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POVZETEK
Za cilj magistrske naloge smo si zastavili izdelavo farmacevtskih delcev z dvema
funkcionalnima oblogama. Notranja bi zagotavljala gastrorezistenco, medtem ko bi
zunanja preprečila raztapljanje v nevtralnem ali rahlo alkalnem mediju. Takšen dostavni
sistem bi z uporabo enteralne hranilne sonde omogočal enteralno aplikacijo »ex-tempore«
pripravljene peroralne suspenzije z nevtralnim pH. Tako bi zagotovili zakasnjeno
sproščanje na kislo hidrolizo občutljivih učinkovin, hkrati pa ustrezno stabilnost oblike
pred aplikacijo.
S postopkom visokostrižnega granuliranja ali oblaganja smo izdelali zrnca, mikro pelete in
pelete z modelno snovjo – tartrazinom, kot nadomestkom za učinkovino. Delce s
tartrazinom smo zatem v treh zaporednih stopnjah filmsko oblagali v Wursterjevi procesni
komori z generatorjem vrtinčenja. Poleg notranje (Eudragit® L-30 D 55) in zunanje obloge
(Kollicoat® Smartseal 30D ali Eudragit® E PO) s komplementarno pH odvisno topnostjo
smo v izogib inkompatibilnosti notranje in zunanje polimerne obloge nanesli še vmesno
barierno oblogo. Po oblaganju je sledilo temperiranje obloženih delcev. Funkcionalnost
oblog smo preverili s preskusi sproščanja ob uporabi naprave z recipročnimi cilindri, kjer
smo po zadanem časovnem profilu spreminjali pH, in sicer smo obložene delce najprej
izpostavili pH 7,2 za 2 uri ali 8 ur, nato delce prenesli za 2 uri v medij s pH 1,2 in nato še v
medij s pH 6,8. Debelino nanešenih oblog smo ocenili z vrednotenjem porazdelitve
velikosti delcev z lasersko difrakcijo. Obložene delce smo na koncu oblikovali v peroralne
suspenzije, ki smo jih fizikalno stabilizirali s polimeri oziroma namenskimi mešanicami
pomožnih snovi. Pri tem smo si pomagali z reološkimi meritvami in analizo hitrosti
sedimentacije delcev. Kot končno potrditev ustreznosti sistema smo suspenzijo pripravili
po principu dodatka vode k predhodni zmesi pomožnih snovi in obloženih delcev ter
pripravljene suspenzije ovrednotili z vidika enakomernosti odmerjanja in primernosti za
aplikacijo s hranilnimi sondami različnih dimenzij (Ch vrednosti).
Rezultati sproščanja so pokazali, da je realna zahteva, kjer zagotovimo še ustrezne
načrtovane profile sproščanja modelne snovi, retencija delcev do dveh ur v nevtralnem
mediju. Ob tem pogoju smo pokazali ustreznost za vse obložene delce v primeru
Kollicoat® Smartseal 30D ter za večje pelete v primeru Eudragit®E PO. Slednji polimer je
za dani namen aplikacije neprimeren zaradi večjega nabrekanja obloge. Kot ključne za
dosego željenega profila sproščanja smo identificirali lastnosti velikosti in oblike delcev ter
iv
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pogoje temperiranja filmskih oblog. Na podlagi dveh farmakopejskih testov smo za dve
različni sestavi disperzijske faze v primeru obloženih zrnc uspeli dokazati ustreznost
enakomernosti vsebnosti pri večkratnem odmerjanju suspenzije. Suspenzija z zrnci je bila
primerna tudi za odmerjanje s hranilno sondo. Predviden način aplikacije je odpovedal v
primeru sistema z večjimi peletami.
Ključne besede
Granule, (filmsko) oblaganje, prirejeno sproščanje, »ex tempore« suspenzija, enteralna
aplikacija
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ABSTRACT
The objective of the master thesis was to design pharmaceutical particles with two
functional coatings. Interior coating should provide gastro-resistance, while the exterior
coating prevents dissolution in neutral or slightly alkaline medium. Such a delivery system
would allow enteral application of "ex tempore" prepared oral suspension with neutral pH,
using a variety of enteral feeding tubes. In this way a delayed release of active substances,
together with adequate pharmaceutical preparation stability prior to application would be
ensured.
Granules, micro pellets, and pellets with the model substance – tartrazine as a substitute for
active ingredient, were prepared by the process of high shear granulation or coating.
Further, particles with tartrazine were coated in three successive stages using a fluid bed –
Wurster process chamber with swirl generator. In addition to the inner (Eudragit® L 30 D55) and outer coatings (Kollicoat® Smartseal 30D or Eudragit®E PO) with a
complementary pH-dependent solubility the intermediate barrier coating (HPMC) was
applied in order to avoid incompatibilities between them. Tempering of coated particles
was performed after the coating process. Functionality of coatings was verified by release
testing, using the apparatus with reciprocal cylinders and changing pH in desired time
frames. Coated particles were initially exposed to pH 7.2 for two or eight hours, then they
were transferred into the medium with pH 1.2 for two hours, and after that into the medium
with pH 6.8. The thickness of applied coatings was assessed by evaluation of particle size
distribution with laser diffraction. Finally, coated particles were formulated into oral
suspensions, which were physically stabilised with polymers or respectively with dedicated
mixtures of excipients. At that point we performed reological measurements and analysis
of the sedimentation velocity of particles, to choose the right concentration of stabilisers.
As a final confirmation of suitability, suspensions were prepared according to the principle
of adding water to the pre-mixture of excipients and coated particles. The reconstituted
suspensions were evaluated in terms of the uniformity of dosage units and suitability for
application through the nutritive probes of different sizes (Ch values).
The results of release testing indicated that the only realistic requirement, which provides
suitable planned release profiles of model substance, is the retention of particles up to two
hours in the neutral medium. For this condition, we demonstrated the adequacy of all
coated particles in the case of polymer Kollicoat® Smartseal 30 D and larger pellets in the
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case of polymer Eudragit®E PO. The latter is inappropriate for intended purposes of
application, due to increased swelling of the polymer coating. In order to achieve desired
release profile particle size features, shape of particles and tempering conditions of film
coatings were identified as key parameters. Based on two pharmacopoeia content
uniformity tests, we have demonstrated the suitability of uniformity of a multiple dose oral
suspension in the case of coated granules dispersed in two differently formulated
dispersion phases. The suspension containing coated granules was also suitable for
applying via nutritional probe. The intended method of application is inadequate in case of
system with larger pellets.
Key words
Granules, (film) coating, modified release, "ex tempore" suspension, enteral application

vii

Alja Račič

Magistrska naloga

OKRAJŠAVE UPORABLJENIH IZRAZOV
ZU Zdravilna učinkovina
FO Farmacevtska oblika
USP Ameriška farmakopeja
Ph. Eur. Evropska farmakopeja
LOD Zaostanek vlage po sušenju (angl. Loss on drying)
LD Laserska difrakcija
PAS Površinsko aktivna snov
LVE Območje linearnega viskoelastičnega odziva
AC Sprejemljiva vrednost (angl. Acceptance value)
RSD Relativna standardna deviacija
GER Gastroezofagealni refluks (angl. gastroesophageal reflux – GER)
GERB Gastroezofagealna refluksna bolezen (angl. gastroesophageal reflux disease – GERD)
HPMC Hidroksipropilmetil celuloza
HPC Hidroksipropil celuloza
MCC Mikrokristalna celuloza
PVP Polivinil pirolidon
LES Spodnji ezofagealni sfinkter (angl. Low esophageal sphincter)
PPI Zaviraci protonske črpalke (angl. Proton pump inhibitors)

KRATICE POSKUSOV IN VZORCEV
GR-1-9 serije granulacij (1-9)

P700-K pelete Cellets®700 z nanešeno
gastrorezistentno oblogo, vmesno oblogo HPMC in
končno oblogo polimera Kollicoat® Smartseal 30D

ZR-E zrnca obložena s polimerom Eudragit® L 30 D-

P700-E PO pelete Cellets®700 z nanešeno

55

gastrorezistentno oblogo, vmesno oblogo HPMC in
končno oblogo polimera Eudragit® E PO

P200-TR pelete Cellets®200 obložene s tartrazinom

S1-S5 disperzne faze prve serije suspenzij (1-5)

P700-TR pelete Cellets®700 obložene s tartrazinom

A1-A3 disperzne faze druge serije suspenzij (1-3)

ZR-HPMC zrnca z nanešeno gastrorezistentno oblogo

S3-P200-K suspenzija z obloženimi peletami P200-K

in vmesno oblogo HPMC

kot dispergirano fazo in 3. disperzno fazo prve serije

P200-HPMC pelete Cellets®200 z nanešeno

S3-ZR-K suspenzija z obloženimi zrnci ZR-K kot

gastrorezistentno oblogo in vmesno oblogo HPMC

dispergirano fazo in 3. disperzno fazo prve serije

P700-HPMC pelete Cellets®700 z nanešeno

S2-ZR-K suspenzija z obloženimi zrnci ZR-K kot

gastrorezistentno oblogo in vmesno oblogo HPMC

dispergirano fazo in 2. disperzno fazo prve serije

ZR-K zrnca z nanešeno gastrorezistentno oblogo,

A1-ZR-K suspenzija z obloženimi zrnci ZR-K kot

vmesno oblogo HPMC in končno oblogo polimera

dispergirano fazo in 1. disperzno fazo druge serije

Kollicoat® Smartseal 30D
P200-K pelete Cellets®200 z nanešeno

A1-P200-K suspenzija z obloženimi peletami P200-K

gastrorezistentno oblogo, vmesno oblogo HPMC in

kot dispergirano fazo in 1. disperzno fazo druge serije

končno oblogo polimera Kollicoat® Smartseal 30D
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1. UVOD
Zdravilne učinkovine se le redko dajejo samostojno brez dodanih drugih snovi. Večinoma
je potrebno oblikovanje s pomožnimi snovmi. Tako dobimo farmacevtsko obliko z
ustreznimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi, ki zagotavljajo ustrezno biološko
uporabnost zdravilne učinkovine. Cilj je doseči napovedljiv terapevtski odgovor. (1)
1.1.

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEZEN pri otrocih in dojenčkih

Gastroezofagealni refluks (angl. GER) je definiran kot nehoten prehod kisle vsebine
želodca v požiralnik (ezofagus) z ali brez regurgitacije ali bruhanja. Lahko se pojavlja
večkrat dnevno, najpogosteje po hranjenju. O gastroezofagealni refluksni bolezni (angl.
GERD) govorimo kadar refluks želodčne vsebine povzroča patološke posledice ali
simptome, ki imajo vpliv na kakovost življenja. Regurgitacija pri otrocih je definirana kot
nehoteno vračanje želodčne vsebine v žrelo ali usta. Približno 70-85% novorojenčkov ima
prisotno regurgitacijo v prvih dveh mesecih življenja, kar se obravnava kot normalen
fiziološki pojav. Do prvega leta starosti dojenčka regurgitacija v 95% primerih izveni brez
kakršnegakoli posega. (2)
1.1.1. Vzroki za pojav gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB) pri otrocih in
dojenčkih
Anti-refluksno pregrado sestavlja spodnji ezofagealni sfinkter (angl. LES), ki ga sestavljata
distalni del požiralnika in ezofagealni hiatus trebušne prepone. Ključna naloga obeh
struktur je, da ustvarjata pritisk v distalnem delu požiralniku (okrog 27 mmHg). Odpoved
enega ali obeh elementov privede do pojava gastroezofagealnega refluksa oziroma
gastroezofagealne refluksne bolezni. V primeru nedonošenčkov (< 26 tednov) je GERB
največkrat posledica neurejenega nevronskega refleksa podaljšane prehodne relaksacije
LES, ki se sproži s strani možganov in se izvaja preko X. možganskega živca – vagusa.
Dodatno je pri nedonošenčkih prisotno še ne-peristaltično gibanje požiralnika, kar še
dodatno

privede

do

slabšega

praznjenja

refluktirane

vsebine

iz

požiralnika.

Gastroezofagealna refluksna bolezen pri otrocih in dojenčkih se lahko pojavi tudi zaradi
zakasnjenega praznjenja želodčne vsebine. Praznjenje želodčne vsebine je odvisno od
volumna, osmolalnosti in kaloričnosti zaužitega obroka, zato so v teh primerih potrebne
prilagoditve. Patogenost refluksne tekočine je odvisna od komponent samih (pretežno
kislina, pepsin in žolčne soli). Otroci, vključno z nedonošenčki, rojeni po 24 tednu, imajo
1
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bazalni pH želodčne vsebine že pod 4 (s prvim dnem življenja). Proizvodnja pepsinogena
pri plodu pa je zaznana šele po 31 tednu zanositve. (2)
1.1.2. Terapija oziroma zdravljenje bolezni pri otrocih in dojenčkih
Pri otrocih v primeru milejšega refluksa ni potrebno posebno zdravljenje. Dovolj je že
ozaveščanje staršev o spremembi življenjskega sloga otroka (sprememba režima hranjenja
otroka, pomembnost položaja otroka med in po hranjenju, preprečitev izpostavljenosti
otroka cigaretnemu dimu). Omenjeni dejavniki navadno zadostujejo pri urejanju refluksa
pri otroku. Eden izmed možnih poskusov zmanjšanja pogostosti pojava refluksa je tudi
zgoščevanje hrane. Poleg tega uživanje bolj goste hrane še dodatno pripomore k
pridobivanju teže dojenčka. V pomoč so lahko tudi razne diete (npr. dieta, ki izključuje
kravje mleko), ki pomagajo pri odpravi refluksa zaradi alergije na določeno komponentno
hrane (npr. alergija na proteine v kravjem mleku in posledično pojav regurgitacije). Pojav
refluksa lahko preprečimo tudi z ustreznim položajem dojenčka med oziroma po hranjenju
(najidealnejši je nagnjeni položaj, t.i. položaj za »podiranje kupčka«). V primeru, da
nobeden od naštetih dejavnikov dojenčku ne pomaga, je potrebno uvesti ustrezno
farmakološko terapijo. V te namene se lahko uporabljajo pufri želodčnih kislin – antacidi
(kombinacija magnezijevega in aluminijevega hidroksida ali kalcijev karbonat), geli za
zaščito površine želodčne sluznice (alginati ali sukralfati), želodčne antisekretorne
učinkovine (H2-antagonisti: cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin; zaviralci protonske
črpalke: omeprazol, lansoprazol, esomeprazol) ali prokinetične snovi (slednje se skoraj več
ne uporabljajo). Poleg izbire ustrezne zdravilne učinkovine pa je potrebno najti še ustrezno
formulacijo pripravka z izbrano učinkovino za lažjo aplikacijo dojenčku. (2)
1.1.3. Uporaba zaviralcev protonske črpalke v zdravljenju gastroezofagealne
refluksne bolezni
H+ protoni nastajajo v parietalnih celicah želodčne sluznice po treh poteh: nevrokrini,
parakrini in endokrini. Acetilholin, ki ga izloča vagalni postganglijski živec, je glavni
nevrokrini živčni prenašalec, ki stimulira muskarinske M3-receptorje na parietalnih celicah,
da proizvedejo H+ ione (nevrokrina pot). Histamin je glavni parakrini prenašalec, ki
prenese svoj signal z vezavo na histaminske H2-receptorje na parietalnih celicah (parakrina
pot nastanka H+ ionov). Gastrin, ki ga izločajo G celice, pa predstavlja endokrino pot
nastajanja želodčne kisline. Gastrin neposredno in posredno stimulira sproščanje histamina
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iz enterokromafinu podobnih celic v želodčnem korpusu in fundusu. Membranski encim
ATPaza (H+, K+-adenozin trifosfat) je vedno vključen v končni korak izločanja želodčne
kisline, t.j neodvisno od poti stimulacije. (3)
Zaviralci protonske črpalke se po sistemski absorbciji v kislem mediju parietalne celice s
kislinsko katalizo pretvorijo v aktivno ionsko obliko ter kovalentno vežejo na cisteinske
ostanke H+, K+-ATPaze, kar povzroča ireverzibilno inhibicijo izločanja želodčne kisline v
končnem koraku. Zaviralci protonske črpalke (angl. PPI) tako spadajo med
najučinkovitejše zaviralce izločanja želodčne kisline in so bistveno bolj učinkoviti od H 2antagonistov, zlasti pri zdravljenju gastroezofagealne refluksne bolezni in peptične razjede.
Najpogosteje uporabljeni zaviralci protonske črpalke so esomeprazol, lanzoprazol,
omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Absorpcija in biološka uporabnost sta odvisni od
vrste. Zaradi nestabilnosti v kislem okolju želodca, je potrebna gastrorezistentna zaščita
FO z navedenimi učinkovinami, kar prepreči prehitro aktivacijo predzdravila in omogoča
zakasnjeno sproščanje in absorbcijo v tankem črevesju. Metabolizem inhibitorjev
protonske črpalke poteka v jetrih s pomočjo jetrnih citokromskih encimov CYP P450
2C19. Omenjeni encimi najhitreje razgradijo omeprazol, sledijo esomeprazol, pantoprazol,
lanzoprazol in rabeprazol (razlika v farmakokinetiki med posameznimi vrstami). Glede na
slednje se uravnava količina in pogostost odmerjanja zaviralcev protonske črpalke. Ker
esomeprazol zaradi svojih farmakokinetičnih lastnosti izkazuje ustrezno biološko
uporabnost in najbolj učinkovito urejanje želodčne kisline, je zaradi omenjenega
najpogosteje uporabljen v zdravljenju gastroezofagealne refluksne bolezni. (3)
1.2. DOSTAVNI SISTEMI S PRIREJENIM SPROŠČANJEM UČINKOVINE IN
PERORALNA POT DOSTAVE FARMACEVTSKE OBLIKE
V širšem smislu lahko dostavne sisteme s prirejenim načinom sproščanjem delimo na dva
tipa:
(a) sistemi, ki zmanjšajo, zakasnijo hitrost sproščanja glede na enostavno formulacijo –
pogosto na podaljšano časovno obdobje sproščanja učinkovine iz sistema (npr. nekaj ur,
dni ali mesecev);
(b) sistemi, ki povečajo hitrost sproščanja

in delež sproščene učinkovine glede na

enostavno formulacijo – primer slabo vodotopnih zdravilnih učinkovin.
Oba tipa dostavnih sistemov s prirejenim sproščanjem sta lahko zelo koristna za izboljšanje
terapevtske učinkovitosti številnih FO. (4)
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Gledano na mesto dostave FO poznamo tri osnovne razrede dostavnih sistemov s
prirejenim sproščanjem:
a - peroralni: (i) enoenotne FO, (ii) večenotne FO,
b - parenteralni: (i) subkutani, (ii) intramuskularni, (iii) intravenozni, (iv) intraperitonealni,
(v) intraartikularni,
c - implantantni: (i) sproščanje s pomočjo difuzije, (ii) sproščanje zaradi zunanjih
dejavnikov aktivacije. (5)
1.2.1. Enteralni (peroralni) dostavni sistemi in hranilne sonde
Enteralna aplikacija zdravil pomeni dostavo zdravil v sistemski krvni obtok skozi
prebavila. Nasprotje enteralni aplikaciji je parenteralna aplikacija. V primeru enteralne
aplikacije je poleg sistemskega metabolizma prisoten še predsistemski metabolizem, ki
poteka tekom celotne poti zdravil skozi prebavni trakt. Pri tem ima velik vpliv prehod
zdravil skozi jetra, kjer poteka metabolizem prvega prehoda. (6)
Poznane so tri poti enteralne aplikacije zdravil: (a) peroralna, kjer bolnik zdravilo zaužije
skozi ustno votlino, (b) sublingvalna, kjer se zdravilo vstavi in obdrži pod jezikom, (c)
rektalna, ki pomeni aplikacijo zdravil neposredno v rektum. Le v primeru b in c se zdravilo
izogne metabolizmu prvega prehoda (prehod skozi jetra). (6)
V primeru hospitaliziranih bolnikov (tudi novorojenčkov) je lahko aplikacija zdravil
otežena. Še vedno je zaželena enteralna aplikacija zdravil (ob pogoju delujočega
prebavnega trakta – sistema). Kadar le ta ni možna, se odločimo za parenteralno aplikacijo
zdravil. V primeru, da pacient ni zmožen sam zaužiti zdravila skozi usta oz. dostava ni
ponovljiva, se lahko odločimo za dostavo preko hranilnih sond (prvotni namen le-teh je
hranjenje pacienta). Enteralne hranilne sonde so vstavljene skozi ustno votlino, nosno
votlino ali skozi trebušno steno (in želodčno steno) v želodec ali črevo. Segajo lahko do
želodca, dvanajstnika ali začetka tankega črevesja. Temu primerne so tudi dolžine
hranilnih sond. Pri izbiri ustrezne debeline sonde (premer) pa je potrebno upoštevati pot
vstavitve sonde in starost (velikost) pacienta. Na trgu je možno dobiti hranilne sonde
različnih dolžin in debelin. (7,8)
1.2.2. Vzroki za oblikovanje FO s prirejenim sproščanjem
Oblikovanje zdravilne učinkovine v dostavni sistem s prirejenim sproščanjem je vezano na
izboljšanje farmakokinetike. Dejstvo je, da ustrezna formulacija lahko zagotovi ustreznejši
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profil sproščanja zdravilne učinkovine, ki vpliva na biološko uporabnost učinkovine in
obliko profilov plazemskih koncentracij učinkovine. (5)
Nameni uporabe peroralnih dostavnih sistemov s prirejenim sproščanjem so: (a)
zagotavljanje gastrorezistence, (b) izboljšanje farmakokinetičnih lastnosti ZU, (c) ciljana
dostava, in (d) časovno odvisno zdravljenje (angl. chronotherapeutics). (5)
1.2.3. FO z zakasnjenim sproščanjem – zagotavljanje gastrorezistence
Številne zdravilne učinkovine (npr. zaviralci protonske črpalke) niso stabilne v kislem
okolju želodca. Gastrorezistentne oblike so običajno oblikovane s prekrivanjem celotne
površine tablet, kapsul ali posameznih delcev v primeru večenotnih farmacevtskih oblik
(zrnca, pelete). Zelo pogosto uporabljeni polimeri za zagotavljanje gastrorezistence so
anionski ko-polimeri metakrilne kisline. Ta zvrst ko-polimerov je znana tudi pod tržno
znamko EUDRAGIT®. Raztapljanje pri povišanem pH (pH nad 5) je posledica ionizacije
karboksilnih skupin (tvorba soli). Najpogosteje uporabljena med omenjenimi polimeri sta
EUDRAGIT L in EUDRAGIT S, ki sta ko-polimera metakrilne kisline in metil
metakrilata. Dostopna sta v obliki finih trdnih delcev. Njihova topnost v vodi je odvisna od
razmerja karboksilnih in esterskih skupin, ki so približno v razmerju 1:1 pri EUDRAGIT
L100 in 1:2 pri EUDRAGIT S100. To ima neposreden vpliv na topnost v odvisnostni od
pH medija. Popolnoma se raztopita nad pH 6-7. (5)
1.2.4. FO s podaljšanim sproščanjem – izboljšana stabilnost zdravila (zaščita pred
vlago, kisikom)
Večina polimerov za zagotavljanje podaljšanega sproščanja je netopnih v vodnem mediju
in lahko kot taki izboljšajo tudi stabilnost zdravila (zaščita pred vlago, kisikom). Obloge so
oblikovane tako, da zagotavljajo konstantno počasno sproščanje ZU iz FO skozi relativno
dolgo časovno obdobje (6-12 ur). Najpogosteje uporabljeni polimeri za zagotavljanje
podaljšanega sproščanja so ko-polimeri metilmetakrilatov in derivati celuloze (etil
celuloza). So načeloma netopni v vodi, z variiranjem kemijske sestave ali dodatkom
tvorilcev por pa omogočajo zagotavljanje različnih stopenj prepustnosti. Tako je dosežena
željena hitrost podaljšanega sproščanja. (1) Primera polimerov za zaščito pred vlago sta
Kollicoat® Smartseal 30 D in Eudragit® E PO. Pri oblikovanju disperzij za oblaganje je
nujno potrebna uporaba ustreznih pomožnih snovi, zlasti plastifikatorjev. Ugotovljeno je
bilo, da tip plastifikatorja igra ključno vlogo za dosego željenega učinka obloge. (9,10)
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1.3. IZDELAVA ZRNC KOT FARMACEVTSKE OBLIKE
Proces granuliranja, ki se uporablja v farmaciji, je starejši postopek. Že stoletja nazaj se je
namreč proces granuliranja uporabljal v praksi oblikovanja zdravil. Primer je ročno
oblikovanje zrnc iz zdravilnih praškov z uporabo medu ali sladkorja. Izraz granuliran
material (granulat) izhaja iz latinske besede »granulatum«, ki pomeni zrnat. Granulat je
lahko pridobljen neposredno z večanjem velikosti primarnih delcev ali pa z zmanjšanjem
velikosti suhe sprijete gmote materiala. Farmacevtske granule imajo navadno velikost med
0,2 in 2,0 mm, odvisno od željene uporabe. Lastnosti granul so nadzorovane s kombinacijo
sestave zmesi praškastih delcev, tekočine za granuliranje in procesnih parametrov. (11)
Granulat imenujemo zrnca, ki jih uporabljamo kot vmesno stopnjo pri izdelavi končnih FO
(tablet, kapsul). Lahko pa zrnca predstavljajo tudi končno farmacevtsko obliko. Namenjena
so peroralni uporabi. (1)
1.3.1. Vzroki za granuliranje
Razlogov za granuliranje je več: (a) izboljšati enakomernost vsebnosti (preprečevanje
segregacije komponent zmesi prahov), (b) povečanje nasipne gostote materiala (s tem
zmanjšamo nasipni volumen, kar olajša shranjevanje in transport), (c) izboljšanje pretočnih
lastnosti, (d) izboljšanje kompaktibilnosti zmesi, (e) ožja porazdelitev velikosti delcev, (f)
preprečitev sprijemanja materiala zaradi higroskopnosti (granule so zaradi velikosti kljub
absorpciji vode sposobne obdržati dobro pretočnost), (g) zmanjšanje prašenja, (h)
izboljšane lastnosti raztapljanja končnega produkta, (i) lažje odmerjanje, (j) izboljšanje
videza končnega produkta. (1,11)
1.3.2. Metode granuliranja
Poznamo tri najpogosteje uporabljene metode granuliranja:
-vlažno granuliranje (z uporabo tekočine, ki med seboj poveže primarne delce),
-suho granuliranje (brez uporabe tekočine, s stiskanjem),
-granuliranje s talinami (talina veziva nadomesti klasično granulacijsko tekočino). (11)
1.3.3. Vlažno granuliranje - osnovni mehanizmi
Pri vlažnem granuliranju gre za mešanje predhodno pripravljene suhe zmesi prahov ob
dodajanju tekočine za granuliranje, ki mora biti hlapljiva (odstranimo jo s sušenjem) in
netoksična. (1) Nastanek granul, zlasti v procesu visokostrižnega granuliranja, vključuje
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štiri stopnje: (i) močenje in nastajanje primarnih jeder (angl. wetting and nucleation), (ii)
združevanje nukleacijskih jeder in rast granul (angl. coalescence and growth), (iii)
povečevanje gostote jeder (angl. consolidation), (iv) obraba in drobljenje (angl. attrition
and breakage). (11)
Začetno močenje praška in nastanek granul z vezavo tekočine je močno odvisno od načina
razprševanja tekočine, porazdelitve tekočine in lastnosti vstopnega materiala. Močenje
omogoča nastajanje primarnih jeder. V primeru slabo močljivih snovi so pogosto v uporabi
ustrezno izbrani močljivci (površinsko aktivne snovi PAS). Omenjene štiri ključne stopnje
nastanka granul se lahko pojavljajo istočasno. Določeni mehanizmi v določenih
granulatorjih bolj prevladujejo kot ostali (hitro vrteči ali vrtinčnoslojni granulatorji). Zrnca
(granule) izdelane v hitro vrtečem granulatorju so tako manj porozne oziroma imajo večjo
gostoto v primerjavi z granulami, izdelanimi v vrtinčnoslojnem granulatorju. (11)
1.3.4. Granulacija v hitro vrtečih mešalnikih (angl. high-shear)
Večina hitro vrtečih granulatorjev je sestavljenih iz mešalne posode, tri-krakega mešala in
sekala. Oblika posode je lahko cilindrična ali stožčasta. Lahko vključuje tudi dvojni plašč
za gretje ali hlajenje vsebine posode. Naloga mešala je, da meša in razporeja granulacijsko
tekočino med zmes suhih prahov ter omogoča združevanje in zgoščevanje nukleacijskih
jeder. Sestava mešanice prahov za granuliranje v osnovi vsebuje ZU, polnilo in vezivo.
Razgrajevalo v primeru vlažnega granuliranja dodamo raje ekstragranularno (vendar
navadno ni vključeno v FO s prirejenim sproščanjem). (11)
Preglednica I: Prednosti in slabosti vlažnega granliranja v hitro vrtečem mešalniku (angl. high-shear)
PREDNOSTI

SLABOSTI

• časovno kratek proces (manj granulacijske tekočine),

• izdelava slabše stisljivih granul,

• boljše zgoščevanje granul in izdelava granul z nizko

• ozek interval pogojev procesa granuliranja. (11)

stopnjo krušljivosti,
• velika ponovljivost serij granul z enotno porazdelitvijo
velikosti,
• zmanjšanje prašenja,

