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POVZETEK
Glavni funkciji ovojnine sta fizična in kemična zaščita farmacevtske oblike. Ovojnina ščiti
farmacevtsko obliko pred mehanskimi poškodbami med distribucijo in shranjevanjem, prav
tako jo ščiti pred kisikom, toploto, vlago in svetlobo. Ti dejavniki lahko povzročijo kemijske
reakcije v farmacevtski obliki in s tem vplivajo na kakovost in varnost farmacevtske oblike.
Zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti končnih izdelkov v farmacevtski industriji
je osnovni pogoj za varovanje zdravja bolnikov in uspešno poslovanje farmacevtskega
podjetja, zato mora biti tudi plastična ovojnina primerno preskušana.
V magistrskem delu smo v skladu s predpisi v monografiji USP 661.2 izvedli fizikalnokemijske preskuse na 10 plastičnih ovojninah, izdelanih iz polietilena z visoko gostoto, ki
so se med seboj razlikovale glede na razmerje površine na volumen, proizvajalca, glede na
tehnologijo izdelave, barvo in glede različne sestave ovojnin. Preskušane ovojnine se lahko
uporabljajo za pakiranje trdnih farmacevtskih oblik.
Najprej smo izvedli preliminarno preskušanje kislosti oz. bazičnosti, v sklopu katerega smo
izvedli preskus občutljivosti raztopine indikatorja metil rdečega ter preliminarno
preskušanje na prečiščeni vodi. Na podlagi preliminarnega preskušanja smo nato s
primerjavo rezultatov vrednotili raztopine vzorcev iz 10 ovojnin na treh paralelkah. Po
izvedenem preliminarnem testiranju smo izvedli fizikalno-kemijsko preskušanje plastičnih
ovojnin, in sicer smo izvedli preskus izgleda raztopine vzorca iz ovojnine (barva in bistrost),
izvedli smo meritve absorbance, preskus kislosti oz. bazičnosti, meritve celotnega
organskega ogljika ter tudi preskus elementnih nečistot, ki trenutno ni del fizikalnokemijskega preskušanja po USP 661.2.
Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da so bile vse raztopine vzorcev iz ovojnin brezbarvne
in bistre, da so imele vse raztopine vzorcev iz ovojnin vrednost absorbance nižjo od 0,2, da
so rezultati kislosti oz. bazičnosti in rezultati meritev celotnega organskega ogljika ustrezali
specifikacijskim predpisom v USP 661.2. Iz rezultatov preskusa elementnih nečistot lahko
sklepamo, da se v raztopine vzorcev iz ovojnin niso izločile elementne nečistote.
Na podlagi vseh izvedenih preskusov torej lahko zaključimo, da vse preskušane ovojnine
ustrezajo specifikacijskim predpisom v USP 661.2 in so primerne za uporabo.
Ključne besede: plastična ovojnina, polietilen visoke gostote, fizikalno-kemijsko
preskušanje po USP 661.2, izvlečki, elementne nečistote.

I

Anja Jazbec

Magistrsko delo

ABSTRACT
The main functions of packaging system are the physical and chemical protection of the
dosage form. The packaging system protects the dosage form from mechanical damage
during distribution and storage, as well as against oxygen, heat, moisture and light. These
factors can cause chemical reactions in the dosage form and thus affect the quality and safety
of the dosage form. Ensuring the quality, safety and efficacy of finished products in the
pharmaceutical industry is a prerequisite for protecting the health of patients and for the
successful business performance of a pharmaceutical company, therefore the plastic
packaging systems have to be tested properly.
The aim of the master thesis was to perform physicochemical tests according to the USP
661.2 monograph on 10 plastic packaging systems made of high-density polyethylene, which
were different in terms of size, manufacturer, production technology, colour and packaging
composition. The tested packaging systems can be used for the packaging of solid dosage
forms.
First, we performed a preliminary acidity or alkalinity test, where the test for sensitivity of
methyl red indicator and the preliminary test on purified water were performed. On the basis
of the preliminary testing we evaluated samples of 10 packaging systems on three parallels
by comparing the results. After the preliminary testing, we performed physicochemical
testing of plastic packaging systems, we tested the appearance of samples (colour and
clarity), we performed the measurements of absorbance, acidity or alkalinity tests, total
organic carbon measurements, as well as the test of elemental impurities, which is not yet
part of the USP 661.2 physicochemical tests.
Based on the results, we concluded that all the samples of packaging system were colourless
and clear, all the samples of packaging system had values of absorbance less than 0,2, the
results of acidity or alkalinity and also the results of measurements of total organic carbon
corresponded to the specifications in USP 661.2. Based on the results of the test for elemental
impurities, we can conclude that elemental impurities were not extracted from the packaging
systems to the samples.
On the basis of all the tests performed, we can conclude that all the packaging systems tested
meet the specification requirements of USP 661.2 and are suitable for use.

Key words: plastic packaging system, high density polyethylene, physicochemical testing
according to USP 661.2, extractables, elemental impurities.
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SEZNAM OKRAJŠAV
EVOH etilen vinil alkohol (angl. ethylene vinyl alcohol)
FO farmacevtska oblika (angl. dosage form)
HDPE polietilen z visoko gostoto (angl. high-density polyethylene)
IBM injekcijsko brizganje in oblikovanje z zrakom (angl. injection blow moulding)
LDPE polietilen z nizko gostoto (angl. low-density polyethylene)
LLDPE linearni polietilen z nizko gostoto (angl. linear low-density polyethylene)
MDPE polietilen srednje gostote (angl. medium-density polyethylene)
PE polietilen (angl. polyethylene)
PET polietilen tereftalat (angl. polyethylene terephthalate)
PETG polietilen tereftalat G (angl. polyethylene terephthalate G)
PP polipropilen (angl. polypropylene)
PVC polivinil klorid (angl. polyvinyl chloride)
RSD relativni standardni odmik (angl. relative standard deviation)
STD standardni odmik (angl. standard deviation)
TOC celotni organski ogljik (angl. total organic carbon)
ULDPE polietilen z ultra nizko gostoto (angl. ultra-low density polyethylene)
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1 UVOD
Kaj je ovojnina?
Ovojnino je mogoče opredeliti kot material iz različnih sestavin, ki obdaja farmacevtsko
obliko (FO) od časa proizvodnje in ves čas uporabe FO (1).
Glavni funkciji ovojnine sta fizična in kemična zaščita FO. Ovojnina ščiti FO pred
mehanskimi poškodbami med distribucijo in shranjevanjem, prav tako jo ščiti pred kisikom,
toploto, vlago in svetlobo. Ti dejavniki lahko povzročijo kemijske reakcije v FO in s tem
vplivajo na kakovost in varnost FO. Poleg teh dveh funkcij ima ovojnina še mnoge druge
funkcije, kot so na primer predstavitvena in informacijska funkcija (na ovojnini mora biti
navedeno ime zdravila, rok uporabe itd.), identifikacijska funkcija, zagotavljanje sterilnosti
v primeru sterilnih FO, priročnost (odpiranje, ponovno zapiranje itd.). Prav tako je nova
vloga ovojnine tudi zaščita bolnika in ohranjanje celovitosti FO (npr. za otroke varna
zaporka in »tamper evident« zaščita, ki služi kot indikator odprtja ovojnine) (1, 2, 3).
Ovojnino delimo na primarno, sekundarno in terciarno. Primarna oz. stična ovojnina je v
neposrednem stiku s FO (primer: pretisni omot, plastenka, steklenica, tuba itd.). Sekundarna
ovojnina obdaja primarno ovojnino (primer: škatlica, zloženka). Terciarna ovojnina služi
predvsem skladiščenju, transportiranju in distribuciji FO (primer: škatla, paleta itd.) Običajni
materiali za primarno ovojnino so steklo, kovina, plastika, guma (zaporke) in papir (2, 3, 4,
5).
Za določanje uporabnosti primarne ovojnine je potrebno poznati možne interakcije med
ovojnino in njeno vsebino. Običajno se stabilnost in kompatibilnost FO z ovojnino potrdita
med osnovno fazo razvoja in raziskav (1).
Obstaja veliko možnih interakcij med primarno ovojnino in FO. Kot na primer:


sproščanje kemikalij iz ovojnine v FO,



sprostitev vidnih ali delno vidnih delcev,



absorpcija ali adsorpcija sestavin FO v ovojnino,



kemijske reakcije med FO in ovojnino,



razgradnja komponent ovojnine v kontaktu s FO,



vpliv proizvodnega procesa, kot je na primer sterilizacija, na ovojnino (1).
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Ovojnina mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve:


ohraniti mora fizikalne lastnosti FO in jo zaščititi pred poškodbami,



ne sme spremeniti identitete FO,



ohraniti mora značilne lastnosti FO, tako da slednje izpolnjujejo njihove
specifikacije,



zaščititi mora FO pred nezaželenimi ali pretiranimi kemičnimi, biološkimi in
fizičnimi vplivi (1).

1.1 PLASTIČNA OVOJNINA
Plastični material se lahko uporablja za vse tipe ovojnin, za primarno ovojnino in vse tja do
terciarne ovojnine. Plastika je standardni material, ki se uporablja v farmaciji za vrečke,
plastenke, viale, ampule, inhalatorje za suhe praške in inhalatorje z odmernim ventilom,
napolnjene injekcijske brizge, pretisne omote, nalepke in celo za palete, ki se uporabljajo za
transport (3, 6).
FO lahko kemijsko reagira z ovojnino med proizvodnjo, shranjevanjem in administracijo.
Te interakcije ne smejo vplivati na ustrezno kakovost izdelka, niti na varnost bolnika (6).
Kemikalije, prisotne v plastiki, lahko potencialno prehajajo iz plastične ovojnine v FO ob
kontaktu ovojnine s FO, lahko tudi počasi migrirajo na površino plastične ovojnine. Pogosto
lahko prihaja do nezaželenega prehajanja in sproščanja aditivov (npr. plastifikatorji) iz
plastične ovojnine. Migracija kemičnih snovi iz plastične ovojnine v FO je nezaželena, saj
so lahko snovi, ki prehajajo, toksične in lahko vplivajo na FO oz. lahko povečajo razgradnjo
zdravilne učinkovine v FO (7). Zdravilna učinkovina mora ostati v svojih specificiranih
vrednostih skozi celoten čas roka uporabnosti FO (1).

Plastika je opredeljena kot skupina snovi sinteznega izvora, ki je sestavljena predvsem iz
polimerov z visoko molekulsko maso. Oblikujemo jo s toploto ali tlakom. Plastični material
nastane v postopku polimerizacije organskih spojin. Plastičen material je sestavljen iz dolgih
ogljikovodikovih verig, te so sestavljene iz ponavljajočih se monomerov, ki so relativno
majhne molekule. V proces polimerizacije so vključene različne kemikalije, mednje spadajo
tudi topila in katalizatorji. Nekaterim polimerom se dodajo aditivi že med proizvodnjo,
nekaterim med obdelavo v končne izdelke. Aditive dodajamo polimerom za spreminjanje in
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izboljšanje osnovnih mehanskih, fizikalnih ali kemičnih lastnosti. Aditivi se uporabljajo tudi
za zaščito polimera pred razkrojnimi učinki svetlobe, toplote ali bakterij. Kemikalije, dodane
v postopku polimerizacije, so kot ostanki procesa v določeni meri prisotne v proizvedenem
plastičnem materialu (5, 8). Vrste aditivov: antioksidanti, barvila, pigmenti, sredstva za
penjenje, plastifikatorji, maziva, anti-statiki, anti-mikrobna sredstva, toplotni stabilizatorji,
drsila in termični stabilizatorji (7, 8).

Pogosto uporabljeni aditivi so plastifikatorji, med najpogosteje uporabljene plastifikatorje
spadajo ftalati, ki se široko uporabljajo za mehčanje plastike. Veliko se uporabljajo ravno
zaradi svoje visoke učinkovitosti, trajnosti in stabilnosti (9). Niso kemijsko vezani na
plastiko in zato zlahka preidejo v FO, hrano, vodo, zrak itd., kar lahko povzroča
izpostavljenost človeka njihovim vplivom. Večina raziskav glede negativnih učinkov je
osredotočenih na učinke, ki povzročajo motnje endokrinega sistema (hipotalamus, hipofiza,
ščitnica). Poleg tega so številne študije pokazale, da ftalati povzročajo reproduktivno
toksičnost tako pri ženskah kot tudi pri moških (10).

1.1.1 SPLOŠNA DELITEV POLIMEROV
Polimere na splošno delimo na duroplaste in termoplaste (5). Razlikujejo se glede na
obnašanje v prisotnosti toplote. Glavna razlika je ta, da ima termoplastični material nizko
tališče, zato jih je mogoče obnoviti in reciklirati tako, da jih izpostavimo toploti. V nasprotju
s termoplasti, duroplasti lahko prenesejo visoke temperature, ne da bi pri tem izgubili togost.
Duroplastov z uporabo toplote ni mogoče preoblikovati, predelati ali reciklirati (11).

