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POVZETEK
V farmaciji narašča število slabo vodotopnih zdravilnih učinkovin (ZU) z nizko biološko
uporabnostjo po peroralni uporabi. Eden izmed pristopov za izboljšanje njihove biološke
uporabnosti je uporaba samo(mikro)emulgirajočih sistemov (S(M)ES), v katerih je ZU
raztopljena. SMES so zmesi lipidov, površinsko aktivnih snovi, koemulgatorjev, sotopil in
ZU v tekočem agregatnem stanju, ki ob stiku z vodnim medijem že ob rahlem stresanju
tvorijo mikroemulzije tipa olje v vodi. Zaradi številnih prednosti uporabe trdnih
farmacevtskih oblik pred tekočimi, se v zadnjem času intenzivno proučujejo metode za
pretvorbo tekočih SMES v trdno obliko.
V sklopu magistrske naloge smo v predhodno razvit SMES vključili slabo vodotopno ZU
karvedilol in ga s pomočjo tehnologije vrtinčnoslojnega granuliranja pretvorili v trdno
obliko. Pri tem smo preizkusili različne trdne nosilce, veziva in nastavitve procesnih
spremenljivk. Kot najprimernejši trdni nosilec se je izkazal Neusilin® US2, ki je omogočal
doseganje visokih izkoristkov procesa granuliranja in izdelavo granulatov z visoko
vsebnostjo karvedilola. Kot potencialno primerna se je izkazala tudi fizikalna zmes
Avicela® PH 101 in Aerosila® 200 v masnem razmerju 1 : 1, ki je omogočala izdelavo
granulatov s takojšnjim sproščanjem karvedilola, toda zaradi zelo majhne velikosti delcev
Aerosila® 200 smo na uporabljeni vrtinčnoslojni napravi dosegali nizke izkoristke procesa
granuliranja. Med optimizacijo sestave disperzije za granuliranje smo dokazali, da vsa
uporabljena veziva, ob ustreznih razmerjih med posameznimi sestavinami formulacije,
omogočajo izdelavo granulatov z ustreznimi proučevanimi lastnostmi. Vezivi PVP K90 in
Pharmacoat® 606 sta omogočali dober nadzor nad procesom granuliranja, medtem ko je
PVP K30 učinkovito inhibiral obarjanje karvedilola.
Izdelanim granulatom smo najprej določili pretočne lastnosti. Potrdili smo, da obstaja
mejna vrednost adsorpcije olj v/na posamezne nosilce, ki je ne smemo preseči, saj se v tem
primeru pretočne lastnosti granulatov bistveno poslabšajo. Uspešnost pretvorbe tekočega
SMES v trdno obliko z ohranjenimi samo(mikro)emulgirajočimi lastnostmi smo preverjali
z diferenčno dinamično kalorimetrijo, s katero smo potrdili odsotnost kristalinične oblike
karvedilola v testiranih granulatih in s fotonsko korelacijsko spektroskopijo, s katero smo
potrdili, da po redispergiranju iz izbranih granulatov spontano nastanejo (mikro)emulzije.
S preskusi sproščanja karvedilola iz izbranih granulatov smo tudi dokazali, da njegova
vgradnja v samomikroemulgirajoči granulat omogoča bistveno izboljšanje raztapljanja
karvedilola v primerjavi z njegovo kristalinično obliko.
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Rezultati vrednotenja izdelanih granulatov nakazujejo, da smo uspeli izdelati več
samomikroemulgirajočih granulatov, ki bi lahko bili primerni za nadaljnje polnjenje v
kapsule ali izdelavo tablet. Z uporabo izdelanih granulatov bi se biološka uporabnost
karvedilola, v primerjavi z uporabo kristalinične oblike, najverjetneje izboljšala; ne le
zaradi hitrega sproščanja, temveč tudi zaradi inhibicije metabolnih encimov in sekretornih
prenašalcev s sestavinami SMES.
Ključne besede: samomikroemulgirajoči sistem (SMES), samomikroemulgirajoči
granulat, vrtinčnoslojno granuliranje in karvedlol
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ABSTRACT
In pharmacy there has been an increase of active pharmaceutical ingredients (API) with
poor solubility and therefore low bioavailability after oral use. One of the approaches to
improve their bioavailability is the use of self-(micro)emulsifying systems (S(M)ES) in
which API is dissolved. SMES are mixtures of lipids, surfactants, co-surfactants,
co-solvents and API in liquid physical state. In contact with water media and only with a
gentle stirring microemulsion type oil-in-water is formed. Due to numerous advantages of
solid dosage forms before the liquid ones, methods to transform liquid SMES into a solid
form are currently being intensely studied.
Within this master thesis, carvedilol, API with low solubility, was incorporated into a
previously developed SMES and transformed into solid form by fluid bed granulation
process. Different solid carriers, binders and process related variables were tested. The
most appropriate solid carrier turned out to be Neusilin® US2 which enabled high
granulation process yield and the production of granulates with high content of carvedilol.
The physical mixture of Avicel® PH 101 and Aerosil® 200 in mass proportion 1 : 1 also
turned out to be potentially appropriate as it enabled the preparation of granulates with
immediate carvedilol release but because of very small size of Aerosil® 200 particles low
granulation process yield was achieved on fluid bed equipment. During optimization of
dispersion composition it was proven that the production of granulates with appropriate
studied properties can be produced by all used binders with appropriate ratio between
individual formulation components. PVP K90 and Pharmacoat® 606 binders enabled good
control over the granulation process while PVP K30 effectively inhibited carvedilol
precipitation.
First, flow properties were defined for produced granulates. It was confirmed that there is
some limit value of oil adsorption on carriers that should not be exceeded because
otherwise flow properties of granulates considerably worsen. Efficiency of transforming
liquid SMES into solid form with preserved self-(micro)emulsifying properties was tested
by differential scanning calorimetry which confirmed the absence of crystalline form of
carvedilol in tested granulates, and with photon correlation spectroscopy which confirmed
that after re-dispersion from selected granulates (micro)emulsions occur spontaneously.
With carvedilol dissolution tests it was proven that its incorporation into self(micro)emulsifying granulate enables considerable improvement of carvedilol dissolution
rate (and extent) in comparison with its crystalline form.
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The results of evaluation of produced granulates suggest that we managed to produce more
self-microemulsifying granulates which could be appropriate for further capsule filling or
tablet production. By using produced granulates, carvedilol bioavailability would most
probably improve in comparison with the use of its crystalline form not only due to rapid
dissolution but also due to inhibition of matabolic enzymes and efflux transport systems by
SMES components.

Key words: self-(micro)emulsifying system (SMES), self-microemulsifying granulate,
fluid bed granulation and carvedilol
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SEZNAM OKRAJŠAV
angl. – angleško
BCS – biofarmacevtski klasifikacijski sistem (angl.: Biopharmaceutics Classification System)
BU – biološka uporabnost
CI – Carrov indeks
DG – diglicerid
DZG – disperzija za granuliranje
DSC – diferenčna dinamična kalorimetrija (angl: Differential Scanning Calorimetry)
dv – dolgo-verižni
FO – farmacevtska oblika
GIT – gastrointestinalni trakt
HPMC – hidroksipropilmetil celuloza
HLB – hidrofilno-lipofilno ravnotežje (angl.: Hydrophilic-Lipophilic Balance)
HPLC – tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (angl: High Performance Liquid
Chromatography)
HR – Hausnerjevo razmerje
IPS – izguba pri sušenju
MG – monoglicerid
MK – maščobne kisline
o/v – olje v vodi
PAS – površinsko aktivna snov
PEG – polietilenglikol
PVP – polivinilpirolidon
PX – končni produkt granulacije izvedene v poskusu z zaporedno številko X
rpm – obrati na minuto
sdv – srednje dolgo-verižni
SEM – vrstična elektronska mikroskopija (angl.: Scanning Electron Microscopy)
SES – samoemulgirajoči sistem
SMES – samomikroemulgirajoči sistem
S-SMES – trden samomikroemulgirajoči sistem
T – temperatura
TG – triglicerid
ZU – zdravilna učinkovina
γ̇ – strižna hitrost
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1. UVOD
V zadnjem času je zaradi sodobnega načina odkrivanja zdravilnih učinkovin (ZU) število
slabo vodotopnih kandidatov za nove ZU močno naraslo. V primeru, da slabo vodotopna
ZU dobro prehaja biološke membrane, je raztapljanje omejujoč dejavnik za dosego
ustrezne biološke uporabnosti (BU). ZU z opisanimi lastnostmi uvrščamo v II. razred
biofarmacevtske klasifikacije (BCS) zdravil. Slabo vodotopne ZU, ki so tudi slabo
permeabilne, pa uvrščamo v IV. razred BCS, kar je razvidno iz preglednice I. Tako je
izboljšanje hitrosti raztapljanja slabo vodotopnih ZU postal pomemben izziv tekom razvoja
farmacevtskih izdelkov (1).
Na hitrost in obseg absorpcije ZU iz II. razreda BCS lahko močno vplivamo z razvojem
ustrezne formulacije. Znani so številni pristopi za doseganje ustrezne BU po peroralni
aplikaciji zdravila, ki vsebuje slabo vodotopno ZU:
- zmanjšanje velikosti delcev ZU, ki je v farmacevtsko obliko (FO) vgrajena v
kristaliničnem stanju;
- vgraditev ZU v amorfnem stanju, na primer v obliki trdne raztopine;
- uporaba na lipidih osnovanih sistemov, kjer je ZU v raztopljenem stanju (1);
- vgradnja v ciklodekstrine ali liposome;
- dodatek površinsko aktivnih snovi (PAS) (2).
Preglednica I: Razredi Biofarmacevtskega klasifikacijskega sistema (1).

I.
III.

1.1.

RAZRED: dobra topnost
dobra permeabilnost
RAZRED: dobra topnost
slaba permeabilnost

II.
IV.

RAZRED: slaba topnost
dobra permeabilnost
RAZRED: slaba topnost
slaba permeabilnost

NA LIPIDIH OSNOVANI SISTEMI

Eden izmed načinov, kako se izogniti nezadostnemu raztapljanju slabo vodotopne ZU v
gastrointestinalnem traktu (GIT), je vgraditev ZU v na lipidih osnovane sisteme. Pojem
»na lipidih osnovani sistemi« pokriva široko skupino sistemov, ki lahko vsebujejo
monogliceride (MG), digliceride (DG), trigliceride (TG), hidrofobne PAS, hidrofilne PAS
in sotopila. Glede na razmerja naštetih sestavin in s tem polarnost končne zmesi na lipidih
osnovane sisteme delimo na štiri razrede, kot je prikazano v preglednici II (1, 3).
Na lipidih osnovani sistemi s pomočjo različnih mehanizmov izboljšajo BU slabo
vodotopnih ZU. Z uporabo teh sistemov se lahko izognemo ali vsaj delno izognemo
1

počasnemu raztapljanju hidrofobnih ZU iz trdnih FO v GIT. V idealnem primeru na lipidih
osnovani sistemi ohranijo ZU v raztopljenem stanju tekom prehoda skozi GIT. Tako
raztapljanje ni več omejujoč dejavnik in ZU lahko preide biološke membrane. Pri uporabi
teh sistemov je zato potrebno posebno pozornost posvetiti možnosti obarjanja ZU v GIT,
saj se v tem primeru ZU v GIT počasneje raztaplja, kar vodi v počasnejšo in bolj variabilno
absorpcijo ZU (3). Naslednji mehanizem izboljšanja BU je spodbujanje prebave lipidov in
izločanje endogenih žolčnih soli ter fosfolipidov v lumen GIT. Žolčne soli in fosfolipidi
lahko bistveno pripomorejo k solubilizaciji lipidov in sočasno vnesene ZU. Poleg tega
lahko z izbiro ustrezne sestave na lipidih osnovanih sistemov povečamo obseg absorpcije
ZU skozi sluznico GIT ter vplivamo tudi na pot absorpcije ZU; slednjo lahko vodimo v
sistemski krvni obtok skozi limfni obtok, s čimer se izognemo metabolizmu prvega
prehoda skozi jetra (4). Mnoge PAS in nekateri lipidi izkazujejo tudi inhibitorno delovanje
na sekretorne prenašalce v steni GIT (npr. P-glikoprotein in MRP2) in metabolne encime
(npr. citokromi P450), kar lahko prav tako ugodno vpliva na povečanje BU peroralno
vnesenih ZU (5, 6).
Preglednica II: Klasifikacijski sistem na lipidih osnovanih sistemov s sestavo in značilnostmi
posameznih razredov (1, 3).

Razred
I

II
IIIA

IIIB

IV

Sestava

Značilnosti

Olja (MG, DG, TG): 100 %

Se ne dispergira, visoka varnost,
enostavnost,
nizka
sposobnost
raztapljanja ZU (razen v primeru
visoko lipofilnih ZU)
Olja (MG, DG, TG): 40-80 %
SES brez vodotopnih sestavin, po
Hidrofobne PAS (HLB < 12): 20-60 % dispergiranju tvori motno disperzijo
Olja (MG, DG, TG): 40-80 %
SES z vodotopnimi sestavinami, po
Hidrofilne PAS (HLB > 12): 20-40 % dispergiranju tvori motno ali skoraj
Hidrofilna sotopila: 0-40 %
bistro disperzijo
Olja (MG, DG, TG): < 20 %
SMES z vodotopnimi sestavinami in
Hidrofilne PAS (HLB > 12): 20-50 % nizko vsebnostjo olj, po dispergiranju
Hidrofilna sotopila: 20-50 %
tvori bistro disperzijo
Hidrofobne PAS (HLB < 12): 0-20 % Sestava temelji na PAS in sotopilih,
Hidrofilne PAS (HLB > 12): 30-80 % brez olj, dobra sposobnost raztapljanja
Hidrofilna sotopila: 0-50 %
mnogih ZU, po dispergiranju tvori
micelarno raztopino

HLB – hidrofilno-lipofilno ravnotežje, S(M)ES – samo(mikro)emulgirajoči sistem
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1.2.

SAMOMIKROEMULGIRAJOČI SISTEM (SMES)

Samomikroemulgirajoči sistemi (SMES) spadajo v razred IIIB na lipidih osnovanih
sistemov. Izkazali so se kot učinkovit pristop za izboljšanje in zmanjšanje variabilnosti BU
slabo vodotopnih in lipofilnih ZU. Po definiciji so SMES izotropne zmesi lipidov, PAS,
koemulgatorjev, sotopil in ZU, ki ob stiku z vodnim medijem že ob rahlem stresanju
(spontano) tvorijo mikroemulzije tipa olje v vodi (o/v). Za nastanek mikroemulzije po
peroralni aplikaciji FO zadostuje že mešanje, ki ga izzove peristaltično gibanja želodca (7).
Po redčenju SMES nastane bistra do rahlo opalescentna mikroemulzija z velikostjo kapljic
pod 100 oz. 50 nm, medtem ko samoemulgirajoče sisteme (SES) tvorijo na videz motne
emulzije z velikostjo kapljic med 100 in 300 nm (8).
1.2.1. SESTAVA SMES
Tekom razvoja SMES je potrebno posebno pozornost posvetiti njegovi sestavi, saj le
premišljen izbor sestavin omogoča optimalne terapevtske učinke. Na obseg in hitrost
absorpcije ZU iz SMES vplivajo parametri, ki določajo sposobnost samomikroemulgiranja:
koncentracija PAS, razmerje med oljno fazo in emulgatorsko zmesjo, polarnost
mikroemulzije, velikost kapljic in naboj. Poleg tega le specifične farmacevtske pomožne
snovi in njihove kombinacije omogočajo učinkovit proces samomikroemulgiranja (8). Že
na začetku razvoja je smiselno upoštevati tudi možnost interakcij med ZU in pomožno
snovjo, topnost ZU v posameznih pomožnih snoveh, agregatno stanje pri sobni temperaturi
(T), sposobnost mešanja izbranih snovi, prebavljivost, regulatorni status in kemijsko
stabilnost materialov (9).
Glavni delavniki, ki vplivajo na izbor sestavin SMES so:
- doseganje visoke solubilizacijske kapacitete za ZU;
- doseganje kratkega časa samomikroemulgiranja in majhne velikosti oljnih kapljic v
želodčni tekočini, kar poveča obseg absorpcije;
- čim manjša variabilnost velikosti kapljic nastale mikroemulzije oz. neodvisnost od
vrednosti pH in vsebnosti elektrolitov v vodnem mediju;
- čim boljša zaščita ZU pred razgradnjo/metabolizmom v fiziološkem mediju (10).


Lipidi

Oljna faza SMES ima pomemben vpliv na BU ZU po peroralni aplikaciji. Njena osnovna
naloga je raztapljanje hidrofobne ZU in s tem izboljšanje vsebnosti ZU v SMES ter
izboljšanje njene BU (8). Prisotnost lipidov v GIT stimulira izločanje žolčnih soli,
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fosfolipidov in holesterola, ki pripomorejo k povečanju solubilizacije ZU. Nekateri lipidi
vplivajo na absorpcijo ZU tudi tako, da zmanjšajo s P-glikoproteinom posredovan efluks
ZU in obseg predsistemskega metabolizma na nivoju enterocitov (10). Poleg tega lahko
lipidi v oljnih kapljicah zaščitijo ZU pred kemijsko in encimsko razgradnjo ter stimulirajo
tvorbo lipoproteinov, s čimer visoko lipofilnim ZU olajšajo vstop v limfni obtok (8).
Oljno fazo lahko sestavljajo rafinirana ali nerafinirana rastlinska olja, ki jih pretežno
tvorijo TG z nenasičenimi dolgo-verižnimi (dv) maščobnimi kislinami (MK) (11). Lipide,
katerih MK gradi od 14 do 20 ogljikovih atomov, uvrščamo med dv-TG. Prednosti uporabe
dv-TG so dobro raztapljanje nekaterih lipofilnih ZU in pogosto dobra solubilizacijska
kapaciteta tudi po dispergiranju sistema in vivo, varnost ter možnost izognitve
metabolizmu prvega prehoda skozi jetra. Porazdeljevanje MK in ZU med limfo in krvjo je
namreč odvisno od dolžine verig MK v TG, stopnje njihove nasičenosti in količine
vnesenega lipida. Dv-TG, ki vsebujejo nenasičene MK (npr. oleinsko kislino), se v največji
meri vgradijo v hilomikrone in vstopajo v limfni obtok. Od tam preidejo v sistemski krvni
obtok, ne da bi prešli jetra. Slabost dv-TG pa je oteženo samomikroemulgiranje v
primerjavi s srednje dolgo-verižnimi (sdv) TG, katerih MK vsebujejo od 6 do 12 ogljikovih
atomov. Ti se tako pogosto uporabljajo v oljnih fazah SMES, saj jih odlikujejo številne
prednosti pred dv-TG: odpornost na oksidacijo, boljša solubilizacijska kapaciteta
formulacije za ZU s srednjimi log P vrednostmi in olajšano samomikroemulgiranje. SdvTG se le v manjšem obsegu vgrajujejo v hilomikrone, zato se večinoma absorbirajo
direktno v centralni krvni obtok in so tako podvrženi metabolizmu prvega prehoda skozi
jetra (8, 9, 11, 12).
Univerzalno pravilo, kateri lipidi so najboljša izbira za pripravo oljne faze SMES, ne
obstaja. Od lastnosti ZU je odvisno ali bo BU višja v primeru uporabe sdv-TG ali
dv-TG (9). V splošnem pa velja, da uporaba sdv-TG in polsinteznih lipidov omogoča
učinkovito raztapljanje ZU in samomikroemulgiranje (10).


Površinsko aktivne snovi (emulgatorji in koemulgatorji)

PAS so amfifilne molekule, katerih glavna naloga je močno znižanje medfazne napetosti
med vodo in oljem, kar omogoča tvorbo (mikro)emulzije (9). PAS morajo izkazovati
dovolj lipofilen značaj za ustrezno ukrivljenost medfaznega filma in dovolj hidrofilnega za
hitro tvorbo oljnih kapljic po prehodu SMES v vodni medij. Poleg tega je pomembna
zadostna fluidnost in fleksibilnost emulgatorskega filma, ki obdaja oljne kapljice. Naloga
PAS je tudi izboljšanje BU vgrajene ZU s povečanjem njene topnosti in hitrosti
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raztapljanja ter z izboljšanjem prehajanja ZU skozi epitelij prebavnega trakta. PAS lahko
povečajo prehod bioloških membran tako, da porušijo strukturno urejenost lipidnega
dvosloja celičnih membran ali z vplivom na tesne stike. Nekatere PAS (npr. Kolliphor® in
Tween® 80) tudi inhibirajo P-glikoprotein in/ali citokrome P450 (10). Pri izbiri PAS je
odločujoč dejavnik varnost, ne glede na prednosti, ki jih ponuja posamezna PAS. To je tudi
razlog, da je le manjši nabor PAS primeren za peroralno uporabo (13).
Emulgatorska zmes običajno predstavlja 30-60 % SMES. PAS v teh koncentracijah tvorijo
in ohranjajo (mikro)emulzijo. Pomembna je določitev čim nižje še zadostne koncentracije
PAS, saj slednje v previsokih koncentracijah lahko dražijo GIT. Ugotovljeno je bilo, da so
neionske PAS varnejše od ionskih (10). Med prednostmi neionskih PAS so tudi njihova
neodvisnost od pH vrednosti in ionske moči ter nižja kritična micelarna koncentracija pri
enaki dolžini alkilne verige (9, 14). Kljub višji varnosti pa tudi neionske PAS lahko
povzročajo reverzibilne spremembe v permeabilnosti črevesne stene (8). Izkazalo se je, da
najučinkovitejše samomikroemulgiranje omogočajo PAS z relativno visokimi HLB
vrednostmi (HLB ≥ 12), ki se po literaturnih podatkih tudi najpogosteje uporabljajo (10).


Sotopila

Sotopila se vključujejo v SMES za izboljšanje topnosti hidrofobne ZU v vodnem mediju
ali hidrofilne PAS v lipidni podlagi. Pogosto uporabljena sotopila so etanol, propilenglikol
in polietilenglikol (PEG). Pri tem se je potrebno zavedati, da sotopila z nizko molekulsko
maso niso primerna za polnjenje v želatinske kapsule. Problematična je tudi uporaba
sotopil v previsokih koncentracijah, saj ta lahko vodi v obarjanje ZU zaradi
porazdeljevanja sotopila v vodno fazo med razredčevanjem sistema (9, 15).


Zdravilna učinkovina

Pred načrtovanjem SMES je potrebno poznati nekatere lastnosti ZU, da se oceni
primernost in smiselnost uporabe SMES kot dostavnega sistema. Na lipidih osnovani
sistemi po definiciji ohranjajo ZU v raztopljenem stanju med prehodom skozi GIT. Da je
to mogoče, mora biti ZU topna v lipidih. Ker v SMES običajno vsebnost ZU ni zelo
visoka, ta sistem ni primeren, kadar so potrebni zelo visoki odmerki ZU. Izjema so primeri,
kjer je ZU izredno dobro topna vsaj v eni sestavini SMES (npr. v lipidih). O razmerju
topnosti v posameznih komponentah mikroemulzije pa veliko pove porazdelitveni
koeficient ZU, ki je merilo intrinzične hidrofilnosti/lipofilnosti snovi. Po literaturnih
podatkih so za vgradnjo v SMES primerne predvsem ZU z log P višjim od 2. Pri izbiri
optimalne sestave SMES pa je nujno upoštevati tudi podatek o permeabilnosti ZU skozi
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biološke membrane, njenem predsistemskem metabolizmu in vezavi na sekretorne
prenašalce (14, 16).
Značilen del predformulacijskih raziskav v razvoju SMES je določanje topnosti ZU v vodi
in v vseh izbranih potencialnih sestavinah SMES, ki določajo vsebnost ZU v končnem
sistemu. Nato je potrebno ugotoviti, kako vključitev ZU vpliva na nastanek in stabilnost
mikroemulzije. Vpliv sestave na lipidih osnovanih sistemov (in vsebnosti ZU) na območje
nastanka mikroemulzije proučujemo z izdelavo faznih diagramov. Tekom razvoja
optimalne sestave SMES je torej potrebno upoštevati tudi vpliv ZU (14, 17, 18).

1.3.

TRDEN SAMOMIKROEMULGIRAJOČI SISTEM (S-SMES)

Lipidi, PAS in sotopila, ki se uporabljajo za pripravo SMES, so pri sobni T običajno v
tekočem agregatnem stanju. SMES so zato največkrat v obliki tekočih FO ali pa jih
polnimo v mehke želatinske kapsule. Tekoče FO za peroralno uporabo so manj priljubljene
od trdnih, saj je uživanje lahko neprijetno, odmerjanje pa oteženo in manj natančno. Poleg
tega tekoča oblika SMES lahko povzroča težave zaradi obarjanja ZU ali pomožnih snovi,
medtem ko je polnjenje SMES v mehke želatinske kapsule dodatno povezano še z visokimi
stroški proizvodnje. Upoštevati je potrebno tudi morebitno nezdružljivost nekaterih
sestavin SMES s sestavinami ovojnice kapsul. V zadnjem času se zato intenzivno
proučujejo metode za pretvorbo SMES v trden samomikroemulgirajoči sistem (angl.: solid
SMES: S-SMES). Na ta način prednosti SMES združimo s prednostmi trdnih FO, kot so
večja stabilnost, nižji stroški proizvodnje, možnost dobre medprocesne kontrole in s tem
doseganje ponovljivo ustrezne kakovosti farmacevtskega izdelka, možnost natančnega
odmerjanja ter večja komplianca bolnikov (19, 20).
S tehnološkega vidika S-SMES pomeni formulacijo s samomikroemulgirajočimi
lastnostmi. Pripravimo jih lahko s pomočjo različnih tehnologij (npr. z adsorpcijo na trdne
nosilce, z vrtinčnoslojnim granuliranjem, s sušenjem z razprševanjem, z granuliranjem s
talinami, z razprševanjem s strjevanjem, z iztiskanjem (talin) in krogličenjem, z
mikrokapsuliranjem ali s tehnologijo s superkritičnimi fliudi). Dobljen produkt (npr.
prahovi, nano- in mikrokapsule, pelete, suhe emulzije in suhe disperzije) lahko polnimo v
trde kapsule ali stisnemo v tablete. S-SMES imajo velikokrat nizko nasipno gostoto, zato
pogosto ne moremo napolniti celotnega odmerka ZU v eno trdo kapsulo. V primeru
ustrezne stisljivosti in kompaktibilnosti zmesi je v teh primerih primernejša FO tableta, saj
lahko v tableto stisnemo tudi 2-3 krat več prahov, kot ga sprejme ena kapsula (19, 20).
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1.3.1. METODE ZA PRETVORBO TEKOČEGA SMES V TRDNO OBLIKO
Prednosti uporabe S-SMES pred tekočimi SMES so vodile do razvoja številnih metod za
pretvorbo v trdno obliko. V nadaljevanju so predstavljene v literaturnih podatkih
najpogosteje opisane oz. uporabljene metode, z izjemo vrtinčnoslojnega granuliranja, ki
smo ga uporabili v našem raziskovalnem delu in je podrobneje predstavljen v posebnem
poglavju.