1.4. OBLAGANJE DELCEV V FARMACIJI
Proces oblaganja v farmaciji nastopa v procesu izdelave širokega spektra trdnih peroralnih
FO, vključno s tabletami, večenotnimi FO (kapsule z zrnci, peletami) in kristali FO.
Zgodovinsko so najprej oblagali tablete. Sodobni postopki izdelave FO pa vključujejo
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procese oblaganja kristalov učinkovine, zrnc in pelet. Oblaganje je proces v farmacevtski
tehnologiji, pri katerem se na površino FO nanese enakomeren sloj, navadno polimernega
materiala. Namen je doseči določene funkcionalne lastnosti FO, od lažje prepoznavnosti do
zagotovitve ustreznega profila prirejenega sproščanja. (1)
1.4.1. Vzroki za oblaganje
Vzroki za oblaganje trdnih peroralnih FO so raznoliki:
(a) zaščita ZU pred vplivi okolja, predvsem pred svetlobo in vlago – tako se potencialno
izboljša stabilnost produkta, (b) prekrivanje neprijetnega okusa ZU, (c) enostavnejše
zaužitje (požiranje) velikih FO, predvsem tablet – gladka površina obloge, (d) večje
zaupanje uporabnika (enoten in ponovljiv videz produkta), (e) izboljšanje zunanjega
izgleda in lažja prepoznavnost produkta (zlasti pri starejši populaciji pacientov), (f)
enostavnejše ravnanje z obloženimi izdelki (zlasti tabletami) na visoko-hitrostnem
avtomatskem polnjenju in pakiranju, saj obloga izboljša pretok in mehansko trdnost
produkta ter prepreči tveganje za navzkrižno kontaminacijo zaradi prašenja, (g) doseg
prirejenega sproščanja. (1)
1.4.2. Vrste oblaganj
V farmacevtski industriji so danes v uporabi štirje glavni tipi oblaganj:
(a) filmsko oblaganje,
(b) oblaganje s sladkorno oblogo (dražiranje),
(c) oblaganje s stiskanjem,
(d) oblaganje z učinkovino. (1)
1.4.3. Filmsko oblaganje farmacevtskih oblik
Filmsko oblaganje je najbolj zastopana tehnika oblaganja in praktično vsi novi peroralni
izdelki vsebujejo tovrstno oblogo. Pri filmskem oblaganju gre za nanašanje formulacije
polimera na FO, navadno z metodo razprševanja v kombinaciji z vrtinčnoslojno
tehnologijo. Tekočina za oblaganje je lahko v obliki raztopine ali suspenzije. Sestavljena je
iz polimera, ustreznega disperznega medija in ostalih pomožnih snovi kot so plastifikatorji,
pigmenti. (1)
Filmsko oblaganje s polimeri omogoča nanos zelo tanke plasti obloge, kar razširi področja
uporabe FO. Debelina filmske obloge se načeloma giblje med 10 in 200 µm. V oblogo
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lahko poleg polimera in pomožnih snovi vključimo tudi ZU. V tem primeru je obloga
lahko debelejša od 200 µm. Omenjeni proces imenujemo oblaganje z učinkovino (angl.
layering). (12) Osnovna delitev filmskih oblog glede na modifikacijo kinetike sproščanja
učinkovine iz FO je predstavljena na sliki 1.
Obloge za takojšnje
sproščanje ZU

FILMSKE
OBLOGE

(angl. immediate-release
film coating)

Obloge za
zakasnjenjeno
sproščanje ZU gastrorezistentne obloge

Obloge za prirejeno
sproščanje ZU
(angl. modified-release
film coating)

Obloge za podaljšano
sproščanje ZU

Slika 1: Osnovna delitev filmskih oblog glede na modifikacijo kinetike sproščanja učinkovine iz FO (1)

Gastrorezistentne obloge so topne v vodnem mediju s pH, ki presega vrednost 5-6.
Namenjene so zaščiti FO pred kislim okoljem želodca – primer so ZU, ki so nestabilne v
kislem. Druga naloga pa je lahko preprečitev sprostitve ZU iz FO v želodcu. (1)
Filmske obloge za dosego podaljšanega sproščanja ne izkazujejo pH-odvisne topnosti in so
netopne v vodnem mediju. Oblikovane so tako, da zagotavljajo konstantno počasno
sproščanje ZU iz FO skozi relativno dolgo časovno obdobje (6-12 ur). S tem je zmanjšana
pogostost odmerjanja in izboljšana komplianca s strani pacienta. (1)
V primeru filmskih oblog za zaščito pred vlago gre za polimere, ki izkazujejo nizko
permebilnost za parno fazo vode v atmosferi (primera: Kollicoat® Smartseal 30D in
Eudragit®E PO).
Zgoraj naštete vrste oblog omogočajo lažji doseg željene terapije in s tem večjo
učinkovitost. (1) V primeru tovrstnih oblog je zelo pomembno, da je le-ta nanešena
enakomerno po površini delca, saj le tako dosežemo ustrezen profil sproščanja. Pomembna
je izbira pravih vhodnih materialov (polimerov, jeder, dodatnih pomožnih snovi), naprav
za izvedbo oblaganja in vrednosti procesnih spremenljivk. (12)
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1.4.4. Polimeri za filmsko oblaganje
Preglednica II: Lastnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri idealnega polimera za filmsko oblaganje
• topnost

- določa obnašanje obloženega produkta v gastrointestinalnem traktu (hitrost sproščanja,
zakasnjeno sproščanje),
- določa topnost obloge v izbranem topilu (velik vpliv na funkcionalne lastnosti končne
obloge);

• viskoznost

- zelo pogosto omejitveni dejavnik z obzirom na enostavnost nanašanja filmske obloge,
visoka viskoznost (cca. 500 mPa s) oteži prenos tekočine za oblaganje v šobe za razprševanje
in posledično tudi samo razprševanje (atomizacijo),
idealni polimeri izkazujejo relativno nizko viskoznost pri želeni koncentraciji;

• prepustnost

Ključna pri obravnavi različnih funkcionalnih lastnosti oblog:
- prekritje neprijetnega okusa ZU v FO,
- izboljšana stabilnost FO z omejeno izpostavljenostjo atmosferski vlagi in plinom (kisiku,
oksidativni razpad),
- vpliv na hitrost sproščanja ZU iz FO;

• mehanske lastnosti

- za dosego efektivnosti je pomembno, da je obloga nanešena enakomerno po obodu FO in je
odporna na mehanske sile med samim procesom oblaganja, kapsuliranja, stiskanja,
- polimeri za filmsko oblaganje morajo izkazovati ustrezno mehansko trdnsot, fleksibilnost in
adhezijo na površino FO,

• fizikalne lastnosti

- navkljub mnogim izboljšavam naprav za oblaganje so še vedno omejitveni dejavnik
fizikalne lastnosti tekočine za oblaganje (stični kot, viskoznost, površinska napetost).
Lepljenje delcev in tvorba aglomeratov med procesom oblaganja je problematično, kadar je
vrednost stičnega kota majhna, vrednosti viskoznosti in površinske napetosti pa sta visoki.
Ob zamenjavi vrednosti pa lahko pride do nizkega izkoristka oblaganja. (1,12)

Za dosego prirejenega sproščanja filmsko obloženih FO najpogosteje uporabljamo:
(i) polimere celuloznih derivatov,
(ii) ko-polimere metil metakrilata in dietilaminoetil metakrilata ter ko-polimere
dimetilaminoetil metakrilata, butil metakrilata in metil metakrilata (so načeloma netopni v
vodi; pripravljeni so lahko z variiranjem različnih stopenj prepustnosti ter tako zagotavljajo
ustrezno stopnjo podaljšanega sproščanja),
(iii) ko-polimere metakrilne kisline in etil akrilata (posebna funkcionalna lastnost prisotnih
karboksilnih skupin omogoča zagotavljanje gastrorezistence; polimer je netopen v vodnem
mediju pri nizkem pH – pogoji v želodcu, postaja topen pri povišanju pH blizu nevtralnega
– pogoji v tankem črevesju),
(iv) ftalatne estre. (1)

10

Alja Račič

Magistrska naloga

1.4.5. Temperiranje po oblaganju
V praksi je pogosto težko zagotoviti enakomernost nanesene obloge po površini delca in
dodatno še homogeno strukturo obloge. Ta faktorja pa sta ključnega pomena za dosego
ustreznega profila prirejenega sproščanja obloženih FO. Zaradi tega je potrebna dodatna
izpostavitev filmsko obloženih delcev predpisani visoki temperaturi, ki mora biti višja od
temperature steklastega prehoda nanesenega polimera. S tem zagotovimo ustrezen
zaključek faze koalescence obloge in homogeno razporeditev molekul polimera v nanešeni
filmski oblogi, oblogo stabiliziramo. (13,14)
1.4.6. Naprave za oblaganje farmacevtskih oblik v farmaciji
Naprave za oblaganje delcev delimo na dve glavni skupini:
(a) bobni za oblaganje (angl. pan coaters),
(b) naprave, ki temeljijo na tehnologiji z vrtinčenjem (angl. fluidized-bed coaters). (12)
Naprave, ki temeljijo na tehnologiji z vrtinčenjem (angl. fluid-bed)
Tehnologija z vrtinčenjem (angl. fluidized-bed technology) se uporablja za oblaganje z
raztopinami, suspenzijami, praškastimi delci učinkovine in/ali pomožnih snovi,
granuliranje z dograjevanjem, sušenje, pa tudi za direktno izdelavo zrnc oziroma pelet.
Osnova procesa je fluidizacija (angl. fluidisation). Tok zraka v komorah s tehnologijo z
vrtinčenjem ustvarja gibanje delcev podobno gibanju tekočine. Takšno gibanje je posledica
toka zraka, ki je usmerjen navzgor. Delci so suspendirani in se v zraku ob mnogih
medsebojnih trkih sicer gibljejo ločeno drug od drugega. (12)
Naprave za tehnologijo z vrtinčenjem so sestavljene iz sistema treh enot: vstopne enote za
zrak, komore (izvedba tehnološkega postopka oblaganja v zvrtinčenih plasteh) in izstopne
enote za zrak. S pomočjo filtrov, grelcev, vlažilnih naprav, naprav za odstranjevanje vlage
zagotovimo ustrezne lastnosti vhodnega zraka. Zrak prihaja v komoro skozi perforirano
dno, ki ima navadno zančilno razpreditev odprtin. Višje v komori hitrost toka zraka upade
in delci padejo nazaj proti dnu. Opcijski razmejitveni valj določa ali padajo ob steni ali
sredinsko. Filtri na vrhu komore preprečujejo izgubo in prehajanje delcev iz komore v
okolje. Najpogosteje je v procesno komoro vstavljena binarna (dvo-kanalna) šoba.
Povezana je s črpalko, ki zagotavlja ustrezen pretok in hitrost razprševanja disperzije za
oblaganje in s kompresorjem, ki skrbi za ustrezen tlak razprševanja in tako tudi za ustrezno
velikost razpršenih kapljic. Delež vlage v komori ima vpliv na hitrost rasti delcev,
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kakovost nanašanja obloge na površino delcev ali pri oblaganju povozroči celo nastanek
neželenih aglomeratov. Relativna vlaga izhodnega zraka in temperatura produkta sta
določeni z ravnotežjem med hitrostjo razprševanja in izhlapevanjem tekočine s površine
delcev. Produkt na koncu podstopka dosušimo pri določeni temperaturi do predpisane
vlage. (13)
Vrtinčnoslojne procesne komore se razlikujejo po smeri in vzorcu gibanja toka zraka in
delcev ter smeri razprševanja tekočine za oblaganje:
(a) Komore z razprševanjem od zgoraj (angl. top-spray) – šoba postavljena v srednjem delu
komore, razprševanje v smeri navzdol.
(b) Komore s tangencialnim razprševanjem (rotorska komora) – rotor, postavljen na dnu
komore, se vrti in spušča vhodni zrak v komoro preko odprtine med rotorjem in steno
komore; tekočina se razpršuje tangencialno s strani na rotirajoči tok delcev v komori,
povzročen z rotorjem. (12)
(c) Komore z razprševanjem od spodaj (Wurster) – opisana v nadaljevanju.
1.4.7. Wursterjeva komora (komora z razprševanjem od spodaj)
Komora vsebuje razmejitveni valj oziroma »Wursterjev« vstavek (Slika
2). Šoba za razprševanje je postavljena sredinsko, na dnu komore. (5)
Komora je stožčaste oblike z vertikalno postavljenim valjem v središču.
Dno je perforirano, z večjim številom odprtin na sredini in manj na
obrobju. S tem je omogočen večji pretok zraka v sredini skozi valj. Delci
tako krožijo skozi valj po sredini proti vrhu komore v ekspanzijski
prostor ter zaradi prevlade gravitacijske sile na vrhu začnejo padati nazaj
proti dnu med valjem in steno komore. Pot kapljica-delec je zelo kratka.
Kapljice ob stiku s površino delca koalescirajo (koalescenca = zlivanje).
V ekspanzijskem prostoru topilo zaradi velikega pretoka segretega zraka
Slika 2: Shematični
prikaz procesa
oblaganja v
Wursterjevi komori
(15)

hitro izhlapi. Dobimo koherentno oblogo enakomerne debeline, kar je
ključnega pomena pri FO za prirejeno sproščanje. Komora omogoča
oblaganje tudi zelo majhnih delcev (<50 µm), če je disperzni medij

organsko topilo. (13)
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1.5. PRESKUSI SPROŠČANJA TRDNIH FARMACEVTSKIH OBLIK
(angl. dissolution testing)
Preskusi sproščanja se v farmacevtski industriji uporabljajo v različne namene: (i) pomoč
pri identifikaciji najustreznejše formulacije za dosego željenega kliničnega izida, (ii)
sprostitev proizvodov na trg, (iii) preverjanje ponovljivosti med serijami, (iv) orodje pri
identifikaciji vpliva sprememb v formulaciji in procesnih spremenljivk na in-vitro profil
sproščanja, (v) poleg tega se tovrstni testi lahko uporabljajo kot dodatna pomoč pri
odločitivi za izvedbo bioekvivalenčne študije. (16)
1.5.1. Naprave za preskuse sproščanja trdnih FO
V Ameriški farmakopeji (USP) je navedenih 7 naprav za izvedbo preskusov sproščanja
trdnih FO, medtem ko Evropska farmakopeja navaja samo prve 4 naprave iz USP, saj so
mnenja, da število ustreza zahtevam razvoja in trga. (16)
Naprave za preskuse sproščanja trdnih FO po USP in Ph.Eur. (le prve štiri):
(a) Naprava 1 – naprava z vrtljivo košaro (angl. rotating basket)
(b) Naprava 2 – naprava z vesli (angl. paddle assembly)
(c) Naprava 3 – naprava z recipročnimi cilindri (angl. reciprocating cylinder)
(d) Naprava 4 – pretočna celica (angl. flow-through cell)
(e) Naprava 5 – naprava z vesli nad diskom (angl. paddle over disk)
(f) Naprava 6 – naprava s cilindrom (angl. cylinder)
(g) Naprava 7 – naprava z recipročnim nosilcem (angl. reciprocating holder). (16,17,18)
1.5.2. Naprava 2 – naprava z vesli (angl. paddle assembly)
Naprava z vesli je sestavljena iz pokritih posod (narejena iz stekla ali nekega drugega
inertnega transparentnega materiala), motorja, pogonskih gredi in vesel. Pomembno je, da
je zagotovljena pravilna razdalja med veslom in dnom posode, ki mora biti 25 ± 2 mm.
Uporablja se za preskuse sproščanja trdnih FO. Za trdne FO z zakasnjenim sproščanjem se
preskus sproščanja izvaja po metodi A ali B (Ph. Eur. 2.9.3.). Po metodi A damo v posodo
najprej 750 mL 0,1M HCl in začnemo z mešanjem. Vesla se vrtijo z definirano hitrostjo
[obrati/min]. Po določenem času dodamo v posodo še 250 mL pufra 0,2 M Na3PO4 x
12H2O. Tako spremenimo pH medija iz pH 1,2 na pH 6,8. Postopek izvajamo pri
konstantni temperaturi 37 ± 0,5 °C. (17)
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1.5.3. Naprava 3 – naprava z recipročnimi cilidri (BIO-DIS)
Napravo sestavlja set cilindrov, več steklenih posod z ravnim dnom, inertne opreme in
mrežic, ki so izdelane iz ustreznih neabsorbirajočih in nereaktivnih materialov. Mrežice so
oblikovane tako, da se prilagajajo zgornjemu in spodnjemu delu recipročnih cilindrov.
Preskus sproščanja se izvaja pri temperaturi 37 ± 0,5 °C. Vsako linijo posod napolnimo z
ustreznim medijem z določenim pH. FO natehtamo in postavimo v recipročne cilindre. Leti se med postopkom periodično spuščajo in dvigajo (enakomerno z določeno hitrostjo).
Razdalja med najvišjim in najnižjim položajem recipročnih cilindrov je lahko 9,9-10,1cm.
(17)
1.6. OBLIKOVANJE KONČNE FARMACEVTSKE OBLIKE V SUSPENZIJO ZA
ENTERALNO DOSTAVO PREKO NAZOGASTRIČNE SONDE
Suspenzije se uvrščajo v skupino grobih disperzij. Netopni delci (disperzijska faza),
navadno večji od 1 µm v premeru, so dispergirani v (vodnem) tekočem mediju
(disperzijski medij). Veliko farmacevtskih izdelkov, zlasti tistih za pediatrično uporabo, se
aplicira v obliki suspenzij. Pri tem so zelo pomembne njihove reološke lastnosti, saj se s
tem poenostavi priprava in aplikacija produkta (npr. potiskanje skozi iglo injekcijske
brizge). Sedimentacija takšnih oblik mora biti minimalna ali odsotna. Če se pojavi, mora
biti redispergiranje delcev enostavno. Pri samem razvoju moramo določeno pozornost
nameniti tudi na ustreznemu zunanjemu izgledu končnega produkta. (1)
1.6.1. Fizikalne lastnosti suspenzij
Pripravljena suspenzija mora ostati dovolj homogena za časovno obdobje od končne točke
mešanja do odvzema zahtevanega odmerka za aplikacijo. V primeru nastanka sedimenta po
določenem času, mora biti le-ta enostavno redispergiran z ustreznim stresanjem oziroma
mešanjem. Stabilnost suspenzij zagotovimo z uporabo stabilizatorjev suspenzij (primer so
zgoščevalci, ki povečajo viskoznost). S tem zmanjšamo hitrost sedimentacije delcev.
Končna viskoznost hkrati ne sme biti previsoka, saj s tem otežimo odvzem odmerka iz
vsebnika in ustrezno aplikacijo. Suspendirani delci morajo biti majhni in enakih velikosti.
Naštete lastnosti vodijo k ustrezni fizikalni stabilnosti farmacevtskih suspenzij. (1)
Hitrost sedimentacije delcev v suspenziji opisuje Stokesova enačba. Ta pravi, da je hitrost
sedimentacije delcev v suspenziji odvisna od njihove velikosti in gostote (disperzijska faza
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suspenzije), gostote in viskoznosti disperzijskega medija suspenzije (medij, v katerem so
redispergirani delci). (11)
1.6.2. Reološke lastnosti suspenzij
Reološke lastnosti snovi so pomemben dejavnik v razvoju tekočih FO. Reologija je
področje, ki se ukvarja s preučevanjem (pre)toka snovi in vpliva napetosti mehanskih
(strižnih) sil na obnašanje nekega sistema (deformacija, preoblikovanje, tok). Pretočne
lastnosti najlažje opišemo z reogrami (angl. flow curve). Abscisno os grafa predstavlja
strižna hitrost D [s-1], ordinato os pa merjeno strižno napetost τ [Pa]. (15) Pretočne
lastnosti lahko opišemo tudi s pomočjo viskoznostnega diagrama (angl. viscosity curve).
Na abscisno os so nanešene vrednosti strižnih hitrosti D [s-1], na ordinato pa od strižnih
hitrosti odvisne viskoznosti ŋ [Pa*s]. (15) Pri višjih strižnih hitrostih (vnašanje sile v
sistem s stresanjem ali s potiskanjem suspenzije iz vsebnika) je zaželjeno, da viskoznost
upade. S tem je omogočena ustrezna aplikacija pripravljene suspenzije (zaželjeni so torej
tiksotropni sistemi). (1)
1.6.3. Reometrija - viskozimetri
Rotacijski viskozimetri – so navadno prva izbira merjenja reloških lastnosti tekočin. Sistem
sestavljata dva dela. Eden miruje, drugi pa rotira (lahko tudi oba rotirata). Nanj deluje
zaviralna sila. Ta je premosorazmerna z viskoznostjo vzorca. Z njimi lahko merimo
viskoznost v odvisnosti od časa ali velikosti strižnih sil. Pred izvajanjem meritev se
moramo odločiti za ustrezen senzorski sistem (koaksialni valji, stožec-plošča, dve
vzporedni plošči). Odločimo se na podlagi vrste tekočine (viskoznost, sestava, hlapnost,
velikost delcev). (19, 20)
Oscilacijski viskozimetri – z njimi lahko natančneje določamo elastične in plastične
lastnosti merjenih viskoelastičnih sistemov. Na viskoelastične lastnosti vpliva hitrost
strižne deformacije. Če spreminjamo oscilacijsko frekvenco, se spreminja tudi hitrost
strižne deformacije (znotraj določenega frekvenčnega intervala). Med merjenjem vzorca ne
poškodujemo (nedestruktivni strižni pogoji), zato je pomembno, da merimo v območju
linearnega viskoelastičnega odziva. Pri tem gre za vnos točno določene količine energije v
merjeni sistem. Sistem vzorca izpostavimo stalnim, različno velikim (hitrim) strižnim
obremenitvam s pomočjo osciliranja merilnega sistema. (19, 20)
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2. NAMEN EKSPERIMENTALNEGA DELA
Naš namen je izdelati farmacevtske delce z dvema funkcionalnima oblogama. Notranja bo
zagotavljala gastrorezistenco, zunanja pa preprečila raztapljanje v nevtralnem ali rahlo
alkalnem mediju. Dostavni sistem bo omogočal enteralno aplikacijo »ex-tempore«
pripravljene peroralne suspenzije z nevtralnim pH in z uporabo nazogastrične sonde za
novorojenčke. Takšen sistem bo zagotovil zakasnjeno sproščanje na kislo hidrolizo
občutljivih učinkovin, hkrati pa ustrezno stabilnost oblike pred aplikacijo.
Zastavljeni cilj bomo najprej poskusili izvesti z zrnci. Kot nadomestek za zdravilno
učinkovino (spojino) bomo uporabili tartrazin, ki izraža dobro topnost v vodnih medijih ter
se ga lahko enostavno detektira. Zrnca s tartrazinom bomo izdelali s pomočjo hitrovrtečega
granulatorja in jih ustrezno posušili. Sledila bo serija filmskih oblaganj v vrtinčnoslojni
Wursterjevi komori z generatorjem vrtinčenja. Najprej bomo zrnca obložili z
gastrorezistentno filmsko oblogo polimera Eudragit® L 30 D-55. Sledilo bo temperiranje
obloženih delcev. Zaradi potencialne nezdružljivosti z zunanjo zaščitno oblogo bomo
nanesli še vmesno oblogo polimera HPMC. Na koncu bomo delce obložili še s filmsko
oblogo polimerov Kollicoat® Smartseal 30 D ali Eudragit®E PO. Obložene delce po
končanem procesu oblaganja ponovno temperiramo. Funkcionalnost oblog bomo
preverijali s preskusi sproščanja. Gastrorezistenco preverimo z napravo z vesli (naprava 2
po Ph. Eur.), ustreznost obeh oblog pa z napravo z recipročnimi cilindri BIO-DIS (naprava
3 po Ph. Eur.). Glede na zadani cilj oblogi ustrezata v primeru, da se iz končnih obloženih
zrnc z modificiranim sproščanjem v prvem mediju s pH 7,2 po 8 urah sprosti manj kot
0,5% tatrazina, v drugem mediju s pH 1,2 po dveh urah manj kot 10% tartrazina, v
zadnjem mediju s pH 6,8 pa naj bi se kumulativno sprostilo vsaj 90% učinkovine.
V primeru, da z obloženimi zrnci ne dosežemo željenih rezultatov, bomo oblaganja
ponovili na seriji mikro pelet (Cellets®200), na katere bomo predhodno nanesli tartrazin.
Velikost mikro-pelet bo primerljiva velikosti zrnc. Preskus z manjšimi peletami je
namenjen preverjanju vpliva oblike delcev na kakovost nanosa polimerne obloge. V
primeru, da tudi na mikro peletah ne bomo dosegli načrtovanega pH odvisnega sproščanja
učinkovin, bomo prešli na večje pelete (Cellets®700). Z njimi bomo preverjali vpliv
velikosti delcev na kakovost nanosa polimerne obloge.
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Po vrednotenju filmsko obloženih delcev s preizkusi sproščanja bomo nadaljevali s
pripravo suspenzij, ki so osnovana na delcih (zrnca ali pelete) z ustrezno modificiranim
sproščanjem. Zelo pomembno je, da zagotovimo ustrezno fizikalno stabilnost suspenzije za
enteralno dostavo skozi nazogastrično sondo, ki bo zagotavljala enakomernost odmerjanja.
Suspenzije bomo stabilizirali z uporabo ustrezne količine izbranih modifikatorjev
viskoznosti. Opravili bomo poskuse sedimentacijskih analiz, ovrednotili kompleksno
viskoznost suspenzij na oscilacijskem viskozimetru, preverili enakomernost odmerjanja
suspenzij ter jih poskusili aplicirati skozi nazogastrične sonde različnih notranjih
premerov.
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3. MATERIALI IN OPREMA
3.1. MATERIALI
Tartrazin, Sigma-Aldrich, ZDA
Laktoza NF 200 MESH, dobavitelj Lek d.d., Ljubljana, Slovenija
Mikrokristalna celuloza Avicel PH 101, dobavitelj Lek d.d., Ljubljana, Slovenija
Polivinilpirolidon K 25, dobavitelj Lek d.d., Ljubljana, Slovenija
EUDRAGIT® L 30 D-55, Evonik, Essen, Nemčija
Kollicoat® Smartseal 30 D, BASF, Nemčija
Gliceril monostearat 35-50, Lex d.o.o., Koper, Slovenija
Trietilcitrat, dobavitelj Lek d.d., Ljubljana, Slovenija
TWEEN® 80, Sigma-Aldrich, Francija
Polietilenglikol 6000, Merck Millipore, Nemčija
HPMC 606 Pharmacoat, ShinEtsu, Nemčija
Butilhidroksitoluen (BHT), dobavitelj Lek d.d., Ljubljana, Slovenija
Smukec, Lex d.o.o., Koper, Slovenija
Simethicon (Silicon Antischaummit), dobavitelj Krka d.d., Novo mesto, Slovenija
EUDRAGIT® E PO, Evonik, Darmstadt, Nemčija
Natrijev lavrilsulfat (SLS), Sigma Aldrich, Nemčija
Uprašena stearinska kislina, Alfa Aesar, Nemčija
Magnezijev stearat, Sigma Aldrich, Nemčija
Cellets® 200, HARKE Pharma, Nemčija
Cellets® 500, HARKE Pharma, Nemčija
Cellets® 700, HARKE Pharma, Nemčija
Prečiščena voda, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, Slovenija
Povidon K30, BASF, Nemčija
Xanthan gumi, Sigma Aldrich, Nemčija
Klucel EP (hidroksipropil celuloza – HPC), Hercules Chemical Co., Inc., ZDA
Avicel® RC-591, FMC Biopolymer, ZDA