Termoplasti
Termoplasti so linearni ali razvejani polimeri z amorfno ali delno kristalno strukturo. So zelo
vsestranski in imajo široko območje uporabe. Oblikujemo jih lahko pri povišani temperaturi.
Pri ohlajanju se strdijo in obdržijo dano obliko. Termoplasti so sestavljeni iz nezamreženih
molekul. Lahko se jih večkrat tali in ponovno vliva v kalupe, pri tem se lastnosti snovi ne
spremenijo. Primeri termoplastov: polietilen, polivinilklorid, polistiren, polipropilen,
poliester, polikarbonat itd. (3, 5, 8).
Termoplasti imajo kovalentne interakcije med monomeri in sekundarne šibke Van der
Waalsove interakcije med polimernimi verigami. Te šibke interakcije lahko prekinemo s
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pomočjo toplote in s tem spremenimo njihovo molekulsko zgradbo. Slika 1 prikazuje
spremembe, ki se pojavljajo pri intermolekularnih interakcijah termoplastov, ko je prisotna
toplota (11).

Slika 1: Termoplasti v prisotnosti toplote (prirejeno po viru 11).

Zmehčani termoplast ohladimo, da dobimo želeno obliko. Ko se material ohlaja in
temperatura pade znatno pod temperaturo steklastega prehoda, se šibke Van der Waalsove
interakcije med monomernimi verigami oblikujejo reverzibilno, tako da material postane
tog. Tovrstni polimeri se zlahka reciklirajo ali obnovijo, saj se vsakič, ko se segrejejo, lahko
ponovno preoblikujejo v novo obliko (11).

Duroplasti
Duroplasti se lahko oblikujejo samo enkrat, in sicer pod vplivom visoke temperature poteče
kemijska reakcija, pri kateri snov polimerizira. Vez, ki pri kemijski reakciji nastane med
makromolekulami, se ne sprosti niti s segrevanjem, ampak se razkroji šele pri sežigu. Primeri
duroplastov: fenolne spojine, urea, epoksidi, nenasičeni poliestri itd. (3, 5).
Za razliko od termoplastov imajo duroplasti odlične lastnosti, kot so visoka termična
stabilnost, visoka togost, visoka dimenzijska stabilnost, odpornost na lezenje ali deformacijo
pod obremenitvijo, visoke električne in toplotno-izolacijske lastnosti itd. Njihove lastnosti
so posledice dejstva, da so ti polimeri zelo močno povezani ter da imajo trodimenzionalno
mrežo kovalentno vezanih atomov. Močno povezana struktura kaže odpornost na višjo
temperaturo, ki zagotavlja večjo toplotno stabilnost v primerjavi s termoplasti. Teh
materialov zato ni mogoče reciklirati ali reformirati pri segrevanju. Na sliki 2 so prikazane
spremembe, ki se pojavijo pri intermolekularnih interakcijah duroplastov pri visoki
temperaturi (11).
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Slika 2: Duroplasti v prisotnosti toplote (prirejeno po viru 11).

Duroplasti se zmehčajo pri segrevanju, vendar se ne morejo oblikovati ali preoblikovati v
večji meri (11).
Splošne lastnosti polimerov:


So odporni proti kemikalijam.



So toplotni in električni izolatorji.



Na splošno so zelo lahki in imajo visoko stopnjo trdnosti.



Mogoče jih je obdelati na različne načine (npr. iztiskanje, injekcijsko brizganje).



So materiali z neomejenim številom lastnosti in barv (lastnosti lahko še dodatno
izboljšamo s široko paleto aditivov za razširitev uporabe in aplikacij) (12).

1.1.2 NAČINI PREDELAVE POLIMEROV V KONČNE IZDELKE
Poznamo različne načine predelave za pretvorbo polimerov v končne izdelke. Med
najpogostejše načine spadajo:


iztiskanje;



injekcijsko brizganje in oblikovanje z zrakom;



iztiskanje in oblikovanje z zrakom;



injekcijsko brizganje.

Preskušane ovojnine so izdelane s postopkom iztiskanja ter s postopkom injekcijskega
brizganja in oblikovanja z zrakom (8, 13).
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Iztiskanje
Je neprekinjen proces, pri katerem plastični material (granule, pelete ali prah) skozi lijak
napolnimo v dolgo segreto komoro, ki jo imenujemo ekstrudor. Plastični material se skozi
ekstrudor premika s pomočjo vrtljivega polža, pri tem se plastika stali, saj nanjo delujejo
mehanske sile in toplota. Na koncu ekstrudorja je majhna odprtina, ki jo imenujemo matrica,
skozi katero v kalup iztisnemo staljeno plastiko in jo oblikujemo v končno obliko (slika 3).
Oblikovana plastika je na koncu prenesena na transportni trak, kjer se ohladi (8).

Slika 3: Shema naprave za predelavo polimerov z iztiskanjem (prirejeno po viru 14).

Injekcijsko brizganje in oblikovanje z zrakom (IBM)
IBM proces se odvija v treh fazah, in sicer najprej v fazi vbrizgavanja, kateri sledi faza
vpihovanja in na koncu faza izmeta. V prvi fazi se s pomočjo vrtljivega polža iz ekstrudorja,
v katerem je staljena plastika, skozi šobo vbrizga polimer v ogrevan osnovni kalup, v
katerem se oblikuje vrat plastenke. V fazi vpihovanja se dobljena oblika plastike prenese v
drugi kalup, v kateri s pomočjo vpihovanja zraka pride do raztezanja plastike in
preoblikovanja v končno obliko plastenke. Po ohlajanju se v fazi izmeta kalup odpre in
končna oblika se odstrani iz kalupa (slika 4) (13).
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Slika 4: Shema naprave za predelavo polimerov z IBM (prirejeno po viru 15).

1.1.3 POLIMERI, UPORABLJENI V PLASTIČNI OVOJNINI
Polietilen (PE)
PE je daleč najbolj priljubljen termoplastični polimer, ki se uporablja v potrošniških izdelkih.
Prav tako se PE najpogosteje uporablja za izdelavo plastične ovojnine. Dolgoverižni PE z
visoko ali nizko gostoto je sintetiziran pod kontroliranimi pogoji (toplota, tlak) s pomočjo
katalizatorjev iz etilena in olefinov, najpogosteje uporabljeni olefini so buten, heksen in
propilen. Lahko je linearen ali razvejan in je lahko homopolimer ali kopolimer.
Najpogostejše podskupine PE so: PE z ultra nizko gostoto (ULDPE), linearni PE z nizko
gostoto (LLDPE), PE z nizko gostoto (LDPE), PE srednje gostote (MDPE) in PE z visoko
gostoto (HDPE) (3, 16, 17).
LDPE je definiran z gostoto od 0,850 do 0,940 g/cm3. Ima veliko kratkoverižnih in
dolgoverižnih polimernih verig, tako da te verige niso urejene v kristalno strukturo. Verige
imajo manj močne intermolekularne sile, rezultat tega je prožnost in manjša natezna trdnost
(16). LDPE je najbolj razširjen in cenovno ugoden polimer iz skupine PE, ki se uporablja
kot material za ovojnino (3).
HDPE je definiran z gostoto od 0,941 do 0,965 g/cm3. Ima nizko stopnjo razvejanosti in
zaradi tega močnejše intermolekularne sile in večjo natezno trdnost. Manjša stopnja
razvejanja se zagotovi z ustrezno izbiro katalizatorja in je razlog za njegovo visoko gostoto
(3, 16).
MDPE je definiran z gostoto od 0,926 do 0,940 g/cm3 (16).
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LLDPE je definiran z gostoto od 0,915 do 0,925 g/cm3. Je linearen polimer z signifikantnim
številom kratkih polimernih verig (16).

Polipropilen (PP)
Termoplastični dolgoverižni polimer PP po lastnostih spada nekje med LDPE in HDPE in
je eden izmed najbolj raznolikih polimerov. PP se sintetizira pod kontroliranimi pogoji
(toplota, tlak) s pomočjo katalizatorjev iz propilena in drugih olefinov (npr. etilena ali
butena). Lastnosti: srednje tog, dobro kemično odporen, trd, dobro toplotno prevoden (18).
PP je podoben PE, vendar ima v primerjavi z njim številne prednosti. Najpomembnejša
lastnost je njegova odpornost na višje temperature. Odporen je tudi na mast in olje, nudi
dobro zaščito pred vlago, manj je nagnjen k absorbiranju določenih sestavin in običajno
vsebuje manjšo količino aditivov v svoji končni obliki (3, 17).

Polietilen tereftalat (PET)
PET je dolgoverižni polimer, ki se pripravlja s kondenzacijo etilenglikola z dimetil
tereftalatom ali tereftalno kislino. V farmaciji se PET uporablja za ovojnino za sirupe in za
vrsto drugih tekočih FO. PET je občutljiv na hidrolizo in lahko depolimerizira, če med
predelavo pride v stik z vodo, ki ima povišano temperaturo (3, 17).

Polietilen tereftalat G (PETG)
PETG je PET, kateremu je dodan glikol, kar zmanjša kristalno strukturo polimera,
posledično se poveča odpornost polimera na udarce. Modifikacija olajša tudi njegovo
termoformiranje, saj ima nižjo točko mehčanja kot PET in ne zahteva sušenja pred obdelavo
(3).

Polivinil klorid (PVC)
PVC polimer je dolgoverižni polimer, ki se sintetizira iz monomerov vinil klorida s prosto
radikalno polimerizacijo. PVC je glavni termoplastični material s široko paleto aplikacij, ki
je združljiv z mnogimi aditivi. Je odličen material za pretisne omote in plastenke, saj ima
visoko upogibno trdnost, je kemijsko odporen, ima nizko prepustnost olj, maščob in arom,
je enostaven za barvanje ter je cenovno ugoden (3, 17, 19).
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Plastične ovojnine imajo pred ostalimi materiali nekaj prednosti in tudi slabosti. Med
prednosti spadajo:


nizka masa ovojnine;



enostavno oblikovanje;



odpornost na mehanske poškodbe;



odpornost na korozijo;



enostavna uporaba;



nizka cena (3).

Slabosti plastične ovojnine so predvsem:


slaba kemijska inertnost;



občutljivost na povišano temperaturo;



občutljivost na svetlobo;



občutljivost na kisik;



izlužki aditivov in polimerov z nizko molekulsko maso iz ovojnine, ko le ta pride v
kontakt z FO ali topilom (3).

1.2 METODE PRESKUŠANJA PLASTIČNE OVOJNINE
1.2.1 PROGRAM PRESKUŠANJA
Zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti končnih izdelkov v farmacevtski industriji
so osnovni pogoji za varovanje zdravja bolnikov in uspešno poslovanje farmacevtskega
podjetja. Če želimo zagotoviti kakovost, varnost in učinkovitost FO v plastični ovojnini,
mora biti plastična ovojnina tudi primerno preskušana. V ta namen je v ameriški farmakopeji
zapisano poglavje 661.2, katerega naslov je »Plastična ovojnina za farmacevtsko uporabo«
(v nadaljevanju: USP 661.2) (angl. Plastic Packaging Systems for Pharmaceutical Use), s
čimer je zagotovljeno, da bo tudi to področje bolj regulirano, kot je bilo do sedaj.

Materiali za ovojnine ne smejo fizikalno ali kemijsko reagirati s FO, katero obdajajo, saj bi
reakcije lahko vplivale na njeno varnost, identiteto, kakovost in čistost. Vse plastične
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ovojnine bodo morale po letu 2020 izpolnjevati zahteve iz USP 661.2 (5). Plastična ovojnina
se šteje za kemijsko primerno v smislu varnosti, če ustreza zahtevam USP 661.2 (6).
Plastika je sestavljena iz mešanice homolognih polimerov, ki imajo določeno območje
molekulskih mas. Plastika lahko vsebuje še druge snovi, kot npr. ostanke iz procesa
polimerizacije, mehčala, stabilizatorje, antioksidante, katalizatorje, pigmente in maziva.
Dejavniki, kot so sestava plastike, postopki predelave in čiščenja, površinska obdelava,
kontaktni mediji, črnila, adhezivi, absorpcija in prepustnost konzervansov in pogoji
skladiščenja, lahko vplivajo na primernost plastike za določeno uporabo (20).
Ovojnina, ki se uporablja za pakiranje FO, je na splošno lahko izdelana iz materialov, med
katere spadajo steklo, kovine, plastika in elastomeri z velikim spektrom molekulskih mas in
aditivov (21).
Standardi, ki obravnavajo varnost in učinkovitost interakcij med ovojnino in farmacevtsko
obliko, morajo upoštevati raznolikost materialov za izdelavo in morajo vključevati primerne
preskusne metode ter specifikacijske predpise za te materiale (21).
Ovojnina je varna in primerna za predvideno uporabo, če je proizvedena iz dobro
okarakteriziranih materialov (izbranih po kriterijih iz poglavja USP 661.1. z naslovom
»Materiali za izdelavo plastične ovojnine«; angl. Plastic Materials of Construction), so ji
določene fizikalno-kemijske lastnosti in ima oceno kemijske varnosti (6).
V USP 661.2 so predlagane preskusne metode in specifikacijski predpisi, ki se nanašajo
izključno na plastično ovojnino. Preskusi, ki so opisani v USP 661.2, so: biološka reaktivnost
in fizikalno-kemijski preskusi. Poleg tega je potrebno izdelati oceno kemijske varnosti. Med
fizikalno-kemijske preskuse spadajo izgled raztopine iz plastične ovojnine (barva in
bistrost), absorbanca raztopine iz plastične ovojnine, kislost oz. bazičnost raztopine iz
plastične ovojnine, celotni organski ogljik (TOC) in celotni tereftaloil ter etilen glikol v
ovojnini iz PET in PETG (6).
Ocena kemijske varnosti je določena na podlagi kemijskih preskusov na materialu za
ovojnino, na ovojnini in na končni FO. Ocena kemijske varnosti vključuje vrednotenje
izvlečkov (ang. extractables) in izlužkov (ang. leachables) (6). Izvlečki so organske in
anorganske kemijske snovi, ki se lahko sprostijo v FO iz ovojnine, komponent ovojnine ali
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materiala za ovojnino pod kontroliranimi pogoji (ponavadi so ti pogoji ekstremni, kot na
primer visoka temperatura). Izlužki so organske in anorganske kemijske snovi, ki so prisotni
v končni FO, in so se pod normalnimi pogoji shranjevanja in uporabe (ali med pospešenimi
stabilnostnimi študijami FO) izločili v FO iz ovojnine, komponent ovojnine ali materiala za
ovojnine (22). Glede na precejšno raznolikost ovojnine, FO in končnih pakiranih izdelkov
je nemogoče določiti specifične preskuse za vrednotenje izvlečkov in izlužkov, vendar
obstajajo smernice za te preskuse, in sicer v monografiji 1663 USP in 1664 USP. Rezultati
kemijske varnosti morajo biti podani kot toksikološka varnost določenih izvlečkov in
izlužkov iz plastične ovojnine (6).
Pri plastični ovojnini lahko pride tudi do pojava, pri katerem se lahko elementne nečistote,
ki so prisotne v polimerih (kot ostanki katalizatorjev za polimerizacijo), izločijo v FO,
medtem ko je le ta shranjena v ovojnini. Elementne nečistote predstavljajo veliko tveganje
v smislu reaktivnosti in varnosti, v svoji kemijski formuli vsebujejo elemente prehodnih
kovin, polkovin, drugih kovin, lahko vsebujejo tudi elemente lantanoidov in anktinoidov.
Kljub temu, da je plastična ovojnina lahko tudi izvor elementnih nečistot, v USP 661.2 ni
določenih preskusov ali specifikacijskih predpisov, na podlagi katerih bi določili prisotnost
le teh v FO (23).