Polnjenje mehkih ali trdih kapsul s tekočim ali poltrdnim SMES

Polnjenje kapsul je najosnovnejša metoda pretvorbe SMES v trdno obliko. V kapsule se
polni SMES z ZU, ki ga je v primeru poltrdne konsistence potrebno predhodno segreti, da
se zniža viskoznost. Ko so kapsule napolnjene, jih je potrebno v primeru poltrdne
konsistence ohladiti na sobno T oz. v primeru tekoče konsistence zatesniti. Prednosti te
metode so enostavnost izdelave, primernost za nizko odmerne visoko potentne ZU in
možna visoka vsebnost ZU. Težave pa lahko predstavlja nekompatibilnost pomožnih snovi
z ovojnico kapsule, puščanje kapsul in izluževanje snovi iz ovojnice. Poleg tega je
postopek polnjenja kapsul počasnejši in dražji od tabletiranja ter zahteva posebno
opremo (11, 21, 22).


Adsorpcija na trdne nosilce

Adsorpcija na trdne nosilce je enostavna metoda, ki obsega le dodajanje tekočega SMES k
trdnemu nosilcu ob sočasnem mešanju. Med mešanjem se SMES adsorbira na nosilec. Ob
pravilnem izboru komponent ima produkt dobre pretočne lastnosti in ga lahko polnimo v
kapsule ali pa ga zmešamo z ustreznimi pomožnimi snovmi in izdelamo tablete. Prednosti
te metode so dobra enakomernost vsebnosti, možnost adsorpcije večje količine SMES (tudi
do 70 % (m/m)) in enostavnost ter nizki stroški izvedbe. Slabost lahko predstavlja nizka
vsebnost ZU v zmesi za tabletiranje (11, 23). S številnimi raziskavami so dokazali, da se
ob adsorpciji SMES z ZU na trdne nosilce ohranijo prednosti uporabe tekočega SMES in
da ima produkt lahko ustrezne pretočne lastnosti. Pri čemer izbor trdnega nosilca
pomembno vpliva na lastnosti S-SMES (24, 25, 26, 27).


Sušenje z razprševanjem

Proces sušenja z razprševanjem se začne z raztapljanjem ZU v SMES. Ko je ZU
raztopljena, dodamo trdne nosilce in izbrano topilo (vodo ali organsko topilo). Pripravljeno
tekočo disperzijo s pomočjo šobe razpršimo v drobne kapljice. V sušilni komori pridejo
kapljice v stik s segretim sušilnim plinom, ki omogoči izhlapevanje topila. Zaradi velike
stične površine med kapljicami in plinom je sušenje hitro. Tekom preleta sušilne komore iz
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kapljic nastanejo majhni trdni delci. Preveliki se zbirajo na dnu komore, preostali pa
potujejo naprej do ciklona/vrečastih filtrov. Tam se tudi najmanjši delci ločijo od sušilnega
plina. Z izbiro ustreznih pogojev (npr. T in pretok sušilnega plina, hitrost črpanja tekoče
disperzije ter hitrost stisnjenega zraka na šobi) lahko vplivamo na lastnosti produkta, da je
le-ta primeren za polnjenje kapsul ali izdelavo tablet (11, 28).
Čerpnjak in sodelavci so primerjali različne metode pretvorbe tekočega SMES v trdno
obliko (adsorpcija na trdne nosilce, sušenje z razprševanjem, visokostrižno granuliranje in
vrtinčnoslojno granuliranje). Sušenje z razprševanjem se je izkazalo za najustreznejšo
metodo, saj je produkt izkazoval najboljše samomikroemulgiajoče lastnosti. Poleg tega so
dokazali, da imajo procesni parametri lahko pomemben vpliv na samomikroemulgirajoče
lastnosti produkta (29).


Iztiskanje in krogličenje

Proces iztiskanja in krogličenja se v farmacevtski industriji pogosto uporablja za izdelavo
pelet. Če želimo izdelati samomikroemulgirajoče pelete se proces začne z mešanjem
prahov (trdni nosilci in druge pomožne snovi) in SMES. Sledi dodatek (vodne) raztopine
veziva in nastanek plastične mase. Slednjo nato iztisnemo skozi luknjičasto matrico ter
izvedemo krogličenje (do nastanka kroglic enakomernih velikosti), sušenje in sejanje.
Glede na literaturne podatke vsebnost vode v plastični masi vpliva na čas razpadnosti
nastalih pelet; v primeru uporabe SMES velja, da višja kot je vsebnost vode, daljši je čas
razpadnosti samomikroemulgirajočih pelet (30, 31).


Granuliranje s talinami

Granuliranje s talinami je proces pri katerem aglomeracija poteče ob dodajanju staljenega
ali zmehčanega veziva. Kot vezivo se lahko uporabijo lipidni sistemi, ki se talijo pri
relativno nizkih T, ali polimeri z relativno nizko T tališča. Pri granuliranju s talinami se
topila ne uporablja, zato faza sušenja ni potrebna, kar je glavna prednost pred vlažnim
granuliranjem. Prednost predstavljata tudi enostavnost procesa in možnost doseganja
visoke vsebnosti ZU v končni formulaciji. Na sam proces granulacije v visokostrižnem
granulatorju pomembno vplivajo hitrost vrtenja mešala, čas mešanja, velikost delcev
veziva in viskoznost veziva med procesom granulacije (7, 11).
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1.3.2. TRDNI NOSILCI ZA PRIPRAVO S-SMES
Trdne nosilce, ki se uporabljajo za pretvorbo tekočih SMES v trdno obliko, delimo na
nevodotopne (visokoporozne) nosilce na osnovi SiO2 in na vodotopne nosilce na osnovi
polisaharidov, polimerov, aminokislin in (poli)peptidov (21).


Trdni nosilci na osnovi SiO2

Biokompatibilni in inertni trdni nosilci na osnovi SiO2 se najpogosteje uporabljajo za
izdelavo S-SMES. V to skupino sodi širši nabor nosilcev, ki se razlikujejo glede na
velikost delcev, poroznost, premer por, specifično površino in kapaciteto adsorpcije
lipidov. Izbrani trdni nosilci na osnovi SiO2 s pripadajočimi fizikalnimi lastnostmi so
zbrani v preglednici III. Ko pridejo neporozni nosilci v stik s SMES se slednji adsorbira na
njihovo površino, medtem ko ob uporabi poroznih nosilcev poteče tudi absorpcija SMES v
notranjost por. Zaradi boljše preglednosti bomo v nadaljevanju ne glede na lastnosti
nosilca uporabljali izraz adsorpcija. Nekateri adsorbenti z relativno veliko specifično
površino (nad 200 m2/g) lahko adsorbirajo tudi večje količine lipidov od dvakratnika svoje
teže. Pomembno je, da se pri tem ohranijo ustrezne pretočne lastnosti in stisljivost, da je
produkt možno polniti v kapsule ali izdelati tablete. Glede na raziskave izkazuje najboljše
lastnosti za nadaljnjo tabletiranje Neusilin® US2, ki po mešanju z lipidi/PAS v masnem
razmerju 1 : 1 ohrani dobre pretočne lastnosti, stisljivost in kompaktibilnost. Neusilin je
sintetični magnezijev aluminometasilikat v amorfnem stanju. Zaradi njegove visoko
porozne strukture lipidi in PAS pretežno penetrirajo v pore in pustijo površino delcev
prosto. Tako se ohranijo dobre pretočne lastnosti in med procesom tabletiranja lipidi ne
ovirajo vzpostavitve povezav med posameznimi delci Neusilina® US2. Poleg prisotnosti
lipidov na površinah delcev ima na sposobnost tabletiranja pomemben vpliv tudi kemijska
sestava. Nosilcev, ki vsebujejo 98-100 % SiO2 (npr. Aerosil® 200), ni možno tabletirati niti
v odsotnosti lipidov. Medtem ko nosilci, ki vsebujejo le 32-57 % SiO2 (npr. Neusilin® US2
in Neusilin® UFL2), izkazujejo ustrezno trdnost kompakta po tabletiranju. Na uspešnost
tabletiranja po adsorpciji lipidov vpliva tudi velikost delcev. Večji porozni delci (npr.
Neusilin® US2) imajo daljše pore, zato lahko vežejo oz. adsorbirajo lipide globlje v svojo
porozno strukturo in jih tako zadržijo v notranjosti por tudi tekom tabletiranja. Nasprotno
se iz manjših delcev (npr. Neusilin® UFL2) tekom tabletiranja iztisne več lipidov na
njihovo površino. Neporozni delci (npr. Aerosil® 200) pa lipide adsorbirajo na površino,
kar onemogoči vzpostavitev povezav med delci tekom tabletiranja (21, 32, 33).
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Penetriranje lipidov globoko v pore poroznih nosilcev je s tehnološkega vidika zaželeno,
med sproščanjem ZU pa lahko vodi do težav. V številnih raziskavah je ZU tekom preskusa
sproščanja ostala ujeta v notranjosti por in se ni popolnoma sprostila iz Neusilina® US2.
Zaradi premera por manjšega od premera kapljic po dispergiranju je možno, da
samomikroemulgiranje zaradi prostorske oviranosti ne more poteči znotraj por. To delno
lahko rešimo s povečanjem koncentracije PAS v SMES, saj te izboljšajo prodiranje vode v
pore. Do nepopolne desorpcije ZU lahko pride tudi, če SMES z ZU ob stiku z vodnim
medijem tvori strukture z višjo viskoznostjo (tekoči kristali, lamelarne faze), ki zamašijo
izhod iz por, v katerih ZU ostane ujeta. Poleg tega čas skladiščenja lahko pomembno
vpliva na obseg sproščanja ZU. Predvsem SMES z nižjo viskoznostjo lahko s časom
prodirajo vse globlje v pore in tako nepopolno desorpcijo ZU opazimo šele po določenem
času shranjevanja S-SMES (33).
Preglednica III: Fizikalne lastnosti izbranih trdnih nosilcev na osnovi SiO2 (21, 32).

Trdni nosilci
Aerosil® 200 (SiO2)
Syloid® 244 FP (SiO2)
Neusilin® US2
(Al2O3·MgO·1,7SiO2·×H2O)

Povprečna
velikost
delcev [µm]
0,012
2,5-5,5
44-177

Povprečen
premer por
[nm]
neporozen
16-20
5-6

Specifična
površina
[m2/g]
200 ± 25
320 ± 10
300

Kapaciteta
adsorpcije
olj [g/100 g]
255*
380 ± 50
305 ± 35

* mL / 100 g



Trdni nosilci na osnovi polisaharidov

Pomožne snovi na osnovi polisaharidov (npr. manitol, laktoza in ciklodekstrini) se v
farmacevtski industriji pogosto uporabljajo kot sladila, obloge, polnila, veziva in kot snovi
za povečanje viskoznosti. Pri načrtovanju FO s tovrstnimi nosilci je potrebno upoštevati
njihove higroskopne lastnosti in možnost pretvorbe v amorfno stanje tekom tehnoloških
postopkov, kot sta sušenje z razprševanjem in liofilizacija. Amorfno stanje teži k pretvorbi
v nižje energetsko kristalinično stanje, kar lahko spremeni lastnosti produkta (21).


Trdni nosilci na osnovi polimerov

Polimeri se pri izdelavi SMES in S-SMES uporabljajo kot koemulgatorji, trdni nosilci ter
kot inhibitorji obarjanja ZU. Primeri polimerov, ki sodijo v to skupino, so
hidroksipropilmetil

celuloza

(HPMC),

polivinilpirolidon

(PVP)

in

poloksameri

(Kolliphor®). Večina polimernih nosilcev je higroskopnih in v višjih koncentracijah tvori
visoko viskozne vodne raztopine. Visoko higroskopne pomožne snovi niso primerne za na
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vlago občutljive ZU. Visoka viskoznost raztopin pa lahko povzroči tudi mašenje šobe
tekom različnih tehnoloških postopkov, kar je potrebno upoštevati že v fazi načrtovanja
FO (21).


Trdni nosilci na osnovi aminokislin in (poli)peptidov

Uporabljajo se predvsem vodotopni peptidni nosilci, ki izkazujejo amfifilno naravo in
združujejo tako vlogo koemulgatorja kot tudi trdnega nosilca. Zaradi slabe stisljivosti se ti
nosilci (npr. želatina in aminokislina glicin) redko uporabljajo za pretvorbo SMES v trdno
obliko. Želatina se uporablja predvsem za izdelavo mehkih in trdih kapsul, ki jih lahko
polnimo s SMES. V zadnjih letih pa se proučuje tudi kot nosilec v procesu
mikrokapsuliranja SMES (21).

1.4.

VRTINČNOSLOJNO GRANULIRANJE

Vrtinčenje ali potekočinjenje (angl. fluidization) trdnih delcev je postopek, med katerim se
trdni delci v stiku z zrakom obnašajo podobno kot tekočine. Tok navzgor usmerjenega
zraka delce suspendira in omogoči, da se le-ti hitro gibljejo ter so le malo časa v stiku drug
z drugim. Med procesom vrtinčnoslojnega granuliranja se granulacijsko tekočino razpršuje
na zvrtinčeno plast delcev, kar vodi do povezovanja delcev in s tem nastanka aglomeratov.
Granuliranje lahko definiramo kot proces povečevanja velikosti, pri katerem se manjši
delci povežejo v aglomerate, znotraj katerih lahko še vedno identificiramo delce vhodnih
materialov (34). Granulati izdelani s pomočjo tehnologije vrtinčnoslojnega granuliranja
imajo porozno strukturo, nizko nasipno gostoto in se običajno hitreje raztapljajo kot
granulati pripravljeni v hitrovrtečem granulatorju. Granuliranje se običajno izvaja z
namenom izboljšanja pretočnih lastnosti prahov, izboljšanja kompaktibilnosti tabletne
zmesi, zmanjšanja prašenja prahov, olajšanja njihovega dispergiranja in izboljšanja
homogenosti zmesi. V primeru granuliranja s SMES pa je prvotni namen pretvorba
tekočega SMES v trdno obliko (35).
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1.4.1. PROCESNA OPREMA
Značilna procesna oprema in njeni posamezni deli, ki omogočajo izvedbo vrtinčnoslojnega
tehnološkega procesa, je predstavljena na sliki 1.
1. Nadzorna plošča
2. Enota za pripravo zraka
3. Distribucijska plošča
4. Procesna komora
5. Peristaltična črpalka
6. Šoba za razprševanje
7. Ekspanzijski del komore
8. Vrečasti filtri
9. Sistem končnih filtrov
10. Turbina
Slika 1: Procesna oprema za vrtinčnoslojno granuliranje (36).
(1)

Nadzorna plošča

omogoča vodenje procesa in spremljanje kritičnih procesnih

parametrov. Medij za vrtinčenje je običajno okoliški zrak, ki najprej potuje skozi enoto za
pripravo zraka

(2)

, kjer se prefiltrira, razvlaži in segreje. Zrak nato potuje skozi

distribucijsko ploščo

(3)

v procesno komoro

(4)

. Na voljo so različne vrste distribucijskih

plošč in procesnih komor, tako da se za vsak proces lahko izbere najprimernejše. Vlažno
granuliranje se najpogosteje izvaja v komori z razprševanjem od zgoraj (angl.: top spray) z
visoko lego šobe za razprševanje (6). V tej vrsti procesne komore se granulacijsko tekočino
razpršuje od zgoraj navzdol, torej v nasprotni smeri toka zraka in delcev. Do šobe se
granulacijsko tekočino dovaja preko cevi s pomočjo peristaltične črpalke

(5)

. Običajno

uporabljamo dvokanalne šobe za razprševanje, pri katerih komprimiran zrak (potuje skozi
zunanjo šobo) razprši granulacijsko tekočino (črpamo jo skozi notranjo šobo) v drobne
kapljice. Ta vrsta šob omogoča tako nadzor nad velikostjo razpršenih kapljic granulacijske
tekočine kot tudi uravnavanje širine curka razpršenih kapljic. Delci se med procesom
granulacije gibljejo navzgor skupaj s tokom zraka skozi področje razprševanja
granulacijske tekočine. V ekspanzijskem delu komore

(7)

se zmanjša hitrost zraka in

posledično tudi delcev, kar vodi v padanje in vračanje proti dnu komore. Manjši delci
lahko s tokom zraka potujejo vse do vrečastih filtrov

(8)

. Ti filtri se periodično stresajo in

vračajo manjše delce nazaj v proces. Tok zraka nadaljuje pot skozi še en sistem filtrov (9) in
do turbine (10), ki vleče zrak ter tako omogoča vzpostavitev podtlaka v sistemu (34, 36).
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1.4.2. VLAŽNO GRANULIRANJE
Povezovanje trdnih delcev med procesom
vlažnega granuliranja lahko opišemo s
procesi, ki so prikazani na sliki 2. V fazi
močenja

in

nukleacije

granulacijska

tekočina omoči delce v gibanju in se
razprostre po njihovi površini. Med trki
omočenih delcev se tvorijo tekočinski
mostički in tako nastanejo primarna jedra,
ki so sestavljena iz majhnega števila
delcev, rahla in porozna. S trki se Slika 2: Ključni
primarna jedra utrjujejo, poveča se granuliranjem (37).

procesi

med

vlažnim

granularna gostota, zrak in granulacijska tekočina pa se iztisneta na površino delcev. Sledi
faza utrjevanja in koalescence, v kateri poteka povezovanje primarnih jeder (36, 37).
Sočasno poteka tudi faza obrabe in drobljenja, saj se že nastali aglomerati zaradi hitrega
gibanja in medsebojnih trkov tudi drobijo. Kontrolirano aglomeriranje lahko dosežemo le,
če so koalescenca ter obraba in drobljenje v ustreznem ravnotežju (34).
Tvorba tekočinskih mostičkov je ključnega pomena za nastanek aglomeratov med vlažnim
granuliranjem. Vzpostavitev tekočinskih mostičkov ni samoumevna, temveč je odvisna od
lastnosti granulacijske tekočine in od procesnih parametrov. Med trkom dveh omočenih
delcev se sila udarca, ki je posledica kinetične energije, izgubi zaradi razpršitve energije, ki
je posledica tvorbe kohezijskih sil med delci, razprostiranja granulacijske tekočine,
kapilarnih sil in sile površinske napetosti tekočine za granuliranje. Če je seštevek sile
udarca in sile elastičnega odboja manjši od seštevka disipacijskih sil, se bosta delca po trku
povezala s tekočinskim mostičkom (38). Moč tekočinskega mostička poveča višja
površinska napetost granulacijske tekočine, ki okrepi kapilarne sile, te pa vlečejo delca
skupaj, vendar pa površinska napetost ne sme biti previsoka, saj bi se tako zmanjšalo
močenje delcev. Dobro močenje omogoča razprostiranje granulacijske tekočine po površini
delcev in ga lahko izboljšamo z dodatkom PAS ter ustrezno izbiro veziva. Vzpostavitev
tekočinskih mostičkov olajša tudi zadostna viskoznost granulacijske tekočine, ki lahko
prepreči elastični odboj med omočenimi delci (37).
Med gibanjem delcev v vrtinčnoslojni procesni komori hitro in učinkovito poteka proces
sušenja. Stična površina med delci in sušilnim medijem (ogretim zrakom) je velika, zato
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voda (ali drugo topilo) hitro izhlapeva. Tako se tekočinski mostički pretvorijo v snovne
mostičke, običajno kot posledica trdenja polimera (34). Poleg tekočinskih in snovnih
mostičkov so za povezovanje delcev pomembne tudi molekularne in elektrostatske
interakcije ter adhezija in kohezija zaradi adsorpcije visoko viskoznega veziva (38).
1.4.3. SPREMENLJIVKE VRTINČNOSLOJNEGA GRANULIRANJA
Na proces vrtinčnoslojnega granuliranja in na lastnosti končnega produkta pomembno
vplivajo spremenljivke povezane z uporabljenimi materiali, procesne spremenljivke in
vrsta uporabljene procesne opreme (34). Z ustreznim upravljanjem le-teh nam tehnologija
z vrtinčenjem v isti komori omogoča tako izvedbo procesa granulacije kot tudi oblaganja.
Povečevanje delcev s procesom oblaganja je možno, če se omočen delec v zadostni meri
posuši preden trči v sosednji delec in ne pride do tvorbe medsebojnih povezav. Tvorbo
tekočinskih mostičkov lahko preprečimo s hitrim sušenjem in intenzivnim vrtinčenjem, kar
dosežemo z ustreznimi procesnimi parametri (npr. višja T in višji pretok vhodnega zraka).
Poleg tega proces lahko vodimo v smeri oblaganja delcev z ustrezno izbiro materialov. Na
primer PAS izboljšajo močenje, olajšajo razprostiranje granulacijske tekočine po površini
delcev in tako povečajo možnost, da bo namesto aglomeracije potekalo oblaganje
delcev (39).


Procesne spremenljivke

Vpliv izbranih procesnih spremenljivk na proces granuliranja in na lastnosti produkta je
opisan v preglednici IV. Opisan vpliv spremenljivk velja ob predpostavki, da ostale
spremenljivke ostanejo nespremenjene. Za ustrezno vodenje procesa je potrebno tudi
razumevanje medsebojne odvisnosti navedenih procesnih spremenljivk (34).


Vpliv uporabljenih materialov

Tudi vhodni materiali lahko ključno vplivajo na proces in končen produkt. Trdni delci, ki
jih uporabljamo pri vrtinčnoslojnem granuliranju, imajo v idealnem primeru relativno
nizko gostoto, majhen premer, ozko porazdelitev velikosti, sferično obliko in so nizko
kohezivni. Poleg tega je pomembno, da jih granulacijska tekočina dobro moči, kar
povezujemo s stičnim kotom nižjim od 90°. Kohezivnost delcev in statični naboj lahko
ovirata proces potekočinjenja in kroženja delcev znotraj naprave (34, 37). Če delcev ni
mogoče učinkovito suspendirati v toku zraka, jih ne moremo uporabiti za namen
vrtinčnoslojnega granuliranja (40). V procesu granulacije se lahko uporablja mnogo
različnih vrst veziv. Poleg vrste veziva na lastnosti granulata vplivata tudi vsebnost veziva
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v granulatu in koncentracija veziva v granulacijski tekočini. Različne vrste veziv imajo
različno izraženo moč povezovanja delcev in tvorijo različno viskozne disperzije. Nižje
viskozne granulacijske tekočine se ob nespremenjenih procesnih parametrih razpršijo v
manjše kapljice (kot visoko viskozne granulacijske tekočine), kar povzroči nastanek
manjših aglomeratov. Poleg končne velikosti aglomeratov, izbira veziva vpliva tudi na
krušljivost, nasipno gostoto, poroznost, porazdelitev velikosti in pretočne lastnosti
aglomeratov (34).
Preglednica IV: Procesne spremenljivke ter njihov vpliv na proces granuliranja in na
lastnosti produkta (34).