3.1.1. Tartrazin (modelna spojina - ZU)
Empirična formula: C16H9N4Na3O9S2
Molekulska masa: 534.356 g/mol
Tartrazin se uporablja kot barvilo (E 102). Gre za anionsko azo-barvilo oranžno rumene
barve. Hidrofilen značaj omogoča dobro topnost le-tega v vodnem okolju. Shranjuje se ga
pri sobni temperaturi. Stabilen na svetlobi. Uporablja se za barvanje tkanin, kot barvilo v
prehrani (zaradi škodljivih učinkov na zdravje uporaba ponekod prepovedana) in kozmetiki
ter kot biološki označevalec v razvojni znanosti in medicini (indikator in reagent). Vodne
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raztopine tartrazina je možno detektirati spektrofotometrično pri valovni dolžini 425 nm ali
s pomočjo kolonske kromatografije. (21)
3.1.2. Laktoza NF 200 Mesh (laktoza monohidrat za granuliranje)
Laktoza monohidrat spada med naravne disaharide. Pridobiva se iz mleka. Sestavljena je iz
dveh delov: glukoze in galaktoze. Laktoza je široko uporabljena surovina v farmaciji.
Najpogosteje se uporablja kot polnilo v tabletah in kapsulah, tudi kot polnilo v zmesi suhih
praškov za inhalacijo, pri izdelavi liofiliziranih produktov, v kombinaciji s saharozo
(približno 1:3) pa se uporablja v raztopinah za sladkorno oblaganje delcev. (22)
3.1.3. Mikrokristalna celuloza
Gre za prečiščeno, delno depolimerizirano celulozo. Na trgu je dostopna v različnih
stopnjah razdrobljenosti in z različno vsebnostjo vlage, na kar se navezujejo različne
vrednosti PH (primer Avicel PH-101, Avicel PH-102, Avicel PH-103). To ima pomemben
vpliv na same lastnosti in uporabo. Avicel®PH-101 vsebuje 3.0-5.0% vlage, vrednosti
gostote se gibljejo med 0.26 in 0.31 g/mL. Mikrokristalna celuloza je sicer stabilna, vendar
higroskopna substanca. Pomembno je, da jo shranjujemo v dobro zaprtih vsebnikih, v
hladnem in suhem prostoru. Je široko uporabna v farmaciji. Primarno se uporablja kot
vezivo pri izdelavi tablet in kapsul za peroralno uporabo. Uporablja se pri postopkih vlažne
granulacije ali direktnega stiskanja, saj je tudi dobro mazivo in razgrajevalo. (22)
3.1.4. Polivinilpirolidon – PVP, povidon (angl. syn. Kollidon)
PVP nastaja z radikalsko polimerizacijo monomera vinilpirolidon. Nahaja se v obliki
finega belega do kremno belega praška. Načeloma je brez vonja (lahko zaznan blag vonj).
Je higroskopna snov, zato se ga shranjuje v zaprtih vsebnikih v suhem in hladnem prostoru.
Različne K-vrednosti PVP (10 – 120) se nanašajo na različne molekulske mase polimera
povprečene skozi viskoznost. K vrednost nastopa v Mark-Houwink enačbi, ki povezuje
intrinzično viskoznost polimera z njegovo molekulsko maso. Povprečna molekulska masa
PV K25 je sicer med 28000 in 34000 g/mol. Izračunane so na podlagi opredelitve
viskoznosti vodnih raztopin PVP, relativno glede na vodo. PVP je široko uporabljena snov
v farmaciji. Primarno se uporablja v trdnih FO. Pri tabletiranju se raztopine PVP
uporabljajo kot vezivo v procesih vlažne granulacije. Uporablja se tudi kot solubilizator v
peroralnih in parenteralnih oblikah. Dokazano izboljša raztapljanje slabo topnih ZU iz
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trdnih FO. Dodatno se lahko uporablja za olajšanje suspendiranja, izboljšanje stabilnosti
ter povečanje viskoznosti suspenzij, raztopin za topikalno in peroralno uporabo. (22)
3.1.5. HPMC – Pharmacoat 606
Hidroksipropilmetil celuloza je znana tudi pod tržnim imenom Pharmacoat®. Je praškasta
substanca bele barve. Gre za delno O-(metilirano) in O-(2-hidroksipropilirano) celulozo.
Dostopna je v različnih stopnjah (različne vrste HPMC), ki se nanašajo na viskoznost in
stopnjo substitucije. Velikost osnovnih delcev se giblje nekje med 50-70 µm. HPMC je
brez vonja in okusa. Nizkoviskozna HPMC 606 (viskoznost 2% vodne raztopine je 6
mPas) se zelo pogosto uporablja za filmsko oblaganje delcev in kot vezivo pri izdelavi
trdnih FO, saj ne reagira z ostalimi substancami. Je neionska snov z visoko stabilnostjo.
Naštete pozitivne lastnosti omogočajo vsestransko uporabo HPMC 606 v procesih izdelave
FO. Uporablja se za oblaganje tablet in granul – prekrivanje barve, neprijetnega okusa,
izboljšanje trdnosti, preprečevanje krušljivosti, izboljšanja stabilnosti in omogočanja
tiskanja na površino delcev. Pogosto se uporablja tudi kot barierna obloga sladkorne
obloge (dinamično prepreči nabrekanje jedra) in gastrorezistentne obloge (preprečuje
interakcijo med ZU in oblogo). V uporabi je tudi kot vezivo pri izdelavi trdnih FO. HPMC
je lahko tudi tvorilec por v sicer netopni membrani, ki omogoča nadzorovano prehajanje
ZU in zunanjega medija (matriks sistemi). Poleg zgoraj naštetih načinov uporabe pa se
lahko uporablja še kot stabilizator suspenzij, saj prispeva k povečanju viskoznosti. (23)
3.1.6. Eudragit® L 30 D-55
Eudragit® L 30 D-55 je vodna disperzija anionskega ko-polimera metakrilne kisline in etil
akrilata (EUDRAGIT L100-55). Razmerje med prostimi karboksilnimi skupinami in
estrskimi skupinami je približno 1:1. Vodna disperzija vsebuje 30% suhe substance. Ostalo
predstavlja prečiščena voda, ki ustreza specifikacijam Ph.Eur. Disperzija je mlečno bele
barve z nizko viskoznostjo in šibkim značilnim vonjem. (24) Uporablja se za
gastrorezistentno oblaganje trdnih FO (tablet, pelet). Nanešena polimerna obloga je
netopna v kislem okolju želodca, medtem ko se dobro raztaplja pri višjem pH (> 5,5). (25)
3.1.7. Eudragit® E PO
Eudragit® E PO je kationski ko-polimer dimetilaminoetil metakrilata, butil metakrilata in
metil metakrilata v razmerju 2:1:1. Eudragit® E PO je bela praškasta snov z značilnim
vonjem aminov (angl. amine-like). Pridobiva se iz sorodnega polimera Eudragit® E 100
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(manjša stopnja razdrobljenosti). Eudragit® E PO se uporablja za zaščito FO pred vlago in
prekritje neprijetnega okusa. Nad pH 5 je netopen, nabreka in postopoma prepušča vodo.
Raztaplja se v mediju s pH < 5. Nanaša se v obliki predhodno pripravljene vodne
disperzije. Za doseg želenih učinkov obloge je priporočen nanos polimera na površino
trdnih FO 1-10 mg/cm2. S povečevanjem debeline obloge se izboljšuje tudi zaščita pred
vlago. Eudragit® E PO shranjujemo pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred vlago. (26)
3.1.8. Kollicoat® Smartseal 30 D
Kollicoat® Smartseal 30D je učinkovit polimer za prekrivanje okusa in zaščito FO pred
vlago. Na tržišču je dostopen v obliki vodne disperzije. Je tekočina mlečno bele do
rumenkaste barve z rahlim, značilnim vonjem. Po kemijski sestavi je ko-polimer
metilmetakrilata in dietilaminoetil metakrilata v razmerju 6:4. Pripravljena disperzija
vsebuje tudi makrogol cetostearileter 20 (pribl. 0,6%) in natrijev lavrilsulfat (pribl. 0,8%)
kot stabilizatorja. Skupni delež suhih snovi v disperziji je 30%. Za pripravo končne
disperzije za oblaganje je potreben dodatek še nekaterih drugi pomožnih snovi. Končna
polimerna obloga je stabilna v slini in topna zlasti v kislem okolju želodca. Mejni pH
raztapljanja ko-polimera je pH < 5.5. (27)
3.1.9. Ksantan gumi (angl. Xanthan gum)
Ksantan gumi je v USP opisan kot visokomolekularni polisaharidni gumi. Gre za anionsko
snov. Nahaja se v obliki sipkega finega praška kremno bele barve. Je brez vonja. Izkazuje
visoko stabilnost. Ksantan gumi je pogosto uporabljen v farmacevtski tehnologiji, zlasti pri
izdelavi peroralnih in topikalnih FO. Pogosto je v uporabi tudi kot zgoščevalec in
emulgator. Gre za netoksično snov, ki je visoko kompatibilna z večino pomožnih snovi.
Uporablja se tudi kot stabilizator, tvorilec gela, sredstvo za suspendiranje, omogoča
podaljšanje sproščanja (tvori ogrodje tablet) in kot sredstvo za povečevanje viskoznosti
materialov. (22)
3.1.10. Klucel EP (hidroksipropil celuloza – HPC)
Hidroksipropil celuloza je bel do rahlo rumenkast prašek brez vonja in okusa. Kemijsko
gre za celulozni eter, kjer so nekatere hidroksi skupine hidroksipropilirane (tvorba OCH2CH(OH)CH3 skupin). HPC je komercialno dostopna v različnih oblikah, ki
izkazujejo različne viskoznosti raztopin. Komercialna oznaka EP označuje molekulsko
maso HPC ter še nanjo vezano število celuloznih enot in stopnjo substitucije.
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Hidroksipropil celuloza je široko uporabna v farmacevtski tehnologiji pri izdelavi FO za
peroralno in topikalno uporabo. V peroralnih FO je primarno uporabljena v procesih
tabletiranja kot vezivo, za filmsko oblaganje trdnih FO in kot tvorilec ogodja za dosego
podaljšanega sproščanja (matriks sistemi). Odvisno od namena prilagodimo uporabljeno
koncentracijo HPC v sestavi FO. Nizko substituirana HPC se uporablja tudi kot
razgrajevalo v tabletah. Uporablja se še v procesih mikrokapsuliranja ter kot zgoščevalo.
Pogosto je uporabljena tudi v kozmetiki in prehrani kot emulgator in stabilizator. Gre za
stabilno, a higroskopno snov. Priporočljivo je shranjevanje v zaprtih vsebnikih, v suhem in
hladnem prostoru. (22)
3.1.11. Avicel® RC-591
V osnovi gre za ko-procesirano mešanico mikrokristalne celuloze in natrijeve
karboksimetil celuloze, ki jo dobimo s postopkom sušenja z razprševanjem (angl. spraydrying). Dostopna je v obliki belega praška. V prisotnosti vode in mešanja začnejo delci
Avicela nabrekati in peptizirati. Tvorijo disperzijo celuloznih mikrokristalov. Ti
mikrokristali tvorijo stabilno strukturo mreže, ki se uporablja v formulaciji suspenzij in
emulzij. Koncentracije manjše od 1% tvorijo koloidne disperzije, medtem ko koncentracije
večje od 1% tvorijo tiksotropne gele. Za nastanek gela je potrebno snov v disperziji
aktivirati s strižnimi obremenitvami (navadno z rotor-stator homogenizatorjem).
Oblikovanje suspenzij in emulzij s pomočjo Avicel® RC-591 ima mnoge prednosti. Je
dober regulator in modifikator viskoznosti, izkazuje tiksotropne lastnosti in je stabilen pri
visokih, nizkih temperaturah ter v širokem območju pH (4-11), hidratacija je omejena.
Avicel® RC-591 je brez vonja in okusa. (28)
3.2. OPREMA
Hitro vrteči granulator 4M8-TriX, ProCept, Belgija
Vrtinčnoslojni sušilnik STREA – 1, Niro Aeromatic AG, Švica
Avtomatski analizator vlage, B-302, Büchi, Švica
Laboratorijski vibracijski sejalnik, AS 200 basic, Retsch, Nemčija
Rotor stator homogenizator Ultra-Turrax T25, IKA, Nemčija
Propelersko mešalo Eurostar digital, IKA, Nemčija
Vrtinčno slojni oblagalnik – Wurster z generatorjem vrtinčenja, BX CGD 1, Brinox d.o.o., Slovenija
Laboratorijski sušilnik SP-45, Kambič, Laboratorijska oprema, Slovenija
pH meter S220 Seven Compact pH/ion, Mettler Toledo, Švica
Naprava z vesli (naprava 2 po Ph.Eur.), Erweka, Nemčija
Naprava z recipročnimi cilindri (naprava 3 po Ph.Eur.) – BIO-DIS, VanKel, Varian, ZDA
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Avtomatska merilna pipeta, Biohit, Finska
Ultracentrifuga Sorvall® WX 100, Thermo Fisher, ZDA
Magnetno mešalo RCT basic control, IKA, Nemčija
UV spektrofotometer 8453 Hewlett Packard, ZDA
Analitska tehtnica AG245, Mettler Toledo, Švica
Precizna tehtnica Vibra AJ-1200CE, Tehtnica Železniki, Slovenija
Precizna tehtnica CPA42025, Sartorius, Nemčija
Reometer Physica MCR 301, Anton Paar GmbH, Graz, Avstrija
Piknometer za tekočine po Gay-Lussacu, Duran, Nemčija
Piknometer po Hubardu, Duran, Nemčija
Nazogastrične sonde, TIK d.o.o., Slovenija
Laserski difraktometer Mastersizer S, Malvern, Velika Britanija
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4. METODE
4.1. Izdelava zrnc v hitrovrtečem granulatorju
Zrnca smo izdelali v hitro vrtečem granulatorju 4M8-TriX (Slika 3). Uporabili smo 4litrsko posodo. Pred procesom granulacije smo v pateno zatehtali vse potrebne sestavine.
Prenesli smo jih v plastično vrečko in jih ročno stresali oziroma mešali približno 2 minuti.
Dobljeno homogeno zmes prahov smo prenesli v posodo granulatorja. Na tehtnico, ki je
povezana s kontrolno ploščo granulatorja, smo postavili stekleno čašo s prečiščeno vodo –
naša granulacijska tekočina. Tehtnico smo tarirali. Na kontrolni plošči smo nastavili
željeno hitrost mešala (cca. 800 rpm) in sekala (cca. 2000 rpm), hitrost razprševanja
tekočine za granuliranje (≈11 mL/min) in pretok komprimiranega zraka (14,5 L/min).
Razpršili smo približno 143 g tekočine za granuliranje (prečiščena voda).

Slika 3: Izdelava zrnc v hitro vrtečem granulatorju 4M8-TriX, september 2016

Dobljena zrnca (granulat) smo po končanem procesu

granulacije posušili v

vrtinčnoslojnem sušilniku (STREA-1). Vlažna zrnca smo prenesli v komoro sušilnika.
Nastavili smo procesne parametre sušenja. Temperatura vhodnega zraka je bila 70°C,
pretok zraka za sušenje pa 80 m3/h. Proces smo končali, ko je temperatura izhodnega zraka
dosegla 50°C. Sledila je analiza in vrednotenje zrnc. Zrnca smo ustrezno shranili v triplas
ovojnino, zaščiteno pred vlago.
Analiza in vrednotenje zrnc
(a) Zaostanek vlage v posušenih zrncih ali peletah (angl. LOD = Loss on drying)
Posušenim zrncem (alternativno peletam) smo določili zaostanek vlage z avtomatskim
analizatorjem vlage Büchi B-302. Na ploščo analizatorja smo zatehtali približno 5 g zrnc.
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Na ploščo smo jih razporedili enakomerno in v tankem sloju. Analiza je potekala pri 85°C,
15 minut. Po končani analizi smo si zabeležili izgubo mase vzorca pri sušenju, izraženo v
masnih odstotkih.
(b) Sejalna analiza zrnc
S sejalno analizo smo posušenim zrncem določili porazdelitev velikosti. Za analizo smo
uporabili 7 sit (1000, 710, 500, 355, 250, 180, 125 µm) in dno. Sita in dno smo pred
sejalno analizo stehtali. Na stresalnik postavimo najprej dno, nato pa sita od najmanjšega
(125 µm) do največjega (1000 µm). V pateno smo zatehtali 100 g zrnc. Stresli smo jih na
zgornje sito in pokrili s pokrovom stresalnika. Sita smo pričvrstili z ustreznima vijakoma in
vklopili vibracijski stresalnik. Stresali smo 10 minut pri nastavljeni amplitudi stresanja 2
mm. Po končanem stresanju smo sita z zrnci stehtali in s pomočjo začetnih mas praznih sit,
izračunali maso zrnc na posameznem situ ter podali masni delež zrnc za vsako sito.
(c) Določitev uporabne frakcije zrnc
Za določitev uporabne frakcije zrnc, ki smo jih uporabili za nadaljnje procese oblaganj,
smo uporabili dvoje sit, 180 µm in 355 µm. Zrnca smo ročno presejali skozi omenjeni siti.
Uporabili smo le zrnca, ki so prešla skozi sito 355 µm, a so ostala na situ 180 µm.
Združene uporabne frakcije zrnc procesov granulacije (180-355 µm) smo uporabili v
nadaljnjih tehnoloških procesih.
Izračun masnih deležev, celokupnega in uporabnega izkoristka
(a) Masni delež posameznih frakcij
𝐹=

𝑚2−𝑚1
𝑚

𝑥 100 [%](Enačba 1)

m1 … masa sita; m2 … masa sita z zrnci; m … masa vzorca zrnc
(b) Celokupni izkoristek
𝑚(𝑔𝑟)

ŋ(𝑐𝑒𝑙) = 𝑚(𝑣ℎ) 𝑥 100 [%](Enačba 2)
m(gr) … masa posušenega granulata; m(vh) … masa suhe vhodne zmesi
(c) Delež uporabne frakcije
𝐹(𝑢𝑝) =

𝑚(𝑢𝑝)
𝑚(𝑔𝑟)

𝑥 100 [%](Enačba 3)
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m(up) … masa uporabne frakcije; m(gr) … masa posušenega granulata
(d) Uporabni izkoristek
ŋ(𝑢𝑝) =

ŋ(𝑐𝑒𝑙)
100

𝑥

𝐹(𝑢𝑝)
100

𝑥 100 [%](Enačba 4)

ŋ(cel) … celokupni izkoristek; F(up) … delež uporabne frakcije
4.2. Oblaganje granul (zrnc, pelet) v vrtinčnoslojnem oblagalniku
Proces oblaganja smo izvajali v vrtinčnoslojnem oblagalniku BX CGD 1 (Brinox), z
uporabo »Wursterjeve« procesne komore z generatorjem vrtinčenja (angl. swirl generator)
(Slika 4). Pred pričetkom procesa smo po predpisani recepturi in postopku pripravili
ustrezno disperzijo za oblaganje. Preverili smo delovanje šobe in filtrov. Prazno komoro
smo pred samim procesom oblaganja ogreli. S tem smo skrajšali čas temperiranja in
posledično zmanjšali izraženost težav zaradi elektrostatsko nabitih delcev. Pripravljeno
disperzijo smo postavili na tehtnico, ki je povezana s kontrolno ploščo vrtinčnoslojnega
oblagalnika. V pateno smo zatehtali združene uporabne frakcije granul, katerim smo pred
pričetkom procesa določili še zaostanek vlage (LOD). Ustrezno maso granul smo prenesli
v ogreto komoro. Komoro smo zaprli, nastavili višino valja (20 mm) in začeli s procesom
temperiranja (segrevanja). Tako smo preprečili možnost začetne aglomeracije in
nabrekanja delcev tekom procesa oblaganja. Ko so bili delci segreti, smo pričeli z
razprševanjem predhodno pripravljene disperzije za oblaganje. Razprševali smo pri
ustreznih procesnih parametrih (temperatura vhodnega zraka, temperatura produkta,
volumski pretok zraka, masni pretok disperzije za oblaganje, tlak razprševanja). Z
nastavitvijo pritiska komprimiranega zraka v šobi vplivamo na velikost razpršenih kapljic.
Pozorni pa moramo biti tudi na samo hitrost razprševanja. Če je le-ta previsoka, prihaja do
neželene aglomeracije. Po nanosu predhodno izračunane potrebne količine disperzije za
oblaganje, smo razprševanje ustavili in začeli s procesom sušenja. Namen sušenja je
odstraniti preostanek topila v obloženih delcih. Tako ostane na površini FO le še tanek sloj
koherentne obloge. Po končanem sušenju smo komoro odprli in pazljivo prenesli obložene
granule iz komore preko vmesne posode v pateno. Dobljeni produkt smo stehtali, mu
določili LOD in ga presejali skozi sita ustreznih velikosti, da smo izločili prahove in
aglomerate. Proces smo računsko ovrednotili.
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Slika 4: Oblaganje delcev v vrtinčnoslojnem oblagalniku BX CGD 1 (Brinox) z »Wursterjevim« vložkom, generatorjem
vrtinčenja in razprševanjem od spodaj, oktober 2016

Izračun deležev ustreznih in neustreznih frakcij ter izkoristka oblaganja
(a) Masni delež posameznih frakcij (prahov, aglomeratov)
𝐹=

𝑚2−𝑚1
𝑚

𝑥 100 [%](Enačba 5)

m1 … masa sita; m2 … masa sita z aglomerati ali prahovi; m … masa produkta
(b) Delež uporabne frakcije
𝐹(𝑢𝑝) =

𝑚(𝑢𝑝)
𝑚(𝑔𝑟)

𝑥 100 [%](Enačba 6)

m(up) … masa uporabne frakcije (obložene granule ustreznih velikosti); m(gr) … masa
produkta (brez prahov)
(c) Izkoristek oblaganja
ŋ(𝑜𝑏𝑙. ) =

𝑚(𝑝𝑜)∗(

100−𝐿𝑂𝐷𝑝𝑜
100−𝐿𝑂𝐷𝑝𝑟𝑒𝑑
)−𝑚(𝑝𝑟𝑒𝑑)∗(
)
100
100

𝑊𝑠.𝑠.∗𝑚(𝑑𝑖𝑠𝑝.)

𝑥 100 [%](Enačba 7)

m(po) … masa produkta po oblaganju (brez prahov); LOD(po) … zaostanek vlage v
produktu po oblaganju; m(pred) … masa vhodnih granul v proces oblaganja; LOD(pred)
… zaostanek vlage v vhodnih granulah pred procesom oblaganja; Ws.s. … masni delež
suhih snovi v disperziji za oblaganje []; m(disp.) … masa razpršene disperzije za
oblaganje
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4.3. Temperiranje obloženih granul (zrnc, pelet)
Vsako posamezno serijo obloženih zrnc smo temperirali dvakrat. Prvič po oblaganju z
vodno disperzijo polimera Eudragit® L 30 D-55, drugič po oblaganju z vodno disperzijo
polimera Kollicoat® Smartseal 30 D. Obložene in posušene granule smo enakomerno
razporedili po papirju na kartonastem pladnju in jih postavili v sušilno omaro
(temperiranje). Po oblaganju s polimerom Eudragit® L 30 D-55 smo obložene granule
temperirali 24 ur pri 40°C, po končnem oblaganju s polimerom Kollicoat® Smartseal 30 D
pa smo končno obložene granule temperirali 48 ur pri 45°C. Naključno spoznanje nas je
privedlo do dodatnega temperiranja pri malenkost višjih temperaturah. Le-to se je izkazalo
za bolj učinkovito pri dosegu ustreznega profila sproščanja (boljša stabilizacija, zlitje
obloge in s tem izboljšana funkcionalnost). Končno obložene granule s polimerom
Kollicoat® Smartseal 30 D smo zato še dodatno temperirali 90 ur pri 50°C.
4.4. Izdelava umeritvenih premic
(a) Umeritvena premica za določanje koncentracije tartrazina pri pH 7,2
Najprej je bila potrebna priprava ustreznega medija z zahtevanim pH. Odločili smo se za
fosfatni pufer. Posebej smo pripravili 0,2M KH2PO4 in 0,2M NaOH. V 1L veliko merilno
bučko smo prenesli 250 mL 0,2M KH2PO4 in 173,5 mL 0,2M NaOH ter dopolnili do
oznake s prečiščeno vodo. Vsebino bučke smo dobro premešali in preverili ustreznost pH s
pH metrom (pH = 7,2  0,05).
Za izdelavo umeritvene premice smo zatehtali 101,68 (101,75) mg tatrazina in ga raztopili
v 100 ml predhodno pripravljenega fosfatnega pufra s pH 7,2. Tako smo pripravili osnovno
raztopino s koncentracijo 1,0168*10-3 (1,0175*10-3) g/mL. Z nadaljnjim redčenjem
osnovne raztopine smo pripravili raztopine različnih koncentracij. Pri tem smo si pomagali
z uporabo polnilnih pipet in merilnih bučk. Tako pripravljenim raztopinam smo z UV-VIS
spektrofotometrijo določali absorbanco (A) pri valovni dolžini (λ) 425 nm. Vrednosti
meritev so prikazane v preglednici IV. Postopek smo še enkrat ponovili. Tako smo
zagotovili večjo točnost umeritvene premice.
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Preglednica III: Podatki umeritvene premice za pH 7,2 (prva in druga serija meritev)
Koncentracija tartrazina

Absorbanca

Koncentracija tartrazina

Absorbanca

[*10-5

(λ = 425 nm)

[*10-5

(λ = 425 nm)

g/mL]

g/mL]

1,63

0,726

1,63

0,756

1,22

0,559

1,22

0,572

1,02

0,471

1,02

0,463

0,65

0,295

0,65

0,305

0,37

0,167

0,37

0,173

0,16

0,079

0,16

0,082

2

R = 0,99945
Enačba umeritvene premice v mediju s pH = 7,2: c[g/mL] = 2.1829*10-5 g/mL*Aλ=425nm
(b) Umeritvena premica za določanje koncentracije tartrazina pri pH 1,2
Medij s pH 1,2 predstavlja 0,1M klorovodikova kislina (HCl). 200 mL standardizirane 1M
HCl smo prenesli v 2L merilno bučko in s prečiščeno vodo dopolnili do oznake. Tako
pripravljeno 0,1M HCl smo dobro premešali.
Za izdelavo umeritvene premice smo zatehtali 101,69 (101,68) mg tatrazina in ga raztopili
v 100 mL predhodno pripravljene 0,1M HCl s pH 1,2. Tako smo pripravili osnovno
raztopino s koncentracijo 1,0169*10-3 (1,0168*10-3) g/mL. Z nadaljnjim redčenjem
osnovne raztopine smo pripravili raztopine različnih koncentracij. Pri tem smo si pomagali
z uporabo polnilnih pipet in merilnih bučk. Tako pripravljenim raztopinam smo z UV-VIS
spektrofotometrijo določali absorbanco (A) pri valovni dolžini (λ) 425 nm. Merjenja so
prikazana v preglednici V. Postopek smo še enkrat ponovili. Tako smo zagotovili večjo
točnost umeritvene premice.
Preglednica IV: Podatki umeritvene premice za pH 1,2 (prva in druga serija meritev)
Koncentracija tartrazina

Absorbanca

Koncentracija tartrazina

Absorbanca

[*10-5 g/mL]

(λ = 425 nm)

[*10-5 g/mL]

(λ = 425 nm)

1,63

0,701

1,63

0,681

1,22

0,533

1,22

0,523

1,02

0,438

1,02

0,429

0,65

0,279

0,65

0,275

0,37

0,158

0,37

0,155

0,16

0,069

0,16

0,070

R2 = 0,99978
Enačba umeritvene premice v mediju s pH = 1,2: c[g/mL] = 2.3434*10-5 g/mL*Aλ=425nm
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(c) Umeritvena premica za določanje koncentracije tartrazina pri pH 6,8
Najprej smo zatehtali 9,12 g KH2PO4. Kvantitativno smo ga prenesli v 1L merilno bučko
in dodali večji del prečiščene vode (≈900 mL). Vsebino bučke smo dobro premešali, da se
je popolnoma raztopil ves KH2PO4. Posebej smo si pripravili še 45 % m/m KOH za
umerjanje, ki smo ga uporabili za umerjanje pufra KH2PO4 na pH 6,8 s pomočjo pH metra.
Po končanem umerjanju smo s prečiščeno vodo dopolnili do oznake. Dobro smo premešali
in ponovno preverili ustreznost pH.
Za izdelavo umeritvene premice smo zatehtali 100,20 (100,00) mg tatrazina in ga raztopili
v 100 ml predhodno pripravljenega fosfatnega pufra s pH 7,2. Tako smo pripravili osnovno
raztopino s koncentracijo 1,002*10-3 (1,000*10-3) g/mL. Z nadaljnjim redčenjem osnovne
raztopine smo pripravili raztopine različnih koncentracij. Pri tem smo si pomagali z
uporabo polnilnih pipet in merilnih bučk. Tako pripravljenim raztopinam smo z UV-VIS
spektrofotometrijo določali absorbanco (A) pri valovni dolžini (λ) 425 nm. Merjenja so
prikazana v preglednici VI. Postopek smo še enkrat ponovili. Tako smo zagotovili večjo
točnost umeritvene premice.
Preglednica V: Podatki umeritvene premice za pH 6,8 (prva in druga serija meritev)
Koncentracija tartrazina

Absorbanca

Koncentracija tartrazina

Absorbanca

[*10-5

(λ = 425 nm)

[*10-5

(λ = 425 nm)

g/mL]

g/mL]

1,60

0,747

1,60

0,723

1,20

0,557

1,20

0,540

1,00

0,453

1,00

0,455

0,64

0,307

0,64

0,291

0,36

0,172

0,36

0,163

0,16

0,076

0,16

0,075

R2 = 0,9997
Enačba umeritvene premice v mediju s pH = 6,8: c[g/mL] = 2.1823*10-5 g/mL*Aλ=425nm
4.5. Določanje vsebnosti tartrazina v granulah (zrncih, peletah)
Vsebnost tartrazina v granulah smo določali teoretično (računsko) in eksperimetalno.
Teoretično smo določili vsebnost tartrazina v granulah po enačbi 8. Dovolj natančno
določeno vrednost vsebnosti smo potrebovali za nadaljnje izračune pri preskusih
sproščanja za izračun sproščenega deleža tartrazina. Vsebnost smo eksperimentalno
določali granulam po nanešeni prvi oblogi polimera Eudragit® L 30 D-55 in po nanešeni
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zadnji oblogi polimera Kollicoat® Smartseal 30 D. Zaradi večje točnosti in natančnosti
smo meritve opravljali v 6 paralelkah. V plastične čolničke smo zatehtali 150 mg granul
(zrnc, pelet) in jih prenesli v 500 mL merilne bučke. V primeru granul po nanešeni prvi
oblogi polimera Eudragit® L 30 D-55, smo bučke do oznake napolnili z medijem s pH 7,2
in jih postavili na magnetno mešalo za 3 ure. V drugem primeru po nanešeni zadnji oblogi
polimera Kollicoat® Smartseal 30 D, pa smo k zatehtanim granulam v 500 mL merilni
bučki najprej dodali 375 mL 0,1M HCl, jih postavili na magnetno mešalo za 3 ure in po 3
urah v iste bučke dodali še 125 mL 0,2M Na3PO4 x 12H2O. Tako smo povišali pH na 6,8.
Pustili smo mešati čez noč. V obeh primerih je sledilo merjenje absorbance (A) pri valovni
dolžini (λ) 425nm. Ker so v raztopinah poleg tartrazina prisotni tudi raztopljeni polimeri in
ostale delno oborjene pomožne snovi, ki lahko preko motnosti disperzije potencialno
motijo našo meritev, smo se odločili še za ultracentrifugiranje vzorcev z ultracentrifugo
Sorvall® WX 100.(34) Z avtomatsko merilno pipeto smo v posebne epice za
ultracentrifugiranje prenesli 1450 µL vzorca. Epice smo zaprli in jih po navodilih položili
v ultracentrifugo. Ultracentrifugirali smo 25 minut pri 25.000 obratih/min in 22°C.
Ultracentrifugirane vzorce smo pazljivo prenesli iz ultarcentrifuge na stojala za epice. Kjer
je bilo potrebno, smo vzorce še ustrezno redčili. Pred merjenjem absorbance smo jih
prefiltrirali skozi membranske filtre Minisart RC25 z velikostjo por 0,45 µm. Sledilo je
merjenje absorbance (A) na UV-VIS spektrofotometru pri valovni dolžini (λ) 425 nm in
računanje vsebnosti.
Enačba 8: Izračun teoretične vsebnosti tartarzina v granulah po oblaganju
𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡(𝑝𝑜)[%] =

100−𝐿𝑂𝐷𝑝𝑟𝑒𝑑
)
100
100−𝐿𝑂𝐷𝑝𝑜
(𝑝𝑜)∗(
)
100

𝑚 (𝑝𝑟𝑒𝑑)∗(
𝑚

𝑥 𝑣𝑠𝑒𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡(𝑝𝑟𝑒𝑑)[%](Enačba 8)

m(pred) … masa granul pred oblaganjem; m(po) … masa obloženih granul (brez prahov);
LOD(pred) … zaostanek vlage v granulah pred oblaganjem; LOD(po) … zaostanek vlage v
granulah po oblaganju; vsebnost(pred) … delež tartrazina v granulah pred oblaganjem;
vsebnost(po) … teoretični delež tartrazina v granulah po oblaganju
4.6. Preskus sproščanja tartrazina iz obloženih delcev z napravo z vesli
(Naprava 2 po Ph.Eur.)
Z napravo z vesli smo preverjali funkcionalnost in posredno kakovost nanosa prve obloge
polimera Eudragit® L 30 D-55, ki naj bi zagotavljala gastrorezistenco FO. Zaradi večje
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natančnosti smo preskus izvajali v šestih paralelah. V šest posod smo najprej nalili 750 mL
0,1M HCL s pH 1,2 (prvi medij), ki smo jo pripravili z ustreznim redčenjem
standardizirane 1M HCl ali pripravljene 1M HCl iz 37% m/m HCl. Posode smo pokrili s
pokrovi in počakali, da se je vsebina segrela na temperaturo 37 ± 0,5°C. V tem času smo v
šest plastičnih čolničkov zatehtali po 3000 mg granul z nanešeno gastrorezistentno oblogo.
Ko je temperatura prvega medija dosegla zahtevano vrednost, smo posode odkrili in na
kontrolni plošči nastavili število obratov vesel 50 obr./min. V posode smo stresli zatehte
granul in pričeli s preskusom sproščanja. Vzorčili smo ročno z 10 mL injekcijskimi
brizgami. 10 mL vzorce smo prenesli v steklene epruvete na stojalu. Vzorčili smo po prvi
in drugi uri. Po 2 uri smo v posode dodatno nalili 250 mL predhodno pripravljenega 0,2M
Na3PO4x12H2O - drugi medij (Pripravili smo ga tako, da smo v 2L merilno bučko
kvantitativno prenesli zatehtanih 152,07 g Na3PO4x12H2O in s prečiščeno vodo dopolnili
do oznake. Vsebino merilne bučke smo dobro premešali. Pred uporabo smo ga segreli na
37°C.) Z dodatkom drugega medija smo povzročili spremembo pH iz 1,2 na 6,8. S tem
smo povzročili raztapljanje gastrorezistentne obloge. V naslednje pol ure smo vzorčili
vsakih pet minut, potem pa še po 45 minutah (2h45min), 60 minutah (3h), 120 minutah
(4h) in 150 (4h30min) minutah. Odvzete vzorce smo prefiltrirali skozi membranske filtre
Minisart RC25 z velikostjo por 0,45 µm. Sledilo je merjenje absorbanc (A) na UV-VIS
spektrofotometru pri valovni dolžini (λ) 425nm.
Formule za izračun sproščenega tartrazina v času t
Primer: Izračun sproščenega tartrazina iz granul po 2 h
𝑚(2) = 𝑐(2) ∗ 𝑉(2)(Enačba 9)
𝑚(1) = 𝑐(1) ∗ 10𝑚𝐿(Enačba 10)
𝑚(2)+𝑚(1)

