél az
összehasonlításhoz használt logP értéket rázótölcséres módszerrel mértük (ezeket a 12.
táblázatban „a” felső index jelöli), akkor kisebb Δ log P -t (0,22) kapunk. Megfigyelhető az is,
hogy néhány esetben kiugróan nagy különbség van a logP értékek között. A VRK/logP0-3
rendszerben a legnagyobb eltérést a klóramfenikol (∆logP = 0,78), míg a VRK/logP3-6
rendszerben a legnagyobb eltérést az itrakonazol (∆logP = 0,95) mutatta.
Az egyes anyagok szokatlan kromatográfiás viselkedését a már említett eltérő
szolvatációs kölcsönhatásokon kívül más tényezők is befolyásolhatják (pl. szilanofil
kölcsönhatás, H-hidak kialakulása). Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a
fenti tényezőkön kívül az irodalmi logP értékek bizonytalansága is eredményezheti egyes
vegyületek esetén a nagyobb ∆logP értéket. Ez különösen igaz a logP > 4 értékkel rendelkező
vegyületekre (pl. itrakonazol, fenofibrát), mivel ezen anyagok irodalmi logP értékei is vagy
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indirekt módszerrel mért (általában HPLC), vagy számítógépes predikciós programmal
becsült értékek.
Az előbbi okok miatt elvégeztük néhány nagyobb ∆logP értékkel rendelkező vegyület
logPHPLC értékének meghatározását a Valkó és mtsai által kifejlesztett, általánosan
használható nagyhatékonyságú-folyadékkromatográfiás ejárással. Ezáltal lehetőségünk nyílt
arra, hogy az általunk mért logPVRK értékeket egységes módszerrel mért logPHPLC értékekhez
viszonyíthassuk. Látható, hogy a logPHPLC értékek (12. táblázat „b” felső index) a fenofibrát
kivételével jobb egyezést mutattak a logPVRK értékekkel, amely megerősítette az új
vékonyréteg-kromatográfiás

módszer

alkalmazhatóságát

eltérő

szerkezetű,

semleges

vegyületek lipofilitásának becslésére.
Mindezek alapján a gyógyszerkutatás korai fázisában a 0 és 3 közötti logP értékkel
rendelkező gyógyszer-jelölt vegyületek lipofilitásának kielégítő pontosságú becslésére
alkalmas lehet egy olyan kromatográfiás rendszer, amelyben az állófázis szilanizált szilikagél
réteg (RP-diC1), a kifejlesztőszer pedig aceton és víz 45 + 55 térfogatarányú elegye. A 3 és 6
közötti logP értékű vegyületek lipofilitásának közelítő becslésére pedig az a kromatográfiás
rendszer ajánlható, amelyben az eluens aceton és víz 60 + 40 térfogatarányú elegyéből áll.
Az ismeretlen lipofilitású molekulák logPVRK értékeinek meghatározásánál először
prediktált logP értékeik alapján a megfelelő VRK/logP rendszerbe soroljuk a vegyületeket,
majd a megfelelő kalibráló sorral együtt futtatjuk 45 vagy 60 V/V% aceton/víz rendszerben.
A kiválasztott rendszerben legalább 3 párhuzamos kifejlesztésből meghatározzuk a
vegyületek RM értékeit, végül az azonos kísérletben felállított kalibráló egyenlet segítségével
megkapjuk a vegyületek logPVRK értékeit.
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6 Eredmények gyakorlati hasznosítása
6.1 Az MDM/víz elegy alkalmazásának előnyei
Az MDM/víz oldószerrendszer alkalmazásának előnyeit az alábbi pontokban
foglaltam össze:
1. Az MDM/víz elegy használatával lényegesen javítani lehet a vízben rosszul oldódó
vegyületek oldékonyságát, ezáltal psKa meghatározásuk során alacsonyabb szerves
oldószertartalomnál lehet mérni, így elkerülhető a távoli extrapoláció, és pontosabb vizes pKa
érték nyerhető.
2. 50 vegyület psKa értékeit határoztuk meg 15-56 m/m% MDM/víz elegyekben
potenciometriás illetve spektrofotometriás módszerrel, amely során azt tapasztaltuk, hogy az
MDM/víz elegyekben mért psKa értékek nem térnek el lényegesen a vizes pKa értékektől.
3. Az MDM/víz elegyekben mért, Yasuda-Shedlovsky extrapolációval kapott pKa értékek jó
egyezést mutattak a vizes pKa értékekkel ( Δ pK a = 0,13).
4. A Yasuda-Shedlovsky egyenes linearitását 55 m/m% MDM tartalomig (ε ~ 48) validáltuk.
5. A 20 V/V% MDM/víz elegy alkalmas egyetlen pontból történő pKa becslésre, melyhez
általános kalibráló egyenleteket (pKa(víz) = a · psKa(20%