Procesne spremenljivke
T vstopnega zraka
Vlažnost vstopnega zraka
Pretok zraka za vrtinčenje
Hitrost dovajanja granulacijske
tekočine
Tlak razprševanja
Višina oz. lega šobe za
razprševanje
Premer odprtine na šobi

Vpliv povečanja procesnih spremenljivk na proces
granuliranja in na lastnosti produkta
Hitrejše sušenje, manjši in bolj krušljivi aglomerati z
nižjo granularno gostoto, možna nestabilnost
temperaturno občutljivih komponent
Počasnejše sušenje, večji aglomerati
Hitrejše sušenje, bolj izrazito drobljenje, manjši
aglomerati, več materiala se ujame na vrečaste filtre
Raztopina veziva se ne bo posušila preden omoči delce,
večje kapljice, večji aglomerati. Če je previsoka hitrost
dovajanja granulacijske tekočine, lahko privede do
nekontrolirane rasti aglomeratov.
Manjše kapljice, manjši aglomerati
Previsoka lega: raztopina veziva se posuši preden
omoči delce, manjši aglomerati, daljši čas granuliranja.
Prenizka lega: preveč omočeni delci, večji aglomerati z
nižjo poroznostjo.
Večje kapljice, večji aglomerati
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2. NAMEN DELA
Glavni namen magistrske naloge je ovrednotiti uporabnost tehnologije vrtinčnoslojnega
granuliranja za pretvorbo tekočega SMES v trdno obliko. Proces bomo optimizirali z
vidika procesnih parametrov granuliranja, sestave disperzije za granuliranje in uporabe
različnih trdnih nosilcev.
Za izdelavo samomikroemulgirajočih granulatov bomo uporabili vrtinčnoslojno procesno
komoro in dvokanalno šobo, ki omogoča razprševanje od zgoraj. Disperzije za granuliranje
bodo vsebovale SMES (z ali brez modelne ZU), vezivo in prečiščeno vodo. Sestavo
disperzije za granuliranje in procesne parametre granuliranja bomo spreminjali glede na
želene lastnosti končnega produkta.
Izdelanim granulatom bomo določili vsebnost ZU, pretočne lastnosti, sposobnost
samo(mikro)emulgiranja (z merjenjem časa redispergiranja in velikosti kapljic nastale
(mikro)emulzije) in profil sproščanja vgrajene ZU. Izvedli bomo tudi morfološko analizo
delcev s pomočjo vrstične elektronske mikroskopije in preverili odsotnost ZU v
kristaliničnem stanju z diferenčno dinamično kalorimetrijo.
Hipoteze, ki jih želimo potrditi ali ovreči:
1. Vrtinčnoslojno granuliranje je primerna metoda za pretvorbo tekočega SMES v
trdno obliko, pri čemer lahko dosežemo razmerje mas med SMES z ZU in nosilcem
v granulatu 1 : 1 oz. 2 : 1.
2. Na lastnosti končnega produkta pomembno vplivajo nastavitve procesnih in
konstrukcijskih spremenljivk vrtinčnoslojnega granuliranja, kot so tlak zraka za
razprševanje disperzije, hitrost dovajanja disperzije za granuliranje, temperatura
produkta in višina šobe za razprševanje.
3. Sestava disperzije za granuliranje in vrsta trdega nosilca pomembno vplivata na
lastnosti končnega produkta.
4. Bolj porozni nosilci (Neusilin® US2, Syloid® 244 FP, Syloid® XDP 3050)
omogočajo vgradnjo večjega deleža SMES kot manj porozni (Avicel® PH 101) oz.
neporozni (Aerosil® 200) nosilci.
5. Vezivo z večjo molekulsko maso in nižjo viskoznostjo v raztopini (PVP K90)
omogoča izdelavo granulata z boljšimi proučevanimi lastnostmi kot vezivo z
manjšo molekulsko maso (in nizko viskoznostjo v raztopini) (PVP K30) oz. višjo
viskoznostjo v raztopini (Pharmacoat® 606).
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6. Pretočne lastnosti granulata so obratno sorazmerne z razmerjem mas med SMES z
ZU in nosilcem v granulatu.
7. ZU je v izdelanih granulatih molekularno dispergirana ali v amofrnem stanju.
8. Granulati

z

višjo

vsebnostjo

SMES

izkazujejo

boljšo

sposobnost

samomikroemulgiranja.
9. Izdelani granulati izkazujejo bistveno večji obseg in hitrejše raztapljanje ZU kot
ZU v praškasti obliki.
10. SMES z ZU se z manj oz. neporoznih nosilcev desorbira v večjem obsegu kot z
bolj poroznih nosilcev.
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3. MATERIALI IN METODE
3.1.

MATERIALI

3.1.1. ZDRAVILNA UČINKOVINA
Karvedilol (Krka, d.d., Slovenija)
OSNOVNI PODATKI:
-

Strukturna formula (41):

-

Molekulska formula: C24H26N2O4 (42)

-

Molekulska masa: 406,5 g/mol (42)

-

T tališča: 114-115 °C (odvisna od

-

Videz: Bel ali skoraj bel kristaliničen
prah (42).

-

Topnost: Praktično netopen v vodi in

polimorfne modifikacije) (43)

razredčenih kislinah. Slabo topen v

-

Log P: 3,8 (44)

alkoholih (42). Izkazuje za šibko bazo

-

Razred BCS: II (44)

značilen

-

pKa: 7,8 (44)

raztapljanja (44).

od

pH

odvisen

profil

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI:
ZU karvedilol se uporablja za zdravljenje esencialne hipertenzije, kronične stabilne angine
pektoris in kroničnega srčnega popuščanja. Spada v farmakoterapevtsko skupino
antagonistov adrenergičnih receptorjev α1 in β. Adrenergične receptorje α1 zavira
selektivno, adrenergične receptorje β pa neselektivno. Poleg vazodilatacijskih učinkov ima
tudi antioksidativne in antiproliferativne lastnosti. Karvedilol je racemat dveh
stereoizomerov, ki se razlikujeta tako po učinku kot tudi po presnovi. Po zaužitju se
karvedilol hitro in skoraj v celoti absorbira, vendar je njegova celokupna biološka
uporabnost le približno 25 %, saj se zelo hitro presnavlja že pri prvem prehodu skozi jetra
(predvsem s pomočjo jetrnih encimov CYP2D6 in CYP2C9). Pri tem nastanejo tudi trije
aktivni presnovki, ki zavirajo adrenergične receptorje β. Karvedilol je tako substrat kot tudi
zaviralec P-glikoproteina. Tako se BU karvedilola lahko spremeni ob sočasnem uživanju
induktorjev ali zaviralcev P-glikoproteina, CYP2D6, CYP2C9 ali nekaterih drugih
encimov naddružine CYP450. Hrana na njegovo biološko uporabnost ne vpliva, podaljša
pa čas za dosego najvišje plazemske koncentracije. Ker je karvedilol zelo lipofilna spojina,
se skoraj v celoti veže na plazemske beljakovine. Povprečni eliminacijski razpolovni čas
karvedilola je med 6 in 10 ur (45, 46).
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3.1.2. SESTAVINE TEKOČEGA SMES
Capmul® MCM EP (Abitec Corporation, ZDA) je kemijsko zmes MG in DG kaprilne in
kaprinske kisline. Pri sobni T je v obliki brezbarvne do rahlo rumene oljne tekočine ali
poltrdne snovi s HLB vrednostjo med 5 in 6. V farmaciji se uporablja z namenom
izboljšanja BU ZU in povečanja obsega penetracije pri dermalni aplikaciji, za izboljšanje
topnosti slabo vodotopnih ZU, kot (ko)emulgator in vehikel. Capmul® MCM EP v vodi ni
topen, v oljih pa se raztaplja pri povišani T. Splošno je sprejet kot varen (47, 48).
Ricinusovo olje, rafinirano (Ph.Eur: 7.6, Caesar & Loretz GmbH, Nemčija) je zmes TG
ricinoleinske (87 %), oleinske (7 %), linolne (3 %), palmitinske (2 %) in stearinske (1 %)
kisline. Na videz je bistra, skoraj brezbarvna do bledo rumena in viskozna tekočina. V
farmaciji se uporablja kot emolient, topilo ali oljni vehikel v kremah, mazilih,
intramuskularnih injekcijah, očesnih emulzijah in v peroralnih FO. Ricinusovo olje je
dobro topno v etanolu, v vodi in tekočem parafinu pa se ne raztaplja. Sprejeto je kot varna
pomožna snov, ki lahko povzroči blago draženje kože in oči. Ob zaužitju velikih količin,
pa povzroča slabost, bruhanje in močno diarejo (49, 50).
Kolliphor® RH40 (Sigma Aldrich, ZDA) ali polioksil-40-hidrogenirano ricinusovo olje je
neionska PAS s HLB vrednostjo 14-16. Pridobiva se z reakcijo med hidrogeniranim
ricinusovim oljem in etilenoksidom v molskem razmerju 1 : 40. Nastala zmes hidrofilnih in
hidrofobnih

komponent

v

največjem

deležu

vsebuje

glicerol

polietilenglikol

hidroksistearat. Kolliphor® RH40 je pri sobni T bele do bledo rumene barve in poltrdne
oblike, pri 30 °C pa se utekočini. Ima značilen blag vonj in je skoraj brez okusa. Topen je v
vodi, rastlinskih oljih, etanolu, MK in maščobnih alkoholih, v tekočem parafinu pa se ne
raztaplja. V farmaciji se uporablja kot emulgator o/v in solubilizator v peroralnih in
dermalnih pripravkih. Primeren je zlasti za solubilizacijo hidrofobnih ZU, vitaminov in
eteričnih olj v vodnih medijih (9, 50, 51). Kolliphor® RH40 je zanimiv za uporabo tudi s
stališča izboljšanja BU ZU, ki so substrati P-glikoproteina, MRP2 in encimov citokroma
P450, saj le-te inhibira. Christiansen in sodelavci so dokazali, da Kolliphor® RH40 znatno
inhibira izoencim CYP2C9, preko katerega se karvedilol pretežno presnavlja (5, 52).
PEG 400 (Sigma Aldrich, ZDA) ali makrogol 400 je topen v vodi, alkoholih, acetonu,
glikolih in glicerolu ter ima povprečno molekulsko maso med 380 in 420 g/mol. Pri sobni
T je v obliki bistre, brezbarvne do rahlo rumene, viskozne in higroskopne tekočine. Ima
blag, vendar značilen vonj in grenek okus. V farmaciji se uporablja predvsem kot mazivo,
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topilo, plastifikator, vezivo, podlaga za svečke in sestavina mazil. V SMES ima PEG 400
vlogo sotopila, saj izboljša raztapljanje slabo topnih ZU v vodnem mediju. Kadar
uporabimo PEG 400 v višjih koncentracijah je izboljšanje BU ZU lahko tudi posledica
inhibicije encima CYP450 in P-glikoproteina. Pri tem je potrebna previdnost, saj PEG 400
lahko skrajša čas zadrževanja črevesne vsebine v tankem črevesu in tako zmanjša možnost
absorpcije ZU (16, 50, 53, 54).
3.1.3. MATERIALI ZA PRIPRAVO TRDNEGA SMES
PVP K30 in PVP K90 (Lek d.d., Slovenija) sta sintetična, linearna polimera 1-vinil-2pirolidona z različnim številom povezanih monomernih enot. Večja K vrednost pomeni
večjo stopnjo polimerizacije in višjo viskoznost vodne raztopine. V farmaciji se PVP
uporablja kot vezivo pri granuliranju in tabletiranju, kot stabilizator suspenzij,
pospeševalec raztapljanja, inhibitor obarjanja in razgrajevalo. PVP K90 se uporablja tudi
kot snov za povečanje viskoznosti disperzij. Pri sobni T je v obliki belega ali skoraj belega
higroskopnega prahu. Dobro se raztaplja v vodi, kislinah in etanolu, v tekočem parafinu pa
ni topen. Koncentracijo PVP v vodni raztopini omejuje le viskoznost, ki narašča s
koncentracijo in molekulsko maso. Molekulski masi in viskoznosti PVP K30 in K90 so
navedene v preglednici V (50, 55, 56).
Preglednica V: Podatki o molekulski masi in dinamični viskoznosti 10 % vodne raztopine pri
20 °C za PVP K30 in PVP K90 (50).

PVP K30
PVP K90

Okvirna molekulska masa [g/mol]
50 000
1 000 000

Dinamična viskoznost [mPa·s]
5,5-8,5
300-700

Pharmacoat® 606 (Krka, d.d., Slovenija) je HPMC oz. delno O-metilirana in O-(2hidroksipropilirana) celuloza. Okviren delež vsebnosti metilnih skupin znaša 29 %,
hidroksipropilnih skupin pa 10 % na suho maso snovi, kar opisuje njen tip substitucije. 2 %
koloidna vodna raztopina Pharmacoata® 606 pri 20 °C ima nominalno viskoznost 6 mPa·s.
HPMC se v farmaciji uporablja kot snov za oblaganje, vezivo, pospeševalec raztapljanja,
za povečanje viskoznosti, stabilizacijo emulzij in suspenzij ter kot inhibitor obarjanja slabo
vodotopnih ZU. Je dobro topna v vodi, mešanici etanola in vode ter slabo topna v 95 %
raztopini etanola. Pharmacoat® 606 je pri sobni T v obliki belega, rumenobelega ali
sivobelega prahu brez okusa in vonja, z velikostjo delcev 50-70 µm (50, 55, 57, 58).
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Avicel® PH 101 (Lek d.d., Slovenija) je mikrokristalna celuloza oz. prečiščena in s
postopkom kisle hidrolize delno depolimerizirana celuloza z nominalno velikostjo delcev
50 µm. Mikrokristalna celuloza je snov bele barve, nima vonja in okusa. Delci Avicela®
PH 101 so porozni in imajo relativno veliko specifično površino (1,06-1,12 m2/g). Ima
slabe pretočne lastnosti, higroskopen značaj, v vodi, razredčenih kislinah in v večini
organskih topil pa ni topna. V farmaciji se najpogosteje uporablja kot vezivo ali polnilo v
tabletah in kapsulah ter za izdelavo peletnih jeder. Lahko opravlja tudi vlogo razgrajevala,
drsila, adsorbenta ali snovi za olajšanje suspendiranja. Na splošno je prejeta kot varna
pomožna snov (50, 59, 60).
Neusilin® US2 (Fuji Chemical Industry Co. Ltd., Japonska) je sintetičen in amorfen
granulat

magnezijevega

aluminometasilikata

s

kemijsko

formulo

Al2O3·MgO·1,7SiO2·×H2O. Ima veliko specifično površino (300 m2/g), visoko porozno
strukturo, v katero lahko adsorbira velike količine olj ali vode in omogoča izdelavo tablet z
ustrezno trdnostjo že pri nizkih silah stiskanja (dobra kompaktibilnost). Podatki o
fizikalnih lastnostih Neusilina® US2 so zbrani v preglednici III. V farmaciji se uporabila
kot adsorbent, stabilizator emulzij, snov za suspendiranje, razgrajevalo, vezivo in kot snov
za povečevanje viskoznosti. Pogosto se uporablja kot trden nosilec za adsorpcijo SMES,
saj imajo S-SMES z Neusilinom® US2 v primerjavi z drugimi nosilci boljše pretočne
lastnosti in kompaktibilnost. Pri tem je potrebno poudariti, da se lahko nekatere
komponente SMES (predvsem PAS) skupaj z ZU močno vežejo na Neusilin® US2 in
posledično nepopolno desorbirajo, kar vpliva na BU. Neusilin® US2 je praktično netopen v
alkoholih, vodi in organskih topilih. Ima reverzibilno sposobnost nabrekanja, je
kremnobele barve, brez vonja in okusa ter v splošnem velja za varno pomožno
snov (21, 50, 61, 62).
Aerosil® 200 (Lek d.d., Slovenija) je amorfni brezvodni koloidni silicijev dioksid (SiO2)
hidofilne narave, s specifično površino 200 ± 25 m2/g in povprečno velikostjo delcev
12 nm (preglednica III). V farmaciji se uporablja kot adsorbent, stabilizator emulzij, snov
za suspendiranje, drsilo, razgrajevalo in kot snov za povečanje viskoznosti. Je modrobel
prah z nizko gostoto, brez vonja in okusa, praktično netopen v vodi ter organskih topilih.
Tvori asociate z velikostjo med 10 in 200 µm (50, 63).
Syloid® 244 FP (Grace GmbH & Co. KG, Nemčija) in Syloid® XDP 3050 (Grace GmbH
& Co. KG, Nemčija) sta mikronizirana amorfna silicijeva dioksida v obliki belega prahu.
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Povprečna velikost delcev Syloida® 244 FP znaša 3,5 µm, Syloida® XDP 3050 pa 50 µm.
Imata visoko porozno strukturo in veliko ter medsebojno primerljivo sposobnost adsorpcije
olj in vode. V farmaciji imata vlogo nosilca za ZU in SMES, drsila, snovi za povečanje
viskoznosti, razgrajevala in lovilca vlage (64, 65).
3.1.4. OSTALI MATERIALI
Prečiščena voda (Fakulteta za farmacijo, Slovenija)
KH2PO4 (Merck KGaA, Nemčija)
NaOH (Merck KGaA, Nemčija)
HCl, 37 % (Panreac Quimica S.A.U., Španija)
K2HPO4 (puriss p.a., Sigma Aldrich, ZDA)
CH3COOH (Baker analyzed, J.T. Baker, ZDA)
CH3OH (ultra gradient HPLC grade, J.T. Baker, ZDA)

3.2.

METODE

3.2.1. NAPRAVE IN PRIPOMOČKI ZA IZDELAVO IN VREDNOTENJE
SAMOMIKROEMULGIRAJOČIH GRANULATOV
- Analitska tehtnica, Mettler Toledo AG245, Švica
- Analitska tehtnica, Mettler Toledo XS 205, Švica
- Precizna tehtnica, Vibra AJ Tuning-Fork Balance, Tehtnica, Slovenija
- Precizna tehtnica, CP 3202S, Sartorius AG Gottingen, Nemčija
- Grelno magnetno mešalo, Rotamix 550 MMH, Tehtnica, Slovenija
- Grelno magnetno mešalo, IKA RCT basic safety control, Nemčija
- Magnetno mešalo, RO 15, IKA WERKE, Nemčija
- Magnetno mešalo, Variomag Poly, Komet, Slovenija
- Propelersko mešalo, RW16 basic, IKA-WERKE, Nemčija
- Elektronski pH meter, Seven Compact, Mettler Toledo, Švica
- Naprava za merjenje vlage, Mettler PM480 Delta Range in Mettler LP12, Mettler
Toledo, Švica
- Membranski filter 0,45 µm RC, Lab Logistics Group GmbH, Nemčija
- Zeta Sizer Nano series, Malvern Instruments Ltd, Velika Britanija
- Polistirenske kivete, Sarstedt AG & Co, Nemčija
- Diferenčni dinamični kalorimeter, Mettler Toledo DSC1 STARe System, Švica
- Aluminijasti lončki, 40 µL, Mettler Toledo, Švica
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- Vrtinčnoslojni granulator GPCG-1, Glatt GmbH, Nemčija
- Vrtinčnoslojni granulator Strea-1, Niro Aeromatic AG, Švica
- Modularni reometer, Physica MCR 301, Anton Paar GmbH, Avstrija
- Brizge 5 in 10 mL, BD Discardit II, Becton, Dickinson and Company, ZDA
- Naprava za sproščanje z vesli, Vankel VK 7010 Tablet Dissolution Tester, z
avtomatskim vzorčevalnikom VK 8000, VanKel Industries, Inc, ZDA
- HPLC (tekočinska kromatografija visoke ločljivosti), Alliance, Waters Corporation,
ZDA
- Viale za HPLC, Agilent Technologies, ZDA
- Centrifuga, CENTRIC 322A, Tehtnica, Slovenija
- Spektrofotometer, Cary 50 Tablet, Varian Medical Systems, Inc, ZDA
- Naprava za določanje zbitega volumna, VanKel 50-1100, VanKel, ZDA
- Merilnik stičnega kota, Contact angle meter KRÜSS DSA 100, Krüss GmbH,
Nemčija
- Ročna hidravlična stiskalnica za stiskanje prahov v ploščice, Graseby Specac, Velika
Britanija
3.2.2. PRIPRAVA SMES IN SMES Z ZU
SMES, ki smo ga uporabili pri raziskovalnem delu, je bil predhodno razvit na Katedri za
farmacevtsko tehnologijo. Njegova sestava je predstavljena v preglednici VI.
Preglednica VI: Sestavine izbranega SMES, njihova vsebnost in vloga.

Sestavine
Kolliphor® RH40
PEG 400
Capmul® MCM EP
Ricinusovo olje

Vsebnost v m/m odstotkih
40
40
10
10

Vloga sestavin
Emulgator
Sotopilo
Oljna faza
Oljna faza

Sestavine SMES smo natehtali v čašo in na grelnem magnetnem mešalu mešali (pri 60 °C)
do nastanka bistre homogene zmesi, ki smo jo nato uporabili za pripravo disperzij za
granuliranje (DZG). SMES smo običajno pripravljali v večjih količinah (200 g) in ga v
času enega tedna porabili. Pred uporabo smo ga vedno premešali in segreli, da se je
zmanjšala viskoznost in povečala transparentnost SMES.
SMES z ZU smo pripravili tako, da smo k 1 g SMES med mešanjem na magnetnem
mešalu dodali 100 mg karvedilola. Koncentracija ustreza približno 80 % nasičene topnosti
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karvedilola v našem SMES; slednja pri 25 °C znaša 123 mg karvedilola / g SMES. SMES
z ZU smo pustili mešati na grelnem magnetnem mešalu pri povišani T (50 °C) toliko časa,
da se je raztopil ves karvedilol.
3.2.3. PRIPRAVA IN VREDNOTENJE DISPERZIJ ZA GRANULIRANJE


Priprava disperzij za granuliranje (DZG)

Pripravili smo enajst različnih DZG, katerih sestava je predstavljena v preglednici VII.
Delo smo začeli s pripravo SMES (z ZU) in koloidnih raztopin veziv. Koloidne raztopine
veziv smo pripravili tako, da smo med mešanjem na propelerskem mešalu v segreto
prečiščeno vodo (60-80 °C) počasi dodajali ustrezno maso veziva. Tako smo pripravili
15 % koloidni raztopini PVP K30 in PVP K90. Raztopino PVP K90 je bilo potrebno
mešati dalj časa in počasneje dodajati vezivo kot v raztopino PVP K30. Če smo PVP K90
prehitro dodali v vodo, je namreč trajalo dlje časa, da se je omočila celotna količina prahu.
Z mešanjem smo prenehali, ko je bila raztopina popolnoma bistra. Koloidna raztopina
Pharmacoata® 606 je imela v primeru 15 % masnega deleža polimera visoko viskoznost,
zato smo pripravljali 10 % raztopino. Pripravljali smo jo na enak način kot raztopini PVP,
le da smo le-to pustili pokrito preko noči, z namenom izločitve zračnih mehurčkov, ki so se
med mešanjem dispergirali v raztopini. Pred nadaljnjo uporabo smo koloidne raztopine
tehtali in po potrebi dodali vodo, ki je med mešanjem izhlapela.
Preglednica VII: Sestava vseh pripravljenih DZG.

DZG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sestava (m/m odstotki posameznih sestavin)
10 % SMES v prečiščeni vodi
5 % SMES, 10 % PVP K30 v prečiščeni vodi
5 % SMES, 10 % PVP K90 v prečiščeni vodi
10 % SMES, 10 % PVP K90 v prečiščeni vodi
10 % SMES, 5 % PVP K90 v prečiščeni vodi
10 % SMES, 7,5 % PVP K90 v prečiščeni vodi
10 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90 v prečiščeni vodi
20 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90 v prečiščeni vodi
20 % SMES z ZU, 7,5 % Pharmacoat® 606 v prečiščeni vodi
10 % SMES z ZU, 10 % PVP K30 v prečiščeni vodi
10 % SMES z ZU, 5 % Pharmacoat® 606, 5 % PVP K30 v prečiščeni vodi

Pred izdelavo DZG smo izračunali potrebne količine SMES (z ZU) in posamezne raztopine
veziva (preglednica VII). Natehtani koloidni raztopini veziv smo dodali ustrezno maso
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prečiščene vode in nazadnje počasi še SMES (z ZU). Pripravljeno DZG smo preko noči
pustili na grelnem magnetnem mešalu pri T 32 °C, da se je le-ta dobro premešala. Le DZG
10 smo vedno pripravili tik pred procesom, da bi se v čim večji meri izognili obarjanju ZU.


Določanje viskoznosti DZG

Izbranim DZG (4-11) smo določili viskoznost s pomočjo rotacijskega reometra (Physica
MCR 301, Anton Paar GmbH) s cilindričnim merilnim sistemom (CC27/T200/SS). Vsako
DZG smo pomerili trikrat pri T 25 °C. Za posamezno meritev smo potrebovali približno
20 mL vzorca. Podatki so bili zajeti vsaki 2 s v območju 200 s. V tem času je strižna hitrost
(γ̇) naraščala od 1 do 100 s-1. Viskoznost DZG smo grafično prikazali v celotnem
izmerjenem intervalu strižne hitrosti in pri najnižji strižni hitrosti (γ̇ = 1 s-1).


Določanje stičnega kota

Določanje stičnega kota je preprosta metoda za vrednotenje stopnje močenja trdnih delcev
s kapljevino. Če si predstavljamo kapljico tekočine, ki se umiri na vodoravni ploskvi
trdnine, je stični kot (θ) kot med tangento, ki oklepa kapljevino in vodoravno ploskvijo
trdnine. Ta kot je odvisen od površinske napetosti kapljevine (γlv) ter medfaznih napetosti
med kapljevino in trdnino (γsl) ter trdnino in zrakom (γsv), kar je predstavljeno v Youngovi
enačbi (enačba 1):
γlv · cosθ = γsv – γsl

Enačba 1

V primeru, ko se kapljevina popolnoma razprostre po površini trdnine in je izmerjen stični
kot 0°, govorimo o popolnem močenju. Bolj kot se stični kot povečuje, slabše je močenje,
vendar pa vse stične kote nižje od 90° (cosθ > 0) interpretiramo kot močenje trdnine s
kapljevino. Kadar izmerjeni kot znaša 180° preskušana kapljevina ne moči trdnine (66).
V našem raziskovalnem delu so nam meritve stičnih kotov, na merilniku Contact angle
meter KRÜSS DSA 100, omogočile boljše razumevanje opažanj med procesom
vrtinčnoslojnega granuliranja. Med sabo smo primerjali močenje Neusilina® US2 z
različnimi kapljevinami (SMES z ZU in DZG). Najprej smo na ročni hidravlični stiskalnici
s silo 10 kN stisnili kompakte Neusilina® US2. Na nastale ploščice (z na videz gladko
površino) smo nato kanili kapljico DZG. Z injekcijsko brizgo z iglo smo si pomagali, da
smo čim manjšo kapljico tekočine kanili točno na sredino opazovanega območja. S
pomočjo programske opreme na računalniku smo naredili nekaj sekundne videoposnetke,
ki so nam omogočili vrednotenje spreminjanja oblike kapljice v odvisnosti od časa. V
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različnih časovnih točkah smo določili kot močenja in kot rezultat podali kot, ki se s časom
ni več bistveno spreminjal.
3.2.4. VRTINČNOSLOJNO

GRANULIRANJE

IN

VREDNOTENJE

SAMOMIKROEMULGIRAJOČIH GRANULATOV


Proces vrtinčnoslojnega granuliranja

Vrtinčnoslojno granuliranje smo izvajali v dveh različnih granulatorjih z razprševanjem od
zgoraj. Na začetku eksperimentalnega dela magistrske naloge (do vključno 13. poskusa)
smo granulacijo izvajali v vrtinčnoslojnem granulatorju proizvajalca Niro Aeromatic AG,
vendar smo morali zaradi slabega tesnjenja naprave v nadaljevanju preiti na vrtinčnoslojni
granulator

proizvajalca

Glatt

GmbH.