1.2.2 METODE
OVOJNINE

FIZIKALNO-KEMIJSKEGA

PRESKUŠANJA

PLASTIČNE

UV-VIS spektroskopija
Pri UV-VIS absorpcijski spektroskopiji merimo zmanjšanje intenzitete svetlobe, ki prehaja
vzorec. Do zmanjšanja intenzitete svetlobe lahko pride zaradi absorpcije, razpršitve, odboja
ali interference svetlobe. Merimo torej transmitanco, ki predstavlja razmerje med intenziteto
prepuščene svetlobe in intenziteto svetlobe, s katero osvetlimo vzorec. Na podlagi
transmitance lahko izračunamo absorbanco, ki je s transmitanco v razmerju po naslednji
enačbi: A = - logT , pri čemer je A absorbanca, T transmitanca (24).

Na sliki 5 vidimo, da je spektrofotometer sestavljen iz izvora UV-VIS sevanja, kolimatorja,
monokromatorja, mehanizma za izbiro valovne dolžine, kivete z vzorcem, detektorja in
digitalnega prikaza rezultatov (25).
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Slika 5: Sestava spektrofotometra (prirejeno po viru 26).

Spektrofotometer je sestavljen iz spektrometra in fotometra. Spektrometer je naprava, ki
proizvaja, razprši in meri svetlobo. Fotometer meri intenziteto svetlobe. Spektrometer
proizvaja želeno območje valovne dolžine svetlobe. Najprej kolimator (leča) odbije svetlobo
(fotone), ki nato prehaja monokromator (prizmo), ki žarek razprši na več valovnih dolžin
(spekter), na koncu izstopna reža izbere želeno valovno dolžino. Fotometer ob prehodu
želenega obsega valovne dolžine skozi raztopino vzorca v kiveti zazna količino absorbiranih
fotonov in nato pošlje signal do digitalnega prikaza (25).
UV-VIS spektralno območje je približno med 190 in 900 nm. Meritve lahko izvajamo pri
določeni valovni dolžini ali na širšem spektralnem območju (24). Pri UV-VIS spektroskopiji
pride do interakcij med vpadnim sevanjem in oblakom elektronov v kromoforu, kar povzroči
prehod elektronov iz osnovnega v višje energetsko stanje. Kot rezultat meritve dobimo UVVIS spekter, ki nam služi za kvantifikacijo in tudi za identifikacijo snovi (27).
V določenem območju koncentracij vzorca je absorbanca svetlobe sorazmerna z dolžino
prehoda svetlobe skozi vzorec in koncentracijo vzorca. Te linearne povezave so znane kot
Beer-Lambertov zakon in omogočajo natančne meritve koncentracije vzorca, ki absorbira
svetlobo. Ta zakon zapišemo kot A (λ) = ε (λ) × b × c, pri čemer je A absorbanca, ε molarni
ekstinkcijski koeficient, b dolžina poti žarka, c molarna koncentracija vzorca (24).
Kislinsko bazična titracija
Kislinsko bazična titracija je kvantitativna volumetrična analizna metoda, katero običajno
uporabimo za določitev količine analita ali določitev konstante ravnotežja. Obe informaciji
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lahko pridobimo s spremljanjem pH vrednosti med titracijo. Meritve pH vrednosti izvedemo
s titracijo, pH vrednost v ekvivalentni točki lahko določimo tudi s pomočjo kislinsko
bazičnih indikatorjev. Kislinsko bazični indikator je kislina ali baza, ki se glede na različno
protonacijo značilno obarva. Indikator izberemo na podlagi končne točke titracije.
Pomembno je, da indikator spremeni barvo v območju, ki je čim bližje ekvivalentni točki
(28).
Pri fizikalno kemijskih preskusih ovojnin za farmacevtske oblike se uporabljata indikatorja
metil rdeče in fenolftalein. Indikator metil rdeče ima preskok barve pri pH vrednosti med
4,2 in 6,2. Pri pH vrednosti, nižji od 4,2 je rožnate barve, pri pH vrednosti, višji od 6,2 je
rumene barve (28, 29, 30). Fenolftalein spremeni barvo v območju pH vrednosti med 8,5 in
10. Je brezbarven pri pH vrednosti, nižji od 8,5 in postane rožnato rdeč pri pH vrednosti,
višji od 9 (31, 32).

Celotni organski ogljik (TOC)
Celotni organski ogljik je merilo za prisotnost organskih molekul v vodi za farmacevtsko
uporabo, pri čemer merimo količino ogljika (33).
Pri vseh napravah, ki se uporabljajo za merjenje TOC, pride najprej do oksidacije organskih
molekul v vodi in s tem tvorbe ogljikovega dioksida. Obstajajo različni postopki oksidacije
in tudi detektorji, s katerimi določamo ogljik (33, 34). Najpogosteje se za oksidacijo izvajata
visokotemperaturna piroliza in nizkotemperaturni fotokemični sistem (34). Po oksidaciji
merimo količino nastalega ogljikovega dioksida in iz dobljenega rezultata izračunamo
koncentracijo organskega ogljika v vodi (33). Ogljikov dioksid določamo z različnimi
analitskimi postopki, kot so IR spektrometrija, kislinsko-bazična titracija, toplotna
prevodnost, konduktometrija, CO2 občutljivi senzorji in plamenska ionizacija po redukciji
CO2 (34). Naprava za merjenje TOC mora biti kalibrirana in mora imeti mejo zaznavnosti
0,05 mg/L (0,05 ppm) ali manj (33). Pri napravi, ki smo jo uporabili za merjenje TOC
(Rosemount Analytical, Dohrmann DC-190, ZDA), na podlagi visokotemperaturne pirolize
najprej oksidirajo organske molekule v vodi, po oksidaciji se z IR spektrometrijo določa
količina ogljikovega dioksida. Iz dobljenega rezultata nato izračunamo koncentracijo
organskega ogljika v vodi (35).
Pomembno je, da določimo ogljik, ki nastane pri oksidaciji organskih molekul v vzorcu in
ne tudi anorganskega ogljika, ki je že predhodno prisoten v vzorcu. To lahko dosežemo na
način, da najprej določimo anorganski ogljik in nato dobljeno vrednost odštejemo od
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skupnega ogljika (vsota organskega in anorganskega ogljika). Druga možnost je ta, da pred
oksidacijo vzorca s čiščenjem iz njega odstranimo ves anorganski ogljik (34).
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2 NAMEN DELA
Namen magistrskega dela je izvedba fizikalno-kemijskih preskusov na plastičnih ovojninah
za trdne farmacevtske oblike po USP 661.2. S tem preskušanjem naj bi v prihodnosti
zagotovili kakovost, varnost in učinkovitost FO, ki bodo pakirane v nove plastične ovojnine.
Preskušali bomo 10 ovojnin v treh paralelkah. Ovojnine so izdelane iz HDPE, med seboj se
razlikujejo glede na razmerje površine na volumen, glede na proizvajalca, tehnologijo
izdelave, barvo in glede na njihovo sestavo. Prav zaradi navedenih razlik bomo ovojnine
med seboj primerjali in ugotavljali njihovo ustreznost specifikacijskim predpisom v USP
661.2, v katerem je določena ustreznost ovojnin. Preskušane ovojnine se uporabljajo za trdne
FO.
V okviru preliminarnega preskušanja bomo najprej določili občutljivost raztopine metil
rdečega in izvedli test kislosti oz. bazičnosti na prečiščeni vodi in s tem določili, ali
preskušanje na slepi kontroli ustreza specifikacijskemu predpisu v USP 661.2. Na podlagi
primerjave s preliminarnim preskušanjem in v skladu s specifikacijskimi predpisi v USP
661.2 bomo nato vrednotili raztopine vzorcev iz vseh 10 ovojnin v treh paralelkah.
Na ovojninah bomo po preliminarnem preskušanju izvedli fizikalno-kemijske preskuse, med
katere uvrščamo izgled raztopine vzorca iz ovojnine (barva in bistrost), meritev absorbance,
preskus kislosti oz. bazičnosti ter analizo TOC. Poleg preskusov, navedenih v USP 661.2,
bomo opravili še preskus elementnih nečistot. Vrednotili bomo vse dobljene rezultate iz vseh
navedenih preskusov na vseh 10 ovojninah v treh paralelkah, prav tako bomo, zaradi že
predhodno navedenih razlik med ovojninami, med seboj primerjali posamezne skupine
ovojnin, saj želimo ugotoviti, ali razlike med ovojninami vplivajo na rezultate posameznih
preskusov.
V okviru magistrskega dela želimo ugotoviti, ali preskušane ovojnine ustrezajo
specifikacijskim predpisom v USP 661.2 ter njihovo primernost za uporabo. Prav tako nas
zanima, ali zaradi razlik med ovojninami prihaja do bistvenih razlik v rezultatih preskusov
fizikalno-kemijskih testov, ki so predpisani v USP 661.2.
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3 MATERIALI IN METODE
3.1 MATERIALI
3.1.1 OVOJNINE
Preskušane ovojnine so izdelane iz HDPE, med seboj se razlikujejo glede na razmerje
površine na volumen, proizvajalca, tehnologijo izdelave, barvo in glede različne sestave
(preglednica I, slika 6 do slika 15). Vsako ovojnino smo preskušali v treh paralelkah.
Ovojnine smo med seboj primerjali glede na različne lastnosti, in sicer smo med seboj
primerjali ovojnini 1 in 2, ter 3 in 4, pri katerih je razlika le v razmerju površine na volumen
ovojnin, pri ovojninah 5 in 6 nas je zanimalo, ali nastanejo razlike glede na proizvajalca
ovojnin, primerjali smo ovojnini 5 in 7, ki se razlikujeta glede na razmerje površine na
volumen in v tehnologiji izdelave, ovojnini 8 in 9 se med seboj razlikujeta le v barvi. Opravili
smo tudi preskušanje na večplastni ovojnini 10, za katero nimamo neposredne primerjave,
zanimalo nas je, ali večplastnost vpliva na rezultate preskusov.
Preglednica I: Lastnosti preskušanih ovojnin.

Ovojnina

Volumen

Tehnologija

Barva

Sestava

[mL]

izdelave

1

60

IBM

Bela

HDPE

2

75

IBM

Bela

HDPE

3

150

Iztiskanje

Bela

HDPE

4

950

Iztiskanje

Bela

HDPE

5

40

IBM

Bela

HDPE

6

40

IBM

Bela

HDPE

7

1200

Iztiskanje

Bela

HDPE

8

120

IBM

Bela

HDPE

9

120

IBM

Transparentna

HDPE

10

200

Večplastna ovojnina

Bela

HDPE, EVOH,
lepilo
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Slika 6: Ovojnina 1.

Slika 7: Ovojnina 2.

Slika 8: Ovojnina 3.

Slika 9: Ovojnina 4.

Slika 10: Ovojnina 5.

Slika 11: Ovojnina 6.
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Slika 13: Ovojnina 8.

Slika 14: Ovojnina 9.

Slika 15: Ovojnina 10.

3.1.2 KEMIKALIJE, REAGENTI


Primarno rdeča raztopina; vsebnost 5,95 % ± 0,20 % CoCl2 · 6H2O (VWR
Chemicals, ZDA);



Primarno rumena raztopina; vsebnost 4,50 % ± 0,01 % FeCl3 · 6H2O (VWR
Chemicals, ZDA);
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Primarno modra raztopina; vsebnost 6,24 % ± 0,02 % CuSO4 · 5H2O (VWR
Chemicals, ZDA);



Hidrazin sulfat; NH2NH2 · H2SO4, vsebnost ≥ 99,0 % (Sigma-Aldrich, ZDA);



Heksametilentetramin; C6H12N4, vsebnost ≥ 99,0 % (Sigma-Aldrich, ZDA);



Fenolftalein; C20H14O4 (Merck, Nemčija);



Metil rdeče; C15H15N3O2 (Merck, Nemčija);



Klorovodikova kislina; HCl, 37 % (Merck, Nemčija);



Natrijev hidroksid; NaOH, vsebnost ≥ 99,0 % (Merck, Nemčija);



Etanol; C2H5OH, 96 % (Merck, Nemčija).