𝑊(2)[%] = 𝑚(𝑔𝑟)∗𝑣𝑠(𝑔𝑟) ∗ 100%(Enačba 11)
m(2) … masa sproščenega tartrazina po 2h; c(2) … koncentracija sproščenega tartrazina
po 2h; V(2) … volumen medija po 2h (740 mL); m(1) … masa sproščenega tartrazina v
10mL po 1h; c(1) … koncentracija sproščenega tartrazina po 1h; W(2)[%] … kumulativni
delež sproščenega tartrazina iz granul po 2h; m(gr) … masa granul (zatehte vzorca);
vs(gr) … (eksperimentalno določena) vsebnost tartrazina v granulah
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4.7. Preskus sproščanja tartrazina iz obloženih delcev z napravo z recipročnimi
cilindri – BIO-DIS (Naprava 3 po Ph.Eur.)
Z napravo z recipročnimi cilindri smo preverjali funkcionalnost, kakovost nanosa obeh
oblog, gastrorezistentne in zaščitne obloge. Preskus sproščanja smo izvajali v šestih
paralelah. Po enakem postopku kot za izdelavo umeritvenih premic smo pripravili tri
medije s pH 7,2, pH 1,2 in pH 6,8. V prvo vrsto smo nalili 250 mL medija s pH 7,2, v
drugo 250 mL medija s pH 1,2 in v zadnjo 250 mL medij s pH 6,8 (v vsaki vrsti po šest
posod). Posode smo pokrili s plastično prevleko in vsebino segreli na 37 ± 0,5°C. V šest
plastičnih čolničkov smo zatehtali po 1500 mg granul z nanešenima obema pH odvisnima
oblogama (ter z vmesno HPMC oblogo). Recipročne cilindre smo sestavili. Na zgornji in
spodnji del cilindra smo nastavili mrežico z ustrezno velikostjo por (400µm). V tako
pripravljene cilindre smo prenesli zatehtane granule. Cilindre smo pritrdili na napravo.
Pred pričetkom preskusa sproščanja smo na kontrolni plošči nastavili ustrezni program. Za
prvi medij smo se odločili za 4 potope na minuto, za druga dva pa za 10 potopov na
minuto. V prvem mediju je bil vzorec 8h ali 2h (odvisno od vrste preskusa), v drugem in
tretjem mediju pa po 2h. Vzorčenje je potekalo avtomatsko (5mL vzorci). V prvem mediju
s pH 7,2 so se časovne točke spreminjale v skladu z vrsto poskusa. V primeru 8h je
vzorčenje potekalo na vsaki 2h, v primeru 2h pa je vzorčenje potekalo na vsake pol ure (v
vsakem primeru vedno po 4 časovne točke). V drugem mediju s pH 1,2 je vzorčenje
potekalo dvakrat, in sicer vsako uro. V tretjem mediju pa je tako kot v prvem mediju
vzorčenje potekalo štirikrat, na vsake pol ure. Celoten čas preskusa smo vzdrževali
temperaturo medijev na 37 ± 0,5°C. Dobljene vzorce smo najprej ultracentrifugirali, nato
prefiltrirali skozi membranske filtre Minisart RC25 z velikostjo por 0,45 µm in jim
pomerili absorbanco (A) na UV-VIS spektrofotometru pri valovni dolžini (λ) 425nm. Pred
merjenji absorbance smo jih po potrebi ustrezno redčili.
Formule za izračun kumulativnega deleža sproščenega tartrazina iz granul v času t
𝑚(1) = 𝑐(1) ∗ 𝑉(1)(Enačba 12)
𝑚(2) = 𝑐(2) ∗ 𝑉(2) + 𝑚(1)(Enačba 13)
𝑚(1)+𝑚(2)

𝑊(2)[%] = 𝑚(𝑔𝑟)+𝑣𝑠(𝑔𝑟) ∗ 100%(Enačba 14)
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m(1) … masa sproščenega tartrazina po prvem vzorčenju (npr. po 2h); c(1) …
koncentracija sproščenega tartrazina po prvem vzorčenju (npr. po 2h); V(1) … volumen
preostalega medija po prvem vzorčenju (npr. po 2h) + 5mL (volumen odvzetega vzorca);
m(2) … masa sproščenega tartrazina po drugem vzorčenju (npr. po 4h); c(2) …
koncentracija sproščenega tartrazina po drugem vzorčenju (npr. po 4h); V(2) … volumen
preostalega medija po drugem vzorčenju (npr. po 4h) + 2*5mL (volumen odvzetih 2
vzorcev); W(2) … kumulativni delež sproščenega tartrazina iz granul po 4h; m(gr) … masa
granul; vs(gr) … (eksperimentalno določena) vsebnost tartrazina v granulah
4.8. Merjenje velikosti in porazdelitve velikosti delcev z lasersko difrakcijo (LD)
Z lasersko difrakcijo smo ovrednotili porazdelitev velikosti vseh shranjenih vzorcev
granul (neobloženih in obloženih). (32) Tako smo določili velikosti zrnc pred oblaganjem
(po granulaciji), velikost neobloženih peletnih jeder (Cellets®), velikost delcev po
nanešeni gastrorezistentni oblogi, velikost delcev po nanešeni barierni oblogi ter velikost
delcev po nanešeni zaščitni oblogi. Merili smo pri tlaku dispergiranja vzorca 6 bar in z
nastavljeno intenziteto vibracij dispergirne senote - stopnja 6 (angl. feed rate). Rezultate
smo dobili prikazane v obliki tabele s podanimi vrednostmi kumulativne porazdelitve
velikosti, volumsko utežene srednje velikosti delcev. Program je izračunal in podal
vrednosti percentilov d50, d90 in d10 (enačbe 15, 16, 17). Izračunamo še koeficient variance
porazdelitve velikosti (enačba 18).
𝑑50 =
𝑑90 =
𝑑10 =

50−𝑛
𝑘
90−𝑛
𝑘

; d90 … velikost 90 percentila kumulativne porazdelitve [µm]

10−𝑛
𝑘

; d50 … srednja velikost delcev [µm]

; d10 … velikost 10 percentila kumulativne porazdelitve [µm]

𝐶𝑉 = 100 ∗

𝑑90−𝑑10
2∗ 𝑑50

; CV … koeficient variacije [%](Enačbe 15, 16, 17, 18)

n … odsek na ordinatni osi premice; k … smerni koeficient premice
Na podlagi podanih vrednosti izmerjenih velikosti delcev smo lahko enostavno izračunali
debeline posameznih oblog. Z metodo smo si lažje razložili rezultate pridobljene s preskusi
sproščanja in ostalih analiz, kjer je imela velikost delcev in količina nanešenih oblog
ključno vlogo. Izračun za povprečno debelino nanešene posamezne obloge je podan z
enačbo 19.
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𝑥=

2𝑟(2)−2𝑟(1)
2

(Enačba 19)

x … povprečna debelina obloge; 2r(2) … premer srednje velikosti delca po nanosu obloge
X; 2r(1) … premer srednje velikosti delca pred nanosom obloge X
4.9.

Sedimentacijska analiza – hitrost sedimentacije delcev

Preskus smo izvajali v 100 mL steklenih merilnih valjih z notranjim premerom 25 mm.
Pripravili smo suspenzije različnih viskoznosti z uporabo različnih koncentracij
modifikatorjev viskoznosti (polimeri kot zgoščevalci). Za fizikalno stabilizacijo suspenzije
smo uporabili razmerje treh polimerov (Povidon K30, Ksantan gumi in Klucel EP) ali
Avicel® RC 591 v različnih koncentracijah. Za medij zunanje faze suspenzij smo uporabili
0,02M fosfatni pufer z raztopljenimi polimeri, notranjo fazo pa so na stopnji preizkušanja
sestave zunanje faze predstavljala neobložena peletna jedra Cellets®500 in Cellets®700 iz
mikrokristalne celuloze. V čolničke smo zatehtali ustrezne količine polimerov in
neobložena peletna jedra, ki smo jih pred poskusom presejali skozi sita ustreznih velikosti.
0,02M fosfatni pufer smo zatehtali neposredno v 150 mL steklene čaše in jih postavili na
magnetno mešalo. Med mešanjem smo v čaše kvantitativno prenesli zatehtane zmesi
polimerov in pelet. Tako pripravljene suspenzije smo dobro premešali do vizualne
homogenosti in jih prenesli v merilne valje do oznake (100 mL). Pričeli smo z merjenji
časa in odčitavanji poteka fronte sedimentacije v določenih časovnih točkah. Rezultate smo
beležili ročno.
4.10. Merjenje reoloških lastnosti suspenzij - reologija
Reološke lastnosti suspenzij smo merili z reometrom Physica MCR 301 (Anton Paar, Graz,
Avstrija). (31) Kot merilni sistem smo uporabili koaksialna valja. Meritve smo izvajali pri
25°C. Pred pričetkom meritev smo najprej pripravili zunanje faze suspenzij različnih
koncentracij polimerov kot stabilizatorjev. Disperzije polimerov smo pripravili po enakem
postopku kot za izvedbo sedimentacijske analize, le da smo jih pripravili brez delcev
(pelet). Tako pripravljene vzorce

smo nalili v zunanji valj in začeli z reološkim

vrednotenjem. Meritve so bile izvedene z računalniškim programom Rheo-logic, ki sproti
prikazuje meritve v obliki točk na zaslonu ter jih dodatno izpisuje v obliki grafov in
preglednic. Izvedli smo dva testa, rotacijski in oscilacijski. V primeru rotacijskega testa
smo določali odvisnost viskoznosti od strižne hitrosti. Meritve smo izvajali pri strižnih
hitrostih od 1-100 s-1. Potreben pa je bil še pred-test, pri katerem smo pri konstantni strižni
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hitrosti 10 s-1 merili spreminjanje viskoznosti v odvisnosti od časa. Nato smo izvedli še
oscilacijski test. Tu smo morali najprej ugotoviti območje LVE (območje linearnega
viskoelastičnega odziva), ki smo ga določili s pomočjo amplitudnega testa pri konstantni
frekvenci oscilacije 10 rad/s. V območju 10 % amplitude določenega območja LVE smo
izvajali nadaljnje frekvenčne teste. Določali smo elastično in plastično komponento
kompleksne viskoznosti. Strižna deformacija se je spreminjala sinusno s časom z določeno
amplitudo in frekvenco. Meritve smo izvajali v območju od 0,1-10 rad/s (kotna frekvenca).
Opisane meritve smo izvedli za vsak pripravljen vzorec.
4.11. Določanje gostote tekočin s piknometrom po Gay-Lussacu
Določali smo gostoto medija za pripravo suspenzij (0,02M fosfatni pufer). V eno čašo smo
nalili prečiščeno vodo, v drugo pa pripravljeni 0,02M fosfatni pufer. Pomembno je, da sta
merjeni tekočini temperirani na enako temperaturo (≈20°C). Sledilo je tehtanje praznega
piknometra (m). Nato smo piknometer napolnili s pufrom, natančno izravnali do oznake,
obrisali in stehtali (m1). Po končani meritvi smo piknometer izpraznili, očistili in posušili.
Enak postopek smo ponovili z vodo (m2). Iz dobljenih meritev smo s pomočjo enačbe 20 in
21 izračunali gostoto 0,02M fosfatnega pufra.
𝑚(1)−𝑚

𝜌(𝑟𝑒𝑙. ) = 𝑚(2)−𝑚(Enačba 20)
𝜌(𝑡𝑒𝑘. ), 𝑇 = 𝜌(𝑣𝑜𝑑𝑒, 𝑇) 𝑥

𝑚(1)−𝑚
𝑚(2)−𝑚

(Enačba 21)

ρ(rel.) … relativna gostota merjene tekočine (0,02M fosfatni pufer); ρ(tek.), T … gostota
merjene tekočine (0,02M fosfatni pufer) pri določeni temperaturi (idealno pri ≈20°C);
ρ(vode, T) … gostota vode pri določeni temperaturi (idealno ≈20°C); m … masa
piknometra; m(1) … masa piknometra z merjeno tekočino (0,02M fosfatni pufer); m(2) …
masa piknometra z vodo
4.12. Določanje gostote trdnih snovi po Hubardu
S pomočjo piknometra po Hubardu smo določali granularno gostoto končno obloženih
zrnc in pelet. Določali smo jo s pomočjo 0,02M fosfatnega pufra s pH 7,2, v katerem so
merjeni trdni delci (zrnca, pelete) stabilni in se ne raztapljajo. Najprej smo stehtali prazen
piknometer (m). Nato smo ga napolnili s fosfatnim pufrom (≈20°C), natančno izravnali do
oznake, obrisali in stehtali (m1). Po končani meritvi smo piknometer izpraznili in očistili. V
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plastični čolniček smo natehtali neko količino trdnih delcev in si maso zapisali (m). Delce
smo kvantitativno prenesli v piknometer in dopolnili s pufrom (≈20°C), natančno izravnali
do oznake, obrisali in stehtali (m2). Merjeno granularno gostoto trdnih delcev smo
izračunali po enačbi 22.
𝜌(2) = 𝜌(1) 𝑥

𝑚

(Enačba 22)

𝑚+𝑚(1)−𝑚(2)

ρ(2) … granularna gostota trdnih delcev (zrnc, pelet); ρ(1) … gostota 0,02M fosfatnega
pufra; m … masa trdnih delcev na zraku; m(1) … masa piknometra s tekočino (0,02M
fosfatni pufer); m(2) … masa piknometra z merjenimi trdnimi delci (končno obloženimi
zrnci, peletami) in tekočino (0,02M fosfatni pufer)
4.13. Določanje enakomernosti odmerjanja
Najprej smo pripravili suspenzije. V plastične čolničke smo zatehtali ustrezne količine
polimerov in obložene delce (zrnca ZR-K oziroma pelete P200-K). 0,02M fosfatni pufer
smo zatehtali neposredno v 150 mL steklene čaše in jih postavili na magnetno mešalo.
Med mešanjem smo v čaše kvantitativno prenesli zatehtane zmesi polimerov in obloženih
delcev. Tako pripravljene suspenzije smo dobro homogeno premešali. Upoštevati moramo
dejstvo, da pri pripravi suspenzij dodaten volumen predstavljajo obloženi delci – notranja
faza suspenzije (10 g delcev - pelet P200-K ali zrnc ZR-K predstavlja dodaten volumen 7,6
mL). Z upoštevanjem slednjega dejstva smo za povprečni volumen tako pripravljenih
suspenzij vzeli 107,6 mL. Za določanje enakomernosti odmerjanja smo tako pripravljenim
suspenzijam odvzeli 15 odmerkov. Volumen posameznega odmerka suspenzije je 5 mL.
Odmerke smo jemali s 5 mL merilnimi injekcijskimi brizgami. Pred jemanjem
posameznega odmerka smo suspenzijo vsakokrat dobro premešali, ustavili magnetno
mešalo in šele nato odvzeli odmerek. Odvzete odmerke smo iz injekcijskih brizg prenesli v
100 mL merilne bučke. Izpraznjene brizge smo spirali še s 5 mL 0,02M fosfatnega pufra.
V bučke smo z merilnim valjem odmerili 60 mL pripravljene 0,1M HCl (pH=1,2), jih
opremili z magnetnim mešalom in vsebino pustili mešati 3 ure. Po treh urah smo v bučke
dodali 20 mL 0,2M Na3PO4x12H2O (sprememba pH na 6,8) ter pustili mešati čez noč.
Naslednji dan smo iz bučk vzeli magnetna mešala in jih dopolnili do oznake s
pripravljenim pufrom iz 0,1M HCl in 0,2M Na3PO4x12H2O v razmerju 75:25. Po dodatku
smo vsebino bučk dobro premešali in vzorce dali na ultracentrifugiranje (25.000 obr./min,
22°C, 25 min). Ultracentrifugirane vzorce smo ustrezno redčili s pripravljenim pufrom
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(0,1M HCl in 0,2M Na3PO4x12H2O, 75:25), filtrirali skozi membranski filter Minisart
RC25 z velikostjo por 0,45 µm ter pomerili absorbanco (A) pri valovni dolžini (λ) 425 nm.
Iz dobljenih meritev mas tartrazina v posameznem odmerku smo s pomočjo dveh
farmakopejskih testov (enakomernost vsebnosti Ph. Eur. 2.9.6. in enakomernost odmernih
enot 2.9.40.) določili enakomernost odmerjanja.
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5. EKSPERIMENTALNO DELO
5.1. IZDELAVA ZRNC V HITRO VRTEČEM GRANULATORJU
Zrnca za nadaljnje oblaganje smo izdelali s pomočjo hitrovrtečega granulatorja 4M8-TriX.
Kot modelno učinkovino (spojino) smo uporabili tartrazin. Izvedli smo 9 serij granulacij.
Procesne parametre smo prilagajali tako, da so bili izkoristki uporabnih frakcij čim večji.
Receptura zrnc in procesni parametri devetih granuliranj so podani v preglednicah VIII in
IX v prilogi (9.1.).
5.2. OBLAGANJE V VRTINČNOSLOJNEM OBLAGALNIKU (WURSTERJU)
5.2.1. Nanos tartrazina na peletna jedra Cellets®200 in Cellets®700
Nevtralna peletna jedra iz mikrokristalne celuloze smo pred pričetkom oblaganja z
gastrorezistentno oblogo najprej obložili z vodno disperzijo HPMC 606 s tartrazinom
(PEG 6000 kot plastifikator). Količino disperzije za nanos smo preračunali tako, da smo po
oblaganju dobili pelete z 2 % deležem tartrazina (primerljivo zrncem). Vhodna masa
manjših (Cellets®200) in večjih pelet (Cellets®700) je bila 850 g. Pelete smo pred
oblaganjem presejali skozi sita ustreznih velikosti. Na manjše pelete smo nanesli 1000 g
disperzije, na večje pelete pa 1730 g disperzije. Recepturi disperzij, postopek priprave in
podatki oblaganj so podani v preglednicah X in XI v prilogi (9.2.1.).
5.2.2. Oblaganje z gastrorezistentno oblogo
Z gastrorezistentno oblogo smo oblagali zrnca in pelete s tartrazinom. Pri zrncih smo
združili uporabne frakcije (180-355 µm) zadnjih treh granulacij (GR-7, GR-8, GR-9). Za
povprečno velikost zrnc smo privzeli vrednost 250 µm. Vhodna masa zrnc v proces
oblaganja je bila 700 g, kar pomeni, da je bila njena skupna površina okoli 112.000 cm2.
Za doseg gastrorezistence je po navodilih proizvajalca polimera (EVONIK) priporočljiva
debelina nanešene obloge 10–14 µm z ocenjeno gostoto 1,3 g/cm3. Torej smo na 700 g
zrnc morali nanesti 291,2 g suhih snovi. Delež suhih snovi v disperziji za oblaganje je
19,99%, predviden približen izkoristek oblaganja pa 85,5%. Tako smo po izračunih morali
na 700 g zrnc razpršiti 3000 g pripravljene disperzije za dosego želene debeline obloge.
Potrebno količino disperzije smo na zrnca razpršili v dveh serijah po 1500 g disperzije.
Pred pričetkom oblaganja zrnc z gastrorezistentno oblogo, smo procesibilnost procesa
najprej preverili na Cellets®200. Nanje smo razpršili 1610,36 g disperzije za oblaganje.
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Receptura disperzije za oblaganje zrnc, postopek priprave disperzije in podatki oblaganj so
priloženi v preglednici XII v prilogi (9.2.2.).
Gastorezistentno oblogo smo nanesli tudi na dve seriji pelet Cellets®200 in dve seriji pelet
Cellets®700, ki smo jih pred tem obložili s tartrazinom. 700 g Cellets®200 s spodnjo
vrednostjo velikosti 200 µm (180-355 µm) ima ocenjeno površino 112.000 cm2. 850 g
Cellets®700 s spodnjo vrednostjo velikosti 700 µm (710-1000 µm) pa ima ocenjeno
površino 48.571 cm2. Za doseg gastrorezistence je potrebna najmanj obloga debeline 10 14 µm, z ocenjeno gostoto 1,3 g/cm3. Torej smo na 700 g Cellets®200 morali nanesti
291,2 g suhih snovi, na 850 g Cellets®700 pa 126,28 g suhih snovi. Delež suhih snovi v
disperziji za oblaganje je 19,99%, predviden približen izkoristek oblaganja pa 85,5%. Tako
smo po izračunih morali na 700 g Cellets®200 razpršiti 3000 g, na 850 g Cellets®700 pa
709,83 g disperzije. Recepturi disperzij in podatki oblaganj pelet so podani v preglednicah
XIII in XIV v prilogi (9.2.2.).
5.2.3. Oblaganje z vmesno (barierno) oblogo
Po nanosu gastrorezistentne obloge in pred nanosom zaščitne obloge polimera Kollicoat®
Smartseal 30 D, smo na zrnca in pelete nanesli vodno disperzijo HPMC (Pharmacoat) 606
s PEG 6000 kot plastifikatorjem. Pred pričetkom oblaganja z barierno oblogo, smo
procesibilnost postopka oblaganja najprej preverili na 850 g Cellets®200. Nanje smo
razpršili 500 g disperzije. Recepture, postopek priprave disperzije in podatki oblaganj
priloženi v preglednicah XV, XVI in XVII v prilogi (9.2.3.).
5.2.4. Oblaganje z zaščitno oblogo (Kollicoat® Smartseal 30 D) – 1.del
Po nanosu barierne obloge je sledilo še oblaganje z vodno suspenzijo polimera Kollicoat®
Smartseal 30 D. Preračunali smo potrebno količino nanosa suspenzije. Na 700 g zrnc je
bilo potrebno razpršiti 4350 g suspenzije, na 700 g pelet mikro-pelet 4350 g, na 850 g
večjih pelet pa 2290,2 g. Stabilnost formulacije polimerne disperzije smo predhodno
preskusili z nanosom na tabletna jedra obložena s tartrazinom (oblaganje v perforiranem
bobnu) in preverili funkcionalnost obloge. Recepture suspenzij, postopek priprave in
podatki oblaganj v preglednicah XVIII, XIX in XX v prilogi (9.2.4.).
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5.2.5. Oblaganje z zaščitno oblogo (Eudragit® E PO) – 2.del
Pri drugi seriji pelet Cellets®700 z nanešeno oblogo tartrazina, oblogo polimera Eudragit®
L 30 D-55 in barierno oblogo HPMC, smo kot zunanjo zaščitno oblogo namesto polimera
Kollicoat® Smartseal 30D uporabili polimer Eudragit® E PO. Za maksimalen doseg
učinkovitosti zaščitne obloge je zaželena količina nanešene obloge 10 mg/cm2. Torej smo
na 700 g pelet morali nanesli 3644,3 g vodne disperzije polimera Eudragit® E PO.
Receptura disperzije, postopek priprave in podatki oblaganj priloženi v preglednici XXI v
prilogi (9.2.5.).
5.3. PRIPRAVA SUSPENZIJ Z OBLOŽENIMI DELCI
Pripravili smo suspenzije različnih viskoznosti. Kot stabilizatorje suspenzij (povečanje
viskoznosti) smo v prvi seriji uporabili zmes treh polimerov Povidon K30, Ksantan gumi
in Klucel EP (hidroksipropil celuloza), v drugi seriji suspenzij pa smo uporabili Avicel®
RC 591. Za pripravo zunanje faze suspenzij smo kot medij uporabili 0,02M fosfatni pufer s
pH 7,2. V njem so naše obložene granule stabilne in se ne raztapljajo. Recepture zunanje
faze suspenzij in opis postopka priprave suspenzij so podani v preglednicah XXII in XXIII
v prilogi (9.3.).
5.3.1. Enakomernost odmerjanja suspenzij
Enakomernost odmerjanja smo določevali suspenzijam z zrnci ZR-K oziroma peletami
Cellets®200 P200-K. Pri prvi seriji suspenzij (S) s zmesjo stabilizatorjev Povidon K 30,
Ksantan gumi in Klucel EP smo se na podlagi sedimentacijske analize in reologije odločili
za 3. vzorec (S3) z 0,43 % celokupnim deležem polimerov, v drugi seriji suspenzij (A) s
stabilizatorjem Avicel® RC 591 pa smo se odločili za najviskoznejši 1. vzorec (A1) s 4%
deležem Avicel-a. Podatki priprave prve in druge serije suspenzij za določanje
enakomernosti odmerjanja priloženi v preglednicah XXIV in XXV v prilogi (9.3.1.).
5.3.2. Poskus aplikacije suspenzij preko nazogastričnih sond
Po predpisanem postopku smo pripravili suspenzije (prva serija suspenzij z zmesjo
stabilizatorjev – Povidon K30, Ksantan gumi, Klucel EP ter druga serija suspenzij s
stabilizatorjem – Avicel® RC 591) z obloženimi zrnci ZR-K oziroma obloženimi peletami
P200-K in P700-K. Pripravljene suspenzije smo aplicirali v nazogastrične sonde s pomočjo
5 mL merilnih brizg. Uporabili smo hranilne sonde (angl. feeding tube) proizvajalca TIK
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d.o.o. Sonde so se razlikovale po velikosti (notranjega) premera in dolžini. Odmerke smo
aplicirali skozi ustje vhodnega dela hranilnih sond. Po aplikaciji odmerka smo spirali s 5
mL 0,02M fosfatnega pufra. Odmerke smo zbirali v čašo. Uporabljene nazogastrične sonde
so predstavljene v preglednici VI.
Preglednica VI: Podatki o uporabljenih nazogastričnih sondah
Siva

Zelena

Modra

Črna

Bela

Ch:

5

6

8

10

12

Zunanji Ø:

1,7 mm

2,0 mm

2,5 mm

3,3 mm

4,0 mm

↔:

50 cm

35 cm

50 cm

80 cm (gastrična)

50 cm
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA
6.1.

IZDELAVA ZRNC S TARTRAZINOM

Granulat smo po končani granulaciji posušili in ga ovrednotili. Najprej smo ves granulat
stehtali, mu določili zaostanek vlage po sušenju ter izvedli sejalno analizo. S pomočjo
enačb 1-4 smo izračunali masne deleže posameznih frakcij, celokupni izkoristek, delež
uporabne frakcije in uporabni izkoristek. Rezultati so priloženi v preglednicah XXVI in
XXVII v prilogi (10.1.). Na sliki 5 je prikazana porazdelitev velikosti zrnc zadnjih treh

Masni delež granulata [%]

poskusov granulacij.
70
60
50
40
30
20
10
0

Velikost sit [µm]
GR-7

GR-8

GR-9

Slika 5: Porazdelitev velikosti zrnc zadnjih treh poskusov granulacij (GR-7, GR-8, GR-9)

Naš namen je bil izdelati čim več zrnc v območju 180-355 µm (uporabna frakcija zrnc), ki
jih bomo lahko uporabili v nadaljnjih procesih oblaganja. Z nastavljanjem procesnih
parametrov smo vplivali na končni produkt. Pri prvem poskusu smo imeli večji hitrosti
mešala in sekala (hitrost mešala 955 rpm, hitrost sekala 2200 rpm), ki smo ju v nadaljnih
poskusih zmanjšali, saj sta preveliki hitrosti posledično lahko povzročili velik delež
frakcije manjših delcev. V prvem poskusu smo uporabili tudi manj granulacijske tekočine
– prečiščene vode (140 g), kar ima poglaviten vpliv na večjo prašnost produkta. Količino
uporabljene prečiščene vode smo v nadaljnjih poskus ustrezno povečali. Pri tem smo
morali paziti, da je nismo dodali preveč, saj smo tako dobili produkt s prevelikimi delci in
hkrati tudi širšo porazdelitev velikosti. Naš cilj je bil dobiti čim večji delež uporabne
frakcije zrnc (180-355 µm) in produkt s čim ožjo porazdelitvijo velikosti. Željeni cilj smo
dosegli z naslednjimi vrednostmi ključnih procesnih spemenljivk: hitrost mešala 800 rpm,
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hitrost sekala 2000 rpm, količina uporabljene granulacijske tekočine 143 g (za 500 g
vhodne zmesi prahov).
6.2. DOLOČANJE VSEBNOSTI TARTRAZINA
Vsebnost tartrazina v zrncih oziroma peletah smo določali trikrat tekom posamezne serije
oblaganj, prvič po izdelavi zrnc s tartrazinom oziroma po nanosu obloge tartrazina na
pelete, drugič po nanosu gastrorezistentne obloge ter tretjič po nanosu zaščitne obloge.
Podatek o vsebnosti nam je bil v pomoč pri sočasnih preskusih sproščanja tartrazina iz zrnc
oziroma pelet, saj nam je omogočal izračun deleža sproščenega tartrazina. Vsebnost
tartrazina v delcih se po dodatku vsake dodatne obloge zmanjša, ker je količina tartrazina v
delcih konstantna, medtem ko se količina pomožnih snovi v sestavi delcev povečuje. V
primeru večjih pelet je vsebnost tartrazina v končnem produktu večja kot v primeru
manjših pelet. Pojav je povsem logičen (manjši prispevek dodatnih snovi k prvotni masi
pelet, posledično manjša sprememba deleža tartrazina v peletah). Teoretično vrednost
vsebnosti tartrazina v delcih smo izračunali s pomočjo enačbe 8. V vseh primerih je bila
skladna z eksperimentalno. Vrednosti so prikazane v preglednici XXVIII v prilogi (10.2.).
Za lažje sledenje rezultatom, so eksperimentalno določene vsebnosti tartrazina v delcih ter
debeline nanešenih filmskih oblog skupaj z oznakami vzorcev pregledno navedeni še v
preglednici VII (spodaj).
Preglednica VII: Pregled eksperimentalno določenih lastnosti delcev (zrnc, mikro-pelet in pelet), pomembnejših za
nadaljnjo razpravo
VRSTA DELCEV
Zrnca - ZR
Pelete - P200(1.)
Pelete - P200(2.)
Pelete - P700(1.)
Pelete - P700(2.)