V

nadaljevanju

bo

predstavljen

proces

vrtinčnoslojnega granuliranja s procesnimi parametri, ki so se tekom optimizacije procesa
izkazali kot najustreznejši.
Pred začetkom procesa granuliranja smo pripravili DZG in 100 g nosilca ter mu določili
vsebnost vlage. V primeru uporabe zmesi dveh različnih nosilcev, smo ju predhodno
homogeno premešali v plastični vrečki in nato prenesli v ogreto procesno komoro z
razprševanjem od zgoraj. Ko je T nosilca dosegla 32 °C smo začeli razprševati DZG. Med
procesom smo s kontinuiranim tehtanjem spremljali porabo DZG. Slednjo smo tudi ves čas
mešali s propelerskim mešalom, s čimer smo zagotovili homogenost disperzije kljub
delnemu obarjanju ZU. Peristaltična črpalka je s hitrostjo pretoka 5 g/min dovajala
granulacijsko tekočino do dvokanalne šobe s premerom notranje odprtine 0,8 mm. Kadar
smo razprševali DZG 9, pa smo zaradi visoke viskoznosti uporabili šobo s premerom
notranje odprtine 1,2 mm. Tlak zraka za razprševanje na šobi je znašal 2,2 bara, pri čemer
je bila šoba nameščena na zgornjem položaju v komori. Frekvenco stresanja vrečastih
filtrov (z velikostjo odprtin 5 µm) smo po potrebi spreminjali, z namenom čim manjšega
mašenja. T vhodnega zraka smo prilagajali tako, da smo vzdrževali T produkta pri 32 °C.
Pretok zraka smo povečevali z naraščajočo velikostjo aglomeratov, in sicer z namenom, da
smo zagotovili učinkovito potekočinjenje delcev. Ko smo porabili celotno količino DZG,
smo produkt sušili do T 40 °C. Po zaključenem procesu smo produkt stehtali, mu določili
vsebnost vlage in izračunali celokupni izkoristek po enačbi 2. Maso suhih vhodnih snovi
smo izračunali kot vsoto suhih snovi razpršene DZG in mase suhega nosilca ali suhega
granulata, ki smo ga pripravili v predhodnem procesnem koraku in ga pred naslednjim
procesnim korakom prenesli v komoro.
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ηcelokupni = 𝐦

𝐦𝐬𝐮𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐭

𝐬𝐮𝐡𝐢𝐡 𝐯𝐡𝐨𝐝𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐧𝐨𝐯𝐢

· 100 %

Enačba 2

ηcelokupni – celokupni izkoristek, msuh produkt – masa suhega produkta, msuhih vhodnih snovi – masa suhih vhodnih
snovi



Izguba vlage pri sušenju

Izgubo vlage pri sušenju smo določali s termogravimetrično metodo, in sicer smo na
pladenj merilnega instrumenta (Mettler PM480 Delta Range in Mettler LP12, Mettler
Toledo) natehtali približno 3 g nosilca ali granulata in ga čim bolj enakomerno razporedili
po površini. Sušili smo 15 minut pri 85 °C. Rezultate izgube pri sušenju (IPS) smo podali v
odstotkih glede na začetno maso vzorca.


Določanje vsebnosti karvedilola v granulatih

Vsebnost karvedilola v granulatih smo določali z metodo tekočinske kromatografije visoke
ločljivosti (HPLC). Izbrani kromatografski pogoji so predstavljeni v preglednici VIII.
Preglednica VIII: Kromatografski pogoji HPLC analize.

Kromatografski pogoji
Mobilna faza
Puferna raztopina
Kolona
Valovna dolžina UV detekcije
Hitrost pretoka mobilne faze
Volumen injicirana
T kolone

metanol : pufer : ocetna kislina = 60 : 40 : 0,3
4,5 g KH2PO4 in 0,61 g K2HPO4 v 1000 mL prečiščene
vode
Symmetry C18, dolžina = 250 mm, notranji premer = 4,6
mm, velikost delcev = 5 µm
284 nm
1 mL/min
10 µL
30 °C

Priprava vzorcev je potekala tako, da smo v 50 mL merilno bučko najprej natančno
natehtali količino granulata, ki ustreza 25 mg ZU. Nato smo dodali približno 40 mL
mobilne faze, vzorec pustili 30 min na ultrazvoku, ga občasno premešali, in 30 min na
magnetnem mešalu. Nato smo bučko dopolnili do oznake z mobilno fazo in še 10 min
mešali na magnetnem mešalu. 14 mL vzorca smo centrifugirali pri 4000 obratih na minuto
(rpm) 15 min. Sledilo je še redčenje bistrega supernatanta 2/20 z mobilno fazo.
Za pripravo standarda smo v 20 mL merilno bučko natančno natehtali približno 10 mg
karvedilola, ga raztopili v mobilni fazi s pomočjo ultrazvoka (5 min) in dopolnili do
oznake z mobilno fazo. Raztopino smo dobro premešali, redčili 2/20 z mobilno fazo in

27

ponovno premešali, da je bila koncentracija karvedilola enaka po celotnem volumnu
raztopine standarda.
Po HPLC analizi vzorcev smo z uporabo eksternega standarda izračunali koncentracijo
karvedilola v pripravljenih raztopinah vzorcev in preračunali vsebnost karvedilola v
granulatih po enačbi 3. Vsebnost smo določali v dveh paralelkah in podali rezultate kot
povprečje obeh meritev.
𝒎

· 𝟐 𝐦𝐋 · 𝑨

· 𝟐𝟎 𝐦𝐋 · 𝟓𝟎 𝐦𝐋
𝒔𝒕𝒅 · 𝟐 𝒎𝑳 · 𝒎𝒗𝒛

𝒗𝒛
𝐯𝐬𝐞𝐛𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐙𝐔 𝐯 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚𝐭𝐮 = 𝟐𝟎𝒔𝒕𝒅
𝐦𝐋 · 𝟐𝟎 𝐦𝐋 · 𝑨

Enačba 3

A – površina vrha karvedilola na kromatogramu, m – masa, vz – vzorec, std – standard



Določanje pretočnih lastnosti granulata

Pretočne lastnosti granulata smo določali z merjenjem pretočnega časa in z določanjem
Carrovega indeksa (CI) ter Hausnerjevega razmerja (HR). Pretočni čas smo določali tako,
da smo v steklen lij predpisanih dimenzij vsuli 50 g granulata in merili čas, v katerem je
celotna količina granulata prešla ožino. Nato smo rezultat podali kot čas, v katerem bi
ožino prešlo 100 g granulata (67, 68).
Za določevanje CI in HR smo najprej določili nasipno in zbito gostoto posameznega
granulata. V 100 mL merilni valj smo vsuli granulat približno do oznake 80 mL, odčitali
nasipni volumen in stehtali granulat. Nato smo napolnjen merilni valj postavili na
stresalnik (Jet Stampfvolumeter STAV 2003) in nastavili stresanje s 1250 udarci. Po
končanem stresanju smo odčitali še zbiti volumen granulata. Iz odčitane mase in nasipnega
ter zbitega volumna smo nato izračunali nasipno in zbito gostoto po enačbi 4. Sledil je še
preprost izračun CI (enačba 5) in HR (enačba 6) (67).
ρnasipna/zbita = 𝑽

𝐦

𝒏𝒂𝒔𝒊𝒑𝒏𝒊/𝒛𝒃𝒊𝒕𝒊

ρnasipna/zbita – nasipna gostota/zbita gostota,

Enačba 4

m – masa granulata, ki smo ga prenesli v merilni valj,

Vnasipni/zbiti – nasipni volumen/zbiti volumen

CI =

(𝝆𝒛𝒃𝒊𝒕𝒂 −𝝆𝒏𝒂𝒔𝒊𝒑𝒏𝒂 )
𝝆𝒛𝒃𝒊𝒕𝒂

· 100 %
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Enačba 5

𝝆𝒛𝒃𝒊𝒕𝒂

Enačba 6

HR = 𝝆

𝒏𝒂𝒔𝒊𝒑𝒏𝒂

CI – Carrov indeks, HR – Hausnerjevo razmerje, ρnasipna – nasipna gostota, ρzbita – zbita gostota



Diferenčna dinamična kalorimetrija

Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC) je ena izmed najpogosteje uporabljenih
termičnih analitskih metod v farmaciji. Rezultat merjenja je krivulja odvisnosti toplotnega
toka od T vzorca ali časa meritve. Vrhovi na krivulji označujejo spremembo entalpije v
temperaturnem območju, v katerem je prišlo do spremembe. Vzorec lahko energijo
absorbira (endotermna reakcija) ali sprošča (eksotermna reakcija), kar omogoča
proučevanje različnih termičnih pojavov (npr. taljenje, steklasti prehod, kristalizacija in
oksidacijski razpad) (69).
V našem raziskovalnem delu smo s pomočjo DSC želeli ugotoviti, če so pomožne snovi, ki
smo jih uporabljali pri granulaciji, kompatibilne s karvedilolom in potrditi odsotnost
kristalinične oblike ZU v izdelanih granulatih. Izvedli smo termično analizo vseh
uporabljenih prahov (karvedilol, veziva in nosilci), fizikalnih zmesi vseh materialov z ZU
v masnem razmerju 1 : 1 in izdelanih granulatov. V aluminijaste lončke smo točno
natehtali približno 3-7 mg vzorca in preluknjali pokrovčke. Za referenco smo uporabili
prazne aluminijaste lončke, katerim smo prav tako preluknjali pokrovčke. Izbrali smo
temperaturni interval od 0 do 160 °C in hitrost segrevanja 10 °C/min ob prepihovanju z
dušikom z volumskim tokom 50 mL/min. Podatke smo na koncu obdelali s programom
STARe software 9.30.


Vrstična elektronska mikroskopija

Vrstična elektronska mikroskopija (angl.: Scanning Electron Microscopy: SEM) se
uporablja za opazovanje topografije in strukture površine vzorcev. Omogoča preiskave
raznovrstnih materialov (npr. polimeri, organski materiali, kovine in polprevodniki), ki se
lahko nahajajo v različnih oblikah (npr. prahovi, različni delci, vlakna, debele in tanke
plasti na podlagah). V vrstičnem elektronskem mikroskopu fokusiran snop elektronov
potuje po površini vzorca. Slike se izrišejo na podlagi detektiranih signalov, ki so bodisi
primarni povratno sipani elektroni bodisi sekundarni elektroni. Prednosti SEM so
predvsem visoka ločljivost, velika globinska ostrina in širok interval povečav za slikanje
vzorcev (od 20- do 300 000-krat) (70). V našem raziskovalnem delu smo z metodo SEM
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ob uporabi sekundarnega detektorja posneli slike granulatov P18, P21, P26, P32 in P37 pri
2000-, 1000- in 500-kratni povečavi ter granulata P27 pri 500- in 100-kratni povečavi.


Čas redispergiranja

Čas redispergiranja smo določali tako, da smo v tehtalni čolniček natehtali približno 1 g
granulata, ki smo ga nato prenesli v suho 250 mL erlenmajerico. Med mešanjem na
magnetnem mešalu (200 rpm) smo v erlenmajerico dodali 250 mL prečiščene vode in
merili čas do popolnega redispergiranja, ki smo ga vizualno ocenili.


Določanje velikosti kapljic po samomikroemulgiranju

Velikost kapljic smo določali s fotonsko korelacijsko spektroskopijo na napravi Zeta Sizer
Nano series, Malvern Instruments Ltd. Vzorce smo pripravili tako, da smo 1 g
granulata/nosilca/SMES (z ZU) dispergirali v 250 mL prečiščene vode ob intenzivnem
mešanju na magnetnem mešalu. 1 g DZG pa smo redčili le s 50 mL prečiščene vode. Na
magnetnem mešalu smo vzorce pustili mešati 30-45 minut. Vzorce smo nato filtrirali skozi
filter izdelan iz reverzne celuloze z velikostjo por 0,45 µm in 1 mL filtrata prenesli v
kiveto. Meritve smo izvajali pri 25 °C v dveh paralelkah. Rezultate smo prikazali s
krivuljami porazdelitve velikosti glede na intenziteto sipanja svetlobe za izbrane vzorce.
Poleg tega smo numerično podali povprečno velikost kapljic SMES z ZU in (nano)delcev
ZU.


In vitro preskus sproščanja karvedilola

Priprava medijev za sproščanje
Raztopino HCl (pH 1,2), ki ponazarja kislost želodčnega soka, smo pripravili z dodajanjem
37 % HCl v prečiščeno vodo do dosege pH vrednosti 1,2. Ko je bila raztopina dobro
premešana smo preverili pH vrednost s testnimi lističi.
Fosfatni pufer (pH 6,8), ki ponazarja pH v tankem črevesu, smo pripravili tako, da smo
34,0 g KH2PO4 in 4,48 g NaOH raztopili v približno 4800 mL prečiščene vode. Nato smo
izmerili pH z elektronskim pH metrom in ga po potrebi uravnali na 6,8 z 2 M NaOH.
Bučko smo dopolnili s prečiščeno vodo do oznake 5000 mL.
Izvedba preskusa sproščanja
Preskus sproščanja karvedilola iz samomikroemulgirajočih granulatov smo izvajali v
napravi USP 2 (naprava z veslastimi mešali, Vankel VK 7010). Izvedli smo tri ponovitve
preskusa sproščanja za vsak granulat in sicer v dveh različnih medijih. Preskus sproščanja
smo izvedli tudi s kristaliničnim karvedilolom v obliki prahu, da smo lahko ugotavljali v

30

kolikšni meri vgradnja karvedilola v S-SMES vpliva na hitrost raztapljanja karvedilola.
Parametri sproščanja karvedilola so navedeni v preglednici IX.
Najprej smo s pomočjo merilnega valja odmerili izbran volumen medija za sproščanje in
ga prenesli v testne posode potopljene v vodno kopel. Tekom segrevanja medija za
sproščanje smo na igle za vzorčenje namestili filtre z velikostjo por 10 µm in točno
natehtali količine granulatov, ki so vsebovale 25 mg karvedilola. Za preskus raztapljanja
kristaliničnega karvedilola smo natehtali 25,0 mg le-tega. Nato smo vse granulate (ali
kristalinični karvedilol) hkrati prenesli v posode za sproščanje z medijem segretim na
ustrezno T in vključili vrtenje veslastih mešal. Avtomatski vzorčevalnik je v izbranih
časovnih točkah prenesel 5 mL vzorca iz vsake posode za sproščanje v epruvete. Kadar
smo preskus sproščanja izvajali z ročnim vzorčenjem pa smo po 5 mL vzorca odvzeli s
pomočjo brizge z iglo. Vzorce smo nato prefiltrirali skozi membranski filter z velikostjo
por 0,45 µm in jih prenesli v viale ter določili koncentracijo karvedilola s HPLC detekcijo
pod enakimi kromatografskimi pogoji, kot smo določali vsebnost karvedilola v granulatih.
Rezultate smo podali v obliki profilov sproščanja karvedilola. V vsaki časovni točki je
upoštevana povprečna vrednost odstotka sproščenega karvedilola vseh treh ponovitev in
standardni odklon. Le v mediju s pH 6,8 ene meritve pri P18 (60 min) in ene ponovitve pri
P26 nismo upoštevali, saj so bili rezultati nesmiselni in sklepamo, da je prišlo do analitske
napake.
Preglednica IX: Pogoji sproščanja karvedilola.

Pogoji sproščanja karvedilola
1. Raztopina HCl (pH = 1,2)
2. Fosfatni pufer (pH = 6,8)
Naprava
Naprava z veslastimi mešali
Volumen medija
900 mL
T medija
37 ± 0,5 °C
Hitrost vrtenja mešal 1. Raztopina HCl: 50 rpm oz. 250 rpm zadnjih 5 min
2. Fosfatni pufer: 75 rpm
Časovne točke
1. Raztopina HCl: 10, 20, 30, 45, 60, 120 in 125 min
vzorčenja
2. Fosfatni pufer: 10, 20, 30, 45, 60, 120, 240 in 360 min
Volumen vzorčenja 5 mL
Parameter
Medij
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1.

VREDNOTENJE DISPERZIJ ZA GRANULIRANJE (DZG)

V okviru magistrske naloge smo izdelali enajst DZG, katerih sestava je predstavljena v
preglednici VII. Razlikujejo se v koncentraciji SMES, prisotnosti ali odsotnosti ZU in vrsti
ter koncentraciji veziva. Vse te spremenljivke v sestavi DZG pomembno vplivajo na
hitrost rasti aglomeratov med procesom vrtinčnoslojnega granuliranja in na lastnosti
izdelanih

granulatov,

kot

so

velikost

aglomeratov,

pretočne

lastnosti,

samomikroemulgirajoče lastnosti granulatov ter hitrost sproščanja karvedilola. Da bi bolje
razumeli vpliv lastnosti izbranih DZG na lastnosti izdelanih granulatov, smo preverili
njihovo (dinamično) viskoznost in stični kot v stiku z Neusilinom® US2.
4.1.1. VISKOZNOST DZG
DZG so se pomembno razlikovale v viskoznosti, kar smo opazili že med postopkom
njihove izdelave. Višja viskoznost DZG je mestoma zaželena, saj lahko prepreči elastičen
odboj med omočenimi delci in tako olajša vzpostavitev tekočinskih mostičkov. Po drugi
strani pa visoka viskoznost DZG lahko povzroči tudi prehitro rast aglomeratov in mašenje
šob za razprševanje. Za ustrezno zmanjšanje velikosti kapljic ob razprševanju pa je
potreben višji tlak razprševanja. Poleg tega je potrebno oborjeno ZU, z namenom
redispergiranja, bistveno intenzivneje mešati kot v primeru manj viskoznih DZG.
V prilogi I je viskoznost izbranih DZG prikazana grafično v celotnem izmerjenem
območju strižne hitrosti. Na sliki 3 pa je prikazana primerjava viskoznosti DZG pri strižni
hitrosti 1 s-1. Ker smo meritve izvajali v treh ponovitvah, smo na sliki prikazali tudi
standardne odklone. V splošnem so bili rezultati vseh ponovitev medsebojno zelo
primerljivi. Izjema je bila DZG 4, pri kateri je viskoznost naraščala z vsako ponovitvijo in
tako je bil standardni odklon višji. DZG 4 smo zato večkrat pomerili viskoznost, vendar so
bili rezultati ponovljivi.
Iz slike 3 je razvidno, da vgradnja karvedilola v SMES zmanjša viskoznost DZG v
primerjavi z DZG, ki vsebuje SMES brez ZU (glej DZG 6 in 7). Če primerjamo
viskoznosti DZG 4, 5 in 6 ugotovimo tudi, da s povečevanjem koncentracije veziva PVP
K90 viskoznost DZG nelinearno narašča. Razlike v viskoznosti DZG so bile tako velike,
da smo trend povečevanja viskoznosti s koncentracijo opazili že ob njihovi izdelavi. Iz
primerjave viskoznosti DZG 8 in 9, ki se razlikujeta le po vrsti veziva, je razvidno, da
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HPMC (Pharmacoat® 606) bolj poveča viskoznost kot PVP (PVP K90), kar je v skladu s
pričakovanji. Izmed vseh DZG ima najnižjo viskoznost DZG 10, ki vsebuje PVP K30, ki

Viskoznost (γ̇ = 1 s-1) [mPa·s]

tudi po literaturnih podatkih tvori koloidne raztopine z najnižjo viskoznostjo (50).
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DZG 8
DZG 9
DZG 10
DZG 11

Slika 3: Povprečne viskoznosti DZG 4-11 s standardnimi odkloni pri strižni hitrosti 1 s-1.
Legenda: DZG 4 (10 % SMES, 10 % PVP K90), DZG 5 (10 % SMES, 5 % PVP K90), DZG 6 (10 % SMES,
7,5 % PVP K90), DZG 7 (10 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90), DZG 8 (20 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90),
DZG 9 (20 % SMES z ZU, 7,5 % Pharmacoat® 606), DZG 10 (10 % SMES z ZU, 10 % PVP K30) in DZG
11 (10 % SMES z ZU, 5 % Pharmacoat® 606, 5 % PVP K30)

4.1.2. STIČNI KOT
Določanje stičnega kota je enostavna metoda za ugotavljanje stopnje močenja trdnih
delcev s kapljevino, ki pomembno vpliva na proces granuliranja. Kompakt trdnine smo
izdelali iz Neusilina® US2, ki je glede na naše rezultate in tudi druge raziskave
najprimernejši trdni nosilec za izdelavo S-SMES (24, 32). Kot kapljevino smo uporabili
SMES z ZU in vse DZG, ki ga vsebujejo. Rezultati so predstavljeni v preglednici X.
Iz vrednosti stičnih kotov lahko razberemo, da SMES z ZU izmed vseh kapljevin najbolje
moči Neusilin® US2. To smo tudi pričakovali, saj vsebuje visoko koncentracijo PAS, ki
znižajo površinsko napetost kapljevine in izboljšajo močenje. Izmed DZG je kompakt
Neusilina® US2 najbolje omočila DZG 10 (določili smo najnižji stični kot), najslabše pa
DZG 9. Zelo dobro močenje trdnega nosilca z DZG lahko pozitivno ali negativno vpliva na
proces granuliranja. Dobro razprostiranje kapljic DZG po površini delcev namreč omogoči
vzpostavitev tekočinskih mostičkov, kar je predpogoj za tvorbo aglomeratov. Ker je
zadostno močenje ključnega pomena za nastanek aglomeratov, lahko pozitivno vpliva na
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sam proces granuliranja. Po drugi strani pa se zaradi učinkovitega razprostiranja DZG po
površini delcev lahko vzpostavi veliko število tekočinskih mostičkov, kar privede do hitre
aglomeracije delcev in nenadzorovane rasti. V našem primeru se je potrdila druga možnost,
saj zaradi nekontrolirane aglomeracije delcev, vrtinčnoslojno granuliranje z DZG 10 ni bilo
uspešno. Nasprotno pa smo z DZG 9 izdelali granulat z najvišjo vsebnostjo ZU ob
minimalnih težavah med procesom vrtinčnoslojnega granuliranja. Glede na rezultate lahko
sklepamo, da se je v tem primeru med procesom vrtinčnoslojnega granuliranja omočila
manjša površina delcev in verjetnost nastanka tekočinskih mostičkov je bila manjša. Tako
so se delci počasneje medsebojno povezovali in nekontrolirana aglomeracija je bila zato
manj verjetna. To hipotezo potrjujejo tudi dobri rezultati granuliranja z uporabo DZG 11,
ki smo ji določili drugi najvišji sični kot. Tekom poskusov se je torej izkazalo, da višji
stični kot omogoča boljše vodenje procesa granuliranja.
Nekaj sekundni videoposnetki močenja trdnine s kapljevino so nam omogočili, da smo
stični kot odčitali po določenem času, ko se je njegova vrednost približno ustalila. Ta čas
se je med posameznimi DZG razlikoval, zato predvidevamo, da je na vrednosti izmerjenih
stičnih kotov v določeni meri vplivala tudi viskoznost DZG. Medtem, ko smo najnižji
stični kot res določili DZG 10 (ki ima najnižjo viskoznost) in najvišjega DZG 9 (z najvišjo
viskoznostjo), pri ostalih DZG te povezave nismo zaznali, saj smo DZG 11 izmerili višji
kot močenja kot DZG 8, kljub bistveno višji viskoznosti slednje. Za boljše razumevanje
rezultatov bi sicer lahko določili tudi površinsko energijo Neusilina® US2 in površinske
napetosti posameznih kapljevin, a nas je na tej točki predvsem zanimalo, ali nam rezultati
merjenja stičnega kota lahko pomagajo pri razlagi (in napovedovanju) različnega
obnašanja posameznih DZG v stiku z nosilcem med procesom vrtinčnoslojnega
granuliranja. Povzamemo lahko, da nam poznavanje kota močenja in viskoznosti DZG v
določeni meri omogoča napovedati učinkovitost procesa granuliranja.
Preglednica X: Stični koti med kompaktom Neusilina® US2 in kapljevinami (SMES z ZU in
DZG 7-11).

Kapljevina
SMES z ZU
DZG 7 (10 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90)
DZG 8 (20 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90)
DZG 9 (20 % SMES z ZU, 7,5 % Pharmacoat® 606)
DZG 10 (10 % SMES z ZU, 10 % PVP K30)
DZG 11 (10 % SMES z ZU, 5 % Pharmacoat® 606, 5 % PVP K30)
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Stični kot
14°
50°
45°
57°
23°
55°

4.2.