3.1.3 RAZTOPINE ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO PRESKUŠANJE


Standardna raztopina CS1: v 10 mL merilno bučko smo odpipetirali 3 mL primarno
rdeče raztopine, 3 mL primarno rumene raztopine, 2,4 mL primarno modre raztopine
in 1,6 mL 10 g/L HCl ter premešali.



10 g/L HCl: 1000 mL merilno bučko smo do dve tretjini napolnili z vodo, nato smo
med stalnim mešanjem v bučko odpipetirali 22,7 mL 37 % HCl. Raztopino smo
ohladili na sobno temperaturo, dopolnili s prečiščeno vodo do oznake in previdno
premešali.



Referenčna raztopina RS1: v 100 mL merilno bučko smo odpipetirali 1 mL
standardne raztopine CS1, dopolnili smo z 10 g/L HCl do oznake in premešali.



Raztopina hidrazin sulfata: v 100 mL vode smo raztopili 1 g hidrazin sulfata.
Raztopino smo pustili stati 4 – 6 h.



Raztopina heksametilentetramina: v 100 mL erlenmajerico smo zatehtali 2,5 g
heksametilentetramina in ga raztopili v 25 mL prečiščene vode.



Primarno opalescentna suspenzija: v merilno bučko, ki je vsebovala raztopino
heksametiltetramina, smo dodali 25 mL raztopine hidrazin sulfata. Raztopino smo
premešali in pustili stati 24 h.



Standard opalescence: v 1000 mL merilno bučko smo odpipetirali 15 mL primarno
opalescentne suspenzije in dopolnili s prečiščeno vodo do oznake.



Referenčna suspenzija: v 100 mL erlenmajerici smo zmešali 5 mL standardne
opalescence in 95 mL prečiščene vode.
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Raztopina indikatorja fenolftaleina: v 100 mL merilno bučko smo zatehtali 1 g
fenolftaleina, dopolnili z 96 % etanola, raztopili fenolftalein in premešali.



Raztopina indikatorja metil rdečega: v 100 mL bučko smo odpipetirali 1,86 mL 0,1
M NaOH in 50 mL 96 % etanola, dodali smo 50 mg metil rdečega in dopolnili s
prečiščeno vodo do oznake.



1 M NaOH: 100 mL merilno bučko smo do dve tretjini napolnili s prečiščeno vodo,
nato smo med stalnim mešanjem in ohlajanjem v merilni bučki raztopili 4 g NaOH.
Raztopino smo ohladili na sobno temperaturo in dopolnili s prečiščeno vodo do
oznake ter jo previdno premešali.



1 M HCl: 100 mL merilno bučko smo do dve tretjini napolnili s prečiščeno vodo,
nato smo med stalnim mešanjem v merilno bučko odpipetirali 8,4 mL 37 % HCl.
Raztopino smo ohladili na sobno temperaturo, dopolnili s prečiščeno vodo do oznake
in previdno premešali.



0,01 M NaOH: 100 mL merilno bučko smo do polovice napolnili s prečiščeno vodo,
nato smo odpipetirali 1 mL 1 M NaOH in dopolnili s prečiščeno vodo do oznake.



0,02 M NaOH: 100 mL merilno bučko smo do polovice napolnili s prečiščeno vodo,
nato smo odpipetirali 2 mL 1 M NaOH in dopolnili s prečiščeno vodo do oznake.



0,01 M HCl: 100 mL merilno bučko smo do polovice napolnili s prečiščeno vodo,
nato smo odpipetirali 1 mL 1 M HCl in dopolnili s prečiščeno vodo do oznake.



0,02 M HCl: 100 mL merilno bučko smo do polovice napolnili s prečiščeno vodo,
nato smo odpipetirali 2 mL 1 M HCl in dopolnili s prečiščeno vodo do oznake.

3.2 APARATURE
Aparature, ki smo jih uporabljali pri eksperimentalnem delu:


UV-VIS spektrofotometer: Perkin Elmer Lambda 40, UV-01-0333, Kanada;



Sušilnik: Kambič, VS-50SC, Slovenija;



Aparatura za izvedbo meritev TOC: Rosemount Analytical, Dohrmann DC-190,
ZDA (Kemijski inštitut, Ljubljana);



Aparatura za analizo elementnih nečistot: Agilent 7500 Series ICP-MS, ZDA
(Kemijski inštitut, Ljubljana);



Analitska tehtnica: Mettler Toledo, XP205 Delta Range, Švica;
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Ultrazvočna kadička: Branson 8510E-DTH, Švica;



pH meter: Mettler Toledo, Seven Multi pH-meter, Švica;

3.3 METODE DELA
3.3.1 PRELIMINARNO PRESKUŠANJE
V okviru fizikalno-kemijskega preskušanja na plastični ovojnini smo najprej izvedli
preliminarno preskušanje kislosti oz. bazičnosti na prečiščeni vodi. Na podlagi
preliminarnega preskušanja smo nato vrednotili raztopine vzorcev iz ovojnin.

Da bi preverili ponovljivost rezultata, smo raztopino indikatorja fenolftaleina, indikatorja
metil rdečega, raztopino 0,01 M in 0,02 M HCl ter raztopino 0,01 M in 0,02 M NaOH za
izvedbo preskusa pripravili v dveh ponovitvah, pri tem smo zaradi lažjega navajanja v
nadaljnjem besedilu prvo ponovitev poimenovali »raztopine A«, drugo ponovitev smo
poimenovali »raztopine B«.
Preskus občutljivosti raztopine indikatorja metil rdečega smo izvedli v treh paralelkah, tako
z raztopinami A in raztopinami B. Pri vsakem preskusu smo v 100 mL vode brez ogljikovega
dioksida odpipetirali 0,1 mL raztopine metil rdečega, in 0,05 mL 0,02 M HCl, dobljeni
raztopini smo s pH metrom, Mettler Toledo, Seven Multi pH-meter (Švica) pomerili pH
vrednost. Po dodatku ne več kot 0,1 mL 0,02 M NaOH, naj bi se barva raztopine spremenila
iz rdeče v rumeno. Prav tako smo končni raztopini izmerili še pH vrednost. Na podlagi
preskusa občutljivosti raztopine indikatorja metil rdečega smo določili, ali je indikator
dovolj občutljiv na spremembo pH vrednosti.
Po preskusu občutljivosti raztopine indikatorja metil rdečega smo izvedli še preliminarno
preskušanje na prečiščeni vodi, preskus smo izvedli enako, kot bi ga na raztopini vzorca iz
ovojnin, le da smo namesto raztopine vzorca iz ovojnin uporabili prečiščeno vodo. Preskus
smo izvedli v treh paralelkah, tako z raztopinami A, kot tudi z raztopinami B. Pri vsakem
preskusu smo v 50 mL erlenmajerico prenesli 20 mL prečiščene vode, dodali smo 0,1 mL
raztopine fenolftaleina, zabeležili barvo ter izmerili pH vrednost raztopine. Nato smo dodali
0,4 mL 0,01 M NaOH, ponovno zabeležili barvo raztopine in ji izmerili pH vrednost. Na
21

Anja Jazbec

Magistrsko delo

koncu smo dodali še 0,8 mL 0,01 M HCl in 0,1 mL raztopine metil rdečega, zabeležili barvo
ter izmerili pH vrednost raztopine.

3.3.2 FIZIKALNO-KEMIJSKO PRESKUŠANJE PLASTIČNIH OVOJNIN
Priprava raztopin vzorcev iz ovojnin
Ovojnine smo napolnili do nazivnega volumna posamezne ovojnine s prečiščeno vodo in jih
zaprli s pripadajočim zamaškom. Ovojnine smo segreli na 70 °C ± 2 °C za 24 h ± 2 h, nato
smo jih ohladili, pripravljeno raztopino vzorca smo iz ovojnine prenesli v borosilikatne
erlenmajerice.
Za slepo kontrolo smo uporabili prečiščeno vodo, ki je bila napolnjena v borosilikatno
erlenmajerico in zaprta z inertnim zamaškom, ter je bila izpostavljena enakim pogojem kot
ovojnine, 70 °C ± 2 °C za 24 h ± 2 h.

Izgled raztopine vzorca iz ovojnine - barva
Preskus barve raztopine vzorca smo opravili na raztopinah vzorcev iz vseh 10 ovojnin v treh
paralelkah. Enako količino referenčne raztopine RS1, prečiščene vode in raztopine vzorca iz
ovojnine smo prenesli v posamezne identične, brezbarvne, transparentne, nevtralne steklene
vsebnike z ravnim dnom, ki imajo 15 – 25 mm notranjega premera. Primerjali smo barvo
vertikalno postavljenih steklenih vsebnikov vseh treh raztopin, na razpršeni dnevni svetlobi
in pred belim ozadjem.
Raztopino vzorca iz ovojnine smo opredelili kot brezbarvno, če je imela izgled kot
prečiščena voda in ni bila bolj intenzivno obarvana kot referenčna raztopina RS1. Raztopina
vzorca iz ovojnine je ustrezala specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, če je bila
brezbarvna.

Izgled raztopine vzorca iz ovojnine - bistrost
Preskus bistrosti raztopine vzorca iz ovojnine smo opravili na raztopinah vzorcev iz vseh 10
ovojnin v treh paralelkah. Enako količino referenčne suspenzije, prečiščene vode in
raztopine vzorca iz ovojnine smo prenesli v posamezne identične, brezbarvne, transparentne,
nevtralne steklene vsebnike z ravnim dnom, ki imajo 15 – 25 mm notranjega premera.
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Primerjali smo barvo vertikalno postavljenih steklenih vsebnikov vseh treh raztopin, na
razpršeni dnevni svetlobi in pred črnim ozadjem.
Raztopino vzorca iz ovojnine smo opredelili kot bistro, če je bila njena bistrost enaka kot
bistrost prečiščene vode, in opalescenca raztopine vzorca iz ovojnine ni bila bolj izrazita kot
opalescenca referenčne suspenzije. Raztopina vzorca iz ovojnine je ustrezala
specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, če je bil njen izgled bister.

Merjenje absorbance raztopine vzorca iz ovojnine
Meritev absorbance raztopine vzorca iz ovojnine smo opravili na raztopinah, pridobljenih iz
vseh 10 ovojnin (pripravljenih v skladu s predpisom v USP 661.2) v treh paralelkah. Za
merjenje absorbance smo uporabili UV-VIS spektrofotometer Perkin Elmer Lambda 40
(UV-01-0333, Kanada). Raztopini vzorca iz ovojnine smo posneli spekter v območju
valovnih dolžin med 230 in 360 nm. Za slepo kontrolo smo uporabili prečiščeno vodo, ki je
bila napolnjena v borosilikatno erlenmajerico in zaprta z inertnim zamaškom, ter je bila
izpostavljena enakim pogojem kot ovojnine, 70 °C ± 2 °C za 24 h ± 2 h.
Raztopina vzorca iz ovojnine je ustrezala specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, če
vrednost absorbance v območju valovnih dolžin med 230 in 360 nm ni bila višja od 0,20.
Preskus kislosti oz. bazičnosti raztopine vzorca iz ovojnine
Preskus kislosti oz. bazičnosti smo opravili na raztopinah vzorcev, pridobljenih iz vseh 10
ovojnin (pripravljenih v skladu z predpisom v USP 661.2) v treh paralelkah. V 50 mL
erlenmajerico smo prenesli 20 mL raztopine vzorca iz ovojnine, dodali smo 0,1 mL raztopine
fenolftaleina in zabeležili barvo, nato smo dodali 0,4 mL 0,01 M NaOH in ponovno
zabeležili barvo raztopine. Na koncu smo v isto raztopino dodali še 0,8 mL 0,01 M HCl in
0,1 mL raztopine metil rdečega in zabeležili barvo. Hkrati, ko smo zabeležili barvo raztopin,
smo na eni reprezentativni raztopini vzorca iz ovojnine pomerili še pH vrednosti.
Raztopina vzorca iz ovojnine je bila ustrezna, če je po dodatku fenolftaleina ostala
brezbarvna, če se je po dodatku 0,01 M NaOH obarvala rožnato ter se je po dodatku 0,01 M
HCl in 0,1 mL metil rdečega obarvala oranžno rdeče oz. rdeče.
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Celotni organski ogljik (TOC)
Glede na predpis v USP 661.2 smo pripravili raztopino vzorca za vsako posamezno ovojnino
v treh paralelkah, vsaki ovojnini smo pripravili tudi slepo kontrolo. Meritve TOC vseh
raztopin vzorcev iz ovojnin in slepe kontrole so opravili na Kemijskem inštitutu na odseku
za katalizo in reakcijsko inženirstvo (D13). Na podlagi prejetih rezultatov smo opravili
njihovo primerjavo.
Raztopina vzorca iz ovojnine je ustrezala specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, če razlika
med povprečno TOC koncentracijo raztopine vzorca iz ovojnine in pripadajočo kontrolo ni
bila višja od 8 mg/L.
Elementne nečistote
Preskus elementnih nečistot trenutno ni eden izmed fizikalno-kemijskih preskusov plastične
ovojnine po USP 661.2, vendar smo meritev izvedli na treh izbranih ovojninah, ki so se med
seboj najbolj razlikovale. Preskus smo izvedli na večplastni ovojnini 10, na transparentni
ovojnini 9 in na najmanjši ovojnini 5, ki ima največje razmerje med površino in volumnom.
Za vse raztopine vzorcev iz ovojnin skupaj smo pripravili eno slepo kontrolo. Meritve
elementnih nečistot so opravili na Kemijskem inštitutu na odseku za analizno kemijo (D04).
Na podlagi prejetih rezultatov smo opravili njihovo primerjavo.
Rezultat smo smatrali kot ustrezen, če je bila določena koncentracija elementnih nečistot v
raztopini (pripravljeni v skladu s predpisom v USP 661.2), ki je izvirala iz vzorca plastične
ovojnine, primerljiva s koncentracijo elementnih nečistot na slepi kontroli.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 PRELIMINARNO PRESKUŠANJE PLASTIČNE OVOJNINE
Pred izvedbo fizikalno-kemijskega preskušanja plastičnih ovojnin smo na prečiščeni vodi
izvedli preliminarno preskušanje kislosti oz. bazičnosti. Namen preliminarnega preskušanja
je ugotoviti, ali preskušanje na slepi kontroli ustreza specifikacijskemu predpisu v USP
661.2. Na podlagi rezultatov preliminarnega preskušanja in na podlagi določil
specifikacijskih predpisov v USP 661.2 smo nato vrednotili raztopine vzorcev iz vseh 10
ovojnin v treh paralelkah.
V okviru preliminarnega testiranja smo najprej na prečiščeni vodi izvedli preskus
občutljivosti raztopine indikatorja metil rdečega v treh paralelkah, tako z raztopinami A in
raztopinami B. Namen preskusa občutljivosti je ugotoviti, ali ob spremembi pH vrednosti
pride do spremembe barve indikatorja metil rdečega.
Pri vsakem preskusu smo najprej v 100 mL prečiščene vode brez ogljikovega dioksida
odpipetirali 0,1 mL raztopine metil rdečega in 0,05 mL 0,02 M HCl, glede na zapis v USP
661.2 naj bi se dobljena raztopina obarvala rdeče. Nato smo v isto raztopino dodali 0,1 mL
0,02 M NaOH, glede na zapis v USP 661.2 naj bi nastala sprememba barve, in sicer iz rdeče
v rumeno. Ugotovili smo, da je pri vseh preskusih prišlo do spremembe barve, kar je
prikazano na sliki 16, kjer je na levi prikaz barve po prvem obarvanju (rdeča barva), na desni
pa je razvidna sprememba barve po dodatku 0,02 M NaOH, saj se je barva spremenila iz
rdeče v rumeno.
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Slika 16: Preskus občutljivosti raztopine indikatorja metil rdečega.