ZR-E
ZR-K
P200(1.)-E
P200(1.)-K
P200(2.)-E
P200(2.)-K
P700(1.)-E
P700(1.)-K
P700(2.)-E
P700(2.)-E PO

Debelina nanešene filmske obloge
[µm]
44 µm (Eudragit®L30 D55)
69 µm (Kollicoat Smartseal®30D)
26 µm (Eudragit®L30 D55)
63 µm (Kollicoat Smartseal®30D)
25 µm (Eudragit®L30 D55)
17 µm (Kollicoat Smartseal®30D)
29 µm (Eudragit®L30 D55)
56 µm (Kollicoat Smartseal®30D)
30 µm (Eudragit®L30 D55)
90 µm (Eudragit®E PO)
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Eksperimentalno določena vsebnost
tartrazina – delež [%]
1,1305
0,4016
1,15
0,38
1,1722
0,3722
1,48
1,0235
1,4395
0,8597
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6.3. REZULTATI PRESKUSOV SPROŠČANJA
6.3.1. Preskusi sproščanja obloženih delcev – dokaz gastrorezistence
Rezultati preskusov sproščanja delcev (ZR-E, P200(1.)-E, P200(2.)-E, P700(1.)-E in
P700(2.)-E), obloženih z gastrorezistetnim polimerom Eudragit® L30 D-55 in
temperiranih 24 ur pri 40°C, z napravo z vesli (Naprava 2 po Ph.Eur.) s t.i. pristopom

Delež sproščenega tartrazina [%]

»half-change« metode so prikazani na slikah 6 in 7.

100
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5

Čas [h]
ZR-E

P200(1.)-E

P200(2.)-E

Delež sproščenega tratrazina [%]

Slika 6: Grafični prikaz sproščanja tartrazina iz zrnc (ZR-E), prve P200(1.)-E in druge P200(2.)-E serije mikro-pelet
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Slika 7: Grafični prikaz sproščanja tartrazina iz prve P700(1.)-E in druge P700(2.)-E serije večjih pelet

Zahtevi gastrorezistence je zadoščeno, če se v prvih 2 urah v kislem mediju s pH 1,2
sprosti manj kot 10% učinkovine (tartrazina). S spremembo pH na 6,8 pa se mora
kumulativno sprostiti vsaj 90% učinkovine. Prvemu pogoju je v vseh primerih zadoščeno,
kar kaže na ustrezno kvaliteto nanosa gastrorezistentne obloge. Po 2 urah se je v kislem pH
1,2 iz zrnc sprostilo 0,49% tartrazina, iz mikro-pelet P200(1.)-E 0,23%, iz P200(2.)-E
0,53%, iz večjih pelet P700(1.)-E 1,04% in iz P700(2.)-E 0,20% tartrazina. Odločili smo se
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za večjo količino nanosa obloge Eudragit® L30 D-55, kot jo priporoča proizvajalec
polimera (EVONIK). Na delce smo preventivno nanesli približno 20 µm debelo
gastrorezistentno oblogo (predviden funkcionalni minimum je 10-14 µm). Enakomeren
nanos obloge je lahko problematičen zlasti v primeru zrnc, ki so v primerjavi s peletami
bolj nepravilnih oblik. Iz dobljenih rezultatov sproščanja je razvidno, da smo se z nanosom
večje količine obloge odločili pravilno. Dobljeni rezultati so tudi v primeru zrnc znotraj
zahtevanih meja. Odstopanja smo zaznali le v primeru dviga pH na 6,8 in končnega deleža
sproščenega tartrazina iz delcev. Le-ta je nižji od željenega končnega deleža sproščenega
tartrazina (90%), vendar odstopanja niso nujno kritična. Ključnega pomena je bil za
zastavljeno nalogo delež sproščenega tartrazina po prvih 2 urah v kislem pH 1,2. Te
vrednosti pa so v vseh primerih idealne, zato smo ustreznost nanosa gastrorezistentne
obloge potrdili in nadaljevali z oblaganji.
Dodatno smo kasneje pri določanju velikosti delcev z laserskim difraktometrom (LD)
ugotovili, da smo na zrnca ZR-E nanesli veliko večjo količino gastrorezistentne obloge od
predvidenih 20 µm (skoraj dvakratno). Dejstva smo preverili in prišli do spoznanja, da smo
zaradi

prekinitve

procesa

oblaganja

(zamašitev

šobe)

in

posledično

nanosa

gastrorezistentne obloge na zrnca v dveh serijah, zaradi izpada upoštevanja masne bilance
nanesli večjo količino disperzije za oblaganje od nameravane. Kljub večji količini
nanešenega polimera, se je po 2,5 ure pri povišanem pH iz zrnc sprostilo željenih 94,72%
tartrazina. Večja dejanska količina nanesene gastrorezistentne obloge glede na preračun
količine iz modela okrogle oblike v primeru zrnc s stališča sproščanja ni kritična, saj so
zrnca nepravilnih oblik, izkazujejo pa lahko tudi neenakomernost debeline vzdolž zunanje
konture delca. Slabost večjega nanosa je le v preveliki končni velikost zrnc ZR-K (d90 =
810 µm), kar omogoča aplikacijo v obliki suspenzije le z nazogastričnimi sondami z
zunanjim premerom 3,3 mm ali večjimi.
6.3.2. Preskusi sproščanja gastrorezistentnih delcev z zunanjo pH odvisno oblogo
Kollicoat® Smartseal 30D (ko-polimer metilmetakrilata in dietilaminoetil
metakrilata)
Po nanešeni oblogi polimera Kollicoat® Smartseal 30 D smo preverjali ustreznost nanosa
obeh pH odvisnih oblog oziroma ustreznost sistema z dodatno vmesno barierno HPMC
oblogo. Pred preskusom sproščanja smo obložene delce po nanosu zadnje (zunanje) obloge
temperirali 48 ur pri 45°C. Preskus sproščanja smo opravljali z napravo z recipročnimi
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cilindri (Naprava 3 po Ph.Eur.). Z začetnim sproščanjem v mediju s pH 7,2 smo dokazovali
ustreznost zunanje zaščitne obloge (simulacija ex-tempore priprave suspenzije in roka
utilizacije), nadaljevanje v kislem mediju s pH 1,2 je služilo za preverjanju
gastrorezistence obloženih delcev, s sproščanjem v zadnjem mediju s pH 6,8 pa smo želeli
dokazati, da se učinkovina ustrezno sprosti po raztopljeni zunanji in notranji oblogi. Nanos
oblog je ustrezen, če se v prvem mediju s pH 7,2 po 8 urah sprosti < 0,5% učinkovine, v
drugem mediju s pH 1,2 po 2 urah < 10% učinkovine, v zadnjem mediju s pH 6,8 pa naj bi
se kumulativno sprostilo vsaj 90% učinkovine. Tako zagotovimo ustrezno enteralno
dostavo na hidrolizo občutljive acidolabilne učinkovine preko tankega črevesja v sistemski
krvni obtok. Rezultati preskusa sproščanja vzorca ZR-K, ki je bil izjemoma izpostavljen 24
ur v mediju s pH=7,2, so prikazani grafično na sliki 8.
Na BIO-DISu smo po nanešeni zunanji zaščitni oblogi in temperiranju pri 45°C za 48 ur
sproščali tudi drugo serijo mikro-pelet P200(2.)-K ter prvo serijo večjih pelet P700(1.)-K.
Rezultati so prikazani grafično na sliki 9.
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Slika 8: Grafični prikaz sproščanja učinkovine iz zrnc ZR-K po izpostavitiv 24 ur v pH = 7,2 (temperirana 63 ur pri 45°C)
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Slika 9: Grafični prikaz sproščanja učinkovine iz mikro-pelet P200(2.)-K in pelet P700(1.)-K (temperirane 48 ur pri45°C)

Rezultati pridobljeni z zrnci ZR-K kažejo na neustreznost nanešenih oblog. Zrnca smo po
nanešeni zunanji zaščitni oblogi temperirali 63 ur pri 45°C. Namenoma smo temperirali
dlje od začetno določenih 48 ur, da bi zagotovili čim boljše zlivanje obloge. Kljub temu so
rezultati neustrezni. Je pa res, da je bil v tem primeru predviden čas zadrževanja v mediju s
pH=7,2 bistveno daljši od kasnejšega kompromisnega standarda 8 ur.
Pred ponovitvijo pa smo opravili še set 3 simulacij sproščanj, z ožjo velikostno frakcijo
manjših zrnc (< 355 µm), s frakcijo večjih zrnc (> 630 µm) ter z dodatno temperiranimi
zrnci (temperirana dodatnih 25 ur pri 50°C). Rezultati zadnjih dveh simulacij sproščanja so
prikazani v preglednici XXX v prilogi (10.3.). Simulacije poskusov sproščanja smo izvedli
v 500 mL merilnih bučkah s 0,02M fosfatnim pufrom s pH 7,2. Zrnca smo v bučki pustili
mešati 3 ure. Po 3 urah mešanja smo po predpisanem postopku pomerili absorbance (A). V
primeru frakcije manjših zrnc (< 355 µm) smo poskus že po 10 minutah ovrgli, saj se je
vsebina bučke že popolnoma obarvala rumeno, kar kaže na neustreznost obloge. Manjši
delci imajo večjo specifično površino, zato je za ustrezno debelino obloge potreben veliko
večji nanos polimera. Manjše delce smo torej opredelili kot neustrzene. Nadalje smo
preverjali kakovost nanosa obloge na frakciji večjih zrnc (> 630 µm). Tudi tu rezultati niso
ustrezali zahtevam. Bili so celo slabši od prvotno dobljenih rezultatov preskusov
sproščanja ZR-K na BIO-DISu pri isti časovni točki (po 3 urah v pH 7,2). Iz ZR-K se je po
3 urah v pH 7,2 sprostilo 8,34% tartrazina, iz frakcije večjih zrnc (> 630 µm) pa se je s
simulacijo sproščanja po 3 urah v pH 7,2 sprostilo 19,14% tartrazina. Možen razlog za
slabše rezultate v primeru večjih delcev je lahko poškodba filmske obloge med sejanjem
(večji delci, večja možnost poškodbe), ali pa samo razbijanje aglomeratov tekom procesa
oblaganja in s tem neenakomeren nanos obloge. Za potencialno ustrezno pa se je izkazalo
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dodatno temperiranje zrnc pri višji temperaturi. Pomerjeni delež sproščenega tartrazina iz
dodatno temperiranih zrnc (25 ur pri 50°C) po 3 urah v pH 7,2 je bil nižji (6,38%) od
prvotnega dobljenega deleža sproščenega tartrazina iz ZR-K na BIO-DISu v isti časovni
točki – 3h v pH 7,2 (8,34%). Višja temperatura (50°C) obloge dokazano ne poškoduje,
temveč le izboljša (zlitje).
Ker se je dodatno temperiranje zrnc (daljši čas, višja temperatura) izkazalo za pozitivno,
smo vsa obložena zrnca dali na temperiranje za 90 ur pri 50°C. Ponovili smo preskus
sproščanja z ZR-K (dodatno temperirana). Ker so bili dobljeni rezultati veliko boljši, smo
vse nadaljnje serije oblaganj po nanešeni zunanji zaščitni oblogi polimera Kollicoat®
Smartseal 30 D dali na temperiranje za 95 ur pri 50°C. Rezultati preskusov sproščanja na
BIO-DISu so prikazani grafično na sliki 10.
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Slika 10: Grafični prikaz sproščanja tartrazina iz ZR-K, P200(1.)-K, P200(2.)-K in P700(1.)-K po dodatnem temperiranju
pri 50°C 95 ur

Posebno težavo predstavljajo aglomerati, ki se lahko pojavijo že tekom oblaganja in po
dinamičnem razpadu med procesom oblaganja poškodujejo oblogo. Veliko jih je bilo
prisotnih v primeru druge serije oblaganja mikro-pelet P200(2.). Rezultati te serije so tako
slabši v primerjavi z rezultati pridobljenimi s prvo serijo mikro-pelet P200(1.), kjer je bil
delež aglomertov zadovoljivo majhen (delež aglomeratov v prvi seriji mikro-pelet: P200-E
0,0096%, P200-HPMC 1,47%, P200-K 0,09%; delež aglomeratov v drugi seriji mikropelet: P200-E 0,02%, P200-HPMC 8,88%, P200-K 0,38%). Zlasti problematična za nanos
je bila vmesna obloga polimera HPMC, katere disperzija izkazuje povečano viskoznost in
lepljivost. Med oblaganjem je bila tako težnja delcev po medsebojni adheziji in
združevanju večja. Verjetno bi bila za oblaganje brez aglomeracije boljša izbira disperzije
49

Alja Račič

Magistrska naloga

z manjšim deležem HPMC oziroma manjšim deležem mehčala. Nekaj aglomeratov iz te
faze se je sigurno preneslo v naslednjo fazo oblaganja s polimerom Kollicoat® Smartseal
30 D. Tako nastali aglomerati lahko tudi razpadejo, recimo v fazi mehanskega sejanja po
procesu oblaganja ali med samim oblaganjem zardi trkov in striga ob šobi. Mesta združitve
so po razdružitvi najverjetneje popolnoma brez zaščite (obloge), kar pomeni, da posledično
tako obloženi delec ne izkazuje načrtovanega profila prirejenega sproščanja. Večji delež
aglomeratov pomeni večjo verjetnost omenjenega pojava. Zaradi težav pri nanosu barierne
obloge HPMC v seriji P200 (2.) je bil verjetno problematičen zlasti ustrezen nanos zunanje
zaščitne obloge polimera Kollicoat® Smartseal 30 D. Na to nakazujejo tudi dobljeni
rezultati na BIO-DISu. Gastrorezistentna obloga je ustrezna, problematična je posledično
zlasti zunanja zaščitna obloga. Kljub vsemu rezultati sproščanj niso povsem neustrezni, saj
vsi profili sproščanja, ne glede na vrsto delcev, izkazujejo željeno obliko. V primeru
obloženih pelet so rezultati sproščanja ustreznejši kot v primeru obloženih zrnc. To
nakazuje na pomembnost oblike delcev, ki jih oblagamo. Bolj kot so delci enakomernih
oblik (okrogli), bolj verjeten je tudi enakomeren nanos obloge na celotno površino delca.
Hrapava in konkvana oblika delca pomeni po debelini neenakomeren nanos obloge,
oziroma da je ponekod sloj obloge malo debelejši, drugje pa malo tanjši. Problematični so
deli z manjšo debelino obloge, kar povzroči lokalno nefunkcionalnost le-te, kar pa pri
oblogah zakasnjenega spročanja vpliva na funkcionalnost celotnega delca. Pomemben
faktor pa igra tudi velikost delcev, ki jih oblagamo. Lahko vidimo, da rezultati večjih pelet
P700(1.)-K popolnoma ustrezajo željenemu profilu prirejenega sproščanja. Večji kot so
delci, enostavnejši je nanos obloge enakomernejše debeline, dodatno pa je pri večjih delcih
delež aglomeratov najmanjši.
Dodatno smo se odločili, da še enkrat ponovimo preskuse sproščanja na BIO-DISu, vendar
z dodatno skrajšanimi časi zadrževanja FO v prvem mediju s pH 7,2. Prvotno smo se
odločili za časovni okvir 8 ur. Vendar ocenjujemo z vidika praktične rabe v bolnišničnem
okolju, da bi zadostovalo že, če bi bila FO v prvem mediju s pH 7,2 stabilna (najprej
popolno zadržanje sproščanja in potem še ustrezna gastrorezistenca po aplikaciji z
nazogastrično sondo) že samo 2 uri. S to novo postavljeno časovno zahtevo je moč
pričakovati dosego željenega profila prirejenega sproščanja za vse vrste delcev. Želimo
oblikovati takšno FO, ki bi bila stabilna v nevtralnem mediju (vodi ali fosfatnem pufru s
pH 7,2) za časovno obdobje, ki bi ustrezalo dispergiranju FO v obliko suspenzije za
večkratno aplikacijo (aplikacija FO večjemu številu pacientov s popolno fleksibilnostjo pri
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odmerjanju v krajšem časovnem obdobju). Rezultati ponovnih sproščanj so prikazani

Delež sproščenega tartrazina [%]

grafično na sliki 11.
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Slika 11: Grafični prikaz sproščanja tartrazina iz zrnc in pelet s 2h intervalom sproščanja v prvem mediju s pH 7,2

Po tem protokolu vrednotenja pa smo se že približali željenemu profilu prirejenega
sproščanja, in sicer za vse vrste delcev. Pri večjih peletah P700(1.)-K so rezultati skoraj
popolnoma znotraj postavljenih zahtev. Odstopanje je le pri sproščanju v prvem mediju
(pH 7,2), pa še to minimalno (0,64% namesto zastavljenih 0,5%). Odlične rezultate smo
dobili tudi v primeru manjših delcev. Nanos obloge je bil torej kljub majhnosti delcev
zadovoljiv. Iz rezultatov je razvidno, da nam težavo predstavlja zunanja zaščitna obloga
polimera Kollicoat® Smartseal 30 D, medtem ko notranja gastrorezistentna obloga
polimera Eudragit® L 30 D-55 popolnoma opravlja svojo funkcijo, kot to nakazujejo
rezultati preskusov dokazovanja gastrorezistence. Možen vzrok v neustreznosti zadnje
obloge je lahko že omenjeno nastajanje aglomeratov tekom oblaganja, kar je vplivalo na
kakovost enakomernosti nanosa oblog v kasnejših oblaganjih. Kritično je bilo predvsem
oblaganje z barierno oblogo, kar je imelo velik vpliv seveda tudi na kasnejše oblaganje z
zaščitno oblogo. Presenetljivo primerljivi mikro-peletam so rezultati sproščanj zrnc. Kljub
težavni zagotovitvi primernosti oblike s procesom granulacije, nam je očitno uspelo
zgranulirati dovolj sferična zrnca za nadaljni kvaliteten nanos oblog. Rezultati so le malo
slabši od rezultatov pridobljenih z mikro-peletami (P200) primerljivih velikosti. Kljub
navedenemu pa vseeno velja, da bolj kot so delci sferični, enakomernejši je nanos obloge
in posledično ustreznejši profil željenega prirejenega sproščanja.
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6.3.3. Preskusi sproščanja gastrorezistentnih delcev z zunanjo pH odvisno oblogo
Eudragit®E PO (ko-polimer dimetilaminoetil metakrilata, butilmetakrilata in
metilmetakrilata)
Poglavitni problem nam predstavlja zunanja zaščitna obloga. Zato smo se odločili, da
poskusimo izvesti serijo oblaganj z uporabo alternativenega pH odvisnega polimera, kot
zunanje zaščite FO. Namesto polimera Kollicoat® Smartseal 30 D smo uporabili polimer
Eudragit®E PO. Preskus oblaganja z omenjenim polimerom smo zaradi omejenih količin
materialov izvedli le na večjih peletah Cellets®700, na katere smo najprej nanesli oblogo s
tartrazinom, gastrorezistentno ter barierno oblogo. Do tu je bil postopek enak prejšnjim
oblaganjem. Rezultati preskusov gastrorezistence z napravo z vesli so prikazani z ostalimi
serijami oblaganj na sliki 6. Po nanešeni barierni oblogi HPMC je sledil nanos zunanje
zaščitne obloge polimera Eudragit®E PO. Tako obložene pelete smo nato izpostavili
temperiranju, 45 ur pri 40°C. Rezultati preskusov sproščanja so prikazani na slikah 12 in
13. Preskuse sproščanj smo tako kot prej izvedli v dveh različnih časovnih okvirjih, v
mediju s pH= 7,2.
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Slika 12: Grafični prikaz sproščanja iz P700(2.)-E PO (8 h časovni okvi pri pH=7,2)
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Slika 13: Grafični prikaz sproščanja iz P700(2.)-E PO (krajši (2h) časovni okvir pri pH=7,2)
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V prvem primeru preskusa sproščanja P700(2.)-E PO so dobljeni rezultati neustrezni. Celo
veliko slabši kot v primeru uporabe polimera Kollicoat® Smartseal 30 D. V drugem
poskusu sproščanja, s skrajšanim časovnim okvirjem pri pH= 7,2 smo dobili rezultate
popolnoma primerljive vzorcu P700(1.)-K, kjer je bil uporabljen Kollicoat® Smartseal 30
D. Zaradi prvotnih negativnih rezultatov sproščanja, velikosti obloženih delcev

in

nabrekanja polimera Eudragit®E PO, kar je s stališča aplikacije FO v obliki suspenzije
preko nazogastrične sonde nezaželjeno, smo vsa nadaljnje poskuse oblaganj s polimerom
Eudragit®E PO opustili.
Na sliki 14 so prikazani nastali produkti serij oblaganj zrnc (ZR-K), mikro-pelet
Cellets®200 (P200(2.)-K) ter dveh serij pelet Cellets®700 (P700(1.)-K in P700(2.)-E PO)
z različnima zuananjima zaščitnima polimeroma.

Slika 14: Končni produkti oblaganj (zgoraj levo so zrnca ZR-K, zgoraj desno druga serija mikro-pelet P200(2.)-K, spodaj
levo večje pelete P700(1.)-K ter spodaj desno pelete P700-E PO)

6.4.

REZULTATI MERITEV VELIKOSTI IN PORAZDELITVE VELIKOSTI
DELCEV Z LASERSKO DIFRAKCIJO (LD)

Dodatno smo se odločili še za merjenje velikosti shranjenega ostanka delcev iz začetnih,
vmesnih in končnih stopenj oblaganja. Porazdelitev velikosti obloženih delcev smo
ovrednotili s pomočjo laserske difrakcije (LD). Metoda nam je preko vrednosti median
velikosti posameznih populacij delcev pred in po oblaganjem dala odličen vpogled v
prirast velikosti delcev na podlagi debeline nanešenih oblog. Tako smo iz dobljenih
rezultatov velikosti lahko izračunali dejanske debeline posameznih oblog, d50 (srednja
velikost delcev), d10 (velikost delcev, ki ustreza 10% kumulativne distribucije), d90
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(velikost delcev, ki ustreza 90% kumulativne distribucije) in CV (koeficient variacije kot
merilo širine porazdelitve). Rezultati podani v preglednici XXX v prilogi (10.4.)
Iz dobljenih rezultatov velikosti zrnc (vzorec ZR-K) je dobro razvidna napaka pri nanosu
gastrorezistentne obloge polimera Eudragit® L 30 D-55. Dodatna debelina obloge prispeva
k večji končni velikosti zrnc. Naš cilj je bil izdelati čim manjše delce za lažjo aplikacijo,
zato ima to zelo negativen vpliv na željene rezultate. Tudi v primeru barierne obloge
HPMC bi lahko količino le-te zmanjšali. Že debelina 5 µm bi bila dovolj za željeno
barierno vlogo med obema pH odvisnima oblogama. Tako bi še dodatno zmanjšali velikost
končnih delcev. Vendar je poglavitna težava pri nanosu barierne obloge HPMC
aglomeracija delcev, ki jih oblagamo. Aglomeracija delcev je posredno razvidna pri drugi
seriji mikro-pelet (vzorec P200(2.)-HPMC), kjer so vrednosti debeline nanešene barierne
obloge HPMC popolnoma nerealne (116 mikronov glede na pričakovano debelino 30
mikronov) glede na količino razpršene disperzije, kar je posledica prisotnosti velikega
števila aglomeratov. Slednji močno zmanjšujejo zanesljivost vrednotenja debeline obloge
preko premika porazdelitve velikosti delcev.
Iz rezultatov LD je razvidno, da lahko v primeru večjih delcev enakomerneje nanesemo
oblogo, saj dobimo po oblaganju ožjo porazdelitev velikosti kot pri manjših delcih (manjši
koeficient variacije, ki definira širino porazdelitve). To nam tudi dodatno razloži boljše
rezultate preskusov sproščanja večjih pelet. Za zagotovitev željene funkcionalnosti oblog
je potreben enakomeren nanos oblog ustrezne debeline. Vsa prejšnja dognanja tekom
preskusov sproščanj smo z analizo debelin obloge z metodo LD lahko le potrdili.
6.5. REZULTATI ANALIZE SEDIMENTACIJE DELCEV
Preskuse smo izvajali z neobloženimi peletnimi jedri iz mikrokristalne celuloze
(Cellets®700 in Cellets®500). Gostota le-teh je primerljiva z gostoto naših obloženih zrnc
oziroma pelet. Preizkušani delci imajo večjo gostoto od zunanje faze suspenzije, kar
pomeni, da težijo k posedanju. Večji kot so, težji so, hitreje se posedajo, saj volumen delca
hitreje narašča kot njegov prečni presek. Pripravili smo suspenzije različnih viskoznosti z
uporabo različnih koncentracij stabilizatorjev (modifikatorjev viskoznosti disperznega
medija). Pri prvi seriji suspenzij (S) smo za fizikalno stabilizacijo grobodisperznega
sistema suspenzije uporabili zmes Povidona K30, Ksantan gumija in Klucela EP, v drugi
seriji suspenzij (A) pa smo kot stabilizator uporabili Avicel® RC 591. Rezultati
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sedimentacijske analize so priloženi v preglednicah XXXI, XXII in XXXIII v prilogi
(10.5.)
V primeru pelet Cellets®700 se je za najprimernejšega izkazal 1. vzorec prve serije (S1) z
viskoznostjo 4,2 Pas pri 1 1/s , katerega bi lahko uporabili za pripravo suspenzij z večjimi
delci. Ker pa smo se odločili za pripravo suspenzij z manjšimi delci, ki ustrezajo aplikaciji
preko nazogastrične sonde za novorojenčke, smo poskus ponovili na manjših peletah.
Uporabili smo nevtralne pelete Cellets®500, ki po velikosti in gostoti ustrezajo našim
obloženim zrncem ZR-K in peletam P200-K. Z manjšimi nevtralnimi peletami
(Cellets®500) so bili rezultati že povsem ustrezni (povprečne hitrosti sedimentacije delcev:
S1 = 0,0 mm/min, S2 = 0,0194 mm/min, S3 = 0,0333 mm/min, S4 = 0,4333 mm/min, S5 =
4,0 mm/min). V primeru prve serije poskusov izkazuje prvi vzorec (S1) veliko viskoznost,
pri čemer ni prišlo do premika sedimentacijske fronte manjših pelet niti po 22 urah.
Prevelika viskoznost disperznega medija tudi ni priporočljiva, saj s tem otežimo aplikacijo
skozi ozek notranji lumen sonde. Druga slabost pa je tudi večja količina uporabljenih
polimerov (zgoščevalci-stabilizatorji suspenzije). Izbrati želimo najnižjo koncentracijo
polimerov – stabilizatorjev, ki bo še dala ustrezne rezultate, ki v času 10 do 15 minut
zagotavljajo popolno odsotnost sedimentacije. V tem primeru sta v prvi seriji ustrezna 2.
in 3. vzorec (S2 in S3). Glede na to, da suspenzijo pred vsako ponovno aplikacijo
premešamo in s tem delce homogeno redispergiramo, bi 3. vzorec (S3) moral še ustrezati
za zajem homogene suspenzije z brizgo. V primeru druge serije poskusov z Avicel® RC
591 pa smo se odločili za 1. vzorec (A1), saj edino rezultati tega sistema ustrezajo
zahtevam (popolna odstotnost sedimantcije delcev po 10 minutah). Pri nižjih
koncentracijah uporabljenega polimera Avicel® RC 591 smo imeli veliko težav z dosego
dovolj velikega striga za prehod tekočine v gel-stanje. Zaradi občutljivosti obloge smo se
morali zadovoljiti le z mešanjem na magnetnem mešalu, ki pa lahko zagotovi le relativno
nizek strig, ki pri nizkih koncentracijah pomožne snovi le-te ne uspe aktivirati z vidika
stabilizacije suspenzije. V enem izmed poskusov smo zaradi že premočnega mešanja na
magnetnem mešalu povzročili poškodbe peletnih jeder Cellets®500 in obloženih pelet
P200-K. Zaradi omenjene težave v prehodu v gel-stanje smo nižje koncentracije omenjene
pomožne snovi morali izključiti. Odločili smo se za sicer zelo viskozen 1. vzorec (A1)
suspenzije s 4% deležem Avicel® RC 591. Sicer pa se moramo zavedati, da naši poskusi
sedimentacijskih analiz niso tako zelo natančni in nam dajo zgolj približno oceno izbire
ustreznega vzorca. Gre za optično ocenjevanje, kjer se je včasih zelo težko odločiti za
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poenotene rezultate pri odčitavanju volumnov (subjektivnost). V našem primeru se je
metoda izkazala za zelo koristno, saj smo se na podlagi nje odločili, s kakšno viskoznostjo
suspenzije nadaljevati. Izbiro smo potrdili še z reološkimi meritvami.
6.6.