OPTIMIZACIJA

IZDELAVE

SAMOMIKROEMULGIRAJOČIH

GRANULATOV
Tekom

optimizacije

samomikroemulgirajočih

izdelave

granulatov

s

tehnologijo

vrtinčnoslojnega granuliranja smo želeli določiti optimalno sestavo granulatov (izbira in
vsebnost trdnega nosilca, DZG in SMES z ZU) in nastavitve procesnih spremenljivk
procesa granuliranja. Naš cilj je bil doseči čim večje masno razmerje med SMES z ZU in
nosilcem (vsaj 1 : 1 oz. še bolje 2 : 1, pri čemer vezivo prištevamo med nosilec). V prilogi
II je priložena preglednica, ki vključuje vse izdelane granulate (P1-P37), njihovo sestavo,
procesne spremenljivke granuliranja, vsebnost vlage v vhodnih snoveh in končnih
produktih, celokupni izkoristek granuliranja, razmerje mas med SMES z ZU in nosilcem
ter teoretično (izračunano) in eksperimentalno določeno vsebnost ZU v granulatih.
V nadaljevanju je opisan proces optimizacije formulacije (izbira trdnega nosilca,
optimizacija DZG) in procesnih parametrov granuliranja. Za boljši pregled rezultatov so v
preglednicah XI in XII zbrane spremenljivke, ki smo jih optimizirali tekom izvedbe
številnih poskusov. Optimalne vrednosti posameznih spremenljivk so v preglednicah
označene z rdečo barvo.
4.2.1. IZBIRA TRDNEGA NOSILCA
V sklopu magistrske naloge smo preizkusili naslednje trdne nosilce: Avicel® PH 101,
Neusilin® US2, Syloid® XDP 3050, Syloid® 244 FP ter fizikalno zmes Avicela® PH 101 in
Aerosila® 200 v masnem razmerju 1 : 1. V okviru prvih poskusov (P1-P8) smo razvijali
ustrezno DZG v napravi Niro Aeromatic AG z uporabo mikrokristalne celuloze (Avicel®
PH 101), ki se široko uporablja na področju vrtinčnoslojnega granuliranja. Delci
mikrokristalne celuloze so porozni in imajo relativno veliko specifično površino, zato smo
pričakovali sprejemljivo adsorpcijo SMES z ZU. Med poskusi pa se je izkazalo, da
mikrokristalna celuloza ni primeren nosilec za pretvorbo SMES z ZU v trdno obliko.
Vsebina procesne komore je namreč že ob manjši količini razpršene DZG postala preveč
kohezivena in proces granuliranja je bilo potrebno ustaviti, ne glede na izbiro različnih
procesnih parametrov granulacije in DZG. Z uporabo mikrokristalne celuloze smo v
najboljšem primeru uspeli izdelati granulat z razmerjem mas med SMES z ZU in nosilcem
1,0 : 6,9 (P23, preglednica XII), kar nikakor ne predstavlja želenega cilja.
Avicel®

PH

101

smo

nato

aluminometasilikatom (Neusilin

®

nadomestili

z

visoko

poroznim

magnezijevim

US2) (P9-P10, P14-P18, P20-P21, P33-P37), ki ima
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skoraj 300-krat večjo specifično površino kot Avicel® PH 101. Posledično je bila tudi
kapaciteta adsorpcije sestavin DZG bistveno večja in omogočena je bila izdelava
granulatov z visoko vsebnostjo ZU. Granulat z najvišjo vsebnostjo ZU (P21), ki smo ga
uspeli izdelati z uporabo Neusilina® US2, je imel razmerje mas med SMES z ZU in
nosilcem 1,8 : 1,0 (preglednica XII). Izkoristki posameznih procesnih korakov pa so se
gibali med 80 in 90 %. Procese smo izvajali v večih procesnih korakih, ker tekom procesa
optimizacije nismo mogli predvideti potrebne mase DZG za izvedbo posameznega procesa
granuliranja. Poleg tega nam je postopna izdelava granulatov omogočala vrednotenje
produktov različnih stopenj procesa. Neusilin® US2 je tudi v literaturnih podatkih pogosto
naveden kot dober nosilec za pripravo S-SMES, a zna biti problematičen zaradi nepopolne
desorpcije in posledično sproščanja SMES z ZU iz tovrstnih formulacij (4, 24, 33).
V 11. (prvi procesni korak) in 12. (drugi procesni korak) poskusu smo preizkusili tudi
Syloid® XDP 3050, ki je visoko porozen silicijev dioksid in se po literaturnih podatkih
prav tako priporoča za pretvorbo SMES v trdno obliko (65). Rezultati granuliranja niso
pokazali bistvenih prednosti pred Neusilinom® US2, poleg tega je Syloid® XDP 3050
bistveno dražji od slednjega, zato smo ga izločili iz nadaljnjih poskusov.
Kot trdni nosilec smo želeli preizkusiti tudi visokoporozen Syloid® 244 FP, s pomočjo
katerega so z metodo sušenja z razprševanjem že uspeli izdelati S-SMES (71), vendar
izvedba poskusa v napravi proizvajalca Niro Aeromatic AG ni bila možna zaradi slabega
tesnjenja aparature in uhajanja majhnih delcev Syloida® 244 FP v okolico (P13). Syloid®
244 FP smo nato preizkusili še v napravi proizvajalca Glatt GmbH, ki je sicer ustrezno
tesnila, a kljub temu nismo uspeli vzpostaviti ustreznega potekočinjenega sloja in
posledično nismo mogli izvesti procesa granuliranja (P19). Delci Syloida® 244 FP so
namreč zelo majhni in imajo nizko gostoto, zato so se že pri minimalnem pretoku zraka
gibali nad šobo za razprševanje in močno zamašili vrečaste filtre. Vrečasti filtri z
najmanjšo velikostjo por, ki smo jih imeli na razpolago, so imeli pore z velikostjo 5 µm.
Povprečen premer delcev Syloida® 244 FP pa znaša 2,5-5,5 µm, zato so le-ti lahko prešli
filtre. Sklenili smo, da ta nosilec ni uporaben za izvedbo poskusov v izbrani napravi in ga
izločili iz nadaljnjih poskusov.
V poskusih P24-P32 smo kot nosilec preizkusili tudi fizikalno zmes Avicela® PH 101 in
Aerosila® 200 v masnem razmerju 1 : 1, ki se je izkazala kot relativno dober nadomestek
Neusilina® US2. Aerosil® 200 je neporozen koloidni silicijev dioksid z veliko specifično
površino (200 ± 25 m2/g), ki je v primerjavi z Neusilinom® US2 vseeno nekoliko manjša.
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Izkazalo se je, da ima kljub odsotnosti por veliko kapaciteto adsorpcije olj, saj smo s to
kombinacijo trdnih nosilcev uspeli izdelati granulat z najvišjo vsebnostjo ZU (razmerje
mas med SMES z ZU in nosilcem je znašalo 2,3 : 1,0 (preglednica XII)). Zaradi zelo
majhne velikosti delcev Aerosila® 200 (12 nm) pa smo imeli težave v vseh začetnih
korakih procesov granuliranja, v katerih smo ga uporabili (P24, P28, P30). Aerosil® 200
nam je uhajal skozi filtre in izgube so bile velike, celokupni izkoristki pa posledično nizki
(61-73 %, priloga II). V naslednjih korakih procesov se je zaradi povezovanja delcev
velikost toliko povečala, da ti niso mogli v večjih količinah preiti filtrov in izkoristki
procesov so bili višji (79-85 % za posamezen procesni korak). V prvih korakih procesov je
bilo tudi težko vzpostaviti ustrezno potekočinjenje, saj so delci Aerosila® 200 zahajali v
ekspanzijski del komore in mašili vrečaste filtre. Zato smo uporabo Aerosila® 200 opustili
kljub uspešni pripravi S-SMES v poskusih P24-P27 in P30-P32.
Za izdelavo S-SMES z vrtinčnoslojnim granuliranjem na razpoložljivih napravah se je v
primeru naše formulacije kot edini ustrezni trdni nosilec izkazal Neusilin® US2. Z uporabo
naprave, prilagojene na delo z majhnimi delci, bi morda lahko bila ustrezna tudi fizikalna
zmes Avicela® PH 101 in Aerosila® 200 v masnem razmerju 1 : 1.
4.2.2. PROCES OPTIMIZACIJE DZG
Prvi poskus vrtinčnoslojnega granuliranja (P1) smo izvedli z uporabo DZG 1, ki ne
vsebuje polimernega veziva. Delci nosilca se niso povezovali in aglomerati niso nastali. V
DZG 2 smo zato vključili tudi vezivo (PVP K30), vendar je material v procesni komori
kmalu po začetku razprševanja disperzije postal preveč koheziven in proces je bilo
potrebno ustaviti (P2, P3). Odločili smo se, da vezivo PVP K30 v DZG 3 nadomestimo s
PVP K90. Slednji je omogočil boljše vodenje procesa (P4, P5), saj je bil material manj
koheziven in lahko smo nanesli večjo količino DZG. V DZG 4 smo povečali koncentracijo
SMES, saj je bil naš cilj, da v granulate vgradimo čim več SMES in s tem tudi več ZU.
Tako izdelana izdelana DZG pa je imela visoko viskoznost in hitre rasti aglomeratov
tekom procesa granuliranja nismo mogli nadzorovati (P6). Hitrost rasti aglomeratov bi
deloma lahko nadzorovali tudi z ustreznim vodenjem procesa (višji tlak razprševanja in
počasnejše dovajanje DZG), vendar smo se raje odločili za spremembo sestave DZG. DZG
5 je tako vsebovala nižjo koncentracijo veziva kot DZG 4, da smo se izognili visoki
viskoznosti DZG. Tekom poskusov se je izkazalo, da je izbrana koncentracija veziva
prenizka, saj aglomerati niso nastali in končni produkt je bil še vedno v obliki prahu (P7).
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Izvedbo poskusov smo nadaljevali z uporabo DZG 6, ki je vsebovala srednje visoko
koncentracijo veziva (glede na DZG 4 in 5). V primerjavi s prejšnjimi DZG je ta
povzročala manj težav glede kohezivnosti in lahko smo razpršili večjo količino DZG (P8P14). Na trdnem nosilcu Avicel® PH 101 smo tako potrdili, da je proces granuliranja
optimalen ob uporabi 7,5 % koncentracije veziva PVP K90 v DZG.
V DZG 7 smo, glede na sestavo DZG 6, vključili še ZU in ugotovili, da ta nima
pomembnega vpliva na izvedbo procesa vrtinčnoslojnega granuliranja. Proces je tako ob
uporabi Avicela® PH 101 (P23) kot tudi Neusilina® US2 (P15-P16) potekal podobno kot z
uporabo primerljive DZG brez ZU. Ker smo opazili delno obarjanje ZU, smo DZG ves čas
procesa granuliranja mešali s propelerskim mešalom in tako preprečili posedanje ZU. V
DZG 8 smo zvišali koncentracijo SMES z ZU iz 10 % na 20 %, s čimer smo želeli
skrajšati celokupen čas granuliranja, ki je potreben za pripravo granulata z visoko
vsebnostjo SMES in izboljšati energetsko učinkovitost procesa, saj je v tem primeru
potrebno dovesti manj energije za izhlapevanje topila. Med procesom granuliranja (P17P18) smo opazili počasnejšo rast in izdelani aglomerati so bili manjši od ostalih (npr. P10,
P12, P16), kar je bila verjetno posledica manjše količine veziva glede na SMES v DZG.
Ker se je DZG 8 dobro obnesla v primeru uporabe Neusilina® US2, smo jo preizkusili tudi
na Avicelu® PH 101 (P22). Že po 10 g nanešene DZG so začeli nastajati veliki aglomerati.
Vsebina procesne komore je bila zelo kohezivna in nastale so kepe omočenega materiala.
Očitno je bilo, da razmerje med SMES z ZU in PVP K90 v DZG 8 ni ustrezno, če kot trdni
nosilec uporabimo Avicel® PH 101. To pomeni, da razmerje med SMES z ZU in vezivom
v DZG pomembno vpliva na proces granuliranja in da je za vsak trdni nosilec posebej
potrebno izbrati ustrezno DZG.
V DZG 9 smo vezivo PVP K90 nadomestili s HPMC (Pharmacoat® 606). Izdelana DZG je
imela visoko viskoznost, kar je vodilo v mašenje šobe za razprševanje, zaradi česar smo jo
morali med procesom tudi večkrat očistiti. To težavo smo rešili s povečanjem premera
odprtine notranjega dela šobe za razprševanje z 0,8 mm na 1,2 mm. Razen mašenja šobe
nismo imeli posebnih težav, saj so bili delci manj kohezivni kot pri uporabi veziva PVP.
Razlog za lažje vodenje procesa granuliranja (P20-P21, P24-P27) je bil verjetno tudi višji
stični kot DZG 9 v primerjavi z ostalimi DZG, katerim smo prav tako določali stični kot v
stiku z Neusilinom® US2. Višji stični kot se lahko kaže z zmanjšanjem števila nastalih
tekočinskih mostičkov in posledično je nekontrolirana rast aglomeratov manj verjetna. V
poskusu P27 smo pri uporabi DZG 9 opazili, da se aglomerati po določeni količini nanosa
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DZG niso več združevali med sabo, temveč je potekalo le še oblaganje že nastalih
aglomeratov. Velikost slednjih se je posledično povečevala na račun oblaganja, zato so
imeli nastali aglomerati na videz vedno bolj zaobljene robove. Z ustrezno izbiro DZG,
trdnega nosilca in procesnih parametrov granuliranja je torej proces mogoče nadaljevati
tudi po tem, ko se pore nosilcev že zapolnijo. Na tak način smo izdelali granulat z
vsebnostjo ZU 64,4 mg/g in tako presegli zastavljen cilj ter potrdili prvo hipotezo, saj je
razmerje mas med SMES z ZU in nosilcem znašalo 2,3 : 1,0 (preglednica XII).
PVP K30 je pomožna snov za pripravo prenasičenih raztopin ZU, s čimer lahko omejimo
obarjanje ZU po zaužitju samoemulgirajoče formulacije (55). Kot vezivo smo v DZG 10
zato vključili PVP K30; disperzijo smo vedno pripravljali tik pred procesom granuliranja,
saj smo na ta način bistveno omejili obarjanje ZU med procesom granulacije. Od
predhodno izdelanih disperzij se je DZG 10 razlikovala tudi po tem, da je imela najnižjo
izmerjeno viskoznost in najmanjši določen kot močenja na kompaktu Neusilina® US2.
DZG 10 smo preizkusili na dveh trdnih nosilcih (in sicer na Neusilinu® US2 ter na fizikalni
zmesi Avicela® PH 101 in Aerosila® 200 v masnem razmerju 1 : 1), vendar je v obeh
primerih v drugem procesnem koraku vsebina procesne komore postala preveč kohezivna,
da bi izdelali granulat z želeno vsebnostjo ZU (P29, P34). Omenjeno dogajanje lahko
pojasnimo z nizkim stičnim kotom med kapljico DZG 10 in kompaktom Neusilina® US2.
Dobro razprostiranje po površini namreč lahko povzroči tvorbo večjega števila tekočinskih
mostičkov, ki se z izhlapevanjem topila pretvorijo v snovne mostičke. Tako so se delci
predvidoma hitro povezali med sabo, kar smo opazili kot nekontrolirano rast le-teh in
nastanek velikih aglomeratov.
Da bi združili pozitivne lastnosti PVP K30 in Pharmacoata® 606, smo pripravili še DZG
11, ki je vsebovala obe vezivi. PVP K30 smo uporabili, ker se je izkazal kot inhibitor
obarjanja karvedilola, Pharmacoat® 606 pa zato, ker smo z njegovo uporabo lahko izdelali
granulat z najvišjo vsebnostjo ZU. Predpostavili smo tudi, da bo viskoznost DZG zaradi
uporabe PVP K30 nižja in posledično med procesom granuliranja naj ne bi prihajalo do
mašenja šobe. Poleg tega smo predpostavljali, da bo PVP K30 omogočil zadostno
povezovanje med delci, medtem ko bo Pharmacoat® 606 zmanjšal kohezivnost. V skladu s
pričakovanji so procesi granulacije z uporabo DZG 11 potekali dobro (P30-P32, P35-P37)
in izdelani aglomerati so bili manj kohezivni kot pri uporabi DZG 10. Poleg tega smo z
DZG 11 dosegli relativno visoke vsebnosti ZU (preglednica XII), kljub temu, da je delež
SMES z ZU predstavljal le 10 % mase disperzije.
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Povzamemo lahko, da so se ze z vidika vodenja procesa granuliranja kot najustreznejše
izkazale DZG 8, 9 in 11. V vseh uporabljenih DZG se je ZU deloma obarjala, kar smo
želeli odpraviti med procesom optimizacije DZG, vendar smo z izbranimi vezivi uspeli
pripraviti le eno disperzijo, v kateri je bila ZU popolnoma raztopljena. Ta disperzija je
vsebovala SMES z ZU in PVP K30 v razmerju 1 : 2, kar zaradi nizkega deleža SMES z ZU
in visokega deleža veziva ne omogoča izdelave granulata z visoko vsebnostjo ZU.
4.2.3. OPTIMIZACIJA PROCESNIH PARAMETROV VRTINČNOSLOJNEGA
GRANULIRANJA
Optimizacija procesnih parametrov granuliranja je potekala vzporedno z izvedbo
poskusov. Že v drugem poskusu granuliranja (P2), za izvedbo katerega smo kot trdni
nosilec uporabili Avicel® PH 101 in PVP K30 kot vezivo, smo prišli do prvih pomembnih
ugotovitev. Če smo na peristaltični črpalki spremenili nastavitev hitrosti dovajanja DZG s
5 na 7 g/min in ohranili tlak razprševanja (1,5 bar), so začeli nastajali veliki aglomerati;
najverjetneje zaradi povečanja premera razpršenih kapljic. Zato smo tekom procesa
spreminjali nastavitve pretoka DZG na peristaltični črpalki in nastavitev 5 g/min se je
izkazala kot najustreznejša. Opazili smo tudi, da je bila T izhodnega zraka 35-36 °C
previsoka, saj so delci pri tej T postali bolj kohezivni. Zato smo v nadaljnjih poskusih T
izhodnega zraka poskušali vzdrževati pod 35 °C (preglednica XI).
V četrtem poskusu (P4) smo na dnu komore sredi procesa granuliranja opazili omočen in
zlepljen skupek delcev v obliki stožca. Predpostavili smo, da je površina razprševanja DZG
preozka in da se pretežno omočijo le delci, ki se nahajajo neposredno pod šobo. Z
namenom razširitve območja razprševanja smo nato šobo za razprševanje dvignili iz
najnižje na najvišjo lego in pojava zlepljanja delcev na dnu komore kasneje nismo več
opazili (preglednica XI). To je v skladu z literaturnimi podatki, po katerih se vlažno
granuliranje običajno izvaja v procesni komori z visoko lego šobe za razprševanje (36).
V šestem poskusu (P6) smo uporabili visoko viskozno DZG 4, ki je kot vezivo vsebovala
PVP K90. Ugotovili smo, da je v primeru višje viskoznosti DZG potrebno izbrati višji tlak
razprševanja, da preprečimo nastanek prevelikih aglomeratov. Predvidevamo, da s
spreminjanjem tlaka razprševanja neposredno vplivamo na velikost razpršenih kapljic, ki
ne sme biti prevelika. Poskusili smo tudi dvigniti T izhodnega zraka in s tem hitreje sušiti
delce, vendar se je tudi pri vezivu PVP K90 izkazalo, da T izhodnega zraka nad 35 °C
povzroči veliko kohezijo med delci.
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V devetem poskusu (P9) smo prvič uporabili Neusilin® US2. Zaradi velike kapacitete
adsorpcije olj rasti delcev nismo opazili in končni produkt je bil po videzu enak samemu
Neusilinu® US2. Zato smo granulat izdelan v poskusu P9 ponovno vsuli v procesno
komoro in izvedli še naslednji procesni korak (P10), v katerem smo povečali hitrost
dovajanja DZG s 5 g/min na 7-10 g/min. Predvidevali smo namreč, da lahko na Neusilin®
US2 nekoliko hitreje razpršujemo DZG, ker ima ta nosilec bistveno večjo kapaciteto
adsorpcije kot Avicel® PH 101. Izkazalo se je, da je bila nastavljena hitrost previsoka, saj
so nastali preveliki aglomerati (sicer na videz enakomernih velikosti), zato smo se odločili,
da bomo v prihodnjih poskusih dovajali DZG počasneje (5 g/min) in ob višjem tlaku
razprševanja (2,2 bar), ne glede na izbor trdnega nosilca (preglednica XI).
Od 13. poskusa naprej smo granuliranje izvajali v napravi GPCG-1 proizvajalca Glatt
GmbH, saj je ta omogočala dobro tesnjenje procesne komore in tako preprečila uhajanje
delcev trdnega nosilca v okolico. Poleg tega je omogočala tudi boljši nadzor nad T
produkta in pretokom zraka za potekočinjenje delcev. V tej napravi smo začeli z uporabo
DZG z vključeno ZU in opazili, da se ta v določeni meri obarja, kar pomeni, da so v DZG
prisotni delci, ki se s časom posedajo in tako sestava DZG ne bi bila enaka v različnih
časovnih točkah procesa. Posedanje ZU smo med procesom granuliranja preprečili tako, da
smo DZG ves čas mešali s propelerskim mešalom.
Tekom poskusov smo opazili, da je proces precej občutljiv na spremembe procesnih in
konstrukcijskih parametrov granuliranja, kar potrjuje drugo hipotezo. Če je na primer T
produkta z 32 °C narasla na 35 °C, je material postal vidno bolj koheziven ne glede na
izbor veziva. Enako se je zgodilo, če smo pretok na peristaltični črpalki spremenili s 5 na
7 g/min. Glede na vse predhodno izvedene poskuse lahko povzamemo, da je optimalna T
produkta med procesom 32 °C.
Kot optimalne smo za nadaljnjo vrednotenje granulatov izbrali naslednje granulate: P18,
P21, P26, P32 in P37. Glavni kriterij pri izbiri je bila vsebnost ZU, ki v vseh izbranih
granulatih presega 40 mg/g. Praviloma smo si izbirali granulate izdelane v zadnjem
procesnem koraku, da so imeli čim višjo vsebnost ZU. Pri granulatu P26 smo naredili
izjemo, saj je imel ta bolj primerljivo vsebnost ZU z granulatom P21 kot granulat, ki smo
ga izdelali v zadnjem procesnem koraku (P27). Tako so imeli granulati za izdelavo katerih
smo uporabili enako DZG medsebojno primerljive vsebnosti ZU, kar je izboljšalo njihovo
primerljivost. Izračunana razmerja mas med SMES z ZU, vezivi in nosilci v izbranih
granulatih so prikazana v preglednici XIII.
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Preglednica XI: Proces optimizacije formulacije (nosilci in DZG) in procesnih parametrov
vrtinčnoslojnega granuliranja z uporabo naprave proizvajalca Niro Aeromatic AG.
Nosilec
SMES
[%]

Vezivo

10
5

/
10 %
PVP K30
10 %
PVP K90
10 %
PVP K90
5%
PVP K90
7,5 %
PVP K90
7,5 %
PVP K90
7,5 %
PVP K90
7,5 %
PVP K90

Avicel®
PH 101

5
10
10
10
Neusilin®
US2
Syloid®
XDP 3050
Syloid®
244 FP

10
10
10

DZG
DZG

Viskoznost
[mPa·s]

Procesni parametri
Tizhodni
Lega
šobe
zrak
[°C]
28-33
Najnižja
< 35
Najnižja

1
2

/
/

Pretok
DZG
[g/min]
5-7
5

Pšoba
[bar]

3

/

5

30-35

Najvišja

1,5

4

440,7 ± 22,1

5

30-42

Najvišja

1,8-2,6

5

48,0 ± 0,5

5

28-35

Najvišja

2,0

6

160,0 ± 1,6

5

22-36

Najvišja

1,8-2,4

6

160,0 ± 1,6

5-10

27-34

Najvišja

1,6-2,2

6

160,0 ± 1,6

3-6

31-41

Najvišja

2,2

6

160,0 ± 1,6

/

/

Najvišja

/

1,5
1,5

Preglednica XII: Proces optimizacije formulacije (nosilci in DZG) in procesnih parametrov
vrtinčnoslojnega granuliranja z uporabo naprave proizvajalca Glatt GmbH.
Nosilec

Neusilin®
US2

DZG
SMES
z ZU
[%]
10
20
20

10
10

Avicel®
PH 101

20
10

Avicel®
PH 101 :
Aerosil®
200 = 1:1

20

10
10

Procesni parametri
Pretok Tprodukt Pšoba
DZG
[°C]
[bar]
[g/min]
5-6
25-37
1,8-2

Granulat
SMES
Vsebnost
z ZU :
ZU
nosilec
1,0 : 1,6 33,8 mg/g
(P16)
1,0 : 1,0 44,3 mg/g
(P18)
1,8 : 1,0 56,8 mg/g
(P21)

Vezivo

DZG

Viskoznost
[mPa·s]

7,5 % PVP
K90
7,5 % PVP
K90
7,5 %
Pharmacoat®
606
10 % PVP
K30
5%
Pharmacoat®
606 in 5 %
PVP K30
7,5 % PVP
K90
7,5 % PVP
K90
7,5 %
Pharmacoat®
606
10 % PVP
K30
5%
Pharmacoat®
606 in 5 %
PVP K30

7

110,7 ± 3,4

8

426,3 ± 4,5

5

27-39

2

9

914,7 ± 7,7

5-6

27-41
(32)

2

10

10,2 ± 0,1

5

29-38

2,2

1,0 : 1,9

11

153,7 ± 0,5

5

28-37

2,2

1,0 : 1,2

8

426,3 ± 4,5

3-5

30-38

2-2,4

/

7

110,7 ± 3,4

5

28-37

2-2,2

1,0 : 6,9

9

914,7 ± 7,7

5

26-37

2,2

2,3 : 1,0

10

10,2 ± 0,1

5

23-35

2,2

/

11

153,7 ± 0,5

5

25-36

2,2

1,0 : 1,1

Pšoba – tlak zraka za razprševanje na šobi
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33,8 mg/g
(P34)
42,2 mg/g
(P37)

/
(P22)
12,6 mg/g
(P23)
64,4 mg/g
(P27)
/
(P29)
42,5 mg/g
(P32)

Preglednica XIII: Razmerja mas med SMES z ZU, vezivi in trdnimi nosilci v izbranih
granulatih.