Pred vsakim preskusom smo pomerili tudi pH vrednost na prečiščeni vodi, nato smo izmerili
pH vrednost še po prvem obarvanju in tudi po spremembi barve iz rdeče v rumeno, dobljene
pH vrednosti so podane v preglednici II in III. S tem preskusom smo potrdili, da je uporabljen
indikator metil rdeče dovolj občutljiv, saj se je ob spremembi pH vrednosti iz 5,07 oz. 5,08
na 7,08 oz. 6,79 spremenila tudi barva indikatorja metil rdečega.
Preglednica II: pH vrednosti preskusa občutljivosti z raztopinami A, z izračunanim povprečjem,
STD in % RSD.

Paralelke

Prečiščena voda

Dodatek 0,1 mL
raztopine metil
rdečega in 0,05 mL
0,02 M HCl

Dodatek 0,1 mL
0,02 M NaOH

1
2
3
Povprečje
STD
% RSD

pH = 6,01
pH = 5,97
pH = 5,96
pH = 5,98
0,03
0,44

pH = 5,07
pH = 5,08
pH = 5,06
pH = 5,07
0,01
0,20

pH = 7,14
pH = 6,99
pH = 7,12
pH = 7,08
0,08
1,15
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Preglednica III: pH vrednosti preskusa občutljivosti z raztopinami B, z izračunanim povprečjem,
STD in % RSD.

Paralelke

Prečiščena voda

1
2
3
Povprečje
STD
% RSD

pH = 5,80
pH = 5,81
pH = 5,81
pH = 5,81
0,01
0,10

Dodatek 0,1 mL
raztopine metil
rdečega in 0,05 mL
0,02 M HCl
pH = 5,08
pH = 5,08
pH = 5,07
pH = 5,08
0,01
0,11

Dodatek 0,1 mL
0,02 M NaOH

pH = 6,74
pH = 6,81
pH = 6,82
pH = 6,79
0,04
0,64

Po preskusu občutljivosti indikatorja metil rdečega smo na prečiščeni vodi izvedli še preskus
kislosti oz. bazičnosti v treh paralelkah, tako z raztopinami A in raztopinami B. Pri vsakem
preskusu smo v 50 mL erlenmajerico prenesli 20 mL prečiščene vode, najprej smo ji dodali
0,1 mL raztopine fenolftaleina, nato 0,4 mL 0,01 M NaOH, na koncu smo v isto raztopino
dodali še 0,8 mL 0,01 M HCl in 0,1 mL raztopine metil rdečega. Ugotovili smo, da je pri
vseh preskusih po prvem dodatku (dodatek raztopine fenolftaleina) raztopina ostala
brezbarvna, po dodatku 0,01 M NaOH je raztopina postala rožnata, po zadnjem dodatku
(dodatek 0,01 M HCl in raztopine metil rdečega) se je raztopina ponovno obarvala rožnato,
le da v nekoliko svetlejšem odtenku kot po dodatku 0,01 M NaOH. Slika 17 prikazuje
rezultate preskusov, in sicer je najprej prikazan izgled prečiščene vode (#1), nato barva
raztopine po dodatku fenolftaleina (#2), barva raztopine po dodatku 0,01 M NaOH (#3) ter
barva raztopine po dodatku 0,01 M HCl in raztopine metil rdečega (#4).

Slika 17: Preskus kislosti oz. bazičnosti na prečiščeni vodi.
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V specifikacijskemu predpisu v USP 661.2 je zapisano, da naj bi bila raztopina po dodatku
fenolftaleina brezbarvna, po dodatku 0,01 M NaOH naj bi bila obarvana rožnato, po zadnjem
dodatku 0,01 M HCl in raztopine metil rdečega naj bi bila barva raztopine oranžno rdeča oz.
rdeča. Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da obarvanost raztopine po prvem in
drugem dodatku ustreza specifikacijskemu predpisu v USP 661.2. Raztopina se je po
zadnjem dodatku obarvala rožnato, namesto oranžno rdeče do rdeče, kot naj bi se obarvala
po specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, zato smo vsem raztopinam izmerili tudi pH
vrednosti, saj smo želeli potrditi, da se v preskusu uporabljena indikatorja v predvidenem
pH območju obarvata v skladu z navedbami v literaturi.
Na podlagi podanih pH vrednosti raztopin (po dodatku fenolftaleina), ki v povprečju znašajo
5,73 oz. 5,75, lahko potrdimo, da so dobljene barve raztopin ustrezne, saj naj bi glede na
literaturne vire raztopina po dodatku fenolftaleina pri pH vrednosti nižji od 8,5, ostala
brezbarvna. Na podlagi podanih pH vrednostih raztopin (po dodatku 0,01 M NaOH), ki v
povprečju znašajo 9,37 oz. 9,33, lahko prav tako potrdimo, da je dobljena rožnata barva
raztopin ustrezna, saj naj bi se glede na vire iz literature raztopina po dodatku fenolftaleina
pri pH vrednosti višji od 9, obarvala rožnato (31, 32).
Preglednica IV: pH vrednosti preskusa na prečiščeni vodi z raztopinami A, z izračunanim
povprečjem, STD in % RSD.

Paralelke

Prečiščena
voda

Dodatek 0,1 mL
fenolftaleina

Dodatek 0,4
mL 0,01 M
NaOH

1
2
3
Povprečje
STD
% RSD

pH = 5,85
pH = 5,84
pH = 5,81
pH = 5,83
0,02
0,36

pH = 5,77
pH = 5,71
pH = 5,70
pH = 5,73
0,04
0,66

pH = 9,36
pH = 9,37
pH = 9,38
pH = 9,37
0,01
0,11
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Preglednica V: pH vrednosti preskusa na prečiščeni vodi z raztopinami B, z izračunanim
povprečjem, STD in % RSD.

Paralelke

Prečiščena
voda

Dodatek 0,1 mL
fenolftaleina

Dodatek 0,4
mL 0,01 M
NaOH

1
2
3
Povprečje
STD
% RSD

pH = 5,79
pH = 5,81
pH = 5,79
pH = 5,80
0,01
0,20

pH = 5,74
pH = 5,75
pH = 5,75
pH = 5,75
0,01
0,10

pH = 9,36
pH = 9,34
pH = 9,29
pH = 9,33
0,04
0,39

Dodatek 0,8
mL 0,01 M
HCl in 0,1 mL
metil rdečega
pH = 3,76
pH = 3,75
pH = 3,75
pH = 3,75
0,01
0,15

Glede na literaturne vire naj bi imel indikator metil rdeče med pH vrednostmi 4,2 in 6,2
preskok barve iz rožnate v rumeno barvo. Iz preglednice IV in V je razvidno, da so po
zadnjem dodatku raztopine metil rdečega in 0,01 M HCl, vse pH vrednosti nizke, in sicer
povprečna pH vrednost znaša 3,75, torej lahko glede na vire iz literature sklepamo, da je za
to pH vrednost dobljena rožnata barva ustrezna (30).
Specifikacijski predpis v USP 661.2 sicer določa, da naj bi se raztopina po dodatku raztopine
metil rdečega in 0,01 M HCl obarvala oranžno rdeče oz. rdeče, zato smo ustreznost dobljene
rožnate barve po zadnjem dodatku preverili še po mednarodni pantonski barvni lestvici, in
ugotovili, da ima rdeča barva kar nekaj odtenkov (slika 18), med katerimi so tudi rožnati
odtenki, zaradi česar lahko sklepamo, da tudi dobljena rožnata barva raztopine, po dodatku
raztopine metil rdečega in 0,01 M HCl, ustreza specifikacijskemu predpisu v USP 661.2
(36).
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Slika 18: Mednarodna pantonska lestvica za rdečo barvo (prirejeno po viru 36).

4.2 FIZIKALNO-KEMIJSKO PRESKUŠANJE PLASTIČNIH OVOJNIN
V magistrskem delu smo izvedi fizikalno-kemijsko preskušanje plastičnih ovojnin za trdne
farmacevtske oblike po USP 661.2. Preskušanje smo izvedli na 10 različnih ovojninah v treh
paralelkah.
Ovojnine smo s prečiščeno vodo napolnili do nazivnega volumna, predvidenega za
posamezne ovojnine, in jih zaprli s pripadajočim zamaškom. Ovojnine smo segreli na 70 °C
± 2 °C za 24 h ± 2 h, nato smo jih ohladili, pripravljeno raztopino vzorca smo prenesli iz
ovojnine v borosilikatne erlenmajerice. Kot slepa kontrola nam je služila prečiščena voda,
napolnjena v borosilikatno erlenmajerico, zaprta z inertnim zamaškom in izpostavljena
enakim pogojem kot ostale ovojnine, torej 70 °C ± 2 °C za 24 h ± 2 h.
Na raztopini vzorca iz ovojnine smo nato izvedli sledeče preskuse: izgled raztopine vzorca
iz ovojnine - barva, izgled raztopine vzorca iz ovojnine - bistrost, meritev absorbance,
raztopine vzorca iz ovojnine, preskus kislosti oz. bazičnosti raztopine vzorca iz ovojnine,
analiza TOC ter analiza elementnih nečistot.
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4.2.1 REZULTATI IZGLEDA RAZTOPINE VZORCA IZ OVOJNINE (BARVA IN
BISTROST)
Preskus barve raztopine vzorca iz ovojnine smo izvedli tako, da smo enako količino
referenčne raztopine RS1, prečiščene vode in raztopine vzorca iz ovojnine prenesli v
posamezne steklene vsebnike z ravnim dnom. Dobljeno barvo vseh treh pripravljenih
raztopin smo med sabo primerjali na razpršeni dnevni svetlobi in pred belim ozadjem.

Na sliki 19 je reprezentativni rezultat preskusa barve raztopine vzorca iz ovojnine. Pri
raztopinah vzorcev iz vseh 10 ovojnin v vseh treh paralelkah je bil rezultat enak, in sicer ima
raztopina vzorca iz ovojnine (#2) enak izgled, kot ga ima prečiščena voda (#3) in ni bolj
intenzivno obarvana, kot je obarvana referenčna raztopina RS1 (#1). Na podlagi preskusa
barve raztopine vzorca iz ovojnine smo ugotovili, da so vse raztopine vzorcev iz ovojnin
brezbarvne in tako ustrezajo specifikacijskemu predpisu v USP 661.2.

Slika 19: Preskus barve raztopine vzorca iz ovojnine.

Preskus bistrosti raztopine vzorca iz ovojnine smo izvedli na način, da smo v enake steklene
vsebnike z ravnim dnom prenesli enako količino referenčne suspenzije, prečiščene vode in
raztopine vzorca iz ovojnine. Bistrost vseh treh pripravljenih raztopin smo opazovali
vertikalno na razpršeni dnevni svetlobi in pred črnim ozadjem.