MDM)

+ b) is szolgáltattunk, ezáltal

lehetőség nyílik a vízben rosszul oldódó vegyületek gyors és kielégítő pontosságú pKa
mérésére a gyógyszerkutatás korai fázisában.

6.2 Az új vékonyréteg-kromatográfiás módszer előnyei

Két optimalizált kromatográfiás rendszerből álló (VRK/logP0-3 rendszer és
VRK/logP3-6 rendszer) fordított fázisú vékonyréteg-kromatográfiás módszert teszteltünk
eltérő kémiai szerkezettel rendelkező semleges molekulák (esetleg gyenge savak vagy
bázisok) lipofilitásának becslésére. Mindkét rendszerben általános kalibráló egyenletet
állítottunk fel különböző szerkezetű kalibráló vegyületek segítségével. Az ismeretlen
lipofilitású vegyületek logPVRK értékeinek meghatározására a következő előiratot javasoljuk:
(1) prediktált logP érték alapján az ismeretlen lipofilitású vegyülethez kiválasztjuk a
megfelelő VRK/logP rendszert, (2) majd a vegyületeket a megfelelő kalibráló sorral együtt
futtatjuk 45 vagy 60 V/V% aceton/víz rendszerben, (3) ezután 3 párhuzamos kifejlesztésből
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meghatározzuk a vegyületek RM értékeit, (4) végül az azonos kísérletben felállított megfelelő
kalibráló egyenlet segítségével megkapjuk a vegyületek logPVRK értékeit.
A módszer előnye, hogy egyetlen lemezen akár 15-20 vegyület is vizsgálható
egyszerre, ezáltal automatizálva alkalmas alternatív módszer lehet gyógyszer-jelölt molekulák
gyors és elfogadható pontosságú lipofilitásának becslésére a korai gyógyszerkutatásban.
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7 Összefoglalás
Doktori munkám első felében oldékonysági vizsgálatok alapján kiválasztásra került
egy olyan szerves oldószerrendszer (MDM oldószerelegy: metanol/1,4-dioxán/acetonitril
egyenlő térfogatarányú elegye), amely a lehető legnagyobb számú gyógyszermolekula
oldására képes, vízzel elegyedik és alkalmas reprodukálható pKa mérésre. Meghatároztuk az
MDM/víz elegyek sűrűség és relatív permittivitás értékeit, melyek a pKa méréshez szükséges
fizikai-kémiai paraméterek. Elméleti számításokkal tanulmányoztuk az MDM/víz elegyekben
fellépő

szolvatációt.

50

modellvegyület

(savak,

bázisok

és

amfoter

molekulák)

felhasználásával validáltuk az új oldószerrendszerben történő pKa mérést. A vegyületek psKa
értékeit 15-56 m/m% MDM/víz elegyekben határoztuk meg. Az extrapolációs módszerek
közül a Yasuda-Shedlovsky extrapolációt választottuk. Az extrapolációval kapott pKa értékek
kiváló egyezést mutattak a vízben mért pKa értékekkel. A 20 V/V% MDM/víz elegyet
alkalmasnak találtuk vízben nem oldódó vegyületek nagy áteresztőképességű, egyetlen
pontból történő pKa becslésére.