Granulati
P18 (Neusilin® US2, DZG 8)
P21 (Neusilin® US2, DZG 9)
P26 (Avicel® PH 101, Aerosil® 200, DZG 9)
P32 (Avicel® PH 101, Aerosil® 200, DZG 11)
P37 (Neusilin® US2, DZG 11)

4.3.

Razmerja
SMES z ZU : veziva : trdni nosilci
2,7 : 1,0 : 1,7
5,7 : 2,1 : 1,0
6,2 : 2,3 : 1,0
8,5 : 8,5 : 1,0
5,7 : 5,7 : 1,0

VREDNOTENJE SAMOMIKROEMULGIRAJOČIH GRANULATOV

4.3.1. PRETOČNE LASTNOSTI
Granuliranje je proces povečevanja velikosti, kjer se manjši delci povezujejo v večje
aglomerate, in posledično se tako lahko izboljšajo tudi pretočne lastnosti praškastega
materiala. Po procesu granuliranja se granulatu lahko dodajo pomožne snovi, med drugimi
tudi drsila, ki še dodatno izboljšajo pretočne lastnosti. Tako pripravljena zmes je primerna
za polnjenje v kapsule ali pa se iz nje izdelajo tablete. Za zagotavljanje enakomernosti
vsebnosti ZU v kapsulah in tabletah so dobre pretočne lastnosti ključnega pomena.
V sklopu magistrske naloge smo pretočni čas ter CI in HR določali izdelanim granulatom
brez dodanih drsil in rezultate ter njihove povprečne vrednosti podali v preglednici XIV, v
prilogi III pa so priloženi rezultati posameznih meritev. Za boljšo preglednost rezultatov
pretočnih časov smo slednje označili z različnimi barvami (preglednica XIV), in sicer
rdečo (granulati, ki niso tekli; predvidevamo, da imajo slabe pretočne lastnosti), rumeno
(granulati, ki so v enih poskusih tekli v drugih pa ne) in zeleno (granulati z najkrajšimi
pretočnimi časi; predvidevamo, da imajo najboljše pretočne lastnosti). Z enakimi barvami
smo označili tudi rezultate CI in HR. Z rdečo smo označili rezultate, ki glede na
farmakopejski predpis izkazujejo zelo, zelo slabo pretočnost ali zelo slabo pretočnost. Z
rumeno je označena slaba pretočnost, z zeleno pa sprejemljiva ali zmerna pretočnost. Z
upoštevanjem tako pretočnih časov kot tudi CI in HR smo granulate nato razvrstili v štiri
skupine. Granulati s predvidoma najboljšimi pretočnimi lastnostmi (dve zeleni oznaki) so v
preglednici XIV označeni z zvezdico (*), granulati z nekoliko slabšimi pretočnimi
lastnostmi (ena zelena in ena rumena oznaka) so označeni s krogcem (○), granulati s še
slabšimi pretočnimi lastnostmi (dve rumeni ali ena rumena in ena rdeča oznaka) so
označeni z minusom (-), granulati z najslabšimi pretočnimi lastnostmi (dve rdeči oznaki),
pa so označeni s klicajem (!).
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Če medsebojno primerjamo granulate, katerim smo pripisali ustrezne oz. slabe pretočne
lastnosti, ugotovimo, da vsebnost SMES z ZU pomembno vpliva na pretočne lastnosti.
Pretočne lastnosti so bile ustrezne (* ali ○) do vsebnosti ZU v granulatu 45 mg/g in s tem
tudi do razmerja mas med SMES z ZU in nosilcem 1 : 1 (P16, P18, P32, P36 in P37).
Granulati z vsebnostjo ZU večjo od 55 mg/g in razmerjem mas med SMES z ZU in
nosilcem blizu 2 : 1 (P21, P26, P27) pa so imeli slabe (-) pretočne lastnosti. Pri granulatih z
najvišjo vsebnostjo SMES z ZU smo očitno presegli kapaciteto vgradnje SMES v pore
delcev trdnega nosilca, zato se je SMES začel nalagati na njegovo površino, kar je
poslabšalo pretočne lastnosti granulatov. Z opisanimi ugotovitvami smo potrdili šesto
hipotezo. Do podobnih ugotovitev pa so prišli tudi Agarwal in sodelavci, ki so z adsorpcijo
SMES z ZU na porozne nosilce v različnih razmerjih (SMES z ZU : nosilec = 0,25 : 1 do
3 : 1) in z merjenjem pretočnih lastnosti dokazali, da se ob povečevanju razmerja pretočne
lastnosti ohranjajo do kritične točke. V kritični točki se pore nosilca zapolnijo in SMES se
začne nalagati na površino, kar povzroči povišano kohezivnost produkta s slabimi
pretočnimi lastnostmi. Količina SMES z ZU, ki jo lahko vgradimo v trden nosilec brez
večjega vpliva na pretočne lastnosti nosilca, je tako odvisna od kapacitete adsorpcije,
velikosti delcev in specifične površine trdnega nosilca. Za vsak nosilec posebej se torej
lahko določi najvišje razmerje med SMES z ZU in nosilcem, ki še omogoča izdelavo
končnega produkta z ustreznimi pretočnimi lastnostmi (72).
Opazili smo tudi, da smo z DZG 11 izdelali granulate z dobrimi pretočnimi lastnostmi
(P32, P36, P37), ne glede na izbor trdnega nosilca. DZG 11 se od drugih razlikuje po tem,
da vsebuje nizko koncentracijo SMES z ZU (10 %) in skupno visoko koncentracijo veziv
(10 %). Prvi razlog za ustrezne (* ali ○) pretočne lastnosti granulatov izdelanih z DZG 11
je zmerna vsebnost SMES z ZU (razmerje mas med SMES z ZU in nosilcem ne preseže
1 : 1), ki najverjetneje ni presegla kapacitete trdnega nosilca. Drugi razlog pa je lahko tudi
večje razmerje med vezivi in SMES z ZU v DZG 11 (1 : 1) v primerjavi z ostalimi DZG.
Predpostavljamo, da se v primeru uporabe višjega deleža veziv, SMES z ZU ujame tudi v
polimerno strukturo veziva na površini delcev nosilca, zato se zmanjša kohezivnost,
pretočne lastnosti granulata pa se izboljšajo.
Najslabše (- ali !) pretočne lastnosti so imeli granulati, za izdelavo katerih smo kot trdni
nosilec uporabili samo Avicel® PH 101, ki ima že sam po sebi slabe pretočne lastnosti.
Poleg tega ima izmed vseh izbranih nosilcev najmanjšo specifično površino (skoraj
300-krat manjšo kot Neusilin® US2). Predpostavljamo, da je posledično manjša tudi
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kapaciteta adsorpcije olj, ki smo jo pri vgradnji SMES z ZU presegli in posledično dobili
granulat s slabšimi pretočnimi lastnostmi. Slabe pretočne lastnosti so imeli tudi prej
omenjeni granulati z najvišjo stopnjo vgradnje SMES z ZU (razmerje mas med SMES z
ZU in nosilcem blizu 2 : 1), pri katerih smo prav tako presegli kapaciteto nosilca za
vgradnjo SMES.
Granulatu P32, ki smo ga izdelali z uporabo fizikalne zmesi Avicela® PH 101 in Aerosila®
200 v masnem razmerju 1 : 1 kot trdnega nosilca, smo določili dobre pretočne lastnosti (*)
in visoko vsebnost SMES z ZU (42,5 mg/g). Visoko vsebnost ZU, a slabše pretočne
lastnosti (-), smo določili tudi granulatu P27. V primerjavi s samostojno mikrokristalno
celulozo ima fizikalna zmes Avicela® PH 101 in Aerosila® 200 očitno precej večjo
kapaciteto adsorpcije SMES in se v določenih vidikih (doseganje visoke vsebnosti ZU v
granulatih, ustrezne pretočne lastnosti granulatov) lahko primerja z Neusilinom® US2.
Preglednica XIV: Rezultati pretočnih časov ter CI in HR za izdelane granulate in razvrstitev
glede na ustreznost pretočnih lastnosti.
VZOREC

PRETOČNI ČAS

DOLOČEVANJE CARROVEGA INDEKSA IN HAUSNERJEVEGA RAZMERJA
Nasipna ρ [g/mL] Zbita ρ [g/mL] CI

HR

Pretočne lastnosti

P1 !

∞/100 g

0,322 ± 0,005

0,520 ± 0,006

P3 !

∞/100 g

0,216 ± 0,008

0,359 ± 0,007

P4 -

0,221 ± 0,007

0,309 ± 0,002

0,156 ± 0,005

0,246 ± 0,004

37 ± 2 1,58 ± 0,05 Zelo slaba pretočnost

0,169 ± 0,003

0,254 ± 0,004

33 ± 2 1,50 ± 0,04 Zelo slaba pretočnost

0,212 ± 0,001

0,338 ± 0,003

37 ± 1 1,60 ± 0,02 Zelo slaba pretočnost

P8 -

∞/100 g
∞/100 g
29,6 s - ∞/100 g
∞/100 g
30,4 s - ∞/100 g

Zelo, zelo slaba
pretočnost
Zelo, zelo slaba
40 ± 3 1,66 ± 0,08
pretočnost
28 ± 2 1,40 ± 0,04 Slaba pretočnost

0,175 ± 0,004

0,256 ± 0,006

P9 -

126,1 s - ∞/100 g

0,218 ± 0,002

0,362 ± 0,005

P10 *

26,1 s - 35,1 s/100 g

0,204 ± 0,008

0,260 ± 0,006

32 ± 1 1,46 ± 0,03 Zelo slaba pretočnost
Zelo, zelo slaba
40 ± 0 1,66 ± 0,01
pretočnost
22 ± 1 1,27 ± 0,02 Sprejemljiva pretočnost

P12 -

∞/100 g

0,192 ± 0,005

0,261 ± 0,003

27 ± 2 1,37 ± 0,04 Slaba pretočnost

P14 ○

23,4 s/100 g

0,138 ± 0,003

0,192 ± 0,004

28 ± 1 1,39 ± 0,02 Slaba pretočnost

P16 ○

26,0 s - 34,8 s/100 g

0,160 ± 0,004

0,222 ± 0,005

28 ± 1 1,39 ± 0,03 Slaba pretočnost

P18 ○

23,0 s/100g

0,156 ± 0,004

0,219 ± 0,006

29 ± 1 1,40 ± 0,02 Slaba pretočnost

P21 -

36,6 s - ∞/100 g

0,236 ± 0,004

0,328 ± 0,004

28 ± 0 1,39 ± 0,01 Slaba pretočnost

P23 !

0,167 ± 0,007

0,271 ± 0,013

36 ± 2 1,57 ± 0,06 Zelo slaba pretočnost

0,288 ± 0,005

0,390 ± 0,005

26 ± 2 1,36 ± 0,03 Slaba pretočnost

P27 -

∞/100 g
∞/100 g
∞/100 g

0,339 ± 0,003

0,473 ± 0,002

28 ± 1 1,40 ± 0,02 Slaba pretočnost

P32 *

30,8 s/100 g

0,308 ± 0,004

0,376 ± 0,004

18 ± 0 1,22 ± 0,01 Zmerna pretočnost

P36 *

26,0 s - 30,8 s/100 g

0,326 ± 0,133

0,428 ± 0,171

24 ± 1 1,32 ± 0,02 Sprejemljiva pretočnost

P37 ○

106,1 s - ∞/100 g

0,245 ± 0,005

0,318 ± 0,001

23 ± 1 1,29 ± 0,03 Sprejemljiva pretočnost

P5 !
P6 P7 !

P26 -
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38 ± 1 1,62 ± 0,02

4.3.2. DIFERENČNA DINAMIČNA KALORIMETRIJA (DSC)
Kompatibilnost pomožnih snovi z ZU smo preverili tako, da smo izvedli termično analizo
čistega karvedilola in posameznih pomožnih snovi ter fizikalnih zmesi karvedilola z
uporabljenimi vezivi in nosilci v masnem razmerju 1 : 1. T tališča kristaliničnega
karvedilola, normalizirana na maso vzorca, je bila 115,6 °C, kar nekoliko odstopa od
literaturnega podatka (114 do 115 °C) (43). Na podlagi DSC krivulj (priloga IV) sklepamo,
da ni prišlo do pomembnejših interakcij, saj se T tališča karvedilola v fizikalnih zmeseh ne
razlikuje bistveno od tališča čiste ZU (preglednica XV). T tališča karvedilola se je tako v
zmesi s Pharmacoatom® 606 in Aerosilom® 200 (oba uvrščamo med neporozne pomožne
snovi) spremenila le minimalno (za 0,2 oz. 0,3 °C), kar kaže na odsotnost interakcij med
komponentama fizikalne zmesi. V zmesi s pomožnimi snovmi s porozno strukturo
(Avicel® PH 101, Neusilin® US2, Syloid® 244 FP, Syloid® XDP 3050) smo določili
znižanje T tališča karvedilola za približno 1 °C, medtem ko smo v primeru fizikalne zmesi
s PVP K30 določili največje znižanje T tališča karvedilola (za 2,4 °C). Za PVP je znano,
da lahko z molekulami ZU interagirajo z elektrokstatskimi, Van der Waalsovimi in
vodikovimi vezmi in so pogosto uporabljeni polimeri za pripravo trdnih disperzij slabo
vodotopnih ZU (73). Interakcije med karvedilolom in PVP so bile torej pričakovane, kar
smo lahko opazili že med pripravo DZG, saj je bil PVP K30 edino vezivo, ki je omogočilo
izdelavo disperzije brez opaznega obarjanja karvedilola. Povzamemo lahko, da v
prisotnosti nobene izmed pomožnih snovi nismo določili večjih sprememb termičnih
lastnosti ZU, zato sklepamo, da so z vidika kompatibilnosti s karvedilolom vse primerne za
izdelavo samomikroemulgirajočih granulatov.
Preglednica XV: T tališča karvedilola v fizikalnih zmeseh v masnem razmerju 1 : 1.

T tališča karvedilola [°C]
114,2
113,2
115,4
114,4
115,3
114,3
114,4
114,6

Fizikalna zmes v masnem razmerju 1 : 1
Karvedilol : PVP K90
Karvedilol : PVP K30
Karvedilol : Pharmacoat® 606
Karvedilol : Avicel® PH 101
Karvedilol : Aerosil® 200
Karvedilol : Syloid® 244 FP
Karvedilol : Syloid® XDP 3050
Karvedilol : Neusilin® US2

S pomočjo DSC smo nadalje želeli še potrditi sedmo hipotezo, da je ZU po pretvorbi
SMES z ZU v trdno obliko ostala v raztopljenem oz. amorfnem stanju. To smo spremljali s
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potrditvijo odsotnosti kristalinične oblike ZU v granulatih (odsotnost endotermnega
talilnega vrha ZU na DSC krivulji granlatov). Posneli smo DZC krivulje samega
karvedilola in izbranih granulatov. Iz slike 4 je razvidno, da v nobenem izmed analiziranih
granulatov karvedilol ni prisoten v kristalinični obliki, saj talilni vrh karvedilola ni viden.
Zvonar-VP-primerjava izbranih granulatov

^exo
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Slika 4: DSC krivulje samega karvedilola in izbranih granulatov (P18, P21, P26, P32 in P37).
Legenda: P18 (Neusilin® US2 in DZG 8), P21 (Neusilin® US2 in DZG 9), P26 (Avicel® PH 101 : Aerosil®
200 = 1 : 1 in DZG 9), P32 (Avicel® PH 101 : Aerosil® 200 = 1 : 1 in DZG 11), P37 (Neusilin® US2 in DZG
11)

4.3.3. MORFOLOŠKE LASTNOSTI
Pod vrstičnim elektronskim mikroskopom smo opazovali površine izbranih granulatov
(P18, P21, P26, P32 in P37) in jih medsebojno primerjali. Zanimalo nas je predvsem, kako
stopnja vgradnje SMES z ZU ter izbor trdnega nosilca in DZG vplivajo na morfološke
lastnosti granulatov.
Na sliki 5 je prikazana površina granulata P18 pri različnih povečavah. Opazimo lahko, da
pore Neusilina® US2 v aglomeratih niso popolnoma zapolnjene in da se je del SMES z ZU
zadržal na površinah delcev poroznega nosilca. Na slikah 6 (P21) in 7 (P26) pa sta
prikazana granulata z bistveno višjo stopnjo vgradnje SMES z ZU. Za izdelavo P21 in P26
smo uporabili enako DZG in različne trdne nosilce, vendar na slikah površin aglomeratov
nismo opazili bistvenih razlik med tema dvema granulatoma. V obeh primerih so pore in
površine nosilcev prekrite s SMES z ZU in vezivom, kar pojasnjuje slabe pretočne lastnosti
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obeh granulatov. Aglomerati so bili v obeh primerih nepravilnih oblik, kar je bilo pri P21
še posebej izrazito. Opazili smo, da so v granulatu P21 prisotne luknje oz. odprtine, ki so
najverjetneje

posledica

naknadnega

medsebojnega

povezovanja

že

oblikovanih

aglomeratov med procesom granulacije. Luknje v aglomeratih so med dispergiranjem v
vodi še dodatno povečale stično površino med aglomeratom in vodo, kar korelira s kratkim
časom redispergiranja granulata P21 (preglednica XVI). Na slikah 8 (P32) in 9 (P37) so
prikazane površine granulatov s primerljivo vsebnostjo ZU z granulatom P18. Za izdelavo
obeh granulatov smo uporabili enako DZG in različne trdne nosilce. Na slikah nismo
opazili pomembnih razlik med granulati z različnimi trdnimi nosilci. V obeh primerih je
porozna površina prekrita s SMES z ZU in vezivi, ki jih lahko opazimo na površinah
aglomeratov.
Presenetila nas je očitna razlika med površinami granulatov P18 in P37, za izdelavo katerih
smo uporabili Neusilin® US2 kot trdni nosilec in različni DZG. Čeprav ima P37 nekoliko
nižjo vsebnost ZU kot P18, ima za razliko od slednjega porozno površino popolnoma
prekrito s SMES z ZU in vezivi. Do teh razlik je najverjetneje prišlo zaradi razlik med
DZG, ki smo ju uporabili. P18 sestavlja DZG 8 (20 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90), P37
pa DZG 11 (10 % SMES z ZU, 5 % Pharmacoat® 606, 5 % PVP K30) in opazimo lahko,
da se masni razmerji med SMES z ZU in vezivi v teh dveh disperzijah bistveno razlikujeta.
Da smo dosegli primerljivo vsebnost ZU v obeh granulatih smo pomembno vplivali na
razmerje mas med SMES z ZU, vezivi in nosilcem v končnih granulatih, kar je prikazano v
preglednici XIII. Iz razmerij je razvidno, da je v P37 manj poroznega nosilca na voljo za
adsorpcijo SMES z ZU, končni granulat pa je sestavljen pretežno iz SMES z ZU in veziva.
Za razliko od P37 je bilo pri P18 bistveno več nosilca na razpolago za adsorpcijo enake
količine SMES z ZU. Poleg tega DZG 8 bolje moči Neusilin® US2 kot DZG 11, kar
izboljša razprostiranje DZG po površinah nosilcev in lahko olajša njeno penetracijo v pore
nosilca.
Pod vrstičnim elektronskim mikroskopom smo dodatno opazovali še granulat P27, ki je
produkt povezovanja aglomeratov, izdelanih v prejšnjem procesnem koraku (P26), in
naknadnega oblaganja aglomeratov (opisano pod točko 4.2.2. Proces optimizacije DZG). Iz
slike 10 je razvidno, da so obloženi aglomerati bistveno bolj sferičnih oblik od
aglomeratov izdelanih v prejšnjem procesnem koraku (slika 7).
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Povečava:

2000 x

1000 x

500 x

Slika 5: Slike granulata P18 pri 2000-, 1000- in 500-kratni povečavi, posnete z vrstičnim
elektronskim mikroskopom.

Povečava:

2000 x

1000 x

500 x

Slika 6: Slike granulata P21 pri 2000-, 1000- in 500-kratni povečavi, posnete z vrstičnim
elektronskim mikroskopom.

Povečava:

2000 x

1000 x

500 x

Slika 7: Slike granulata P26 pri 2000-, 1000- in 500-kratni povečavi, posnete z vrstičnim
elektronskim mikroskopom.
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Povečava:

2000 x

1000 x

500 x

Slika 8: Slike granulata P32 pri 2000-, 1000- in 500-kratni povečavi, posnete z vrstičnim
elektronskim mikroskopom.

Povečava:

2000 x

1000 x

500 x

Slika 9: Slike granulata P37 pri 2000-, 1000- in 500-kratni povečavi, posnete z vrstičnim
elektronskim mikroskopom.

Povečava:

500 x

100 x

Slika 10: Sliki granulata P27 pri 500- in 100-kratni povečavi, posneti z vrstičnim
elektronskim mikroskopom.
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4.3.4. SAMOMIKROEMULGIRAJOČE LASTNOSTI
Z merjenjem velikosti kapljic iz SMES nastale mikroemulzije in z merjenjem časa
redispergiranja smo določali samomikroemulgirajoče lastnosti izbranih granulatov, samega
SMES in SMES z ZU. Namen je bil določiti, v kakšni meri se samomikroemulgirajoče
lastnosti ohranijo po pretvorbi SMES z ZU v trdno obliko. Hkrati smo preverili tudi, če po
dispergiranju SMES in S-SMES v vodnem mediju res nastane mikroemulzija, ki je bistrega
do rahlo opalescentnega videza in ima po definiciji SMES premer kapljic notranje faze pod
100 oz. 50 nm. Če nastanejo kapljice v območju velikosti 100 do 300 nm, pa tak sistem
uvrstimo med SES (8).


Merjenje velikosti kapljic notranje faze

Preden smo začeli z merjenjem velikosti kapljic s fotonsko korelacijsko spektroskopijo, je
bilo potrebno optimizirati postopek priprave vzorca granulata. Naš namen je bil ločiti
netopne trdne nosilce od vodne faze in pri tem čim manj vplivati na velikost kapljic iz
SMES nastale (mikro)emulzije. 1 g granulata smo najprej dispergirali v 250 mL prečiščene
vode, pri čemer je nastala disperzija belkastega videza. Delce netopnih nosilcev smo
poskušali odstraniti po več različnih postopkih. Pri filtraciji skozi filter papir z velikostjo
por 15 µm, je bil filtrat še vedno motnega videza, kar smo si razložili kot neuspešno
odstranitev delcev nosilca. V naslednjem poskusu smo disperzijo granulata 20 minut
centrifugirali pri 3500 rpm, pri čemer smo dobili bister supernatant, ki je bil primeren za
izvedbo meritev velikosti kapljic. V zadnjem poskusu smo disperzijo granulata prefiltrirali
skozi 0,45 µm membranski filter iz reverzne celuloze, pri čemer smo dobili bister filtrat.
Filtracija skozi membranski filter bi lahko vplivala na velikost kapljic (mikro)emulzije, ki
nastane po dispergiranju granulata, a je primerjava rezultatov meritev velikosti kapljic
pokazala, da so razlike v rezultatih po predpripravi vzorca s centrifugo ali 0,45 µm
membranskim filtrom minimalne. Zaradi enostavnejšega postopka smo se odločili, da
bomo pripravljene disperzije granulatov pred meritvami le filtrirali skozi membranski
filter.
Velikost kapljic (mikro)emulzije, ki nastane po dispergiranju v prečiščeni vodi, smo
najprej določili samemu SMES (23 nm) in SMES z ZU (22 nm, 149 nm), pri katerih
filtracija ni bila potrebna, saj je nastala disperzija bistrega videza. Vrh pri 149 nm (pri
SMES z ZU) nakazuje bodisi na nastanek večjih kapljic emulzije v katerih je ZU
raztopljena bodisi na delno obarjanje ZU v obliki nanodelcev (nastanek nanosuspenzije),
vendar pa fotonska korelacijska metoda ni selektivna, zato z gotovostjo tega ne moremo
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trditi. Prisotnost dveh vrhov pomeni tudi, da vrednost polidisperznega indeksa ne odraža
realne širine distribucije velikosti.
Med predpripravo vzorcev granulatov smo opazili, da so bili filtrati v vseh primerih
bistrega do rahlo opalescentnega videza, kar nakazuje na nastanek mikroemulzije. Tvorbo
mikroemulzije smo potrdili z rezultati povprečnih premerov kapljic SMES z ZU, ki so
predstavljeni v preglednici XVI (vrh 1). V preglednici so prikazani tudi rezultati
povprečnih velikosti (nano)delcev ZU (oz. veziv in nekaterih trdnih nosilcev) (vrh 2) in
časi redispergiranja granulatov. Na slikah 11-16 pa je prikazana porazdelitev velikosti
delcev oz. kapljic glede na intenziteto sipanja svetlobe za vzorce P18, P21, P26, P32, P34
in P37. Na vsaki sliki je poleg vzorca za primerjavo prikazan tudi SMES z ZU in DZG ter
trdni nosilec, ki gradita posamezen granulat.
Iz rezultatov povprečnih velikosti kapljic oz. delcev lahko povzamemo, da so se
samomikroemulgirajoče lastnosti v celoti ohranile pri granulatih P32, P34 in P37, saj se je
velikost kapljic iz SMES nastale mikroemulzije popolnoma ohranila. Za izdelavo
granulatov P32 in P37 smo uporabili DZG 11 (10 % SMES z ZU, 5 % PVP K30, 5 %
Pharmacoat® 606), ki očitno pozitivno vpliva na ohranitev samomikroemulgirajočih
lastnosti. Da bi se prepričali, če je za ohranitev majhnega premera kapljic odgovoren PVP
K30, smo k naboru izbranih granulatov dodali še P34. Slednjega smo pripravili z uporabo
DZG 10, ki PVP K30 vsebuje kot edino vezivo in izkazalo se je, da PVP K30 res
pripomore k ohranitvi samomikroemulgirajočih lastnosti, saj se je velikost kapljic ohranila.
Nekoliko večje kapljice so nastale po dispergiranju granulatov P18 in P21, vendar je bila
velikost le-teh še vedno v skladu s strožjo definicijo SMES, ki predpisuje velikost kapljic
pod 50 nm. V primeru granulata P26 pa se je izrisal en sam razširjen vrh pri 190 nm, zato
predvidevamo, da omenjeni vrh zajema tako kapljice iz SMES nastale (mikro)emulzije (z
raztopljeno ZU) kot tudi (nano)delce oborjene ZU ter koloidno raztopljene oz. dispergirane
makromolekule veziva (Pharmacoat® 606) in zaostanke nosilca (Avicel® PH 101, Aerosil®
200). Na osnovi vizualnega izgleda disperzije granulata, ki je bila rahlo opalescentnega
videza in stabilna, menimo, da lahko omenjeno formulacijo vseeno opredelimo kot SES, ki
naj bi po definiciji tvoril emulzije z velikostjo kapljic pod 300 nm.
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DZG 8
P18
SMES z ZU
Neusilin® US2

Slika 11: Porazdelitev velikosti delcev oz. kapljic za vzorec P18, DZG 8, SMES z ZU in
Neusilin® US2.