Na sliki 20 je reprezentativni rezultat preskusa bistrosti raztopine vzorca iz ovojnine. Pri
raztopinah vzorcev iz vseh 10 ovojnin v vseh treh paralelkah je bil rezultat enak, in sicer ima
raztopina vzorca iz ovojnine (#2) enak izgled kot prečiščena voda (#3) in izgled ni bolj
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opalescenten kot ga ima referenčna suspenzija (#1). Na podlagi preskusa bistrosti raztopine
vzorca iz ovojnine smo ugotovili, da so vse raztopine vzorcev iz ovojnin bistre in ustrezajo
specifikacijskemu predpisu v USP 661.2.

Slika 20: Preskus bistrosti raztopine vzorca iz ovojnine.

Glede na ugotovitev, da pri preskusu raztopine vzorcev iz ovojnin niso spremenile barve oz.
se ni spremenila njihova bistrost, posledično lahko sklepamo tudi, da raztopine vzorcev iz
ovojnin vsebujejo zanemarljivo količino izvlečkov iz ovojnine, saj bi večja količina le teh
verjetno povzročila spremembo barve ali spremembo bistrosti raztopine vzorcev iz ovojnin.

Pri medsebojni primerjavi raztopin vzorcev iz ovojnin smo ugotovili, da med njimi ni razlik,
saj so tako po barvi kot po bistrosti na pogled vse enake, torej lahko na podlagi obeh
preskusov sklepamo, da ni razlik med ovojninami. Iz navedenega lahko zaključimo, da vse
raztopine vzorcev iz ovojnin oz. posledično vse ovojnine ustrezajo specifikacijskemu
predpisu v USP 661.2.

4.2.2 REZULTATI MERITVE ABSORBANCE
Pri preskusu za namen meritve absorbance smo raztopinam vzorcev iz vseh 10 ovojnin v
treh paralelkah z UV-VIS spektrofotometrom Perkin Elmer Lambda 40 (UV-01-0333,
Kanada) posneli spekter v območju valovnih dolžin med 230 in 360 nm.
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UV-VIS spektroskopija se v glavnem uporablja za kvantitativno določitev organskih in
anorganskih snovi v raztopinah. Iz Beer-Lambertovega zakona namreč izhaja, da je
absorbanca premosorazmerna s koncentracijo snovi v raztopini v enoti mol/L. Zaradi te
definicije lahko medsebojno primerjamo rezultate absorbance, iz primerjave posameznih
vrednosti lahko na podlagi premosorazmernosti posledično sklepamo, ali je pri posameznih
absorbancah koncentracija izvlečkov v raztopini vzorca iz ovojnine višja ali nižja (37, 38).
V preglednici VI so podana povprečja meritev absorbanc raztopin vzorcev iz vseh 10 ovojnin
v treh paralelkah. Za posamezno raztopino vzorca iz ovojnine smo za lažjo primerjavo
meritev izbrali rezultate, dobljene z meritvami pri valovni dolžini v območju valovnih dolžin
od 230 nm do 360 nm, pri kateri so bile vrednosti absorbanc najvišje. Iz preglednice VI je
razvidno, da so povprečne vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz vseh 10 ovojnin v treh
paralelkah nižje od 0,2, zatorej smo iz dobljenih vrednosti absorbanc ugotovili, da vse
ovojnine ustrezajo specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, ki določa, da so ovojnine
ustrezne, če je absorbanca raztopine vzorca iz ovojnin nižja od 0,2.
Preglednica VI: Vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin z odšteto slepo kontrolo, z
izračunanim povprečjem, STD in % RSD.

Ovojnine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
4,71
7,34
5,00
0,82
3,65
5,37
0,60
3,91
1,11
3,26

Paralelke
2
6,03
4,88
3,78
1,03
3,65
5,94
0,33
2,26
0,88
2,95

3
4,82
4,50
2,42
0,11
3,54
4,90
1,33
3,24
1,81
4,18

Povprečje

STD

% RSD

5,19
5,57
3,73
0,65
3,61
5,40
0,75
3,14
1,27
3,46

0,73
1,54
1,29
0,48
0,06
0,52
0,52
0,83
0,48
0,64

14,12
27,66
34,57
73,79
1,76
9,64
68,67
26,46
38,24
18,47

Vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin, povprečja in STD so pomnožene z 10-3.

V preglednici VI so poleg povprečja absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin prikazane tudi
posameznim raztopinam vzorcev iz ovojnin pripadajoče standardne deviacije (STD) in
pripadajoči odstotki relativne standardne deviacije (RSD). Standardna deviacija je merilo za
sipanje rezultatov okrog povprečne vrednosti. Na podlagi standardne deviacije smo
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izračunali odstotek RSD tako, da smo standardno deviacijo delili s povprečno vrednostjo
raztopine vzorca iz ovojnin in to izrazili kot odstotek (39, 40).
Rezultati odstotka RSD so v našem primeru zelo visoki, kar je bilo pričakovati, saj so
rezultati izmerjenih vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin zelo nizki (41).

Primerjava rezultatov ovojnin
Iz primerjave povprečja rezultatov meritev absorbance raztopine vzorca iz ovojnine 1
(povprečje absorbanc 5,19 × 10-3) in raztopine vzorca iz ovojnine 2 (povprečje absorbanc
5,57 × 10-3) je razvidno, da razmerje površine na volumen ovojnine primerjanih raztopin
vzorcev iz obeh ovojnin bistveno ne vpliva na rezultat absorbance. Sklepamo lahko, da je
razlog za minimalno razliko v povprečju absorbanc v tem, da se ovojnini bistveno ne
razlikujeta v razmerju površine na volumen (razmerje med površino in volumnom ovojnine
1 znaša 1,3, razmerje med površino in volumnom ovojnine 2 je 1,2) (preglednica VII), prav
tako je tudi odstotek RSD kar visok, torej gre za zanemarljivo razliko v povprečju absorbanc.
Preglednica VII: Mere preskušanih ovojnin, z izračunanim razmerjem med površino in volumnom
(P/V).

Ovojnine

Višina
[cm]

Premer
osnovne
ploskve [cm]

Polmer
osnovne
ploskve [cm]

P
[cm2]

V
[mL]

P/V
[cm2/mL]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,6
5,5
7,4
14,1
4,1
4,1
17,6
8,0
8,0
10,0

3,8
4,3
5,1
9,3
3,5
3,5
9,5
4,5
4,5
5,2

1,9
2,2
2,6
4,7
1,8
1,8
4,8
2,3
2,3
2,6

78,2
91,2
142,1
485,8
56,6
56,6
603,2
132,2
132,2
184,6

60
75
150
950
40
40
1200
120
120
200

1,3
1,2
0,9
0,5
1,4
1,4
0,5
1,1
1,1
0,9

Iz primerjave povprečja rezultatov meritev absorbance raztopine vzorca iz ovojnine 3
(povprečje absorbanc 3,73 × 10-3) in raztopine vzorca iz ovojnine 4 (povprečje absorbanc
0,65 × 10-3) je razvidno, da razmerje površine na volumen ovojnine primerjanih raztopin
vzorcev iz obeh ovojnin vpliva na rezultat. In sicer pri ovojnini 4 (razmerje površine na
volumen ovojnine je 0,5) lahko razberemo, da je povprečje absorbanc nižje, kot je pri
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raztopini vzorca iz ovojnine 3 z višjim razmerjem površine na volumen ovojnine (razmerje
površine na volumen ovojnine je 0,9). Nižje povprečje absorbanc kaže na to, da je v raztopini
vzorca iz ovojnine 4 nižja koncentracija izvlečkov. Rezultat je pričakovan, saj imamo pri
ovojnini 4 manjšo površino ovojnine na velik pripadajoč volumen ovojnine, posledično je
koncentracija izvlečkov v raztopini vzorca iz ovojnine nižja. Pri ovojnini 3 imamo višje
povprečje absorbanc in posledično višjo koncentracijo izvlečkov, kar je zaradi večje
površine ovojnine na manjši pripadajoč volumen ovojnine pričakovano.
Ovojnini 5 in 6 se razlikujeta le v proizvajalcu. Iz primerjave povprečja rezultatov meritev
absorbanc raztopine vzorca iz ovojnine 5 (povprečje absorbanc 3,61 × 10-3) in raztopine
vzorca iz ovojnine 6 (povprečje absorbanc 5,40 × 10-3) izhaja, da so vidne manjše razlike v
povprečju absorbanc, kar ni idealno, saj to pomeni, da je koncentracija izvlečkov višja v
raztopini vzorca iz ovojnine 6 kot znaša koncentracija izvlečkov v raztopini vzorca iz
ovojnine 5. Vendar je iz rezultatov razvidno, da so vrednosti absorbanc pri obeh raztopinah
vzorcev iz ovojnin zelo nizke, prav tako so tudi razlike absorbanc med obema raztopinama
vzorcev iz ovojnin majhne. Kljub temu, da je koncentracija izvlečkov v raztopini vzorca iz
ovojnine 6 višja, lahko sklepamo, da ima proizvajalec minimalen vpliv na izločanje snovi iz
ovojnine.
Ovojnini 5 in 7 se razlikujeta v razmerju površine na volumen, prav tako sta izdelani z
različnimi tehnologijami (ovojnina 5 ima volumen 40 mL in je izdelana z iztiskanjem,
ovojnina 7 ima volumen 1200 mL in je izdelana s procesom IBM). Povprečje rezultatov
meritev absorbanc raztopine vzorca iz ovojnine 5 je 3,61 × 10-3, raztopine vzorca iz ovojnine
7 je 0,75 × 10-3, torej je iz dobljenih rezultatov razvidno, da je med ovojninami nastala razlika
v vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin. Predhodno smo pri primerjavi ovojnin
glede na razmerje površine na volumen ovojnine že ugotovili, da je prišlo do višje
koncentracije izvlečkov v raztopini vzorca iz ovojnine, ki je imela višje razmerje površine
na volumen ovojnine. Glede na predhodne ugotovitve bi torej lahko sklepali, da je tudi pri
primerjavi ovojnin 5 in 7 nastala razlika v vrednosti absorbanc zaradi različnega razmerja
površine na volumen, posledično bi lahko sklepali, da naj bi imeli različni tehnologiji
izdelave ovojnin zanemarljiv vpliv na izločanje snovi v raztopino vzorca iz ovojnine. Iz
preglednice VI je razvidno tudi, da je odstotek RSD pri ovojnini 7 kar visok, torej lahko
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sklepamo, da so razlike v vrednosti povprečja absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin
zanemarljive.

Ovojnini 8 in 9 se razlikujeta le po barvi ovojnine, in sicer je ovojnina 8 bele barve, medtem
ko je ovojnina 9 transparentna. Iz primerjave povprečja rezultatov meritev absorbance
raztopine vzorca iz ovojnine 8 (povprečje absorbanc 3,14 × 10-3) in raztopine vzorca iz
ovojnine 9 (povprečje absorbanc 1,27 × 10-3) je razvidno, da barva ovojnine vpliva na
vrednost absorbance raztopine vzorca iz ovojnine. Pri raztopini vzorca iz ovojnine 8 je
namreč povprečje absorbanc raztopine vzorca iz ovojnine višje, kot znaša povprečje
absorbanc pri raztopini vzorca iz ovojnine 9, kar pomeni, da je v raztopini vzorca iz ovojnine
8 višja koncentracija izvlečkov, iz česar torej lahko sklepamo, da na koncentracijo izvlečkov
v raztopini vzorca iz ovojnine vpliva tudi barva ovojnine. Pri obeh raztopinah vzorcev iz
ovojnin je tudi odstotek RSD kar visok, torej lahko sklepamo, da so razlike v vrednosti
povprečja absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin zanemarljive.
Ovojnina 10 je večplastna, sestavljena iz HDPE in EVOH, zaradi večplastnosti je med
plastmi prisotno tudi lepilo. Povprečje rezultatov meritev absorbanc raztopine vzorca iz
ovojnine 10 znaša 3,46 × 10-3 in ga ne moremo neposredno primerjati z ostalimi rezultati
povprečja absorbanc raztopin vzorcev iz drugih ovojnin, saj se ovojnina 10 od ostalih
ovojnin poleg sestave razlikuje še glede na proizvajalca, glede na razmerje površine na
volumen ovojnine ter tudi glede tehnologije izdelave. Vseeno smo iz povprečne vrednosti
absorbanc raztopine vzorca iz ovojnine 10 ugotovili, da je le ta višja, kot so povprečne
vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin 4 in 7, katerih razmerje površine na
volumen je nižje kot pri ovojnini 10, prav tako je absorbanca raztopine vzorca iz ovojnine
10 višja kot povprečna vrednost absorbanc raztopine vzorca iz transparentne ovojnine 9.
Ugotovili smo tudi že, da se zaradi nižjega razmerja med površino in volumnom ovojnine,
iz ovojnin 4 in 7 v raztopine vzorcev iz ovojnin izloči manj snovi kot pri vseh ostalih
ovojninah. Zaradi vsega navedenega je bilo pričakovati, da bo povprečna vrednost absorbanc
raztopine vzorca iz ovojnine 10 višja, saj je razmerje med površino ovojnine in njenim
volumnom višje. Prav tako smo iz primerjave bele ovojnine 8 in transparentne ovojnine 9 že
predhodno ugotovili, da je bila povprečna absorbanca raztopine vzorca iz bele ovojnine
višja, kot je bila povprečna absorbanca raztopine vzorca iz transparentne ovojnine, zaradi
česar je bilo tudi pri ovojnini 10 pričakovati, da bo povprečna absorbanca raztopine vzorca
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iz ovojnine višja kot pri transparentni ovojnini, saj se iz bele ovojnine izloči več snovi, kot
se jih izloči iz transparentne ovojnine. Povprečna absorbanca raztopine vzorca iz ovojnine
10 je bila podobna oz. nižja od povprečnih absorbanc raztopin vzorcev iz vseh ostalih
ovojnin, kar bi lahko pomenilo, da lepilo in EVOH ne vplivata na izločanje snovi iz ovojnine.
Zaradi dodanega EVOH in lepila pri ovojnini 10 smo sicer predvidevali, da bo povprečna
vrednost absorbance raztopine vzorca iz ovojnine 10 višja od povprečnih vrednosti
absorbanc ostalih raztopin vzorcev iz ovojnin, vendar bi glede na vse zgornje ugotovitve
lahko sklepali, da zaradi dodanega EVOH in lepila ni prišlo do povečane koncentracije
izvlečkov iz ovojnine 10.
Na podlagi vseh izvedenih preskusov in primerjav povprečnih absorbanc raztopin vzorcev
iz ovojnin lahko zaključimo, da ima na količino izvlečkov iz ovojnin največji vpliv razmerje
površine na volumen ovojnine, nekoliko manj na količino izvlečkov iz ovojnine vpliva barva
ovojnine, najmanj je količina izvlečkov iz ovojnine odvisna od proizvajalca le te.
Predvidevamo tudi, da ima na količino izvlečkov iz ovojnine tehnologija izdelave ovojnine
zanemarljiv vpliv.
Na podlagi rezultatov meritev na raztopinah vzorcev iz vseh 10 ovojnin v treh paralelkah
ugotavljamo tudi, da so vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin res zelo nizke, saj
so vse izmerjene vrednosti nižje od 0,00734, torej so tudi nižje od vrednosti, ki je določena
v specifikacijskem predpisu v USP 661.2. Specifikacijski predpis v USP 661.2 namreč
določa, da vrednost absorbance v območju valovne dolžine od 230 nm do 360 nm ne sme
presegati vrednost 0,2. Poleg zelo nizkih vrednosti absorbanc so dobljene vrednosti odstotka
RSD precej visoke, iz česar lahko zaključimo, da so razlike med povprečji absorbanc
raztopin vzorcev iz ovojnin zanemarljive, torej vse ovojnine ustrezajo specifikacijskemu
predpisu v USP 661.2.