Doktori munkám másik része két kromatográfiás rendszerből álló (VRK/logP0-3
rendszer és VRK/logP3-6 rendszer) optimalizált és validált fordított fázisú vékonyrétegkromatográfiás logP meghatározási módszer kidolgozása volt, amely általános kalibrációs
egyenesen alapszik, és automatizálva alkalmas lehet semleges, más módszerrel nem mérhető
vegyületek logP értékeinek gyors és kielégítő pontosságú becslésére.
A 0 és 3 közötti logP értékkel rendelkező gyógyszer-jelölt molekulák lipofilitásának
becslésére azt a kromatográfiás rendszert találtuk optimálisnak, amelyben az állófázis RPdiC1 szilanizált szilikagél réteg, a kifejlesztőszer pedig aceton/víz 45 + 55 térfogatarányú
elegye. A 3 és 6 közötti logP értékű vegyületek lipofilitásának közelítő becslésére pedig az a
kromatográfiás rendszer az optimális, amelyben az eluens aceton/víz 60 + 40 térfogatarányú
elegyéből áll. A kifejlesztett kromatográfiás rendszerek általános alkalmazhatóságát 20
random módon választott, eltérő kémiai szerkezetű vegyülettel vizsgáltuk. A mért logPVRK
értékek megfelelő egyezést mutattak az irodalmi logP értékekkel.
A továbbfejlesztett módszerek mindkét esetben a korai gyógyszerkutatás számára
komoly hasznot jelentő eljárásokká válhatnak.
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8 Summary
A new multicomponent cosolvent mixture is selected that significantly improves the
solubility of most pharmaceutical compounds. The mixture consists of equal volumes of
methanol, 1,4-dioxane and acetonitrile, thereby containing polar and non-polar solvents. The
mixture is referred to as MDM (from MeOH, Dioxane, and MeCN). MDM is mixed with
water until the required composition is reached. The utility of this system is that it enables pKa
measurements to be performed on a wide range of compounds where measurements would be
impaired in aqueous solution. We measured the physicochemical characteristics of MDMaqueous mixtures (density and relative permittivity). The validation of pKa determination in
MDM-water mixtures is also presented. The cosolvent dissociation constants (psKa) of 50
chemically diverse compounds (acids, bases and ampholytes) were measured in 15-56 wt%
MDM-water mixtures by potentiometric or spectrophotometric titration and the aqueous pKa
values obtained by extrapolation. The Yasuda-Shedlovsky extrapolation procedure was
proposed to obtain the aqueous pKa values. The extrapolated results are in good agreement
with pKa values measured in aqueous medium. Further we also present that the single point
estimation based on measurement in 20 %/v MDM-mixture using a general calibration
equation may be suitable for rapid pKa determination in the early phase of drug research.
A reversed-phase thin-layer chromatographic method consisting of two optimized
chromatographic systems (named as TLC/logP0-3 and TLC/logP3-6) were developed for the
estimation of lipophilicity of chemically diverse neutral compounds or weak acids and bases.
RP-diC1 silanized silica gel plates were applied as stationary phase. The acetone-water
mixture was found to be optimal mobile phase in both systems with respect of the correlation
of RM values to the octanol/water partition coefficients. The method uses general calibration
equations obtained with chemically non-related compounds. The universal applicability of the
optimized chromatographic systems was validated using 20 randomly selected structurally
diverse compounds. Mainly, there was good agreement between the logP values obtained by
shake-flask method and by RPTLC technique. The proposed two TLC experiments with the
automation of the sample application and imaging detection of the compounds can be
considered as a possible alternative for fast and acceptable accurate estimation of lipophilicity
of drug candidates in the early phase of drug research.
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