DZG 9
P21
SMES z ZU
Neusilin® US2

Slika 12: Porazdelitev velikosti delcev oz. kapljic za vzorec P21, DZG 9, SMES z ZU in
Neusilin® US2.

DZG 9
Avicel® PH 101
Aerosil® 200
SMES z ZU
P26

Slika 13: Porazdelitev velikosti delcev oz. kapljic za vzorec P26, DZG 9, SMES z ZU, Avicel ®
PH 101 in Aerosil® 200.
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Avicel® PH 101
Aerosil® 200
SMES z ZU
DZG 11
P32

Slika 14: Porazdelitev velikosti delcev oz. kapljic za vzorec P32, DZG 11, SMES z ZU, Avicel®
PH 101 in Aerosil® 200.

P34
SMES z ZU
Neusilin® US2
DZG 10

Slika 15: Porazdelitev velikosti delcev oz. kapljic za vzorec P34, DZG 10, SMES z ZU in
Neusilin® US2.

P37
SMES z ZU
Neusilin® US2
DZG 11

Slika 16: Porazdelitev velikosti delcev oz. kapljic za vzorec P37, DZG 11, SMES z ZU in
Neusilin® US2.
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Merjenje časa redispergiranja

Rezultati časov redispergiranja (preglednica XVI) dokazujejo, da se vsi izbrani granulati v
vodnem mediju relativno hitro redispergirajo. Razlike v časih redispergiranja smo pripisali
predvsem razlikam v nasipnih gostotah granulatov, ki nakazujejo na različno poroznost
le-teh. Slednja lahko pomembno vpliva na površino aglomeratov, ki je v stiku z medijem
za dispergiranje. Granulata P18 in P21, ki imata med vsemi izbranimi granulati najnižji
nasipni gostoti (preglednica XIV), sta se najhitreje redispergirala in sicer prej kot v eni
minuti. Izrazito najnižjo nasipno gostoto je imel granulat G18, ki se je edini redispergiral
praktično takoj, ko smo pričeli z mešanjem v vodnem mediju. Pri granulatu P21 pa smo že
na videz opazili, da so aglomerati porozni in nepravilnih oblik. S pomočjo SEM smo
ugotovili tudi, da so v aglomeratih prisotne luknje, ki še povečajo specifično površino in
omogočajo vdor vode skozi aglomerate med dispergiranjem. Tako se je granulat P21 ob
stiku z vodnim medijem že ob rahlem mešanju redispergiral. Granulati P26, P32 in P37 so
za popolno redispergiranje potrebovali več kot minuto časa. Ti granulati so imeli višjo
nasipno gostoto in aglomerati so bili vidno bolj zbiti. Ko smo začeli z mešanjem na
magnetnem mešalu, je bilo opazno, da vsaj prvih 30 s aglomerati ohranijo obliko in ne
razpadejo.
Preglednica XVI: Samomikroemulgirajoče lastnosti (velikost kapljic in čas redispergiranja)
samega SMES, SMES z ZU in izbranih granulatov (P18, P21, P26, P32, P34 in P37).

Vzorec
SMES
SMES z ZU
P18
P21
P26
P32
P34
P37

Vrh 1 [nm]
23
22
35
30
23
24
23

Vrh 2 [nm]
/
149
533
213
190 (en sam vrh)
209
197
169

Čas redispergiranja
Takojšnje redispergiranje
Takojšnje redispergiranje
Takojšnje redispergiranje
45 s
2 min 15 s
1 min 17 s
/*
1 min 5 s

*Granulatu P34 nismo določili časa redispergiranja, saj je ta vseboval večje število velikih in omočenih
aglomeratov.

4.3.5. IN VITRO PRESKUS SPROŠČANJA KARVEDILOLA
S preskusom sproščanja smo želeli potrditi deveto hipotezo, da z izdelavo
samomikroemulgirajočih granulatov lahko izboljšamo hitrost (in obseg) raztapljanja
karvedilola. Preskuse smo izvajali v raztopini HCl s pH 1,2 in v fosfatnem pufru s pH 6,8.
Na slikah 17 (pH = 1,2) in 18 (pH = 6,8) so prikazani profili sproščanja karvedilola iz
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izbranih granulatov. Na obeh slikah je za primerjavo podan tudi profil raztapljanja
kristaliničnega karvedilola.
V mediju s pH 1,2 se je karvedilol popolnoma raztopil oz. sprostil iz vseh testiranih
granulatov že v 10 minutah. Sproščanje je bilo torej takojšnje in z vgraditvijo karvedilola v
samomikroemulgirajoče granulate smo bistveno izboljšali njegovo raztapljanje, saj se je v
istem časovnem intervalu (10 minut) raztopilo le 48 % kristaliničnega karvedilola (po dveh
urah pa 75 %).

pH = 1,2
Količina sproščenega karvedilola [%]

120
100
80
P18
P21

60

P26
P32

40

P37
Karvedilol

20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Čas [min]
Slika 17: Profili sproščanja karvedilola iz izbranih granulatov (P18, P21, P26, P32 in P37) in
raztapljanje kristaliničnega karvedilola v mediju s pH 1,2.

Karvedilol je šibko bazična ZU in je v mediju s pH 6,8 slabše topen kot v mediju s pH 1,2,
kar je razvidno iz slik 17 in 18. Tako kot v kislem mediju tudi v mediju s pH 6,8 vgradnja
ZU v samoemulgirajoči granulat omogoča bistveno izboljšanje raztapljanja ZU v
primerjavi z njeno kristalinično obliko. Iz P26, P32 in P37 se je karvedilol popolnoma
sprostil že v 10 minutah, s čimer smo tudi v mediju s pH 6,8 dosegli takojšnje sproščanje.
Nekoliko počasneje se je karvedilol sproščal iz P21, saj se je po 10 minutah sprostilo 92 %
ZU, skoraj popolno sproščanje (98 %) pa je bilo doseženo po šestih urah. Iz granulata P18
se je v mediju s pH 6,8 karvedilol sproščal najpočasneje. V 10 minutah se je sprostilo 82 %
ZU in niti po šestih urah sproščanje ni bilo popolno (89 %). Da bi preverili, v kolikšnem
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času bi se sprostil ves karvedilol, smo omenjeni preskus sproščanja ponovili in sproščanje
spremljali 24 ur, kar je ravno zadoščalo za sprostitev celotne količine ZU.

Količina sproščenega karvedilola [%]

pH = 6,8
120
100
80

P18
P21

60

P26
40

P32
P37

20

Karvedilol

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Čas [min]
Slika 18: Profili sproščanja karvedilola iz izbranih granulatov (P18, P21, P26, P32 in P37) in
raztapljanje kristaliničnega karvedilola v mediju s pH 6,8.



Vpliv trdnega nosilca na sproščanje karvedilola

Medsebojno lahko primerjamo granulata P21 in P26, ki smo ju pripravili z uporabo enake
DZG in imata primerljivo vsebnost ZU. Razlikujeta se le v vrsti trdnega nosilca, ki pa ima
lahko vpliv na sproščanje karvedilola. Karvedilol se je hitreje sproščal iz P26, ki ga
sestavljata nosilca Avicel PH® 101 (ima najnižjo specifično površino izmed izbranih
nosilcev) in Aerosil® 200 (ni porozen). P21 pa sestavlja porozni trdni nosilec z veliko
specifično površino (Neusilin® US2), ki lahko z zadrževanjem SMES z ZU globoko v
porah upočasni sproščanje. Neusilin® US2 sestavlja tudi P18, iz katerega se je ZU
najpočasneje sproščala. V literaturi smo zasledili, da Neusilin® US2 SMES z ZU pogosto
zadrži v porah in tako upočasni sproščanje ZU oz. vodi v nepopolno desorpcijo SMES z
ZU (4). V naših preskusih tega fenomena nismo zaznali, saj se je karvedilol v celoti
sprostil iz vseh granulatov, ki so vsebovali Neusilin® US2. Tako smo deseto hipotezo, da
se SMES z ZU z manj oz. neporoznih nosilcev desorbira v večjem obsegu kot z močno
poroznih nosilcev, ovrgli.
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Vpliv veziva na sproščanje karvedilola

Glede na to, da se je iz P37 popolnoma sprostila vsa ZU že v 10 min, lahko potrdimo, da
na sproščanje karvedilola poleg trdnega nosilca vpliva tudi izbrano vezivo. Pri tem je
potrebno poudariti, da granulati, za izdelavo katerih smo uporabili DZG 11 (P32, P37),
vsebujejo bistveno več veziva kot trdnega nosilca (preglednica XIII) in posledično izbor
veziva pomembneje vpliva na sproščanje karvedilola kot trdni nosilec. V literaturi smo
zasledili, da PVP K30 lahko pospeši sproščanje ZU zaradi visoke vodotopnosti in nizke
viskoznosti v raztopini (74). S preskusi sproščanja smo to potrdili, saj je bilo sproščanje
ZU takojšnje iz granulatov, ki smo ju pripravili z uporabo DZG 11 (vezivi: Pharmacoat®
606 in PVP K30).
V različnih raziskavah so ugotovili, da je sproščanje ZU počasnejše, če kot vezivo
uporabimo PVP K90 v primerjavi s PVP K30. Z naraščanjem molekulske mase se namreč
povečuje viskoznost in pada vodotopnost PVP. Predpostavljamo, da je sproščanje ZU iz
granulata (P18), ki vsebuje PVP K90, počasnejše, ker mora ZU preiti visoko viskozno plast
veziva, preden preide v okoliški medij. Še pomembneje pa naj bi na sproščanje vplivale
interakcije med PVP in ZU (74, 75). Obstoj interakcij med karvedilolom in PVP K30 smo
predvideli že med pripravo DZG, saj je PVP K30 najučinkoviteje inhibiral obarjanje
karvedilola. Opažanje smo potrdili s pomočjo DSC (potrditev interakcij) in fotonske
korelacijske spektroskopije (potrditev nespremenjene velikosti kapljic iz SMES nastale
mikroemulzije). Po dispergiranju P18 v prečiščeni vodi pa smo s fotonsko korelacijsko
spektroskopijo zaznali delno obarjanje karvedilola, ki bi lahko bil razlog za počasnejše
sproščanje ZU iz P18. Tako je sproščanje karvedilola iz P18 lahko upočasnilo obarjanje
karvedilola, plast visoko viskoznega veziva ali pa se je SMES z ZU zadrževal v porah
Neusilina® US2.
Glede na rezultate preskusov sproščanja lahko potrdimo, da je tako uporaba SMES kot tudi
njegova pretvorba v trdno obliko s tehnologijo vrtinčnoslojnega granuliranja smiselna, če
želimo izboljšati BU slabo vodotopne ZU (npr. karvedilola). Z vsemi izbranimi granulati
smo dosegli cilj in bistveno povečali hitrost ter obseg raztapljanja karvedilola, s čimer smo
potrdili deveto hipotezo.
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5. SKLEPI
V sklopu magistrske naloge smo z uporabo tehnologije vrtinčnoslojnega granuliranja
pretvorili tekoč SMES s karvedilolom v trdno obliko (granulat) z ohranjenimi
samo(mikro)emulgirajočimi lastnostmi. Proces smo optimizirali z vidika procesnih
parametrov granuliranja in sestave formulacije (uporaba različnih veziv in trdnih nosilcev).
Naš cilj je bil v izdelanih granulatih doseči razmerje mas med SMES z ZU in nosilcem vsaj
1 : 1 oz. 2 : 1, pri čemer bi imeli izdelani granulati tudi ustrezne proučevane lastnosti.
Ugotovitve, do katerih smo prišli med raziskovalnim delom, lahko povzamemo v
naslednjih točkah:


Vrtinčnoslojno granuliranje je primerna metoda za pretvorbo tekočega SMES v
trdno obliko in omogoča izdelavo granulatov z razmerjem mas med SMES z ZU in
nosilcem 1 : 1 oz. 2 : 1. Najvišje doseženo razmerje je znašalo 2,3 : 1,0 (P27), kar
potrjuje prvo hipotezo.



Tekom poskusov vrtinčnoslojnega granuliranja smo opazili, da je vodenje procesa
močno odvisno od nastavitev procesnih in konstrukcijskih spremenljivk, s čimer
smo potrdili drugo hipotezo. Le z ustrezno nastavitvijo tlaka za razprševanje
(2,2 bara), hitrosti dovajanja DZG (5 g/min), višine šobe (visoka lega) in z
vzdrževanjem T produkta v izbranem območju (32-34 °C) smo namreč lahko
izdelali granulate z ustreznimi lastnostmi.



Tekom raziskovalnega dela smo proučevali in potrdili vpliv sestave DZG na
lastnosti končnega produkta, močenje trdnega nosilca in na viskoznost disperzije.
Ugotovili smo, da vezivo PVP K30 pospeši sproščanje karvedilola in olajša
samomikroemulgiranje granulatov v vodnem mediju, medtem ko rezultati stičnega
kota in viskoznosti v določeni meri omogočajo napovedovanje učinkovitosti
procesa vrtinčnoslojnega granuliranja. Poleg sestave DZG je imela na lastnosti
končnega produkta pomemben vpliv tudi vrsta trdnega nosilca. Granulati, ki kot
nosilec vsebujejo samo Avicel® PH 101, so imeli slabe pretočne lastnosti in nizko
vsebnost ZU, medtem ko Neusilin® US2 ter fizikalna zmes Avicela® PH 101 in
Aerosila® 200 v masnem razmerju 1 : 1 omogočata izdelavo granulatov z
ustreznimi pretočnimi lastnostmi in visoko vsebnostjo ZU, pri čemer Neusilin®
US2 lahko upočasni sproščanje ZU zaradi zadrževanja SMES z ZU v porah. Z
opisanimi ugotovitvami smo potrdili tretjo hipotezo.
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Hipotezo, da bolj porozni nosilci (Neusilin® US2, Syloid® 244 FP, Syloid® XDP
3050) omogočajo vgradnjo večjega deleža SMES kot manj porozni (Avicel® PH
101) oz. neporozni (Aerosil® 200) nosilci, lahko le delno potrdimo. Bolj porozni
nosilci so res adsorbirali večje količine SMES z ZU kot manj porozni. Z ustrezno
izbiro DZG pa smo izdelali granulate z visoko stopnjo vgradnje SMES z ZU tudi z
uporabo fizikalne zmesi Avicela® PH 101 in Aerosila® 200. Ugotovili smo, da je
proces granuliranja možno nadaljevali tudi po tem, ko se kapaciteta nosilca za
adsorpcijo olj preseže. Takrat se SMES z ZU predvidoma ujame v polimerno
strukturo veziva na površini delcev nosilca, pri čemer se ohranijo ustrezne pretočne
lastnosti.



S peto hipotezo smo predpostavili, da vezivo z večjo molekulsko maso in nižjo
viskoznostjo v raztopini (PVP K90) omogoča izdelavo granulata z boljšimi
proučevanimi lastnostmi kot vezivo z manjšo molekulsko maso (in nizko
viskoznostjo v raztopini) (PVP K30) oz. višjo viskoznostjo v raztopini
(Pharmacoat® 606), a smo jo med procesom vrednotenja granulatov ovrgli. PVP
K90 je sicer omogočal dobro vodenje procesov vrtinčnoslojnega granuliranja,
vendar je, glede na rezultate in vitro preskusov sproščanja karvedilola, najverjetneje
upočasnil njegovo sproščanje (zaradi neučinkovite inhibicije obarjanja ZU ali
zaradi tvorbe visoko viskozne plasti med sproščanjem ZU). Ostali dve vezivi (sam
Pharmacoat® 606 ali v zmesi s PVP K30) pa sta omogočili izdelavo granulatov z
ustreznejšimi lastnostmi.



Pretočne lastnosti granulatov so se s povečevanjem razmerja mas med SMES z ZU
in nosilcem slabšale, kar potrjuje šesto hipotezo. Do razmerja 1 : 1 so bile pretočne
lastnosti ustrezne, nasprotno pa so bile pretočne lastnosti granulatov z razmerjem
mas blizu 2 : 1 slabe.



Na DSC krivuljah analiziranih granulatov nismo zaznali talilnega vrha karvedilola,
kar nakazuje na odsotnost njegove kristalinične oblike. Iz rezultatov lahko
sklepamo, da je karvedilol v izbranih granulatih prisoten v raztopljenem ali
amorfnem stanju, kar potrjuje sedmo hipotezo.



Osme hipoteze, da granulati z višjo vsebnostjo SMES izkazujejo boljšo sposobnost
samomikroemulgiranja, ne moremo potrditi, saj je imel granulat z najvišjo
vsebnostjo SMES izmed izbranih granulatov (P26), najmanjšo sposobnost
samomikroemulgiranja (največje kapljice iz S(M)ES nastale emulzije, najdaljši čas
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redispergiranja). Rezultat samomikroemulgiranja granulata P26 se je bistveno
razlikoval od ostalih, saj smo s fotonsko korelacijsko spektroskopijo zaznali en sam
razširjen vrh, kar lahko nakazuje tvorbo struktur, ki si jih z uporabljenimi metodami
za vrednotenje granulatov nismo mogli razložiti. Na rezultat najverjetneje ni
vplivala le visoka vsebnost SMES v granulatu, temveč tudi ostali dejavniki (npr.
vrsti veziva in nosilca ter razmerje med sestavinami formulacije). Zato smo
preverili tudi rezultate vrednotenja samomikroemulgirajočih lastnosti granulata
P21, ki ima drugo najvišjo vsebnost SMES. Ta je ohranil visoko sposobnost
samomikroemulgiranja, zato osme hipoteze ne moremo povsem ovreči.


Z vsemi izdelanimi granulati smo dosegli bistveno večji obseg in hitrejše
raztapljanje ZU v primerjavi s kristalinično ZU, s čimer potrjujemo deveto
hipotezo.



Deseto hipotezo, da se SMES z ZU z manj oz. neporoznih nosilcev desorbira v
večjem obsegu kot z visoko poroznih nosilcev, smo ovrgli, saj se je ZU z vseh
trdnih nosilcev popolnoma desorbirala, pri čemer je sproščanje z visoko poroznega
Neusilina® US2 potekalo nekoliko počasneje. Predpostavljamo, da je razlog za
popolno desorpcijo hitro sušenje med procesom granuliranja, ki lahko prepreči
vstop SMES z ZU globoko v pore nosilca. V večini raziskav, na podlagi katerih
smo sklepali, da se SMES z ZU ne bo popolnoma desorbiral, so za pretvorbo
SMES z ZU v trdno obliko uporabili metodo adsorpcije na trdne nosilce ali proces
sušenja z razprševanjem. Ob uporabi slednjih poteka relativno dolgotrajno mešanje
SMES z ZU in nosilca, ki omogoči SMES z ZU, da preide globoko v porozno
strukturo nosilca.

Tekom

raziskovalnega

dela

smo

dosegli

zastavljene

cilje

in

izdelali

več

samomikroemulgirajočih granulatov, ki bi lahko bili primerni za nadaljnje polnjenje v
kapsule ali izdelavo tablet. V nadaljevanju pa so potrebne in vitro in in vivo raziskave, ki bi
potrdile izboljšanje BU karvedilola z izdelanimi samomikroemulgirajočimi granulati.
Pričakujemo bistveno izboljšanje BU karvedilola, saj smo s preskusi sproščanja dokazali
hitro sproščanje karvedilola iz granulatov. Hitro sproščanje karvedilola, ki se v veliki meri
metabolizira, lahko in vivo povzroči nasičenje encimskih sistemov in posledično večja
količina ZU vstopi v krvni obtok. Poleg tega nekatere sestavine SMES inhibirajo
metabolne encime in sekretorne prenašalce, kar lahko še dodatno izboljša BU karvedilola.
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7. PRILOGE

Viskoznost [mPa·s]

PRILOGA I: Viskoznost izbranih DZG v območju strižne hitrosti 1-100 s-1 pri T 25 °C.
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DZG 4 (10 % SMES,10 % PVP K90)
DZG 5 (10 % SMES, 5 % PVP K90)
DZG 6 (10 % SMES, 7,5 % PVP K90)
DZG 7 (10 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90)
DZG 8 (20 % SMES z ZU, 7,5 % PVP K90)
DZG 9 (20 % SMES z ZU, 7,5 % Pharmacoat 606)
DZG 10 (10 % SMES z ZU, 10 % PVP K30)
DZG 11 (10 % SMES z ZU, 5 % Pharmacoat 606, 5 % PVP K30)
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Strižna hitrost [s-1]
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PRILOGA II: Poskusi vrtinčnoslojnega granuliranja.
Poskusi vrtinčnoslojnega granuliranja, izvedeni v napravi proizvajalca Niro Aeromatic.
VZOREC

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

NOSILEC

DZG

Avicel® PH 101

DZG 1 (10 %
SMES v
prečiščeni vodi)

Avicel® PH 101

DZG 2 (5 %
SMES, 10 %
PVP K30)

Avicel® PH 101

DZG 2(5 %
SMES, 10 %
PVP K30)

MASA VHODNIH SNOVI IN
IPS

MASA
PRODUKTA IN IPS

Avicel® PH 101 = 100,06 g
P1

Prah, granulat ne
nastane.

P2

Ves material v
procesni komori se je
skepil.

P3

Nekoliko koheziven
prah z velikimi
aglomerati (d = 1-2
cm).

P4

Na dnu komore je
nastal stožec iz
omočenega materiala.
Granulat ni koheziven.

P5

Širok razpon velikosti
aglomeratov zaradi
slabega vodenja
procesa.

P6

Širok razpon velikosti
aglomeratov. Nastalo
je več relativno velikih
aglomeratov, saj je
imela DZG visoko
viskoznost.

92,93 g

Avicel® PH 101 = 100,03 g
DZG 2 = 40,00 g
/

Avicel® PH 101 = 100,04 g
DZG 2 = 40,69 g
89,95 g

Avicel® PH 101 = 100,02 g
DZG 3 = 81,70 g
Avicel® PH 101

DZG 3 (5 %
SMES, 10 %
PVP K90)

81,39 g

Avicel® PH 101 = 100,00 g
DZG 3 = 100,00 g
Avicel® PH 101

Avicel® PH 101

DZG 3 (5 %
SMES, 10 %
PVP K90)

DZG 4 (10 %
SMES, 10 %
PVP K90)

101,45 g

Avicel® PH 101 = 100,01 g
(IPS = 5,32 %)
DZG 4 = 172,00 g

117,79 g
(IPS = 2,03 %)
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PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG
Pretok DZG = 5-7 g/min
T (izhodni zrak) = 28-33 °C
T (vhodni zrak) = 50-60 °C
Tlak razprševanja = 1,5 bar
Nizka lega šobe
Pretok DZG = 5-7 g/min
T (izhodni zrak) = 35-39 °C
T (vhodni zrak) = 50-75 °C
Tlak razprševanja = 1,5 bar
Nizka lega šobe
Pretok DZG = 5 g/min
T (izhodni zrak) = 32-35 °C
T (vhodni zrak) = 53-69 °C
Tlak razprševanja = 1,5 bar
Nizka lega šobe
Pretok DZG = 5 g/min
T (izhodni zrak) = 30-35 °C
T (vhodni zrak) = 50-70 °C
Volumski pretok zraka = 10 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3 bar
Tlak razprševanja = 1,5 bar
Nizka lega šobe
Pretok DZG = 5 g/min
T (izhodni zrak) = 31-37 °C
T (vhodni zrak) = 49-70 °C
Volumski pretok zraka = 10-30 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3 bar
Tlak razprševanja = 0-1,5 bar
Visoka lega šobe
Pretok DZG = 5 g/min
T (izhodni zrak) = 30-42 °C
T (vhodni zrak) = 39-69 °C
Volumski pretok zraka = 10-50 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3-3,5 bar
Tlak razprševanja = 1,8-2,6 bar
Visoka lega šobe

CELOKUPNI IZKORISTEK [%]

RAZMERJE
MAS SMES :
NOSILEC

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

89,39

/

VZOREC

P7

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

Prah, granulat ne
nastane. V DZG je bilo
premalo veziva.

P8

Zrnca z manjšim
številom velikih (d=2-3
cm) in z nekaj nekoliko
manjšimi aglomerati.

P9
(1.
korak)

Končni produkt je na
videz enak vhodnemu
materialu, zato
nadaljujemo z
granulacijo v 2. koraku
na produktu P9.

P10
(2.
korak)

Nastali so veliki
aglomerati, na videz
enakomernih velikosti.
(Potrebna optimizacija
procesnih parametrov
granuliranja.)