REZULTATI MERITEV REOLOŠKIH LASTNOSTI SUSPENZIJ

Pomerili smo reološke lastnosti petih vzorcev prve serije suspenzij (S) in treh vzorcev
druge serije suspenzij (A). Izvedli smo rotacijski in oscilacijski test.
6.6.1. Rotacijski test
Slika grafičnega prikaz pred-rotacijskega testa (Slika 21) ter podatki meritev rotacijskega
testa so priloženi v preglednici XXXIV v prilogi (10.6.). Grafični prikaz rezultatov izvedbe
rotacijskega testa pa je prikazan na sliki 15.
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Slika 15: Rotacijski test - določanje viskoznosti v odvisnosti od strižne hitrosti (1-100 s-1)

Iz grafov (oblika krivulj) je razvidno, da gre za ne-Newtonove sisteme. Viskoznost po
določeni mehanski obremenitvi pada. Za vrednotenje elastičnosti oziroma plastičnosti
sistemov, smo morali nadalje izvesti še oscilacijski test. Rezultati testa določanja območja
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lineranosti sistema v odvisnosti od amplitude strižne obremenitve (LVE) so podani
grafično na sliki 22 v prilogi (10.6.2.), medtem ko so rezultati oscilacijskega testa
prikazani na sliki 16.
6.6.2. Oscilacijski test
Gre za viskoelastične sisteme s tiksotropnimi lastnostmi. Prisotno je tako elastično kot
viskozno (plastično) obnašanje, ki je bolj izrazito v suspenzijah z večjo viskoznostjo (večja
koncentracija dodanih polimerov – stabilizatorjev). Pri viskoelastičnih sistemih je
obnašanje odvisno od časovne obremenitve sistema z neko mehansko silo. S časom in
naraščajočo amplitudo obremenitve viskoznost sistema upada. Do tega pride zaradi
porušenja notranje strukture, ki pa se z razbremenitvijo po določenem času ponovno
vzpostavi nazaj. V našem primeru je takšno obnašanje disperznega medija suspenzije zelo
zaželjeno. Zaradi opisanih lastnosti zagotovimo večjo fizikalno stabilnost suspenzije in s
tem tudi boljšo enakomernost odmerjanja ter zaradi tiskotropnih lastnosti lažjo aplikacijo
suspenzije skozi ozek lumen nazogastrične sonde (enteralna dostava FO).
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Slika 16: Oscilacisjki test – elastični (G')i in plastični (G'') modul vzorcev v odvisnosti od frekvence oscilacije ꙍ [rad/s]
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Na podlagi vrednosti elastičnega modula (G') smo se odločili za najustreznejši vzorec
suspenzije v posamezni seriji, s katerim smo nadalje izvajali preskuse enakomernosti
odmerjanja. Iz dobljenih rezultatov sedimentacijske analize in merjenja reoloških lastnosti
smo se odločili za 3. vzorec (S3) prve serije in 1. vzorec (A1) druge serije suspenzij. Ta
vzorec je dal G' okrog 0,45 Pa pri 0,16 rad/s. Na podlagi dobljenih meritev elastičnosti, bi
se v primeru druge serije morali odločiti za 3. (A3) oziroma celo 2. vzorec (A2), a smo se
zaradi težavne dosege dovolj velikega striga na magnetnem mešalu in posledično večje
možnosti poškodb obloge delcev odločili za 1. vzorec (A1) suspenzije, z največjo
koncentracijo pomožne snovi. Podatki oscilacijskega testa zbrani v preglednicah XXXVI
in XXXVII v prilogi (10.6.2.).
6.7.

REZULTATI ENAKOMERNOSTI ODMERJANJA SUSPENZIJ

Po opisanem postopku smo glede na rezultate vrednotenja sedimentacije delcev in reološke
meritve pripravili suspenzije izbrane sestave (glej preglednici XXII in XXIII v prilogi 9.3.)
in preverili enakomernost odmerjanja. Določevali smo maso modelne učinkovine
(tartrazina) v posameznem 5 mL odmerku ter
odklon posamezne vrednosti od povprečja.
Poskuse smo izvajali samo na končnih zrncih
ZR-K in mikro-peletah P200-K. Za izvedbo
preskusov

vrednotenja

enakomernosti

odmerjanaja z večjimi peletami (P700-K) se
sploh nismo odločili, saj je aplikacija le-teh
skozi
Slika 17: Neenakomerna razporeditev večjih pelet P700-K
v suspenziji z disperznim medijem S3

ustje

5

mL

injekcijske

brizge

nemogoča, oteženo je tudi prehajajanje skozi
ozek lumen nazogastrične sonde. Dodatno je

težavna priprava suspenzije z enakomerno razporeditvijo delcev – obloženih večjih pelet
P700-K (negativen vpliv na enakomernost odmerjanja). (Slika 17)
Preskuse odmerjanja smo nadaljevali s peletami P200-K in zrnci ZR-K. Enakomernost
odmerjanja smo preverili z dvema farmakopejskima testoma, Ph.Eur.2.9.6 (TEST B) in
Ph.Eur.2.9.40. (Ph.Eur.2.9.6. Uniformity of content of single-dose preparations;
Ph.Eur.2.9.40. Uniformity of dosage units). Za potrditev ustreznosti odmerjanja po prvem
farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.6) lahko od 10 meritev vsebnosti učinkovine v
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naključno odvzetih odmerkih največ ena odstopa od povprečja izven zahtevane meje 85 –
115%, nobena pa ne sme odstopati od povprečja izven meje 75 – 125%. V primeru
drugega farmakopejskega testa (Ph.Eur.2.9.40.) pa je potreben izračun sprejemljive
vrednosti AV (angl. Acceptance value), na podlagi katere se ovrednoti ustreznost
enakomernosti odmernih enot. Enakomernost odmerjanja je ustrezna v primeru, da je AV <
15. Rezultati in izračuni dobljenih vrednosti za prvi in drugi farmakopejski test so priloženi
v preglednicah XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII in XLIV v prilogi (10.8.).
Najprej smo ovrednotili enakomernost odmerjanja suspenzije s peletami P200-K v
disperznem mediju S3, pri čemer smo iz čaše s suspenzijo v intervalih odvzeli 15
odmerkov po 5 mL (pri izračunih obeh farmakopejskih testov smo upoštevali le prvih 10
odmerkov – velja za vse nadaljnje poskuse). Povprečno določene vrednosti mas tartrazina
v odmerkih so se ustrezno približale teoretični.V primeru prvega poskusa enakomernost
odmerjanja po Ph.Eur.2.9.6. navidezno ustreza postavljenim zahtevam (le 1 odmerek od
prvih 10 odstopata za več kot 115%, in sicer 115,54%), medtem ko po Ph.Eur.2.9.40. ne
izkazuje ustreznosti (AV=20,81). Pri drugem poskusu je bila enakomernost odmerjanja po
prvem testu popolnoma ustrezna, medtem ko so bila pri drugem testu zopet odstopanja
(AV=23,63). Nadaljevali smo z vrednotenjem suspenzije z obloženimi zrnci ZR-K v
disperznem mediju S3. Dobljeni rezultati ustrezajo zahtevam Ph.Eur.2.9.6, medtem ko v
primeru Ph.Eur.2.9.40. zopet ne ustrezajo postavljenim zahtevam (AV=23,63). Dodatno
smo v primeru zrnc ZR-K poskusili še z disperznim medijem S2, ki izkazuje večjo
viskoznost. Dobljeni rezultati ustrezajo zahtevam enakomernosti odmerjanja po
Ph.Eur.2.9.6. in Ph.Eur.2.9.40 (noben od prvih 10 odmerkov ne odstopa od povprečja
izven zahtevane meje 85 – 115%; AV=13,53). Nadaljevali smo s preverjanjem
enakomernosti odmerjanja z drugo serijo suspenzij (A). Poskus smo izvedli za zrnca ZR-K
in mikro-pelete P200-K v prvem disperznem mediju (A1). V primeru zrnc je enakomernost
odmerjanja ustrezna po Ph.Eur.2.9.6. in Ph.Eur.2.9.40 (noben od prvih 10 odmerkov ne
odstopa od povprečja izven zahtevane meje 85 – 115%, AV=12,55), medtem ko je v
primeru mikro-pelet P200-K enakomernost odmerjanja po Ph.Eur.2.9.6. ustrezna, po
Ph.Eur.2.9.40. pa ne ustreza (AV=31,73). Na podlagi dobljenih rezultatov enakomernosti
odmerjanja je razvidno, da ustreznost odmerjanja izkazujejo zrnca ZR-K v S2 in A1.
Omeniti je potrebno še opazno postopno naraščanje vrednosti dobljenih mas učinkovine po
odmerkih v prvi seriji suspenzij (S). V začetnih odmerkih je odmerek učinkovine nižji od
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kasnejših. To je lahko posledica lažje prehodnosti tekočine (zunanje faze) v injekcijsko
brizgo v primerjavi s samimi delci. Na začetku je tekočine več, zato je tendenca po
zajemanju le-te večja. S številom odmerkov tudi količina tekočine v suspenziji upada,
razvidna je večja številčna gostota delcev v preostali suspenziji, kar pomeni večjo
koncentracijo delcev (posledično večja masa učinkovine) v odmerku. Paziti moramo tudi
na enakomerno hitrost zajemanja odmerkov v injekcijsko brizgo. Večja kot je hitrost,
manjša je številčna gostota zajetih delcev in obratno. Pojav je prikazan na sliki 18.

Slika 18: Primerjava vpliva hitrosti zajemanja vzorca z injekcijsko brizgo na gostoto zajetih delcev (zgoraj najhitreje zajeti
vzorec, spodaj najpočasneje)

6.8.

REZULTATI POSKUSOV APLIKACIJ SUSPENZIJ PREKO
NAZOGASTRIČNIH SOND

Po vseh opravljenih analizah je sledilo preverjanje ustreznosti velikosti obloženih delcev in
viskoznosti pripravljenih suspenzij za aplikacijo s pomočjo injekcijske brizge skozi
nazogastrično sondo. Uporabili smo sonde petih različnih velikosti (različni notranji in
zunanji premeri). Preverjali smo možnost aplikacije suspenzij, pripravljenih z uporabo
različnih polimerov kot stabilizatorjev in z delci različnih velikosti. Z opisanim poskusom
smo določili, kateri vzorec suspenzije in katera velikost delcev je še ustrezna za enteralno
dostavo učinkovine preko nazogastrične sonde za novorojenčke. Rezultati so priloženi v
preglednici XLV v prilogi (10.9.), izvajanje preskusov pa je prikazano tudi slikovno (Slika
19).
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Slika 19: Poskus aplikacije odmerka suspenzije preko nazogastrične sonde

Ugotovili smo, da so največje pelete P700-K neustrezne za aplikacijo preko sond, ker so
prevelike. Tudi manjše pelete P200-K in zrnca ZR-K so ustrezne le v primeru večjih sond.
Primernost zrnc je z vidika aplikacije celo nekoliko boljša kot v primeru pelet. Zrnca ZR-K
prehajajo tudi lumen modre nazogastrične sonde (Ch=8, zun.Ø=2,5mm), problem se pojavi
le pri zapuščanju notranjosti sonde skozi dve majhni odprtini na koncu sonde. Tu se zrnca
začnejo ustavljati in nalagati, kar povzroči zbitje le-teh in nezmožnost zapustitve sonde,
zlasti v primeru druge serije suspenzij s polimerom Avicel® RC 591. Pri končni oceni
primernosti moramo vzeti v obzir tudi večjo debelino gastrorezistentne obloge v primeru
zrnc zaradi manjše napake izračuna pri oblaganju. Zaradi tega so končna zrnca ZR-K večja
od predvidene velikosti. Zrnca z ustrezno debelino gastrorezistentne obloge bi bila s
stališča aplikacije skozi ozek lumen nazogastričnih sond za novorojenčke ustreznejša.
Kljub delno neustreznem profilu sproščanja (po 2 urah v mediju s pH 7,2 se sprosti 2,3%
tartrazina namesto 0,5%, v drugem mediju s pH 1,2 pa se sprosti 10,5 % namesto 10%) in
malo prevelikem premeru (posledično zaradi večje količine nanosa prve filmske obloge
polimera Eudragit®L30 D-55 ter barierne obloge HPMC), zrnca ZR-K še vedno izkazujejo
velik potencial za uspeh. Obložena zrnca in manjše pelete v suspenziji z disperznim
medijem S3 so namreč kompatibilna za aplikacijo z nazogastrično sondo Ch10 (zunanji
Ø=3,3mm).
Na koncu smo le še preverili pripravo suspenzij po enakem postopku kot bi bila v primeru
dejanske priprave v bolnišnicah. Predhodno smo zatehtali ustrezno maso zrnc ZR-K,
ustrezno maso zmesi polimerov za pripravo 2. vzorca (S2) suspenzije ter ustrezno maso
soli (mešanica KH2PO4 in NaOH) za pripravo suspenzije s pH 7,2. Naštete snovi smo
homogeno zmešali (zmes je vsebina vrečke potencialnega izdelka) ter jih kot v primeru
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resnične uporabe v bolnišnicah, s pomočjo magnetnega mešala zmešali z ustrezno količino
vodovodne vode. Poskus priprave suspenzije je uspel. (Slika 20)

1.

Slika 20: Priprava suspenzij kot v primeru priprave končnega uporabnika – bolnišnic (zgoraj levo: zatehtane in združene
vse zahtevane substance, zgoraj desno: substance zmešamo ter v čašo ustrezne velikosti nalijemo ustrezno količino
vodovodne vode, spodaj levo: med mešanjem na magnetnem mešalu postopoma dodajamo zmes substanc, spodaj
desno: suspenzija ustrezne stabilnosti je pripravljena)

3.
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7. SKLEP
 S pomočjo hitro vrtečega granulatorja nam je z izbiro ustreznih procesnih parametrov
uspelo izdelati zrnca s tartrazinom, enakomernih velikosti. Potrebna je bila izbira ustreznih
procesnih parametrov granuliranja, da smo dobili karseda največji delež uporabne frakcije
velikosti 180-355 µm (t.j. 74,87%).
 Izdelana zrnca smo uspešno obložili s tremi oblogami. Naloga notranje filmske obloge
je zagotavljanje gastrorezistence (polimer Eudragit® L 30 D-55), sledila je barierna obloga
HPMC ter zunanja filmska obloga, katere naloga je zaščita FO pred vlago (polimer
Kollicoat® Smartseal 30 D oziroma polimer Eudragit®E PO). Ker tako obložena zrnca
niso izkazala željenih profilov sproščanja, smo oblaganja ponovili na seriji mikro pelet
Cellets®200, na katere smo predhodno nanesli tartrazin. Rezultati so bili v tem primeru
ustreznejši. Iz tega sledi ugotovitev, da je pravilna oblika delcev (sferičnost) ključnega
pomena pri nanosu enakomerne debeline obloge na površino delcev (pomembno zlasti v
primeru FO s prirejenim sproščanjam).
 Ker rezultati sproščanj obloženih zrnc in mikro pelet še vedno niso bili znotraj
predhodno postavljenih zahtev, smo se odločili, da kakovost nanosa filmske obloge
preverimo še s serijo večjih pelet Cellets®700. Slednje so izkazovale ustrezne profile
sproščanja, kar dodatno nakazuje na pomembnost velikosti delcev (posledična odsotnost
aglomeratov), ki jih oblagamo. Velikost in oblika delcev, ki jih oblagamo sta ključnega
pomena za kakovosten nanos obloge.
 Dodatno so se kot kritični, za doseganje željenih in-vitro profilov sproščanja, izkazali
pogoji temperiranja obloženih delcev. Obložene delce smo po nanosu zunanje obloge
polimera Kollicoat® Smartseal 30 D prvotno temperirali zgolj pri 45°C 48 ur. Dodatno
temperiranje delcev pri višji temperaturi (50°C) in daljšem času (95 ur) se je izkazalo za
bolj učinkovito pri dosegu ustreznega profila sproščanja (boljša stabilizacija, zlitje obloge
in s tem izboljšana funkcionalnost obloge).
 Zunanja zaščitna obloga polimera Kollicoat® Smartseal 30 D ni vedno zagotavljala
željene profile sproščanja. Odločili smo se preizkusiti še alternativni polimer zunanje
obloge. Poskus smo opravili na seriji večjih pelet Cellets®700, na katere smo kot zunanjo
zaščitno oblogo nanesli polimer Eudragit®E PO (ostali dve notranji oblogi sta ostali
enaki). Rezultati preskusov sproščanja tako obloženih pelet so bili po 8 h pri pH 7,2 slabši
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od predhodnih (v primeru polimera Kollicoat® Smartseal 30 D), ustrezen pa je bil profil
sproščanja po 2 urah pri pH=7,2. Vendar se je kot dodatna negativna lastnost polimera
Eudragit®E PO izkazalo nabrekanje le-tega v vodnem mediju. Z vidika načrtovane poti
aplikacije je to popolnoma nesprejemljivo, saj stremimo k čim manjši velikosti obloženih
delcev, zato ocenjujemo alterantivni polimer zunanje obloge Eudragit®E PO kot
neustrezen.
 Končno obložene delce (zrnca, pelete) smo oblikovali v ustrezne suspenzije za enteralno
dostavo preko nazogastričnih sond. Suspenzije smo stabilizirali z ustreznimi zgoščevalci
(stabilizatorji suspenzij). Suspenzijo obloženih zrnc in mikro pelet smo ustrezno fizikalno
stabilizirali z zmesjo treh polimerov – Povidon K30, Ksantan gumi in Klucel EP in
alternativno še s sestavljeno pomožno snovjo z zaščitenim imenom Avicel®RC 591, ki v
disperziji poleg viskoelastičnih lastnosti izkazuje tudi lastnosti tiksotropije. Ocenjevanje
hitrosti sedimentacije in osclacijska reometrija sta se izkazali kot primerni orodji za razvoj
fizikalno stabilnega grobodisperznega sistema.
 Priprava serij suspenzij s kombinacijo treh polimerov je bila hitra in enostavna, medtem
ko je priprava serije suspenzij z Avicel®RC 591 zahtevala večji vložek mehanske energije.
Za prehod suspenzij z Avicel®RC 591 v gel-stanje je bila potrebna uporaba večjih strižnih
sil.. Uporaba magnetnega mešala v kombinaciji z večjimi koncentracijami stabilizatorja
(4%) je bila dovolj za dosego željenega gel-stanja.
 Za dve različni sestavi disperzijske faze suspenzije (kombinacija treh polimerov ali
Avicel®RC 591) smo v primeru obloženih zrnc z izvedbo prilagojenih farmakopejskih
preizkusov enakomernosti vsebnosti in enakomernosti odmernih enot pokazali na
ustreznost enakomernosti večkratnega odmerjanja suspenzije. Preizkušeni sistemi
suspenzij z mikro peletami so bili glede enakomernosti vsebnosti le deloma ustrezni.
 Izbrane vzorce suspenzij (disperzni medij s tremi polimeri ali Avicel®RC 591) s končno
obloženimi zrnci oziroma mikro peletami smo poskusili aplicirati s 5 mL injekcijskimi
brizgami skozi hranilne nazogastrične sonde petih velikosti. Aplikacija večjih pelet (P700K) je bila nemogoča, ne samo skozi ozek lumen hranilnih sond, ampak tudi skozi odprtino
5 mL injekcijske brizge. Za najustreznejša so se izkazala zrnca (z gastrorezistentno oblogo
polimera Eudragit® L 30 D-55, vmesno oblogo HPMC ter zunanjo zaščitno oblogo
polimera Kollicoat® Smartseal 30 D; temperirana 95 ur pri 50°C), ki tudi upoštevaje
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rezultate profila sproščanja (po 2 urah se v prvem mediju s pH 7,2 sprosti 2,3% tartrazina,
v drugem mediju s pH 1,2 se po 2 urah sprosti 10,5% tartrazina, v zadnjem mediju s pH 6,8
pa se po 2 urah kumulativno sprosti 83,2% tartrazina) in enakomernosti odmerjanja (po
Ph.Eur.2.9.6. relativne vsebnosti tartrazina v odmerku glede na povprečje znotraj zahteve
85-115%; po Ph.Eur.2.9.40. sprejemljiva vrednost AV < 15) izkazujejo velik potencial v
razvoju FO za enteralno dostavo na kislo hidrolizo občutljivih ZU, v obliki »ex-tempore«
suspenzij, skozi hranilne nazogastrične sonde, za bolnišnično uporabo v pediatriji.
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9. PRILOGE EKSPERIMENTALNEGA DELA
9.1. IZDELAVA ZRNC V HITROVRTEČEM GRANULATORJU
Preglednica VIII: Receptura zrnc
Laktoza

63 %

315 g

Mikrokristalna celuloza

30 %

150 g

PVP K 25

5%

25 g

Tartrazin

2%

10 g

SKUPAJ

100 %

500 g

Preglednica IX: Količina uporabljene granulacijske tekočine in procesni parametri pri posameznih serijah granuliranja
Serija granulacije

Količina vode

Procesni parametri

(granulacijska tekočina)
GR-1

Hitrost mešala: 955 rpm

140 g

Hitrost sekala: 2200 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
GR-2

Hitrost mešala: 800 rpm

145,2 g

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
GR-3

Hitrost mešala: 800 rpm

145 g

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
GR-4

Hitrost mešala: 800 rpm

147,8 g

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
GR-5

Hitrost mešala: 800 rpm

147,2

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
GR-6

Hitrost mešala: 800 rpm

142,9 g

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
GR-7

Hitrost mešala: 800 rpm

143,1 g

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
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GR-8

Hitrost mešala: 800 rpm

143,0 g

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min
GR-9

Hitrost mešala: 800 rpm

142,6 g

Hitrost sekala: 2000 rpm
Hitrost razprševanja: 11 mL/min
Pretok zraka: 14,5 L/min

9.2. OBLAGANJE V VRTINČNOSLOJNEM OBLAGALNIKU (WURSTERJU)
9.2.1. Nanos tartrazina na peletna jedra Cellets®200 in Cellets®700
Preglednica X: Receptura disperzije za nanos tartrazina na Cellets®200
Prečiščena voda

89 %

1246 g

PEG 6000

1%

14 g

HPMC (Pharmacoat) 606

8%

112 g

Tartrazin

2%

28 g

SKUPAJ

100 %

1400 g

Preglednica XI: Receptura disperzije za nanos tartrazina na Cellets®700
Prečiščena voda

90 %

2070 g

PEG 6000

1%

23 g

HPMC (Pharmacoat) 606

8%

184 g

Tartrazin

1%

23 g

SKUPAJ

100 %

2300

Vodno disperzijo HPMC s tartrazinom smo pripravljali vedno dan pred oblaganjem. S tem
zagotovimo, da se vsa HPMC raztopi in da se čez noč med mirovanjem odstranijo zračni
mehurčki, ki so se ujeli v disperzijo med mešanjem s propelerskim mešalom. Za pripravo
disperzijo smo vzeli stekleno čašo ustreznega volumna in jo napolnili z zahtevano maso
prečiščene vode. V dve pateni smo posebej zatehtali HPMC 606 in PEG 6000. Tartrazin
smo zatehtali na plastični čolniček. V čašo s prečiščeno vodo smo med mešanjem na
propelerskem mešalu najprej dodali PEG 6000. Dodajali smo ga počasi na rob vrtinca in
počakali, da se je ves raztopil (≈2 min). Sledil je dodatek HPMC (Pharmacoat) 606.
Dodajali smo ga enakomerno in počasi. S tem smo preprečili nastanek večjih sprijetih
gmot. Propelersko mešalo smo nastavili na zelo visoke obrate in pustili mešati dokler se ni
ves HPMC raztopil. Na koncu smo v disperzijo dodali le še zatehtan tartrazin in ga
homogeno premešali. Tako pripravljeno disperzijo smo pokrili z alufolijo in pustili stati
čez noč.
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Poskus: P200(1.)-TR (1.serija)
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija HPMC s tartrazinom
Delež suhih snovi v disperziji: 11 %
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,02 g (Cellets®200)
LOD(pred) = 4,38 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta(konec) = 45 °C

Фvhodni = 130 m3/h
→ Razprševanje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 40 - 42 °C

RV(povpr.) = 11 – 13%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 8 rpm – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (5 min) – 12 rpm (8 min)
Фm(disper.,povpr.) = 11 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1000,03 g
trazprš. = 1h 34 min 09 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 70 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 55 - 57 °C

m3/h

tsušen. = 11 min
Rezultati
mprod. = 904,64 g

m (pelet<180µm) = 0,00 g (0,0%)

LODpo = 1,16 % (85°C , 15 min)

m (pelet>1000µm) = 5,66 g (0,62%)

ŋobl. = 77,8%
m(pelet 180-355µm) = 405,62 g
m(pelet 355-500µm) = 251,52 g

Poskus: P200(1.)-TR (2.serija)
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija HPMC s tartrazinom
Delež suhih snovi v disperziji: 11%
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,01 g (Cellets®200)
LOD(pred) = 4,04 % (85°C , 15 min)
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→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 45 °C

m3/h

→ Razprševanje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 40 - 42 °C

RV(povpr.) = 11 – 13%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 8 rpm – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (5 min) – 12 rpm (8 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10 - 11 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1000,23 g
trazprš. = 1h 41 min 25 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 70 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 56 - 57 °C

m3/h

tsušen. = 10,5 min
Rezultati
mprod. = 905,7 g

m (pelet<180µm) = 1,00 g (0,11%)

LODpo = 1,50% (85°C , 15 min)

m (pelet>1000µm) = 7,43 g (0,82%)

ŋobl. = 69,49%
m(pelet 180-355µm) = 420,64 g

Poskus: P200(2.)-TR
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija HPMC s tartrazinom
Delež suhih snovi v disperziji: 11%
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,02 g (Cellets®200)
LOD(pred) = 4,14 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 45 °C

m3/h

→ Razprševanje
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta(povpr.) = 40 - 42 °C

RV(povpr.) = 11 – 13%

Фvvhodni = 130 m3/h
Фmdisper. = (začetek) 8 rpm – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (5 min) – 12 rpm (8 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10 - 11 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1000,22 g
trazprš. = 1h 39 min 05 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 70 °C

Tprodukta = 56 - 57 °C

Фvvhodni = 130 m3/h
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tsušen. = 11 min
Rezultati
mprod. = 904,64 g

m(pelet<180µm) = 0,02 g (0,002%)

LODpo = 1,06 % (85°C , 15 min)

m (pelet>1000µm) = 0,11 g (0,0122%)

ŋobl. = 70,72 %
m(pelet 180-355µm) = 487,50 g

Poskus: P700(1.)-TR
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija HPMC s tartrazinom
Delež suhih snovi v disperziji: 10 %
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,09 g (Cellets®700)
LOD(pred) = 2 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta(konec) = 45 °C

Фvhodni = 130 m3/h
→ Razprševanje
*razprševanje z vodo (8 rpm) + komora pred procesom segreta (statika)
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 41 - 42 °C

RV(povpr.) = 11 – 13%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 8 rpm – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (8 min) – 12 rpm (10 min) – 13 rpm (20 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10,20 g/min
Prazprš. = 2,1 bar
mrazprš.disper. = 1730,23 g
trazprš. = 2 h 43 min
→ Sušenje
Tvh.zraka = 70 °C -> 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 55 - 57 °C

m3/h

tsušen. = 4,5 min -> 3 min
Rezultati
mprod. = 982,89 g

m (pelet<250µm) = 0,00 g (0,0%)

LODpo = 0,60 % (85°C , 15 min)

m (pelet<1000µm) = 815,15 g (82,9%)

ŋobl. = 83,171%

m(pelet>1000µm) = 167,74 g (17,07%)

Poskus: P700(2.)-TR
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija HPMC s tartrazinom
Delež suhih snovi v disperziji: 10 %
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→Masa pelet pred oblaganjem: 850,03 g (Cellets®700)
LOD(pred) = 2,24 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 45 °C

m3/h

→ Razprševanje
*razprševanje z vodo (8 rpm) + komora pred procesom segreta (statika)
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 40 - 42 °C

RV(povpr.) = 9 - 11%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 8 rpm – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (8 min) – 12 rpm (10 min) – 13 rpm (1 h 22
min)
Фm(disper.,povpr.) = 11 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1730,24 g
trazprš. = 2 h 36 min 40 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 70 °C -> 55 °C

Tprodukta = 55 - 57 °C

Фvvhodni = 130 m3/h
tsušen. = 4,5 min -> 5,5 min
Rezultati
mprod. = 984,32 g

m (pelet<250µm) = 0,00 g (0,0%)

LODpo = 0,83 % (85°C , 15 min)

m (pelet<1000µm) = 949,00 g (96,4%)

ŋobl. = 83,896%

m (pelet>1000µm) = 27,46 g (2,79%)

9.2.2. Oblaganje z gastrorezistentno oblogo
Preglednica XII: Receptura disperzije za gastrorezistentno oblogo zrnc
Eudragit® L 30 D-55

56,98 %

1082,62 g

Gliceril monostearat

0,85 %

16,15 g

Trietilcitrat

1,71 %

32,49 g

Tween 80 (33%)

1,04 %

19,76 g

Prečiščena voda 1

15,77 %

299,63 g

Prečiščena voda 2

23,65 %

449,35 g

SKUPAJ

100 %

1900

Najprej smo stehtali prazno 3 L stekleno čašo. Vanjo smo natehtali prečiščeno vodo 1 in jo
segreli na 70-80°C. Medtem smo posebej pripravili 33% raztopino Tween-a 80. V čašo s
prečiščeno vodo smo med mešanjem z Ultraturaxom dodali pripravljeno 33% raztopino
Tween-a 80, trietilcitrat in gliceril monostearat. Z Ultarturaxom smo zmes homogenizirali
20 minut. Po 20 minutah smo disperzijo prestavili na mešanje s propelerskim mešalom.
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Med mešanjem smo dodali še prečiščeno vodo 2 in vse skupaj ohladili na 28°C (vodna
kopel). Ko je bila disperzija ohlajena, smo dodali še preostalo količino izhlapele prečiščene
vode (predstavlja jo razlika med teoretično in dejansko maso). Na koncu smo dodali še
polimer Eudragit® L 30 D-55. Tako pripravljeno disperzijo smo na propelerskem mešalu
mešali še nadaljnji 2 uri. Pred pričetkom razprševanja smo jo precedili skozi sito 200 µm.
Poskus: ZR-E (1.del nanosa)
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera Eudragit® L 30 D-55
Delež suhih snovi v disperziji: 19,99%
→Masa zrnc pred oblaganjem: 700,01 g (180-355 µm)
LOD(pred) = 1,60 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 38 °C

Tprodukta(konec) = 29,6 °C

Фv,vhodni = 100 m3/h
→ Razprševanje
Tvh.zraka = 38 °C – 40 °C
Фv,vhodni = 100

Tprodukta(povpr.) = 26-28 °C

RV(povpr.) = 23 – 25%

m3/h

Фm,disper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2,5 min) – 10 rpm (4 min) – 11 rpm (4,5 min) – 12 rpm (10 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10,5 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1500,00 g
trazprš. = 2h 36 min 26 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 38 °C (5min), 45 °C (10min)
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 38,6 °C

m3/h

tsušen. = 15 min
Rezultati
mprod. = 944,21 g

m (zrnc<180µm) = 8,20g (0,87%)