4.2.3 REZULTATI PRESKUŠANJA KISLOSTI OZ. BAZIČNOSTI RAZTOPINE
VZORCA IZ OVOJNINE
Preskus kislosti oz. bazičnosti izvedemo s kislinsko bazičnimi indikatorji, ki se glede na
različno stopnjo protonacije oz. različno pH vrednost značilno obarvajo. Pomembno pri tem
preskusu je, da indikator spremeni barvo v območju, ki je čim bližje ekvivalentni točki (28).
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Preskus kislosti oz. bazičnosti smo izvedli v treh paralelkah na raztopinah vzorcev iz vseh
10 ovojnin, in sicer smo uporabili 20 mL raztopine vzorca iz vsake posamezne ovojnine.
Preskus kislosti oz. bazičnosti smo pripravili samo z raztopinami A, saj smo namreč v
preliminarnem preskušanju že dokazali, da so razlike pri raztopinah A in B zanemarljive.
Raztopini vzorca iz vsake posamezne ovojnine smo tako najprej dodali 0,1 mL raztopine
fenolftaleina, nato še 0,4 mL 0,01 M NaOH, na koncu smo v isto raztopino dodali še 0,8 mL
0,01 M HCl in 0,1 mL raztopine metil rdečega.
Po izvedenem preskusu kislosti oz. bazičnosti smo ugotovili, da so vse raztopine vzorcev iz
ovojnin po dodatku fenolftaleina ostale brezbarvne, po dodatku 0,01 M NaOH so se vse
obarvale rožnato, po zadnjem dodatku (dodatek 0,01 M HCl in raztopine metil rdečega) so
se vse raztopine vzorcev iz ovojnin ponovno obarvale rožnato, vendar je bil odtenek barve
nekoliko svetlejši od rožnate barve raztopine vzorcev iz ovojnin, katerim smo dodali 0,01 M
NaOH. Slika 21 prikazuje rezultate preskusov, in sicer je najprej prikazana barva raztopine
vzorca iz ovojnine (#1), nato še barva raztopine vzorca iz ovojnine po dodatku fenolftaleina
(#2), barva raztopine po dodatku 0,01 M NaOH (#3) ter še barva raztopine po dodatku 0,01
M HCl in raztopine metil rdečega (#4).

Slika 21: Preskus kislosti oz. bazičnosti na raztopini vzorca iz ovojnin.

Eni raztopini vzorca iz ovojnine smo pomerili tudi pH vrednosti po vsakem dodatku (po
dodatku fenolftaleina, 0,01 M

NaOH ter 0,01 M HCl in raztopine metil rdečega)

(preglednica VIII), saj smo z meritvami pH vrednosti želeli dokazati, da so dobljeni rezultati
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preskusov raztopin vzorcev iz ovojnin primerljivi z rezultati, ki smo jih dobili s
preliminarnim testiranjem na prečiščeni vodi. Na podlagi podanih pH vrednosti raztopin
vzorcev iz ovojnin (po dodatku fenolftaleina), ki v povprečju znašajo 5,62, lahko potrdimo,
da je brezbarvnost raztopin vzorcev iz ovojnin ustrezna, saj naj bi bil glede na literaturne
vire fenoftalein pri pH vrednosti nižji od 8,5 brezbarven, prav tako dobljena barva ustreza
specifikacijskemu predpisu v USP 661.2.
Na podlagi podanih pH vrednosti raztopin vzorcev iz ovojnin (po dodatku 0,01 M NaOH),
ki v povprečju znašajo 9,34, lahko prav tako potrdimo, da je dobljena rožnata barva raztopin
ustrezna, saj je v literaturnih virih zapisano, da se fenolftalein pri pH vrednosti, višji od 9,
obarva rožnato, torej tudi v tem primeru barva ustreza specifikacijskemu predpisu v USP
661.2 (31, 32).
Glede na literaturne vire naj bi imel indikator metil rdeče med pH vrednostmi 4,2 in 6,2
preskok barve iz rožnate v rumeno barvo. Iz preglednice VIII je razvidno, da so po zadnjem
dodatku raztopine metil rdečega in 0,01 M HCl, vse pH vrednosti nizke, in sicer povprečna
pH vrednost znaša 3,76, torej lahko glede na literaturne vire tudi v tem primeru sklepamo,
da je za dobljeno pH vrednost rožnata barva ustrezna (30). Ugotovili smo tudi, da so vse
dobljene pH vrednosti zelo podobne pH vrednostim iz preliminarnega preskušanja na
prečiščeni vodi, torej tudi iz navedenega lahko sklepamo, da so dobljeni rezultati ustrezni.
Ugotovili smo, da se dobljena rožnata barva raztopine vzorcev iz ovojnin, po dodatku
raztopine metil rdečega in 0,01 M HCl, ujema z rožnato barvo, ki smo jo dobili pri
primerljivem preliminarnem preskušanju. V preliminarnem preskušanju smo že ugotovili,
da specifikacijski predpis v USP 661.2 določa, da naj bi se raztopina vzorca iz ovojnine po
dodatku raztopine metil rdečega in 0,01 M HCl obarvala oranžno rdeče oz. rdeče, vendar
smo tudi potrdili, da ima rdeča barva po mednarodni pantonski lestvici kar nekaj odtenkov,
med katerimi je tudi rožnat odtenek. Zaradi vsega navedenega lahko torej sklepamo, da tudi
dobljena rožnata barva raztopine vzorcev iz ovojnin, po dodatku raztopine metil rdečega in
0,01 M HCl, ustreza specifikacijskemu predpisu v USP 661.2 (36).
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Preglednica VIII: pH vrednosti preskusa na raztopini vzorca iz ovojnine z raztopinami A, z
izračunanim povprečjem, STD in % RSD.

Paralelke

Prečiščena
voda

Dodatek 0,1 mL
fenolftaleina

Dodatek 0,4
mL 0,01 M
NaOH

1
2
3
Povprečje
STD
% RSD

pH = 5,55
pH = 5,60
pH = 5,58
pH = 5,58
0,03
0,45

pH = 5,63
pH = 5,58
pH = 5,64
pH = 5,62
0,03
0,57

pH = 9,34
pH = 9,35
pH = 9,34
pH = 9,34
0,01
0,06

Dodatek 0,8
mL 0,01 M
HCl in 0,1 mL
metil rdečega
pH = 3,78
pH = 3,75
pH = 3,76
pH = 3,76
0,02
0,41

Iz vseh dobljenih rezultatov preskusa je razvidno, da so raztopine enako obarvane kot pri
preliminarnem preskušanju na prečiščeni vodi, prav tako so tudi pH vrednosti raztopin
primerljive s pH vrednostmi prečiščene vode iz preliminarnega preskušanja. Iz navedenega
lahko sklepamo, da so v raztopinah vzorcev iz ovojnin zanemarljive količine kislih oz.
alkalnih izvlečkov, saj bi večja količina le teh verjetno vplivala na spremembo pH vrednosti
ter bi posledično verjetno vplivala tudi na barvo raztopin vzorcev iz ovojnin.

Z medsebojno primerjavo ovojnin smo torej ugotovili, da so se vse raztopine vzorcev iz
ovojnin obarvale enako, in sicer so po dodatku fenolftaleina ostale brezbarvne, po dodatku
0,01 M NaOH so se vse obarvale rožnato, po zadnjem dodatku (dodatek 0,01 M HCl in metil
rdečega) so se vse raztopine vzorcev obarvale v nekoliko svetlejšem rožnatem odtenku. Iz
vsega navedenega torej lahko sklepamo, da vse ovojnine ustrezajo specifikacijskemu
predpisu v USP 661.2.

4.2.4 REZULTATI ANALIZE TOC
Za meritev TOC smo pripravili raztopine vzorcev iz vseh 10 ovojnin v treh paralelkah ter
vsaki paralelki raztopine vzorca iz ovojnine tudi pripadajočo slepo kontrolo. Meritve TOC
so z aparaturo Rosemount Analytical, Dohrmann DC-190 (ZDA) nato opravili na
Kemijskem inštitutu in nam v nadaljnjo obdelavo posredovali rezultate.
TOC je merilo skupne količine ogljika v organskih spojinah v vodnem sistemu in je
pomemben parameter za spremljanje ravni prisotnih organskih spojin. Poda nam le približno
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raven organske kontaminacije oz. podatek o vsoti vseh organskih spojin v raztopini vzorca.
Raztopljene organske snovi lahko podpirajo rast številnih mikroorganizmov, kar na
farmacevtskem področju ni zaželeno, saj lahko organska kontaminacija negativno vpliva na
kakovost, varnost in učinkovitost zdravil. Predpisi oz. specifikacije o koncentraciji TOC so
podane z namenom, da z omejevanjem ravni prisotnih organskih spojin preprečujemo rast
škodljivih mikroorganizmov, saj je pri nižji vrednosti TOC tudi manjša verjetnost rasti
mikroorganizmov (42, 43).
V preglednici IX so podane povprečne vrednosti TOC raztopin vzorcev vseh 10 ovojnin v
treh paralelkah s pripadajočo vrednostjo TOC raztopine slepe kontrole, prav tako sta podana
tudi STD in odstotek RSD ter tudi razlika med povprečnimi vrednostmi treh paralelk in
vrednostjo pripadajoče slepe kontrole TOC, ki je podana v absolutni vrednosti. Iz primerjave
razlik med povprečjem treh paralelk in vrednostjo pripadajoče slepe kontrole na vseh 10
raztopinah vzorcev iz ovojnin je razvidno, da so vse vrednosti razlik nižje od 8 mg/L, kar
pomeni, da vse vrednosti TOC ustrezajo specifikacijskemu predpisu v USP 661.2.
Preglednica IX: Vrednosti TOC raztopine vzorcev iz ovojnin in slepe kontrole, z izračunanim
povprečjem, razliko, STD in % RSD.

Ovojnine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Povprečje

1

Paralelke
2

3

1,36
1,42
1,20
2,18
1,37
1,51
2,97
1,08
2,53
1,50

1,48
1,44
1,41
1,92
2,18
1,98
1,23
1,25
1,39
1,16

1,59
1,74
1,32
1,89
1,90
1,24
1,19
0,85
1,97
2,06

1,48
1,53
1,31
2,00
1,82
1,58
1,80
1,06
1,96
1,57

Slepa
Razlika STD % RSD
kontrola
1,26
1,63
1,32
1,45
2,04
1,28
1,00
1,20
1,74
1,05

0,22
0,10
0,01
0,55
0,22
0,30
0,80
0,14
0,22
0,52

0,12
0,18
0,11
0,16
0,41
0,37
1,02
0,20
0,57
0,45

8,11
11,76
8,40
8,00
22,53
23,42
56,67
18,87
29,08
28,66

Vrednosti TOC raztopin vzorcev iz ovojnin, povprečja, slepe kontrole, razlike in STD so podane v
mg/L.