LODpo = 1,30% (85°C , 15 min)

m (zrnc>500µm) = 4,00g (0,42%)

ŋobl. = 81,08%
Poskus: ZR-E (2.del nanosa)
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera Eudragit® L 30 D-55
Delež suhih snovi v disperziji: 19,99%
→Masa zrnc pred oblaganjem: 700,06 g (iz oblaganja ZR-E1)
LOD(pred) = 1,60 % (85°C , 15 min)

75

Alja Račič

Magistrska naloga

Temperiranje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvhodni = 100

Tprodukta(konec) = 29,6 °C

m3/h

→ Razprševanje
Tvh.zraka = 38 °C – 40 °C
Фvvhodni = 100

Tprodukta(povpr.) = 26,5 °C

RV (povpr.) = 20 – 25%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2,5 min) – 10 rpm (4 min) – 11 rpm (4,5 min) – 12 rpm
Фm(disper.,povpr.) = 10 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1461,00 g
trazprš. = 2h 44 min 00 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 38 °C (5min), 45 °C (10min)
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 38,6 °C

m3/h

tsušen. = 15 min
Rezultati
mprod. = 971,39 g
LODpo = 1,49% (85°C , 15 min)

m (zrnc<180µm) = 0,99 g (0,102%)
m (zrnc>500µm) = 19,15 g (1,97%)

ŋobl. = 91,804%

Preglednica XIII: Receptura disperzije za gastrorezistentno oblogo Cellets®200
Eudragit® L 30 D-55

56,98 %

1937,32 g

Gliceril monostearat

0,85 %

28,9 g

Trietilcitrat

1,71 %

58,14 g

Tween 80 (33%)

1,04 %

35,36 g

Prečiščena voda 1

15,77 %

536,18 g

Prečiščena voda 2

23,65 %

804,1 g

SKUPAJ

100 %

3400 g

Preglednica XIV: Receptura disperzije za gastrorezistentno oblogo Cellets®700
Eudragit® L 30 D-55

56,98 %

683,76 g

Gliceril monostearat

0,85 %

10,2 g

Trietilcitrat

1,71 %

20,52 g

Tween 80 (33%)

1,04 %

4,116 g

Prečiščena voda 1

15,77 %

197,64 g

Prečiščena voda 2

23,65 %

283,8 g

SKUPAJ

100 %

1200 g

Poskus: P200(1.)-E
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→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera Eudragit® L 30 D-55
Delež suhih snovi v disperziji: 19,99%
→Masa pelet pred oblaganjem: 700,03 g (Cellets®200 obložene s tartrazinom)
LOD(pred) = 1,13 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 40 °C

Tprodukta(konec) = 35 °C

Фvhodni = 100 m3/h
→ Razprševanje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 26-28 °C

RV(povpr.) = 20 – 23%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (3,5 min) – 12 rpm (4,5 min) – 14 rpm – 15
rpm
Фm(disper.,povpr.) = 13 - 14 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 2998,86 g
trazprš. = 3h 42 min 49 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 40 °C (5min), 45 °C (10min)
Фvvhodni = 100

Tprodukta,povpr. = 38,8 °C

m3/h

tsušen. = 15 min
Rezultati
mprod. = 1248,386 g (brez prahov, >180 µm)

m(pelet>1000µm) = 0,12 g (0,0096%)

LODpo = 1,35 % (85°C , 15 min)

m (pelet>500µm) = 4,96 g (0,397%)

ŋobl. = 89,99 %

m (180-500µm) = 1233,89 g (98,84%)

Poskus: P200(2.)-E (1.del nanosa)
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera Eudragit® L 30 D-55
Delež suhih snovi v disperziji: 19,99%
→Masa pelet pred oblaganjem: 700,17 g (Cellets®200 obložene s tartrazinom)
LOD(pred) = 1,26 % (85°C , 15 min)

77

Alja Račič

Magistrska naloga

→ Temperiranje
Tvh.zraka = 40 °C
Фvhodni = 100

Tprodukta(konec) = 35 °C

m3/h

→ Razprševanje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 26-28 °C

RV(povpr.) = 20 – 23%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (3,5 min) – 12 rpm (4,5 min) – 14 rpm – 15
rpm
Фm(disper.,povpr.) = 13 - 14 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1512,02 g
trazprš. = 1h 56 min 52 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 40 °C (2min), 45 °C (5min)
Фvvhodni = 100

Tprodukta,povpr. = 38,8 °C

m3/h

tsušen. = 7 min
Nadaljevanje: P200(2.)-E (2.del nanosa)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 40 °C

Tprodukta(konec) = 35 °C

Фvhodni = 100 m3/h
→ Razprševanje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 26-28 °C

RV(povpr.) = 20 – 23%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (3,5 min) – 12 rpm (4,5 min) – 14 rpm – 15
rpm
Фm(disper.,povpr.) = 13 - 14 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 1500,38 g
trazprš. = 1h 53 min 03 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 40 °C (5min), 45 °C (10min)
Фvvhodni = 100

Tprodukta,povpr. = 38,8 °C

m3/h

tsušen. = 15 min
Rezultati
mprod. = 1249,6 g (brez prahov, >180 µm)

m(pelet>1000µm) = 0,22 g (0,0176%)

LODpo = 1,29 % (85°C , 15 min)

m (pelet>500µm) = 32,82 g (2,63%)

ŋobl. ≈90,03 %

m (180-500µm) = 1213,12 g (97,08%)

Poskus: P700(1.)-E
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→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera Eudragit® L 30 D-55
Delež suhih snovi v disperziji: 19,99%
→Masa pelet pred oblaganjem: 810,0 g (Cellets®700 obložene s tartrazinom)
LOD(pred) = 0,89 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 38 °C

Tprodukta(konec) = 31 °C

Фvhodni = 100 m3/h
→ Razprševanje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 28-30 °C

RV(povpr.) = 13,9%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (3,5 min) – 12 rpm (4,5 min) – 13 (5 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 683,50 g
trazprš. = 1 h 9 min 12 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 45 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta,povpr. = 40 °C

m3/h

tsušen. = 13 min
Rezultati
mprod. = 923,878 g
LODpo = 2,51% (85°C , 15 min)

m (pelet>1400µm) = 0,23 g (0,025%)

ŋobl. = 71,65%

m (pelet<250µm) = 0,00 g (0%)

Poskus: P700(2.)-E
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera Eudragit® L 30 D-55
Delež suhih snovi v disperziji: 19,99%
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,06,0 g (Cellets®700 obložene s tartrazinom)
LOD(pred) = 0,86 % (85°C , 15 min)
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→ Temperiranje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvhodni = 100

Tprodukta(konec) = 31 °C

m3/h

→ Razprševanje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 28-30 °C

RV(povpr.) = 10-12%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (3,5 min) – 12 rpm (4,5 min) – 13 (5 min)
Фm(disper.,povpr.) = 9,3 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 730,33 g
trazprš. = 1 h 15 min 40 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 45 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta,povpr. = 40 °C

m3/h

tsušen. = 13,5 min
Rezultati
mprod. = 968,083 g
LODpo = 0,77% (85°C , 15 min)

m (pelet>1400µm) = 0,10 g (0,0103%)

ŋobl. = 80,7%

m (pelet<250µm) = 0,00 g (0%)

9.2.3. Oblaganje z vmesno (barierno) oblogo
Preglednica XV: Receptura za barierno oblogo zrnc
Prečiščena voda

91%

3185 g

PEG 6000

1%

35 g

HPMC (Pharmacoat) 606

8%

280 g

SKUPAJ

100%

3500

Preglednica XVI: Receptura za barierno oblogo Cellets®200
Prečiščena voda

91%

3185 g

PEG 6000

1%

35 g

HPMC (Pharmacoat) 606

8%

280 g

SKUPAJ

100%

3500

Preglednica XVII: Receptura za barierno oblogo Cellets®700
Prečiščena voda

91%

910 g

PEG 6000

1%

10 g

HPMC (Pharmacoat) 606

8%

80 g

SKUPAJ

100%

1000

Vodno disperzijo HPMC smo pripravljali vedno dan pred oblaganjem. Pripravljali smo jo
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po enakem postopku kot disperzijo za nanos tartrazina na pelete, le da tu na koncu ni sledil
dodatek tartrazina.
Poskus: ZR-HPMC
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera HPMC (Pharmacoat) 606
Delež suhih snovi v disperziji: 9%
→Masa zrnc pred oblaganjem: 700,17 g
LOD(pred) = 1,17 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 59 °C
Фvhodni = 110

Tprodukta(konec) = 39 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm, pribl. 45 g preč.vode)
Tvh.zraka = 57 °C

Tprodukta(povpr.) = 40 °C

RV (povpr.) = 13,9%

Фvvhodni = 110 m3/h → 130 m3/h
Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 8 rpm (0,5 min) – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (8 min)
Фm(disper.,povpr.) = 9,8 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 3199,29 g
trazprš. = 5 h 55 min 00 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 57 °C

Tprodukta = 48,9 °C

Фvvhodni = 130 m3/h
tsušen. = 6 min 40 sek
Rezultati
mprod. = 952,813 g

m(zrnc<180µm) = 0,02 g (0,00209%)

LODpo = 0,92% (85°C , 15 min)

m (zrnc>750µm) = 26,25g (2,76%)

ŋobl. = 89,17%

m (zrnc<500µm) = 749,97 g (80,06%)
m(zrnc>500µm) = 176,31 g (19,03%)

Poskus: P200(1.)-HPMC
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera HPMC (Pharmacoat) 606
Delež suhih snovi v disperziji: 9%
→Masa pelet pred oblaganjem: 700,01 g
LOD(pred) = 1,38 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
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Tvh.zraka = 57 °C

Tprodukta(konec) = 45 °C

Фvhodni = 130 m3/h
→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm)
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 40 °C

RV (povpr.) = 13,9%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 8 rpm (0,5 min) – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (8 min) – 12
Фm(disper.,povpr.) = 10 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 3199,46 g
trazprš. = 4 h 58 min 45 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 57 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 49 °C

m3/h

tsušen. = 8 min
Rezultati
mprod. = 943,423 g

m (pelet<180µm) = 0,02 g (0,00209%)

LODpo = 0,62% (85°C , 15 min)

m (pelet>750µm) = 26,25g (2,76%)

m(pelet<500µm) = 749,97 g (80,06%), m(pelet>500µm) = 176,31 g (19,03%)
ŋobl. = 85,86%

Poskus: P200(2.)-HPMC
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera HPMC (Pharmacoat) 606
Delež suhih snovi v disperziji: 9%
→Masa pelet pred oblaganjem: 700,03 g
LOD(pred) = 0,88 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 57 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 45 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm)
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta(povpr.) = 41-42°C

RV(povpr.) = 14,5%

Фvvhodni = 130 m3/h
Фmdisper. = (začetek) 6 rpm – 8 rpm (0,5 min) – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (8 min) – 12 rpm (10 min) –
13 rpm (13 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 3199,84 g
trazprš. = 3 h 58 min 45 sek
→ Sušenje
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Tvh.zraka = 57 °C

Tprodukta = 50 °C

Фvvhodni = 130 m3/h
tsušen. = 11 min
Rezultati
mprod. = 961,72 g

m (pelet<180µm) = 0,00 g (0%)

LODpo = 0,81% (85°C , 15 min)

m (pelet<500µm) = 557,63 g (57,98%)

m(500-710µm) = 315,85 g (32,8%), m(710-1000µm) = 78,36 g (8,148%)
ŋobl. = 90,299%

m(pelet>710µm) = 85,43g (8,88%), m(pelet>1000µm) = 7,07g (0,735%)

Poskus: P700(1.)-HPMC
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera HPMC (Pharmacoat) 606
Delež suhih snovi v disperziji: 9%
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,0 g
LOD(pred) = 0,80 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 45 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm)
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 41-42 °C

RV(povpr.) = 15%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 8 rpm – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (7 min) Фm(disper.,povpr.) = 9,4 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 500,23 g
trazprš. = 54 min 31 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 45 °C

m3/h

tsušen. = 7 min
Rezultati
mprod. = 888,15 g

m (pelet<180µm) = 0,0 g (0%)

LODpo = 0,59% (85°C , 15 min)

m (pelet<355µm) = 0,0g (0%)

ŋobl. = 85,86%

m (pelet>1400µm) = 2,03 g (0,23%)

Poskus: P700(2.)-HPMC
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→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna disperzija polimera HPMC (Pharmacoat) 606
Delež suhih snovi v disperziji: 9%
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,09 g
LOD(pred) = 0,54 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta(konec) = 45 °C

Фvhodni = 130 m3/h
→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm)
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta(povpr.) = 41-42 °C

RV(povpr.) = 12-16%

Фvvhodni = 130 m3/h
Фmdisper. = (začetek) 8 rpm – 9 rpm (1 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (7 min) Фm(disper.,povpr.) = 9,4 g/min
Prazprš. = 2,3 bar
mrazprš.disper. = 500,15 g
trazprš. = 54 min 13 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta = 47 °C

Фvvhodni = 130 m3/h
tsušen. = 8 min
Rezultati
mprod. = 883,24 g

m(pelet<355µm) = 0,0 g (0%)

LODpo = 0,43% (85°C , 15 min)

m(pelet>1400µm) = 0,95 g (0,108%)

ŋobl. = 75,4%

9.2.4.

Oblaganje z zaščitno oblogo polimera Kollicoat Smartseal® 30 D

Preglednica XVIII: Receptura za zaščitno oblogo zrnc
Kollicoat Smartseal 30 D

33,33 %

1566,51

Trietilcitrat

1,5 %

70,5

Butilhidroksitoluen

0,1 %

4,7

Smukec

8,0 %

376

Prečiščena voda

57,07 %

2682,29

SKUPAJ

100 %

4700

Preglednica XIX: Receptura za zaščitno oblogo mikro-pelet P200
Kollicoat Smartseal 30 D

33,33 %

1566,51

Trietilcitrat

1,5 %

70,5

Butilhidroksitoluen

0,1 %

4,7
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Smukec

8,0 %

376

Prečiščena voda

57,07 %

2682,29

SKUPAJ

100 %

4700

Preglednica XX: Receptura za zaščitno oblogo večjih pelet P700
Kollicoat Smartseal 30 D

33,33 %

933,24 g

Trietilcitrat

1,5 %

42 g

Butilhidroksitoluen

0,1 %

2,8 g

Smukec

8,0 %

224 g

Prečiščena voda

57,07 %

1597,96 g

SKUPAJ

100 %

2800

Suspenzijo za oblaganje smo pripravili tako, da smo v stekleno čašo ustreznega volumna
najprej zatehtali ustrezno maso prečiščene vode. V čašo z vodo smo postavili Ultraturax in
med mešanjem počasi dodajali zatehtano maso smukca. Zmes smo homogenizirali še
nadaljnjih 20 minut. Medtem smo v manjšo čašo zatehtali trietilcitrat, kateremu smo med
mešanjem s stekleno palčko dodali zatehtan butilhidroksitoluen (BHT). Segreli smo na
50°C. Ko se je raztopil ves BHT smo zmes ohladili nazaj na sobno temperaturo (vodna
kopel). Čašo s homogeniziranim smukcem in prečiščeno vodo smo prestavili na
propelersko mešalo in med mešanjem dodali zatehtano maso disperzije polimera Kollicoat
Smartseal 30 D. Vsebino smo dobro premešali in dodali še pripravljeno raztopino BHT v
trietilcitratu. Mešali smo še nadaljnji 2 uri. Pred pričetkom oblaganja smo pripravljeno
suspenzijo precedili skozi sito 200 µm. Vsebino čaše smo ves čas oblaganja mešali s
propelerskim mešalom.
Poskus: ZR-K
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna suspenzija polimera Kollicoat Smartseal 30 D
Delež suhih snovi v disperziji: 19,5%
→Masa zrnc pred oblaganjem: 700,08 g
LOD(pred) = 1,07 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 45,03 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm)
Tvh.zraka = 55 °C

Tprodukta(povpr.) = 40 °C

RV(povpr.) = 11-13%
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Фvvhodni = 110 m3/h → 130 m3/h
Фmdisper. = (začetek) 7 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min 15 sek) – 11 rpm (4 min 10 sek) –
12 rpm (4 min 40 sek) – 13 rpm (5 min 20 sek) – 15 rpm (6 min 40 sek)
Фm(disper.,povpr.) = 13,9 g/min
Prazprš. = 1,8 bar
mrazprš.disper. = 4353,5 g
trazprš. = 5 h 23 min 5 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 51 °C

Tprodukta = 45,6 °C

Фvvhodni = 130 m3/h
tsušen. = 5 min 10 sek
Rezultati
mprod. = 1423,63 g

m (zrnc<180µm) = 1,0 g (0,0702%)

LODpo = 0,48% (85°C , 15 min)

m (zrnc>1000µm) = 0,79 g (0,056%)

m(zrnc<500µm) = 749,97 g (80,06%) - m(zrnc>500µm) = 176,31 g (19,03%)
ŋobl. = 85,32%

Poskus: P200(1.)-K (1.del nanosa)
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna suspenzija polimera Kollicoat Smartseal 30 D
Delež suhih snovi v disperziji: 19,5%
→Masa pelet pred oblaganjem: 700,01 g
LOD(pred) = 1,01 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 48 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm) + komoro prej segrejemo
Tvh.zraka = 55 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 40-41 °C

RV(povpr.) = 11-13%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 7 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min 15 sek) – 11 rpm (4 min 10 sek) – 12 rpm (4 min 40 sek) –
13 rpm (5 min 20 sek) – 15 rpm (6 min 40 sek) – 16(2h10min)
Фm(disper.,povpr.) = 13,6 g/min
Prazprš. = 1,8 bar
mrazprš.disper. = 3122,1 g
trazprš. = 4 h 20 min 00 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 51 °C

Tprodukta = 45-46 °C

Фvvhodni = 130 m /h
3

tsušen. = 6 min
Nadaljevanje: P200(1.)-K (2.del nanosa)
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→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 45 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm) + komoro prej segrejemo
Tvh.zraka = 55 °C
Фv,vhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 40-41 °C

RV(povpr.) = 11-13%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 7 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min 15 sek) – 11 rpm (4 min 10 sek) – 12 rpm (4 min 40 sek) –
13 rpm (5 min 20 sek) – 15 rpm (6 min 40 sek) – 16(8min20sek)
Фm(disper.,povpr.) = 14-15 g/min
Prazprš. = 1,8 bar
mrazprš.disper. = 1227,20 g
trazprš. = 1 h 28 min
→ Sušenje
Tvh.zraka = 51 °C
Фv,vhodni = 130

Tprodukta = 45-46 °C

m3/h

tsušen. = 8 min
Rezultati
mprod. = 1236,96 g

m (pelet>1mm) = 1,21 g

LODpo = 0,5% (85°C , 15 min)

m(<500) = 62,76 g

m (500-710) = 1062,38 g

ŋobl = 72,6%

m(710-1000) = 8,77 g

Poskus: P200(2.)-K
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna suspenzija polimera Kollicoat Smartseal 30 D
Delež suhih snovi v disperziji: 19,5%
→Masa pelet pred oblaganjem: 700,02 g
LOD(pred) = 0,85% (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 55 °C
Фvhodni = 130

Tprodukta(konec) = 48 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm) + komoro prej segrejemo
Tvh.zraka = 55 °C
Фv,vhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 40-41 °C

RV(povpr.) = 11-13%

m3/h

Фmdisper. = (začetek) 7 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min 15 sek) – 11 rpm (4 min 10 sek) – 12 rpm (4 min 40 sek) –
13 rpm (5 min 20 sek) – 15 rpm (6 min 40 sek) – 16(8min20sek)
Фm(disper.,povpr.) = 13,6 g/min
Prazprš. = 1,7 bar
mrazprš.disper. = 4350,0 g
trazprš. = 5 h 01 min
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→ Sušenje
Tvh.zraka = 51 °C
Фv,vhodni = 130

Tprodukta = 45-46 °C

m3/h

tsušen. = 7 min
Rezultati
mprod. = 1393,63 g

m (zrnc<180µm) = 0,0 g (0,0%)

LODpo = 0,41% (85°C , 15 min)

m (zrnc>1000µm) = 5,36 g (0,38%)

m(zrnc<500µm) = 30,3 g (2,2%) - m(500-710µm) = 1357,97g (97,44%)
ŋobl. = 81,8%

Poskus: P700(1.)-K
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna suspenzija polimera Kollicoat Smartseal 30 D
Delež suhih snovi v disperziji: 19,5%
→Masa pelet pred oblaganjem: 850,01 g
LOD(pred) = 0,70% (85°C , 15 min
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 50 °C

Tprodukta(konec) = 45°C

Фvhodni = 130 m3/h
→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm)
Tvh.zraka = 50 °C
Фvvhodni =

Tprodukta(povpr.) = 36,5°C

RV (povpr.) = 11-13%

130m3/h

Фmdisper. = (začetek) 7 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min 15 sek) – 11 rpm (4 min 10 sek) – 12 rpm (4 min 40 sek) –
13 rpm (5 min 20 sek) – 14 rpm (6 min 40 sek)
Фm(disper.,povpr.) = 14,35 g/min
Prazprš. = 1,7 bar
mrazprš.disper. = 2299,5 g
trazprš. = 2 h 42 min 53 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 50 °C
Фvvhodni = 130

Tprodukta = 47 °C

m3/h

tsušen. = 12 min
Rezultati
mprod. = 1212,913 g
LODpo = 0,41% (85°C , 15 min)

m (zrnc<355µm) = 0,0 g (0,0%)
m(zrnc>1400µm) = 0,89 g (0,0734%)

ŋobl. = 81,15%

9.2.5. Oblaganje z zaščitno oblogo polimera Eudragit®E PO
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Preglednica XXI: Receptura za zaščitno oblogo Cellets®700
Eudragit®E PO

8,57%

351,37

Natrijev lavrilsulfat

0,86%

35,26

Uprašena stearinska kislina

1,29%

52,89

Magnezijev stearat

3,00%

123

Prečiščena voda

86,28%

3537,48

SKUPAJ

100%

4100

V stekleno čašo ustreznega volumna smo zatehtali manjši del prečiščene vode ter med
mešanjem

z

Ultraturaxom

dodajali

zatehtano

maso

magnezijevega

stearata.

Homogenizirali smo 20 minut. Medtem smo zatehtali preostali večji del prečiščene vode v
drugo čašo. Med mešanjem s propelerskim mešalom smo počasi dodajali zatehtan natrijev
lavrilsulfat in uprašeno stearinsko kislino. Sledil je dodatek polimera Eudragit®E PO.
Dodajali smo ga počasi. Mešanje nadaljujemo na srednji hitrosti še 3,5 ure. Dobimo rahlo
rumenkasto disperzijo. Na koncu dodamo še homogeniziran magnezijev stearat. Pred
oblaganjem disperzijo precedimo skozi sito 500 µm. Disperzijo med procesom oblaganja
neprestano mešamo.
Poskus: P700(2.)-E PO (1.del nanosa)
→Procesna oprema: BX CGD 1 – »Swirl« Wursterjeva komora z ukrivljenim dnom (BRINOX)
Višina valja: 20 mm
Premer cevke šobe: 1,2 mm
→Disperzija za oblaganje: Vodna suspenzija polimera Eudragit®E PO
Delež suhih snovi v disperziji: 13,72%
→Masa pelet pred oblaganjem: 700,03 g
LOD(pred) = 0,56 % (85°C , 15 min)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvhodni = 100

Tprodukta(konec) = 31 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm) + komoro prej segrejemo
Tvh.zraka = 38 °C
Фv,vhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 28-30 °C

RV(povpr.) = 16,2%

m3/h

Фm,disper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (3 min 30 sek) – 12 rpm (4 min 30 sek) – 13
rpm (5 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10-11 g/min
Prazprš. = 2,0 bar → 1,8 bar → 1,7 bar
mrazprš.disper. = 1747,90 g
trazprš. = 2 h 56 min
→ Sušenje
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Tvh.zraka = 33°C (10 min) → 30°C (5 min)

Tprodukta = 45-46 °C

Фv,vhodni = 130 m3/h
tsušen. = 15 min
Nadaljevanje: P700(2.)-E PO (2.del nanosa)
→ Temperiranje
Tvh.zraka = 38 °C
Фvhodni = 100

Tprodukta(konec) = 31 °C

m3/h

→ Razprševanje
*najprej prečiščena voda zaradi zelo velike statike delcev (6 rpm) + komoro prej segrejemo
Tvh.zraka = 38 °C
Фv,vhodni = 130

Tprodukta(povpr.) = 28-30 °C

RV(povpr.) = 16,2%

m3/h

Фm,disper. = (začetek) 6 rpm – 9 rpm (2 min) – 10 rpm (3 min) – 11 rpm (3 min 30 sek) – 12 rpm (4 min 30 sek) – 13
rpm (5 min)
Фm(disper.,povpr.) = 10-11 g/min
Prazprš. = 2,0 bar → 1,8 bar → 1,7 bar
mrazprš.disper. = 1896,8 g
trazprš. = 2 h 56 min 50 sek
→ Sušenje
Tvh.zraka = 33°C (10 min) → 30°C (7 min)
Фv,vhodni = 130

Tprodukta = 45-46 °C

m3/h

tsušen. = 17 min
Rezultati
mprod. = 1105,32 g

m (pelet>1400µm) = 0,46 g (0,042%)

LODpo = 0,85% (85°C , 15 min)

m (<355 µm ) = 0 g (0,0%)

ŋobl = 92,87%

9.3. PRIPRAVA SUSPENZIJ Z OBLOŽENIMI DELCI
Preglednica XXII: Recepture zunanje faze prve serije suspenzij (S) različnih viskoznosti
1. vzorec

2. vzorec

3. vzorec

4. vzorec (S4)

5. vzorec (S5)

(S1)

(S2)

(S3)

Povidon K30

0,2 g

0,15 g

0,1 g

0,075 g

0,05 g

Ksantan gumi

0,5 g

0,38 g

0,3 g

0,225 g

0,15 g

Klucel EP

0,05 g

0,038 g

0,03 g

0,0225 g

0,015 g

99,25 g

99,432 g

99,57 g

99,6775 g

99,785 g

100 g

100 g

100 g

100 g

(HPC)
0,02M fosfatni
pufer
(pH 7,2)
SKUPAJ
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Preglednica XXIII: Recepture zunanje faze druge serije suspenzij (A) različnih viskoznosti
1. vzorec

2. vzorec

3. vzorec

(A1)

(A2)

(A3)

Avicel® RC 591

4g

3,5 g

3g

0,02M fosfatni

96 g

96,5 g

97 g

100 g

100 g

100 g

pufer
(pH 7,2)
SKUPAJ

Dodatek obloženih delcev (zrnc, pelet): m = 10 g (masni delež tartrazina v 110 g tako
pripravljenih suspenzij prve (S) in druge (A) serije je v primeru zrnc ZR-K 0,0365%, v
primeru pelet P200-K pa 0,0309%).
Za pripravo suspenzij smo uporabili 150 mL steklene čaše. Vanje smo najprej zatehtali
ustrezno maso 0,02M fosfatnega pufra. V plastične čolničke smo zatehtali mase polimerov.
Polimere posameznega vzorca smo zatehtali v isti čolniček in jih med seboj homogeno
premešali. Zmesi polimerov smo dodali še 10 g končnih obloženih delcev (zrnc, pelet).
Zmes smo dobro premešali. Čaše s pufrom smo opremili z magnetnim mešalom in med
mešanjem počasi dodajali pripravljene zmesi polimerov in končnih obloženih delcev. Po 2
minutah mešanja je bila suspenzija pripravljena.
9.3.1.

Podatki priprave suspenzij za določanje enakomernosti odmerjanja

Preglednica XXIV: Podatki priprave prve serije suspenzij (S) za preskus enakomernosti odmerjanja
Poskus: S3-P200-K-prvič
Vzorec suspenzije: 3.
Delež polimerov za pripravo suspenzije: 0,43%
Medij: 0,02M fosfatni pufer (pH 7,2)
Masa obloženih pelet: 10,0 g
Gostota obloženih pelet: 1,312 g/cm3
Končni volumen pripravljene suspenzije: 107,6 mL
Število odvzetih odmerkov: 15
Volumen odvzetega odmerka: 5 mL
Poskus: S3-P200-K-drugič
Vzorec suspenzije: 3.
Delež polimerov za pripravo suspenzije: 0,43%
Medij: 0,02M fosfatni pufer (pH 7,2)
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Masa obloženih pelet: 10,0 g

Gostota obloženih pelet: 1,312 g/cm3
Končni volumen pripravljene suspenzije: 107,6 mL
Število odvzetih odmerkov: 15
Volumen odvzetega odmerka: 5 mL
Poskus: S3-ZR-K
Vzorec suspenzije: 3.
Delež polimerov za pripravo suspenzije: 0,43%
Medij: 0,02M fosfatni pufer (pH 7,2)
Masa obloženih zrnc: 10,0 g
Gostota obloženih zrnc: 1,313 g/cm3
Končni volumen pripravljene suspenzije: 107,6 mL
Število odvzetih odmerkov: 15
Volumen odvzetega odmerka: 5 mL
Poskus: S2-ZR-K
Vzorec suspenzije: 2. (S2)
Delež polimerov za pripravo suspenzije: 0,57% x 100 g
Medij: 0,02M fosfatni pufer (pH 7,2)
Masa obloženih zrnc: 10,0 g
Gostota obloženih zrnc: 1,313 g/cm3
Končni volumen pripravljene suspenzije: 107,6 mL
Število odvzetih odmerkov: 15
Volumen odvzetega odmerka: 5 mL

Preglednica XXV: Podatki priprave druge serije suspenzij (A) za preskus enakomernosti odmerjanja
Poskus: A1-ZR-K
Vzorec suspenzije: 1. (A1)
Delež polimerov za pripravo suspenzije: 4% x 100g
Medij: 0,02M fosfatni pufer (pH 7,2)
Masa obloženih zrnc: 10,0 g
Gostota obloženih zrnc: 1,313 g/cm3
Končni volumen pripravljene suspenzije: 107,6 mL
Število odvzetih odmerkov: 15
Volumen odvzetega odmerka: 5 mL
Poskus: A1-P200-K
Vzorec suspenzije: 1. (A1)
Delež polimerov za pripravo suspenzije: 4% x 100g
Medij: 0,02M fosfatni pufer (pH 7,2)
Masa obloženih pelet: 10,0 g
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Gostota obloženih pelet: 1,312 g/cm3
Končni volumen pripravljene suspenzije: 107,6 mL
Število odvzetih odmerkov: 15
Volumen odvzetega odmerka: 5 mL

10. PRILOGE ZBRANIH REZULTATOV IN RAZPRAVE
10.1. REZULTATI PROCESA GRANULACIJE
Preglednica XXVI: Rezultati vrednotenja granulata

Masa

GR-1

GR-2

GR-3

GR-4

GR-5

GR-6

GR-7

GR-8

GR-9

469,74

464,15

466,73

467,51

467,65

468,66

468,25

465,63

470,52

235,91

299,86

86,84

346,38

204,94

332,05

282,46

293,98

243,28

93,94

92,83

93,34

93,50

93,52

93,72

93,64

94,11

94,09

50,22

64,60

18,61

74,87

43,82

71,63

60,98

63,14

52,27

3,52

6,22

5,57

0,51

-

-

2,75

3,34

5,26

10,58

7,39

10,88

3,87

-

-

5,86

2,18

5,86

47,18

59,97

17,37

70,00

40,98

67,13

57,11

59,42

49,18

1,23

1,42

0,84

1,17

1,12

1,01

0,94

1,11

1,04

GR-7

GR-8

GR-9

16,87

23,63

19,59

celotnega
granulata [g]
Masa
uporabne
frakcije [g]
Celokupni
izkoristek
[%]
Delež
uporabne
frakcije [%]
Delež
aglomeratov
(>1mm) [%]
Delež prahov
(<125µm)[%]

Uporabni
izkoristek
[%]
Zaostanek
vlage po
sušenju [%]

Preglednica XXVII: Masni deleži posameznih frakcij velikosti za GR-7, GR-8, GR9

0-125 µm

GR-7

GR-8

GR-9

5,86

2,18

5,86

355-500
µm [%]

(dno) [%]
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125-180 µm

4,06

2,08

4,13

500-710

2,05

3,25

5,63

0,78

0,81

1,62

2,75

3,34

5,26

µm [%]

[%]
180-250 µm

11,27

3,99

11,12

7101000 µm

[%]

[%]
250-355 µm

56,22

61,36

46,47

> 1000
µm [%]

[%]

10.2. REZULTATI DOLOČANJA VSEBNOSTI TARTRAZINA V DELCIH
Preglednica XXVIII: Vsebnost tartrazina v zrncih oziroma peletah (teoretična in eksperimentalna)
Vrsta delcev

Vsebnost tartrazina [%]
Teoretična

Eksperimentalna

1,8765

-

ZR-E

0,9984

ZR-HPMC

0,7318

Zrnca

Vrsta delcev

Vsebnost tartrazina [%]
Teoretična

Eksperimentalna

P700(1.)-TR

1,7054

-

1,1305

P700(1.)-E

1,5200

1,48

-

P700(1.)-

1,4517

-

brez obloge

HPMC
ZR-K

0,3578

0,4016

P700(1.)-K

1,0144

1,0235

P200(1.)-TR

1,8180

-

P700(2.)-TR

1,7026

-

P200(1.)-E

1,0217

1,15

P700(2.)-E

1,4937

1,4395

P200(1.)-

0,7523

-

P700(2.)-

1,4360

-

0,9073

0,8597

HPMC

HPMC
0,4236

0,38

P200(2.)-TR

1,8257

-

P200(2.)-E

1,0233

1,1722

P200(2.)-

0,7443

-

0,3722

0,3722

P200(1.)-K

P700(2.)-E PO

HPMC
P200(2.)-K

10.3. REZULTATI SIMULACIJ SPROŠČANJA
Preglednica XXIX: Rezultati simulacij sproščanja zrnc ZR-K (zrnca večja od 630 µm ter dodatno temperirana zrnca pri
50°C 25 ur) po 3 urah v mediju s pH 7,2
Simulacija sproščanja:

Simulacija sproščanja:

samo večja ZR-K (>630 µm)

dodatno temperirana ZR-K (25 ur pri 50°C)

Čas
pH

Čas

vzorčenj

Delež sproščene

-a

učinkovine [%]

STDEV

pH

25,51

vzorčenj

Delež sproščene

-a

učinkovine [%]
6,45

94

STDEV
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3h

24,12

6,26

13,23

5,56
19,14

23,87

0,0599

7,2

3h

6,06

12,40

7,41

15,71

6,54

6,38

0,0061

10.4. REZULTATI MERITEV VELIKOSTI IN PORAZDELITVE VELIKOSTI
DELCEV Z LASERSKO DIFRAKCIJO (LD)
Preglednica XXX: Rezultati merjenja velikosti in porazdelitve velikosti delcev z metodo laserske difrakcije (LD)
ZRNCA s tartrazinom
Zrnca s

Eudragit® L 30 D-55

HPMC

Kollicoat Smartseal

tartrazinom
Debelina obloge

30 D
*12,905

[µm]

*31,555

26,265

68,71

*Ʃ=44,46

d50 [µm]

310,42

336,23

399,34

451,87

589,29

d10 [µm]

234,93

270,69

298,89

364,46

451,78

d90 [µm]

417,74

431,96

542,64

627,14

809,71

CV [%]

29,45

23,98

30,52

29,07

30,37

Pelete P200 (1.)
Cellets®200

Eudragit® L 30

Tartrazin

HPMC

D-55

Debelina obloge [µm]

Kollicoat
Smartseal 30 D

16,935

26,255

32,97

62,67

d50 [µm]

323,87

357,74

410,25

476,19

601,53

d10 [µm]

267,76

283,93

330,07

384,76

483,42

d90 [µm]

401,95

474,09

525,97

639,35

756,60

CV [%]

20,72

26,58

23,88

26,73

22,71

Cellets®200

Tartrazin

Eudragit® L 30

HPMC

Kollicoat

Pelete P200 (2.)

D-55
Debelina obloge [µm]

Smartseal 30 D

16,935

25,355

*116,03

16,63

d50 [µm]

323,87

357,74

408,45

640,51

673,77

d10 [µm]

267,76

283,93

324,61

434,28

532,32

d90 [µm]

401,95

474,09

507,64

930,31

897,96

CV [%]

20,72

26,58

22,41

38,72

27,13

HPMC

Kollicoat

*Zaradi prisotnosti velikega števila aglomeratov rezultati neustrezni in nerealni.
Pelete P700 (1.)
Cellets®700

Eudragit® L 30

Tartrazin

D-55
Debelina obloge [µm]
d50 [µm]

813,57

Smartseal 30 D

22,715

28,66

14,135

55,675

859,00

916,32

944,59

1055,94
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d10 [µm]

699,71

779,55

803,57

829,13

904,54

d90 [µm]

949,31

967,19

1060,24

1069,07

1235,90

CV [%]

15,34

10,92

14,01

12,70

15,69

Cellets®700

Tartrazin

Eudragit® L 30

HPMC

Eudragit® E PO

Pelete P700 (2.)

D-55
Debelina obloge [µm]

22,715

30,015

5,055

89,905

d50 [µm]

813,57

859,00

919,03

929,14

1108,95

d10 [µm]

699,71

779,55

805,86

830,83

755,30

d90 [µm]

949,31

967,19

1068,16

1059,80

1453,14

CV [%]

15,34

10,92

14,27

12,32

31,46

10.5. REZULTATI SEDIMENTACIJSKE ANALIZE
Preglednica XXXI: Rezultati sedimentacijske analize s Cellets®700 (prva serija suspenzij S)
Poskus: Cellets®700 (710-800 µm)
Čas [min]
H1 (zgornji odčitani

5

10

15

30

45

60

90

120

240

300

360

1320

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

1. vzorec (S1) [mm]

0

0,3

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,8

1,2

1,2

1,5

8

2. vzorec (S2) [mm]

0,5

1

1

1,2

1,2

1,3

1,5

2

2

2,5

3

(20)*

3. vzorec (S3) [mm]

1

1,5

2

2,5

4

5

10

(15)*

-

-

-

-

4. vzorec (S4) [mm]

3

4,5

7,5

18

(35)*

-

-

-

-

-

-

-

5. vzorec (S5) [mm]

28

(55)*

(82)*

(84)*

-

-

-

-

-

-

-

-

del brez delcev)

Povprečna hitrost sedimentacije: S1=0,0061 mm/min, S2=0,0083 mm/min, S3=0,1111 mm/min, S4=0,6 mm/min,
S5=5,6 mm/min

Preglednica XXXII: Rezultati sedimentacijske analize s Cellets®500 (prva serija suspenzij S)
Poskus: Cellets®500 (500-710 µm)
Čas
H1 (zgornji odčitani

5

10

15

30

45

60

90

120

240

300

360

1320

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

min

1. vzorec (S1) [mm]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. vzorec (S2) [mm]

0

0

0

0,2

0,5

0,8

1

1,5

2

3

7

(15)*

3. vzorec (S3) [mm]

0

0

0,1

1

1,5

2

2

4

(10)*

-

-

-

4. vzorec (S4) [mm]

2

4

5

13

(30)*

-

-

-

-

-

-

-

5. vzorec (S5) [mm]

20

(40)*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

del brez delcev)

Povprečna hitrost sedimentacije: S1=0,0 mm/min, S2=0,0194 mm/min, S3=0,0333 mm/min, S4=0,4333 mm/min,
S5=4,0 mm/min
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Preglednica XXXIII: Rezultati sedimentacijske analize s Cellets®500 (druga serija suspenzij A)
Poskus: Cellets®500 (500-710 µm)
Čas
H1 (zgornji odčitani
5

10

15

30

45

60

90

120

240

min

min

min

min

min

min

min

min

min

1. vzorec (A1) [mm]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. vzorec (A2) [mm]

0,5

0,8

1

1,2

1,5

2

2

2,2

3

3. vzorec (A3) [mm]

5

6

6,5

8

9

9,5

10,5

13

del brez delcev)

Povprečna hitrost sedimentacije: A1=0,0 mm/min, A2=0,0125 mm/min, A3=0,0,1083 mm/min

10.6. REZULTATI MERITEV REOLOŠKIH LASTNOSTI SUSPENZIJ
10.6.1. Rotacijski test
1

1.400

10
prvi 1

mPa·s

CC27-SN22775; d=0 mm
Viscosity

1.200

drugi 1
CC27-SN22775; d=0 mm

1.100

Viscosity
tretji 1

1.000

CC27-SN22775; d=0 mm
Viscosity

900
četrti 1

800

CC27-SN22775; d=0 mm

700

peti 1

Viscosity

CC27-SN22775; d=0 mm

600

Viscosity
Avicel4%p 1

500

CC27-SN22775; d=0 mm
Viscosity

400

Avicel3,5%p 1
CC27-SN22775; d=0 mm

300

Viscosity
Avicel3%p-t 1

200

CC27-SN22775; d=0 mm

100

Viscosity

0

0
0

5

10

15

20
25
Time t

30

35

40

10
45 s 50

Anton Paar GmbH

Slika 21: Pred-preskus rotacijskega testa (določanje viskoznosti v odvisnosti od časa pri konstantni strižni hitrosti 10 s-1)
Preglednica XXXIV: Podatkovni prikaz rezultatov rotacijskega testa merjenja viskoznosti – prva serija suspenzij (S)
VISKOZNOST [Pa*s]

VISKOZNOST [Pa*s]

Strižna

1.vz.

2.vz.

3.vz.

4.vz.

5.vz.

Strižna

1.vz.

2.vz.

3.vz.

4.vz.

5.vz.

hitrost

(S1)

(S2)

(S3)

(S4)

(S5)

hitrost

(S1)

(S2)

(S3)

(S4)

(S5)
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[s-1]

[s-1]

0,997

4,200

2,380

1,32

0,536

0,202

60

0,135

0,0872

0,0603

0,0341

0,0196

10

0,597

0,349

0,221

0,112

0,0561

70

0,12

0,0776

0,054

0,0308

0,018

20

0,324

0,202

0,134

0,0707

0,0375

80

0,108

0,07

0,049

0,0283

0,0167

30

0,233

0,148

0,1

0,0542

0,0297

90

0,0983

0,064

0,045

0,0262

0,0155

40

0,186

0,119

0,0813

0,0447

0,025

100

0,0905

0,0592

0,0419

0,0246

0,0148

50

0,157

0,10

0,0691

0,0386

0,022

Preglednica XXXV: Podatkovni prikaz rezultatov rotacijskega testa merjenja viskoznosti – druga serija suspenzij (A)
VISKOZNOST [Pa*s]
Strižna
hitrost [s

1.vz.
-1

2.vz.

VISKOZNOST [Pa*s]
Strižna

3.vz.

1.vz.

-1

2.vz.

3.vz.

(A1)

(A2)

(A3)

hitrost [s ]

(A1)

(A2)

(A3)

0,997

4,44

0,538

0,238

60

0,251

0,044

0,0197

10

0,988

0,135

0,0543

70

0,227

0,0412

0,0185

20

0,564

0,0795

0,0341

80

0,208

0,0386

0,0177

30

0,412

0,0617

0,0272

90

0,193

0,0367

0,0171

40

0,333

0,0527

0,0235

100

0,181

0,0355

0,0167

50

0,285

0,0476

0,0214

10.6.2. Oscilacijski test
CSD
2

1

10

10

Pa
prvi 1

1

10

peti 1

CC27-SN22775; d=0 mm
Storage Modulus

G'

Storage Modulus

G''

Loss Modulus

G''

Loss Modulus

drugi 1

G'

Avicel4%p 1

CC27-SN22775; d=0 mm

0

10

Storage Modulus

G'

Storage Modulus

G''

Loss Modulus

G''

Loss Modulus

Avicel3,5%p 1

CC27-SN22775; d=0 mm

-1

10

CC27-SN22775; d=0 mm

G'

Storage Modulus

G'

Storage Modulus

G''

Loss Modulus

G''

Loss Modulus

četrti 1

Avicel3%p-t 1

CC27-SN22775; d=0 mm

-2

CC27-SN22775; d=0 mm

G'

tretji 1

G''

CC27-SN22775; d=0 mm

G'

CC27-SN22775; d=0 mm

G'

Storage Modulus

G'

Storage Modulus

G''

Loss Modulus

G''

Loss Modulus

10

-3

10

0,01

0

0,1

1

10

%

10
100

Strain
Anton Paar GmbH

Slika 22: Določanje območja linearnosti viskoelastičnega odziva (LVE) - amplitudni test pri konstantni frekvenci
oscilacije 10 rad/s
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Preglednica XXXVI: Vrednosti elastičnih (G') in plastičnih (G'') modulov za prvo serijo suspenzij (S)
G' (elastični modul)

G'' (plastični modul)

Kotna

1.vz.

2.vz.

3.vz.

4.vz.

5.vz.

Kotna

1.vz.

2.vz.

3.vz.

4.vz.

5.vz.

frekven

(S1)

(S2)

(S3)

(S4)

(S5)

frekven

(S1)

(S2)

(S3)

(S4)

(S5)

1,22

0,693

0,377

ca ꙍ

ca ꙍ

[rad/s]

[rad/s]

10

6,82

3,64

2,09

0,829

0,309

10

2,72

1,77

6,31

6,2

3,25

1,82

0,729

0,262

6,31

2,52

1,61

1,07

0,579

0,301

3,98

5,59

2,86

1,58

0,614

0,223

3,98

2,33

1,47

0,962

0,496

0,244

2,51

5

2,49

1,35

0,506

0,177

2,51

2,17

1,33

0,851

0,421

0,2

1,58

4,45

2,15

1,14

0,413

0,144

1,58

2,01

1,2

0,745

0,354

0,16

1

3,94

1,85

0,955

0,333

0,085

1

1,85

1,07

0,656

0,296

0,135

0,631

3,47

1,58

0,798

0,279

0,0829

0,631

1,70

0,956

0,566

0,248

0,103

0,398

3,05

1,34

0,66

0,204

0,0638

0,398

1,55

0,844

0,488

0,202

0,081

0,251

2,67

1,13

0,546

0,180

0,0482

0,251

1,40

0,742

0,415

0,165

0,0631

0,158

2,32

0,943

0,448

0,142

0,0351

0,158

1,27

0,643

0,353

0,134

0,0481

0,1

2,01

0,793

0,367

0,113

0,0289

0,1

1,14

0,559

0,3

0,109

0,035

Preglednica XXXVII: Vrednosti elastičnih (G') in plastičnih (G'') modulov za drugo serijo suspenzij (A)
G' (elastični modul)

G'' (plastični modul)

Kotna

1.vz.

2.vz.

3.vz.

Kotna

1.vz.

2.vz.

3.vz.

frekven

(A1)

(A2)

(A3)

frekven

(A1)

(A2)

(A3)

ca ꙍ

ca ꙍ

[rad/s]

[rad/s]

10

49,7

9,09

2,20

10

14,6

3,02

0,953

6,31

46,8

8,91

2,23

6,31

12,9

2,40

0,725

3,98

44,3

8,77

2,22

3,98

11,4

1,95

0,562

2,51

42,3

8,62

2,18

2,51

10,1

1,60

0,450

1,58

40,7

8,48

2,10

1,58

8,94

1,36

0,379

1

39,4

8,27

2,08

1

7,79

1,19

0,344

0,631

38,6

7,62

2,07

0,631

7,14

1,41

0,313

0,398

38,3

7,74

2,08

0,398

6,46

1,12

0,314

0,251

38,4

7,29

2,08

0,251

5,95

2,05

0,308

0,158

39,2

7,27

2,10

0,158

5,55

1,13

0,314

0,1

40,0

7,19

1,97

0,1

5,26

1,12

0,391

10.7. REZULTATI MERITEV GOSTOTE
Preglednica XXXVIII: Rezultati meritev gostote (ρ) 0,02M fosfatnega pufra, končnih pelet P200-K in zrnc ZR-K pri 20,8°C
s piknometrom po Gay-Lussacu in Hubardu
Gostota 0,02M fosf.pufra
0,99923993

g/cm3

Gostota pelet P200-K
1,312

g/cm3

Gostota zrnc ZR-K
1,313 g/cm3

10.8. REZULTATI ENAKOMERNOSTI ODMERJANJA SUSPENZIJ
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Preglednica XXXIX: Rezultati enakomernosti odmerjanja za pelete P200-K v 3. vzorcu suspenzije prve serije (S3) - prvič
Poskus: S3-P200-K-prvič
Ph. Eur. 2.9.6.

Ph. Eur. 2.9.40.

Števil

Masa

Povprečna

Relativna

Delež mase

Povprečje

Teoretična (idealna) masa učinkovine v odmerku =

ka

učinkovin

masa

vsebnost

učinkovi-ne

deležev – x̄

1,582mg

odmer

ev

učinkovine

glede na

glede na

[%]

ka

odmerku

v odmerku

povprečje

teoretično –

(5

[mg]

[mg]

[%]

Število odmerkov

x [%]

n = 10 (prvih 10)

mL)

1

1,44

97,29

91,04

Konstanta sprejemljivosti

2

1,40

94,59

88,44

(angl. Acceptability constant)

3

1,47

99,32

93,09

k = 2,4 (če je n = 10)

4

1,49

100,68

93,90

Standardna deviacija vzorca

5

1,39

93,92

87,85

6

1,45

97,97

91,38

7

1,40

94,59

88,53

Referenčno število

8

1,41

95,27

89,09

(angl. Reference value)

9

1,60

108,11

101,35

M = 98,5%

10

1,71

115,54

107,81

Sprejemljiva vrednost AV

1,48

s = 6,48
93,25

(angl. Acceptance value)
AV = 98,5 - x̄ + k*s = 20,81
11

1,60

Komentar: Po prvem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.6.) enakomernost odmerjanja navidezno ustreza

12

1,71

zahtevam (le v primeru prvih deset odmerkov). Po drugem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.40.) pa se izkaže,

13

1,70

da enakomernost odmerjanja v resnici ne ustreza zahtevam (ustrezno le, če je AV < 15). Pelete P200-K v 3.

14

1,74

vzorcu prve serije suspenzij (S3) ne ustrezajo zahtevam enakomernosti odmerjanja.

15

1,73

Preglednica XL: Rezultati enakomernosti odmerjanja za pelete P200-K v 3. vzorcu suspenzije prve serije (S3) – drugič
Poskus: S3-P200-K-drugič
Ph. Eur. 2.9.6.

Ph. Eur. 2.9.40.

Števil

Masa

Povprečna

Relativna

Delež mase

Povprečje

Teoretična (idealna) masa učinkovine v odmerku =

ka

učinkovin

masa

vsebnost

učinkovi-ne

deležev – x̄

1,582mg

odmer

ev

učinkovine

glede na

glede na

[%]

ka

odmerku

v odmerku

povprečje

teoretično –

(5

[mg]

[mg]

[%]

Število odmerkov

x [%]

n = 10 (prvih 10)

mL)

1

1,48

102,69

93,33

Konstanta sprejemljivosti

2

1,27

87,59

80,12

(angl. Acceptability constant)

3

1,34

92,41

84,99

k = 2,4 (če je n = 10)

4

1,34

92,41

84,91

Standardna deviacija vzorca

5

1,55

106,89

97,78

1,45

s = 7,02
91,72

6

1,46

100,69

92,10

7

1,48

102,69

93,71

Referenčno število

8

1,40

96,55

88,76

(angl. Reference value)
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Magistrska naloga

9

1,61

111,03

101,92

M = 98,5%

10

1,58

108,97

99,56

Sprejemljiva vrednost AV
(angl. Acceptance value)
AV = 98,5 - x̄ + k*s = 23,63

11

1,71

Komentar: Pri ponavljanju poskusa s S3-P200-K je enakomernost odmerjanja pri prvem farmakopejskem testu

12

1,58

(Ph.Eur.2.9.6.) ustrezna. Po drugem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.40.) se ponovno izkaže, da enakomernost

13

1,69

odmerjanja ne ustreza zahtevam (ustrezno le, če je AV < 15). Pelete P200-K v 3. vzorcu prve serije suspenzij

14

1,74

(S3) ne ustrezajo zahtevam enakomernosti odmerjanja.

15

1,85

Preglednica XLI: Rezultati enakomernosti odmerjanja za zrnca ZR-K v 3. vzorcu suspenzije prve serije (S3)
Poskus: S3-ZR-K
Ph. Eur. 2.9.6.

Ph. Eur. 2.9.40.

Števil

Masa

Povprečna

Relativna

Delež mase

Povprečje

Teoretična (idealna) masa učinkovine v odmerku =

ka

učinkovin

masa

vsebnost

učinkovi-ne

deležev – x̄

1,8658 mg

odmer

ev

učinkovine

glede na

glede na

[%]

ka

odmerku

v odmerku

povprečje

teoretično –

(5

[mg]

[mg]

[%]

Število odmerkov

x [%]

n = 10 (prvih 10)

mL)

1

1,50

89,29

80,61

Konstanta sprejemljivosti

2

1,63

97,02

87,20

(angl. Acceptability constant)

3

1,62

96,43

86,65

k = 2,4 (če je n = 10)

4

1,58

94,05

84,84

Standardna deviacija vzorca

5

1,70

101,19

91,30

6

1,67

99,40

89,53

7

1,85

110,12

99,03

Referenčno število

8

1,72

102,38

92,40

(angl. Reference value)

9

1,71

101,79

91,85

M = 98,5%

10

1,86

110,71

99,50

Sprejemljiva vrednost AV

1,68

s = 5,92
90,29

(angl. Acceptance value)
AV = 98,5 - x̄ + k*s = 23,63
11

1,72

Komentar: Po prvem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.6.) enakomernost odmerjanja navidezno ustreza

12

1,76

zahtevam (le v primeru prvih deset odmerkov). Po drugem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.40.) pa se izkaže,

13

1,76

da enakomernost odmerjanja v resnici ne ustreza zahtevam (ustrezno le, če je AV < 15). Zrnca ZR-K v 3. vzorcu

14

1,77

prve serije suspenzij (S3) ne ustrezajo zahtevam enakomernosti odmerjanja.

15

1,85

Preglednica XLII: Rezultati enakomernosti odmerjanja za zrnca ZR-K v 2. vzorcu suspenzije prve serije (S2)
Poskus: S2-ZR-K
Ph. Eur. 2.9.6.

Ph. Eur. 2.9.40.

Števil

Masa

Povprečna

Relativna

Delež mase

Povprečje

Teoretična (idealna) masa učinkovine v odmerku =

ka

učinkovin

masa

vsebnost

učinkovi-ne

deležev – x̄

1,8658 mg

odmer

ev

učinkovine

glede na

glede na

[%]

101

Alja Račič

Magistrska naloga

ka

odmerku

v odmerku

povprečje

(5

[mg]

[mg]

[%]

teoretično –

Število odmerkov

x [%]

n = 10 (prvih deset)

mL)
1

1,70

100,00

91,27

Konstanta sprejemljivosti

2

1,74

102,35

93,43

(angl. Acceptability constant)

3

1,70

100,00

91,06

k = 2,4 (če je n = 10)

4

1,81

106,47

96,90

Standardna deviacija vzorca

5

1,62

95,29

86,97

1,70

s = 2,71
91,47

6

1,71

100,59

91,99

7

1,67

98,24

89,72

Referenčno število

8

1,71

100,59

91,62

(angl. Reference value)

9

1,66

97,65

88,83

M = 98,5%

10

1,73

101,76

91,90

Sprejemljiva vrednost AV
(angl. Acceptance value)
AV = 98,5 - x̄ + k*s = 13,53

11

1,75

Komentar: Po prvem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.6.) enakomernost odmerjanja ustreza zahtevam. Enako

12

1,69

velja po drugem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.40.), kjer je določena AV< 15, kar kaže na ustrezno

13

1,71

enakomernost odmerjanja (ustrezno le, če je AV < 15). Zrnca ZR-K v 2. vzorcu prve serije suspenzij (S2)

14

1,73

ustrezajo zahtevam enakomernosti odmerjanja.

15

1,77

Preglednica XLIII: Rezultati enakomernosti odmerjanja za zrnca ZR-K v 1. vzorcu suspenzije druge serije (A1)
Poskus: A1-ZR-K
Ph. Eur. 2.9.6.

Ph. Eur. 2.9.40.

Števil

Masa

Povprečna

Relativna

Delež mase

Povprečje

Teoretična (idealna) masa učinkovine v odmerku =

ka

učinkovin

masa

vsebnost

učinkovi-ne

deležev – x̄

1,8658 mg

odmer

ev

učinkovine

glede na

glede na

[%]

ka

odmerku

v odmerku

povprečje

teoretično –

(5

[mg]

[mg]

[%]

Število odmerkov

x [%]

n = 10 (prvih deset)

mL)

1

1,65

92,69

88,49

Konstanta sprejemljivosti

2

1,79

100,56

96,09

(angl. Acceptability constant)

3

1,84

103,37

98,83

k = 2,4 (če je n = 10)

4

1,75

98,31

94,19

Standardna deviacija vzorca

5

1,76

98,88

94,55

6

1,76

7

1,91

8
9
10

1,78

s = 4,03
95,62

98,88

94,71

107,30

102,91

Referenčno število

1,72

96,63

92,21

(angl. Reference value)

1,85

103,93

99,52

M = 98,5%

1,76

98,88

94,67

Sprejemljiva vrednost AV
(angl. Acceptance value)
AV = 98,5 - x̄ + k*s = 12,55

11

1,84

Komentar: Po prvem testu (2.9.6.) enakomernost odmerjanja ustreza zahtevam. Enako velja po drugem testu

12

1,87

(2.9.40.), kjer je določena AV< 15, kar kaže na ustrezno enakomernost odmerjanja (ustrezno le, če je AV < 15).

13

1,83

Zrnca ZR-K v 1. vzorcu druge serije suspenzij (A1) ustrezajo zahtevam enakomernosti odmerjanja.
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14

1,81

15

1,66

Preglednica XLIV: Rezultati enakomernosti odmerjanja za pelete P200-K v 1. vzorcu suspenzije druge serije (A1)
Poskus: A1-P200-K
Ph. Eur. 2.9.6.

Ph. Eur. 2.9.40.

Števil

Masa

Povprečna

Relativna

Delež mase

Povprečje

Teoretična (idealna) masa učinkovine v odmerku =

ka

učinkovin

masa

vsebnost

učinkovi-ne

deležev – x̄

1,582 mg

odmer

ev

učinkovine

glede na

glede na

[%]

ka

odmerku

v odmerku

povprečje

teoretično –

(5

[mg]

[mg]

[%]

Število odmerkov

x [%]

n = 10 (prvih deset)

mL)

1

1,91

104,95

121,17

Konstanta sprejemljivosti

2

1,82

100,00

115,17

(angl. Acceptability constant)

3

1,79

98,35

113,14

k = 2,4 (če je n = 10)

4

1,61

88,46

102,11

Standardna deviacija vzorca

5

1,69

92,86

106,99

1,82

s = 7,56
115,07

6

1,84

101,09

116,38

7

1,78

97,80

112,71

Referenčno število

8

1,96

107,69

124,02

(angl. Reference value)

9

2,01

110,44

127,07

M = 101,50%

10

1,77

97,25

111,97

Sprejemljiva vrednost AV
(angl. Acceptance value)
AV = x̄ - 101,5 + k*s = 31,73

11

1,77

Komentar: Po prvem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.6.) enakomernost odmerjanja navidezno ustreza

12

1,72

zahtevam. Po drugem farmakopejskem testu (Ph.Eur.2.9.40.) pa se izkaže, da enakomernost odmerjanja v resnici

13

1,71

ne ustreza zahtevam (ustrezno le, če je AV < 15). Pelete P200-K v 1. vzorcu druge serije suspenzij (A1) ne

14

1,88

ustrezajo zahtevam enakomernosti odmerjanja.

15

1,85

10.9. REZULTATI POSKUSA APLIKACIJ SUSPENZIJ PREKO
NAZOGASTRIČNIH SOND
Preglednica XLV: Rezultati poskusa aplikacije suspenzij preko sond za enteralno dostavo FO
Vrsta

Podatki o sondi

S3 + P700-K

sonde
Bela

S3 + P200-

S3 + ZR-K

A1 + ZR-K

K
Ch:12, zun.Ø:4,0mm,

A1 + P200K































↔:50cm
*Črna

Ch:10, zun.Ø:3,3mm,
↔:80cm*

Modra

Ch:8, zun.Ø:2,5mm,
↔:50cm
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Zelena
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Ch:6, zun.Ø:2,0mm,





















↔:35cm
Siva

Ch:5, zun.Ø:1,7mm,
↔:50cm

*Črna je želodčna sonda (angl. gastric sonde). Uporabljena samo za poskus aplikacije v odvisnosti od notranjega premera, ker nismo
imeli ustrezne nazogastrične sonde (angl. feeding tube) te velikosti.
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