Primerjava rezultatov ovojnin
Iz primerjave povprečja rezultatov meritev TOC raztopine vzorca iz ovojnine 1 (povprečje
rezultatov 1,48) ter raztopine vzorca iz ovojnine 2 (povprečje rezultatov 1,53) je razvidno,
da razmerje površine na volumen ovojnine bistveno ne vpliva na rezultat meritev TOC.
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Sklepamo lahko, da je razlog za minimalno razliko v povprečju rezultatov TOC v tem, da se
ovojnini bistveno ne razlikujeta v razmerju površine na volumen ovojnine (ovojnina 1 z
razmerjem površine na volumen ovojnine 1,3 in ovojnina 2 z razmerjem površine na
volumen ovojnine 1,2), prav tako je tudi odstotek RSD kar visok, torej gre za zanemarljivo
razliko v povprečju TOC.
Pri primerjavi povprečja rezultatov meritev TOC raztopine vzorca iz ovojnine 3 (povprečje
rezultatov 1,31) in raztopine vzorca iz ovojnine 4 (povprečje rezultatov 2,00) je razvidno, da
ima raztopina vzorca iz ovojnine 4 višjo vrednost TOC. Iz dobljenih rezultatov je razvidno,
da razmerje površine na volumen ovojnine v tem primeru vpliva na vrednost TOC, kajti nižje
kot je razmerje površine na volumen ovojnine, višja je vrednost TOC. Sklepamo torej lahko,
da je zaradi velikih razlik v razmerju površine na volumen ovojnin (ovojnina 3 ima razmerje
med površino in volumnom 0,9, ovojnina 4 ima razmerje med površino in volumnom 0,5)
prišlo tudi do razlik v vrednosti TOC.
Nadalje smo primerjali povprečja rezultatov meritev TOC pri ovojninah, izdelanih s strani
različnih proizvajalcev, in sicer smo primerjali raztopino vzorca iz ovojnine 5 (povprečje
rezultatov 1,82) in raztopino vzorca iz ovojnine 6 (povprečje rezultatov 1,58). Iz primerjave
povprečja rezultatov je razvidno, da je sicer prišlo do minimalne razlike v vrednosti TOC,
vendar je tudi odstotek RSD kar visok, torej lahko sklepamo, da gre za zanemarljivo razliko
v vrednosti TOC.
Ovojnini 5 in 7 se razlikujeta v razmerju površine na volumen, prav tako sta izdelani z
različnimi tehnologijami (ovojnina 5 ima volumen 40 mL in je izdelana z iztiskanjem,
ovojnina 7 ima volumen 1200 mL in je izdelana s procesom IBM). Primerjava povprečja
rezultatov meritev TOC raztopine vzorca iz ovojnine 5 (povprečje rezultatov 1,82) in
raztopine vzorca iz ovojnine 7 (povprečje rezultatov 1,80), nam kaže, da pri primerjanih
ovojninah ni razlik v vrednosti TOC.

Ovojnini 8 in 9 se razlikujeta le po barvi ovojnine, in sicer je ovojnina 8 bele barve, medtem
ko je ovojnina 9 transparentna. Iz primerjave povprečja rezultatov meritev TOC raztopine
vzorca iz obeh ovojnin je razvidno, da ima transparentna ovojnina višjo vrednost TOC
(povprečje rezultatov meritev TOC raztopine vzorca iz ovojnine 8 je 1,06, raztopine vzorca
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iz ovojnine 9 je 1,96), torej lahko sklepamo, da barva ovojnine vpliva na rezultate meritev
TOC, vendar je tudi odstotek RSD kar visok, torej lahko sklepamo, da gre za zanemarljivo
razliko v vrednosti TOC.
Pri ovojnini 10 povprečja rezultatov meritev TOC raztopine vzorca iz ovojnine (povprečje
rezultatov 1,57) ne moremo neposredno primerjati z ostalimi rezultati, saj se ovojnina 10 od
ostalih ovojnin poleg sestave razlikuje še glede na proizvajalca, razmerja površine na
volumen ovojnine ter glede na tehnologijo izdelave, zaradi večplastnosti se od ostalih
ovojnin razlikuje predvsem po sestavi (HDPE, EVOH in lepilo). Povprečje vrednosti meritve
TOC raztopine vzorca iz ovojnine 10 je primerljiva vrednostim povprečja meritev TOC na
vseh ostalih ovojninah, iz česar bi lahko sklepali, da EVOH in lepilo nimata vpliva na
vrednosti TOC.
Za pripravo raztopin vzorcev iz ovojnin za vse meritve TOC smo uporabili prečiščeno vodo,
pri kateri se je že dnevna vrednost slepe kontrole razlikovala med posameznimi ovojninami,
kar kaže na dejstvo, da se je že sama kakovost prečiščene vode razlikovala glede na
posamezne dneve meritev. Zaradi različnih vrednosti dnevnih slepih kontrol za posamezne
ovojnine je zato bolj relevantno med seboj primerjati razliko vsake posamezne ovojnine,
torej razliko med slepo kontrolo vsake posamezne ovojnine in povprečno vrednostjo treh
paralelk vsake posamezne ovojnine. Za te primerjave je iz preglednice IX razvidno, da je
vrednost razlik med vsemi raztopinami vzorcev iz ovojnin minimalna, prav tako so tudi
odstotki RSD vrednosti vseh raztopin vzorcev iz ovojnin visoki, tako da iz vsega navedenega
lahko sklepamo, da so razlike v vrednosti meritev TOC med ovojninami zanemarljive.
Ključni podatek, ki smo ga dobili z meritvami TOC, je torej podatek o razliki med vrednostjo
povprečja treh paralelk posamezne ovojnine in vrednostjo posamezni ovojnini pripadajoče
slepe kontrole. Iz tega podatka je namreč razvidno, da so vse vrednosti razlik nižje od 8
mg/L, kar je v skladu z navedbo v specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, torej so vse
ovojnine glede na meritve TOC ustrezne.
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4.2.5 REZULTATI ANALIZE ELEMENTNIH NEČISTOT
Preskus elementnih nečistot smo opravili kljub temu, da slednji ni naveden med preskusi za
plastično ovojnino po USP 661.2. S tem preskusom smo želeli ugotoviti, ali se iz ovojnine
izločijo elementne nečistote, ki so prisotne v polimerih. Elementne nečistote namreč
predstavljajo veliko tveganje v smislu reaktivnosti in varnosti (23).
Za izvedbo analize elementnih nečistot smo pripravili raztopine vzorcev iz ovojnin 5, 9 in
10, saj se te ovojnine med seboj najbolj razlikujejo. In sicer ima ovojnina 5 največje razmerje
med površino in volumnom, ovojnina 9 je transparentna, ovojnina 10 je večplastna. Poleg
raztopin vzorcev iz ovojnin smo pripravili tudi eno slepo kontrolo. Analizo elementnih
nečistot so z aparaturo Agilent 7500 Series ICP-MS (ZDA) opravili na Kemijskem inštitutu
in nam v nadaljnjo obdelavo posredovali rezultate.
V preglednici X so podani rezultati izvedenih meritev elementnih nečistot raztopin vzorcev
iz ovojnin, iz katerih je razvidno, da se vrednosti pri preskušanih raztopinah vzorcev iz
ovojnin ne razlikujejo od vrednosti meritev elementnih nečistot pri slepi kontroli, iz
navedenega torej lahko sklepamo, da se v raztopine vzorcev iz ovojnin niso izločile
elementne nečistote.
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Preglednica X: Vrednosti elementnih nečistot raztopin vzorcev iz ovojnin in slepe kontrole.
Oznaka vzorca

Slepa kontrola

Ovojnina 5

Ovojnina 9

Ovojnina 10

< 7,5
< 200
< 50
< 0,3
<3
< 2,5
< 13
< 0,15
< 0,6
<1
< 13
< 0,45
< 2,4
<1
< 0,3
< 0,3
<0,3
< 0,3
< 0,06
< 18
< 2,7
< 21
< 0,3
< 0,3
< 0,3
<3
< 0,09
< 0,24
< 0,15

< 7,5
< 200
< 50
< 0,3
<3
< 2,5
< 13
< 0,15
< 0,6
<1
< 13
< 0,45
< 2,4
<1
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,06
< 18
< 2,7
< 21
< 0,3
< 0,3
< 0,3
<3
< 0,09
< 0,24
< 0,15

< 7,5
< 200
< 50
< 0,3
<3
< 2,5
< 13
< 0,15
< 0,6
<1
< 13
< 0,45
< 2,4
<1
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,06
< 18
< 2,7
< 21
< 0,3
< 0,3
< 0,3
<3
< 0,09
< 0,24
< 0,15

< 7,5
< 200
< 50
< 0,3
<3
< 2,5
< 13
< 0,15
< 0,6
<1
< 13
< 0,45
< 2,4
<1
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,06
< 18
< 2,7
< 21
< 0,3
< 0,3
< 0,3
<3
< 0,09
< 0,24
< 0,15

Določitev

Li
B
Al
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Se
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
Sn
Sb
Ba
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb

Rezultati so podani v mg/L.

Z medsebojno primerjavo preskušanih treh ovojnin smo ugotovili tudi, da so vse vrednosti
meritev posameznih elementnih nečistot enake oz. so vse vrednosti nižje od meje
kvantifikacije, torej se ovojnine med seboj ne razlikujejo glede vrednosti meritev elementnih
nečistot v raztopini vzorca iz ovojnine.
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5 SKLEP
Namen magistrskega dela je bil izvesti fizikalno-kemijsko preskušanje plastičnih ovojnin za
trdne farmacevtske oblike po USP 661.2. Preskušali smo 10 različnih ovojnin v treh
paralelkah. Preskušane ovojnine so izdelane iz HDPE, med seboj se razlikujejo glede na
razmerje površine na volumen, proizvajalca, tehnologijo izdelave, barvo in glede na različno
sestavo.
S preliminarnim preskušanjem na prečiščeni vodi smo ugotovili, da:


pri preskusu občutljivosti raztopine indikatorja metil rdečega pride do spremembe
barve indikatorja metil rdečega, torej je indikator metil rdeče dovolj občutljiv na
spremembo pH vrednosti;



je pri preskusu kislosti oz. bazičnosti na prečiščeni vodi po prvem dodatku (dodatek
raztopine fenolftaleina) raztopina ostala brezbarvna, po dodatku 0,01 M NaOH je
raztopina postala rožnata, po dodatku 0,01 M HCl in raztopine metil rdečega se je
raztopina ponovno obarvala rožnato, le da v nekoliko svetlejšem odtenku kot po
dodatku 0,01 M NaOH. Dobljene barve po vsakem posameznem dodatku ustrezajo
literaturnim virom in na podlagi mednarodne pantonske barvne lestvice ustrezajo
tudi specifikacijskemu predpisu v USP 661.2.

S fizikalno-kemijskem preskušanjem plastičnih ovojnin smo:


ugotovili, da so vse raztopine vzorcev iz ovojnin brezbarvne in bistre, kar ustreza
specifikacijskemu predpisu v USP 661.2, iz tega lahko sklepamo, da raztopine
vzorcev iz plastične ovojnine vsebujejo zanemarljive količine izvlečkov iz ovojnine;



s primerjavo povprečnih vrednosti absorbanc raztopin vzorcev iz ovojnin zaključili,
da ima na količino izvlečkov iz ovojnin največji vpliv razmerje površine na volumen
ovojnine, nekoliko manj na količino izvlečkov iz ovojnine vpliva barva ovojnine,
najmanj je količina izvlečkov iz ovojnine odvisna od proizvajalca ovojnin. Sklepali
bi lahko tudi, da ima tehnologija izdelave na količino izvlečkov iz ovojnine
zanemarljiv vpliv. Vse vrednosti absorbanc so pri raztopinah vzorcev iz vseh 10
ovojnin nižje od 0,2, torej vse ovojnine ustrezajo specifikacijskemu predpisu v USP
661.2;
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ugotovili, da so pri preskusu kislosti oz. bazičnosti vse raztopine vzorcev iz ovojnin
po dodatku fenolftaleina ostale brezbarvne, po dodatku 0,01 M NaOH so se vse
obarvale rožnato, po dodatku 0,01 M HCl in raztopine metil rdečega so se vse
raztopine vzorcev iz ovojnin ponovno obarvale rožnato, vendar je bil odtenek barve
nekoliko svetlejši od rožnate barve raztopine vzorcev iz ovojnin, katerim smo dodali
0,01 M NaOH. Ti rezultati so enaki kot pri preliminarnem preskušanju, torej lahko
sklepamo, da v raztopini vzorca iz ovojnine ni večje količine kislih oz. alkalnih
izvlečkov iz ovojnine, ki bi vplivala na spremembo pH vrednosti in barvo raztopine
vzorca iz ovojnin. Dobljene barve ustrezajo specifikacijskemu predpisu v USP 661.2;



pri meritvah TOC raztopin vzorcev iz vseh 10 ovojnin ugotovili, da so razlike med
vrednostjo povprečja treh paralelk raztopine vzorca iz posamezne ovojnine in
vrednostjo posamezne pripadajoče slepe kontrole nižje od 8 mg/L, kar je v skladu z
navedbo v specifikacijskem predpisu v USP 661.2;



ugotovili, da se vrednosti meritev pri preskusu elementih nečistot raztopin vzorcev
iz ovojnin ne razlikujejo od vrednosti meritev preskusa elementnih nečistot pri slepi
kontroli, iz česar lahko sklepamo, da se v raztopine vzorcev iz ovojnin niso izločile
elementne nečistote.

Na podlagi izvedenih preskusov na uporabljenih ovojninah lahko zaključimo, da vseh 10
preskušanih ovojnin ustreza specifikacijskim predpisom v USP 661.2 in so primerne za
uporabo.
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