P11
(1.
korak)

NOSILEC

Avicel® PH 101

Avicel® PH 101

Neusilin® US2

Neusilin® US2

Majhni aglomerati,
nadaljujem z
Syloid® XDP 3050
granulacijo v 2. koraku
na P11.

DZG

DZG 5 (10 %
SMES, 5 %
PVP K90)

DZG 6 (10 %
SMES, 7,5 %
PVP K90)

DZG 6 (10 %
SMES, 7,5 %
PVP K90)

DZG 6 (10 %
SMES, 7,5 %
PVP K90)

DZG 6 (10 %
SMES, 7,5 %
PVP K90)

MASA VHODNIH SNOVI IN
IPS
Avicel® PH 101 = 100,01 g
(IPS = 5,32 %)
DZG 5 = 142,65 g

Avicel® PH 101 = 100,00 g
(IPS = 5,32 %)
DZG 6 = 208,60 g

Neusilin® US2 = 100,00 g
(IPS = 3,99 %)
DZG 6 = 230,00 g

mP9 = 100,02 g
(IPS = 18,19 %)
DZG 6 = 321,58 g

Syloid® XDP 3050 = 100,00 g
(IPS = 2,93 %)
DZG 6 = 301,64 g

MASA
PRODUKTA IN
IPS

85,98 g
(IPS = 2,33 %)

117,24 g
(IPS = 1,51 %)

147,39 g
(IPS = 18,19 %)

109,63 g
(IPS = 2,39 %)

128,47 g
(IPS = 2,07 %)
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PROCESNI PARAMETRI TEKOM RAZPRŠEVANJA
DZG
Pretok DZG = 5 g/min
T (izhodni zrak) = 28-35 °C
T (vhodni zrak) = 41-65 °C
Volumski pretok zraka = 10-30 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3 bar
Tlak razprševanja = 2 bar
Visoka lega šobe
Pretok DZG = 5 g/min
T (izhodni zrak) = 22-36 °C
T (vhodni zrak) = 39-64 °C
Volumski pretok zraka = 10-50 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3 bar
Tlak razprševanja = 1,8-2,4 bar
Visoka lega šobe
Pretok DZG = 5 g/min
T (izhodni zrak) = 27-34 °C
T (vhodni zrak) = 55-89 °C
Volumski pretok zraka = minimalen-10 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3-3,4 bar
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Visoka lega šobe
Pretok DZG = 7-10 g/min
T (izhodni zrak) = 28-33 °C
T (vhodni zrak) = 58-72 °C
Volumski pretok zraka = 10-70 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3 bar
Tlak razprševanja = 1,6-2,2 bar
Visoka lega šobe
Pretok DZG = 5-6 g/min
T (izhodni zrak) = 29-39 °C
T (vhodni zrak) = 48-87 °C
Volumski pretok zraka = minimalen-30 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3 bar
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Visoka lega šobe

CELOKUPNI
IZKORISTEK [%]

RAZMERJE
MAS SMES :
NOSILEC

72,34

/

88,02

/

88,07

/

77,48

1,0 : 2,0

83,95

/

VZOREC

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

P12
(2.
korak)

Nastali so bistveno
manjši aglomerati in
nekoliko manj
kohezivni v primerjavi
s P10.

Syloid® XDP 3050

DZG 6 (10 %
SMES, 7,5 %
PVP K90)

P13

/

Syloid® 244 FP

DZG 6 (10 %
SMES, 7,5 %
PVP K90)

NOSILEC

MASA VHODNIH SNOVI IN
IPS

DZG

mP11 = 100,01 g
(IPS = 2,07 %)
DZG 6 = 256,20 g

MASA PRODUKTA
IN IPS

PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG

CELOKUPNI
IZKORISTEK [%]

RAZMERJE
MAS SMES :
NOSILEC

127,16 g
(IPS = 2,23 %)

Pretok DZG = 3-5 g/min
T (izhodni zrak) = 31-41 °C
T (vhodni zrak) = 37-69 °C
Volumski pretok zraka = minimalen-60 m3/h
Tlak izpihovanja filtrov = 3-3,3 bar
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Visoka lega šobe

87,07

1,0 : 2,2

/

/

/

/

Syloid® 244 FP = 75,01 g

Poskusi vrtinčnoslojnega granuliranja, izvedeni v napravi proizvajalca Glatt GmbH.
VZOREC

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

P14

Majhni aglomerati,
lahko bi nanesli še več
DZG.

P15
(1. korak)

Prah in zelo majhni
aglomerati. Z
granulacijo
nadaljujemo v 2.
koraku na produktu
P15.

P16
(2. korak)

V produktu je nastala
velika, rahla kepa, ki je
hitro razpadla na
aglomerate. (Pod
izbranimi pogoji smo
nanesli najvišjo
količino DZG.)

NOSILEC

DZG

Neusilin®
US2

DZG 6 (10 %
SMES, 7,5 %
PVP K90)

Neusilin®
US2

DZG 7 (10 %
SMES z ZU,
7,5 % PVP
K90)

Neusilin®
US2

DZG 7 (10 %
SMES z ZU,
7,5 % PVP
K90)

MASA VHODNIH
SNOVI IN IPS
Neusilin® US2 = 100,00 g
IPS = 3,99 %
DZG 6 = 643,30 g

Neusilin® US2 = 100,00 g
IPS = 3,91 %
DZG 7 = 468,80 g

P15 = 100,00 g
IPS = 2,79 %
DZG 7 = 368,01 g

MASA
PRODUKTA IN
IPS

187,94 g
IPS = 3,80 %

165,80 g
IPS = 2,99 %

136,01 g
IPS = 2,99 %

PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG
T (vhodni zrak-nastavljena) = 40-55 °C
T (produkt) = 26-30 °C
T (izhodni zrak) = 26-29 °C
Pretok zraka = 0,37-2,05 m/s
Pretok DZG = 5-7 g/min
Tlak razprševanja = 1,8 bar
T (vhodni zrak-nastavljena) = 40-55 °C
T (produkt) = 25-37 °C
T (izhodni zrak) = 26-29 °C
Pretok zraka = 1,62-1,86 m/s
Pretok DZG = 5-6 g/min
Tlak razprševanja = 1,8 bar
T (vhodni zrak-nastavljena) = 43-58 °C
T (produkt) = 26-40 °C
T (izhodni zrak) = 26-35 °C
Pretok zraka = 1,79-2,47 m/s
Pretok DZG = 6 g/min
Tlak razprševanja = 1,8-2 bar
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CELOKUPNI
IZKORISTEK
[%]

RAZMERJE MAS
SMES (z ZU) :
NOSILEC

IZRAČUNANA
VSEBNOST
ZU

DOLOČENA
VSEBNOST
ZU

86,68

1,0 : 2,2

/

/

90,29

/

/

/

32,8 mg/g
34,8 mg/g
81,64

1,0 : 1,6

35,09 mg/g
Povprečje:
33,8

VZOREC

P17
(1. korak)

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

Prah, granulat ne
nastane. Z granulacijo
nadaljujemo v 2.
koraku na produktu
P17.

NOSILEC

Neusilin®
US2

DZG

DZG 8 (20 %
SMES z ZU, 7,5 %
PVP K90)

P18
(2. korak)

Zelo majhni
aglomerati, ki med
sušenjem še dodatno
razpadajo.

Neusilin
US2

DZG 8 (20 %
SMES z ZU, 7,5 %
PVP K90)

P19

Syloid® 244 FP zamaši
filtre, v izbrani napravi
ni uporaben.

Syloid® 244
FP

DZG 8 (20 %
SMES z ZU, 7,5 %
PVP K90)

P20
(1. korak)

Zelo majhni
aglomerati. Z
granulacijo
nadaljujemo v 2.
koraku na produktu
P20.

P21
(2. korak)

Granulat z nekaj
večjimi omočenimi
aglomerati, ki daje vtis,
da ima nizko nasipno
gostoto. Na otip je
masten in nekoliko
koheziven.

®

Neusilin®
US2

Neusilin®
US2

DZG 9 (20 %
SMES z ZU, 7,5 %
Pharmacoat® 606)

DZG 9 (20 %
SMES z ZU, 7,5 %
Pharmacoat® 606)

MASA VHODNIH
SNOVI IN IPS

MASA
PRODUKTA
IN IPS

Neusilin® US2 = 100,00 g
IPS = 4,19 %
DZG 8 = 476,30 g
207,40 g
IPS = 2,10 %

P17 = 100,04 g
IPS = 2,20 %
DZG 8 = 118,68 g
115,93 g
IPS = 1,90 %

Syloid® 244 FP = 70,00 g
IPS = 4,82 %

/

PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-55 °C
T (produkt) = 27-34 °C
T (izhodni zrak) = 26-31 °C
Pretok zraka = 1,62-1,88 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 1,95 bar
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-55 °C
T (produkt) = 28-39 °C
T (izhodni zrak) = 29-33 °C
Pretok zraka = 1,75-2,30 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2 bar
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
/

Neusilin® US2 = 69,48 g
IPS = 6,99 %
DZG 9 = 564,63 g
193,25 g
IPS = 1,40 %

P20 = 100,04 g
IPS = 1,69 %
DZG 9 = 569,51 g
219,84 g
IPS = 1,10 %
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T (vhodni zrak-nastavljena) = 50-60 °C
T (produkt) = 27-32 °C
T (izhodni zrak) = 26-29 °C
Pretok zraka = 1,64-1,73 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2 bar
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 35-60 °C
T (produkt) = 28-41 °C
T (izhodni zrak) = 27-37 °C
Pretok zraka = 1,56-3,57 m/s
Pretok DZG = 5-6 g/min
Tlak razprševanja = 2 bar
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa

CELOKUPNI
IZKORISTEK
[%]

RAZMERJE MAS
SMES (z ZU) :
NOSILEC

IZRAČUNANA
VSEBNOST
ZU

DOLOČENA
VSEBNOST
ZU

89,53

/

/

/

43,4 mg/g
45,1 mg/g
87,16

1,0 : 1,0

45,17 mg/g
Povprečje:
44,3 mg/g

/

/

/

/

86,65

/

/

/

56,9 mg/g
56,6 mg/g
85,27

1,8 : 1,0

58,62 mg/g
Povprečje:
56,8 mg/g

VZOREC

P22

P23

P24
(1. korak)

P25
(2. korak)

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

Velike kohezivne kepe.

Produkt je koheziven z
večjimi aglomerati.
Oprijemal se je sten
komore.

Produkt je še vedno v
obliki prahu, zato
granuliramo naprej na
produktu P24.

Majhni aglomerati, zato
nadaljujemo z
granuliranjem na
produktu P25.

NOSILEC

Avicel® PH 101

®

Avicel PH 101

Avicel® PH 101
: Aerosil® 200
1:1

Avicel® PH 101
: Aerosil® 200
1:1

DZG

DZG 8 (20 %
SMES z ZU,
7,5 % PVP
K90)

DZG 7 (10 %
SMES z ZU,
7,5 % PVP
K90)

DZG 9 (20 %
SMES z ZU,
7,5 %
Pharmacoat®
606)

DZG 9 (20 %
SMES z ZU,
7,5 %
Pharmacoat®
606)

MASA VHODNIH SNOVI
IN IPS

MASA
PRODUKTA
IN IPS

Avicel® PH 101 = 100,00 g
IPS = 5,20 %
DZG 8 = 19,32 g
/

Avicel® PH 101 = 100,00 g
IPS = 5,20 %
DZG 7 = 154,74 g
/

Avicel® PH 101 = 50,04 g
Aerosil® 200 = 50,05 g
IPSzmes = 3,48 %
DZG 9 = 273,89 g

127,92 g
IPS = 1,29 %

P24 = 100,01 g
IPS =1,29 %
DZG 9 = 471,83 g
184,03 g
IPS = 1,31 %
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PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-50 °C
T (produkt) = 30-38 °C
T (izhodni zrak) = 24-33 °C
Pretok zraka = 1,66-2,55 m/s
Pretok DZG = 3-5 g/min
Tlak razprševanja = 2-2,4 bar
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-55 °C
T (produkt) = 28-37 °C
T (izhodni zrak) = 26-31 °C
Pretok zraka = 2,09-2,70 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2-2,2 bar
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-60 °C
T (produkt) = 26-34 °C
T (izhodni zrak) = 28-34 °C
Pretok zraka = 1,28-2,69 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 1,2
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-60 °C
T (produkt) = 27-36 °C
T (izhodni zrak) = 26-34 °C
Pretok zraka = 1,41-2,68 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 1,2
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa

CELOKUPNI
IZKORISTEK
[%]

RAZMERJE MAS
SMES (z ZU) :
NOSILEC

IZRAČUNANA
VSEBNOST
ZU

DOLOČENA
VSEBNOST
ZU

/

/

/

/

12,7 mg/g
12,5 mg/g
78,36

1,0 : 6,9

11,54 mg/g
Povprečje:
12,6 mg/g

73,44

/

/

/

79,49

1,2 : 1,0

/

/

VZOREC

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

P26
(3. korak)

Majhni in nekaj večjih
aglomeratov. Material
se je oprijemal sten
komore. Produkt je
koheziven in masten. Z
granuliranjem
nadaljujemo v
naslednjem koraku.

P27
(4. korak)

Aglomerati z
zaobljenimi robovi in
nekaj večjih
aglomeratov, ki takoj
razpadejo ter nekaj bolj
omočenih.

P28
(1. korak)

P29
(2. korak)

Prah z manjšimi
aglomerati.

Proces je bil zaključen,
ker se je material
oprijel sten procesne
komore. Produkt v
obliki velikih kep.

NOSILEC

Avicel® PH
101 :
Aerosil® 200
1:1

Avicel® PH
101 :
Aerosil® 200
1:1

Avicel® PH
101 :
Aerosil® 200
1:1

Avicel® PH
101 :
Aerosil® 200
1:1

DZG

DZG 9 (20 %
SMES z ZU, 7,5
% Pharmacoat®
606)

DZG 9 (20 %
SMES z ZU, 7,5
% Pharmacoat®
606)

DZG 10 (10 %
SMES z ZU, 10
% PVP K30)

MASA VHODNIH
SNOVI IN IPS

MASA
PRODUKTA
IN IPS

P25 = 100,00 g
IPS = 0,90 %
DZG 9 = 470,52 g
195,36 g
IPS: 0,90 %

P26 = 100,01 g
IPS = 1,10 %
DZG 9 = 468,62 g
188,14 g
IPS: 1,10 %

Avicel® PH 101 = 40,00 g
Aerosil® 200 = 40,00 g
IPSzmes = 3,50 %
DZG 10 = 471,43 g

127,92 g
IPS = 1,29 %

P28 = 100,02 g
IPS =1,50 %
DZG 10 = 42,52 g
DZG 10 (10 %
SMES z ZU, 10
% PVP K30)

62,14 g
IPS = 2,40 %
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PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-58 °C
T (produkt) = 26-36 °C
T (izhodni zrak) = 26-35 °C
Pretok zraka = 2,32-4,00 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 1,2
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 30-55 °C
T (produkt) = 26-37 °C
T (izhodni zrak) = 30-37 °C
Pretok zraka = 1,77-5,97 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 1,2
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 40-60 °C
T (produkt) = 23-35 °C
T (izhodni zrak) = 25-31 °C
Pretok zraka = 1,24-1,90 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 0,8
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 38-50 °C
T (produkt) = 27-35 °C
T (izhodni zrak) = 32 °C
Pretok zraka = 1,62-1,64 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 0,8
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa

CELOKUPNI
IZKORISTEK
[%]

RAZMERJE MAS
SMES (z ZU) :
NOSILEC

IZRAČUNANA
VSEBNOST
ZU

DOLOČENA
VSEBNOST
ZU

59,6 mg/g
59,6 mg/g
84,73

1,9 : 1,0

59,15 mg/g
Povprečje:
59,6 mg/g

64,7 mg/g
64,0 mg/g
81,69

2,3 : 1,0

63,09 mg/g
Povprečje:
64,4 mg/g

65,33

/

/

/

56,67

/

/

/

VZOREC

P30
(1. korak)

P31
(2. korak)

P32
(3. korak)

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

Produkt je še vedno v
obliki prahu, zato
granuliramo naprej na
produktu P30.

Majhni aglomerati. Zdi
se, da ima granulat
nizko nasipno gostoto.

Manj kohezivni
aglomerati.

NOSILEC

Avicel® PH
101 :
Aerosil® 200
1:1

Avicel® PH
101 :
Aerosil® 200
1:1

Avicel® PH
101 :
Aerosil® 200
1:1

DZG

DZG 11 (10 %
SMES z ZU, 5 %
Pharmacoat® 606, 5
% PVP K30)

DZG 11 (10 %
SMES z ZU, 5 %
Pharmacoat® 606, 5
% PVP K30)

DZG 11 (10 %
SMES z ZU, 5 %
Pharmacoat® 606, 5
% PVP K30)

MASA VHODNIH
SNOVI IN IPS
Avicel® PH 101 = 50,00 g
Aerosil® 200 = 50,00 g
IPSzmes = 3,50 %
DZG 11 = 577,14 g

MASA
PRODUKTA
IN IPS

155,71 g
IPS = 1,50 %

P30 = 100,00 g
IPS = 1,64 %
DZG 11 = 971,16 g
243,66 g
IPS = 0,95 %

P31 = 100,00 g
IPS = 1,08 %
DZG 11 = 863,39 g
222,39 g
IPS = 0,97 %

Neusilin® US2 = 100,01 g
IPS = 1,86 %
DZG 10 = 444,31 g
P33
(1. korak)

Prah, zato granuliramo
naprej na produktu P33.

Neusilin®
US2

DZG 10 (10 %
SMES z ZU, 10 %
PVP K30)

165,05 g
IPS = 3,33 %
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PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG
T (vhodni zrak-nastavljena) = 40-65 °C
T (produkt) = 25-36 °C
T (izhodni zrak) = 26-32 °C
Pretok zraka = 1,33-1,81 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 1,2
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 43-60 °C
T (produkt) = 29-35 °C
T (izhodni zrak) = 28-33 °C
Pretok zraka = 1,64-4,45 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 1,2
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-60 °C
T (produkt) = 26-36 °C
T (izhodni zrak) = 28-33 °C
Pretok zraka = 1,47-4,97 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 1,2
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-60 °C
T (produkt) = 30-34 °C
T (izhodni zrak) = 25-32 °C
Pretok zraka = 1,64-2,30 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 0,8
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa

CELOKUPNI
IZKORISTEK
[%]

RAZMERJE MAS
SMES (z ZU) :
NOSILEC

IZRAČUNANA
VSEBNOST
ZU

DOLOČENA
VSEBNOST
ZU

60,88

1,0 : 2,7

/

/

82,49

1,0 : 1,4

/

/

42,9 mg/g
42,1 mg/g
81,09

1,0 : 1,1

42,92 mg/g
Povprečje:
42,5 mg/g

85,32

1,0 : 3,2

/

/

VZOREC

ORGANOLEPTIČNE
LASTNOSTI

P34
(2. korak)

Kohezivni aglomerati,
ki se med procesom
oprijemajo sten
procesne komore. V
produktu tudi rahle
velike kepe. Ni mogoče
granulirati naprej.

P35
(1. korak)

P36
(2. korak)

P37
(3. korak)

Prah, zato granuliramo
naprej na produktu P35.

Manj kohezivni, majhni
aglomerati.

Večji aglomerati, niso
zelo kohezivni.

NOSILEC

DZG

MASA VHODNIH SNOVI
IN IPS

MASA
PRODUKTA
IN IPS

P33 = 100,08 g
IPS = 2,38 %
DZG 10 = 554,45 g
Neusilin®
US2

Neusilin®
US2

Neusilin®
US2

Neusilin®
US2

DZG 10 (10 %
SMES z ZU, 10
% PVP K30)

DZG 11 (10 %
SMES z ZU, 5 %
Pharmacoat®
606, 5 % PVP
K30)

DZG 11 (10 %
SMES z ZU, 5 %
Pharmacoat®
606, 5 % PVP
K30)

DZG 11 (10 %
SMES z ZU, 5 %
Pharmacoat®
606, 5 % PVP
K30)

168,39 g
IPS = 2,41 %

Neusilin® US2 = 100,02 g
IPS = 2,36 %
DZG 11 = 450,89 g
168,57 g
IPS = 2,36 %

P35 = 100,03 g
IPS = 2,70 %
DZG 11 = 957,77 g
255,44 g
IPS = 1,50 %

P36 = 130,01 g
IPS = 1,29 %
DZG 11 = 749,95 g
238,43 g
IPS = 1,57 %
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PROCESNI PARAMETRI TEKOM
RAZPRŠEVANJA DZG
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-60 °C
T (produkt) = 29-38 °C
T (izhodni zrak) = 29-34 °C
Pretok zraka = 2,03-4,00 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 0,8
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-65 °C
T (produkt) = 28-34 °C
T (izhodni zrak) = 28-32 °C
Pretok zraka = 1,64-2,22 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 0,8
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-55 °C
T (produkt) = 29-33 °C
T (izhodni zrak) = 26-32 °C
Pretok zraka = 2,05-3,32 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 0,8
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa
T (vhodni zrak-nastavljena) = 45-63 °C
T (produkt) = 28-37 °C
T (izhodni zrak) = 26-34 °C
Pretok zraka = 2,20-3,13 m/s
Pretok DZG = 5 g/min
Tlak razprševanja = 2,2 bar
Premer šobe = 0,8
DZG mešamo s propelerskim mešalom
tekom procesa

CELOKUPNI
IZKORISTEK
[%]

RAZMERJE MAS
SMES (z ZU) :
NOSILEC

IZRAČUNANA
VSEBNOST
ZU

DOLOČENA
VSEBNOST
ZU

33,6 mg/g
34,0 mg/g
78,78

1,0 : 1,9

31,21 mg/g
Povprečje:
33,8 mg/g

87,47

1,0 : 3,2

/

/

38,8 mg/g
38,9 mg/g
87,10

1,0 : 1,4

37,49 mg/g
Povprečje:
38,8 mg/g

42,2 mg/g
42,3 mg/g
84,32

1,0 : 1,2

41,78 mg/g
Povprečje:
42,2 mg/g

PRILOGA III: Rezultati pretočnih časov in CI ter HR za izdelane granulate in njihova
razvrstitev glede na ustreznost pretočnih lastnosti.
VZOREC IN
PONOVITEV
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PRETOČNI ČAS
Meritve
Rezultat
∞
∞
∞/100 g
∞
∞
∞
∞/100 g
∞
∞
∞
∞/100 g
∞
∞
∞
∞/100 g
∞
14,8 s/50,0 g
∞
29,6 s - ∞/100 g
∞
∞
∞
∞/100 g
∞
15,2 s/50,0 g
17,4 s/50,0 g
30,4 s - ∞/100 g
∞
∞
50,2 s/40,0 g
126,1 s - ∞/100 g
∞
13,0 s/50,0 g
15,0 s/50,0 g
26,1 s - 35,1 s/100 g
17,6 s/50,0 g
∞
∞
∞/100 g
∞
10,6 s/50,0 g
12,5 s/50,0 g
23,4 s/100 g
12,0 s/50,0 g
13,0 s/50,0 g
17,4 s/50,0 g
26,0 s - 34,8 s/100 g
13,9 s/50,0 g
12,0 s/50,0 g
12,6 s/50,0 g
23,0 s/100g
13,0 s/50,0 g
∞
19,6 s/50,0 g
36,6 s - ∞/100 g
18,3 s/50,0 g
∞
∞
∞/100 g
∞
∞
∞
∞/100 g
∞
∞
∞
∞/100 g
∞
16,3 s/50,0 g
15,5 s/50,0 g
30,8 s/100 g
14,5 s/50,0 g
13,0 s/50,0 g
13,4 s/50,0 g
26,0 s - 30,8 s/100 g
15,4 s/50,0 g
∞
53,0 s/50,0 g
106,1 s - ∞/100 g
∞

DOLOČEVANJE CARROVEGA INDEKSA IN HAUSNERJEVEGA RAZMERJA
Nasipna ρ [g/mL] Zbita ρ [g/mL] CI HR
Pretočne lastnosti
0,325
0,526
38 1,62 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,316
0,515
39 1,63 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,325
0,519
37 1,60
Zelo slaba pretočnost
0,225
0,353
36 1,57
Zelo slaba pretočnost
0,211
0,357
41 1,69 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,211
0,366
42 1,73 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,225
0,309
27 1,37
Slaba pretočnost
0,226
0,311
27 1,38
Slaba pretočnost
0,213
0,308
31 1,45
Slaba pretočnost
0,151
0,245
38 1,62 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,157
0,251
38 1,60
Zelo slaba pretočnost
0,160
0,243
34 1,52
Zelo slaba pretočnost
0,172
0,250
31 1,45
Slaba pretočnost
0,168
0,257
35 1,53
Zelo slaba pretočnost
0,167
0,254
34 1,52
Zelo slaba pretočnost
0,211
0,341
38 1,62 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,213
0,338
37 1,59
Zelo slaba pretočnost
0,212
0,336
37 1,58
Zelo slaba pretočnost
0,171
0,254
33 1,49
Zelo slaba pretočnost
0,176
0,251
30 1,43
Slaba pretočnost
0,178
0,262
32 1,47
Zelo slaba pretočnost
0,217
0,361
40 1,66 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,220
0,367
40 1,67 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,216
0,358
40 1,66 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,197
0,255
23 1,29
Sprejemljiva pretočnost
0,212
0,267
21 1,26
Sprejemljiva pretočnost
0,204
0,259
21 1,27
Sprejemljiva pretočnost
0,197
0,263
25 1,34
Sprejemljiva pretočnost
0,187
0,263
29 1,41
Slaba pretočnost
0,191
0,258
26 1,35
Slaba pretočnost
0,141
0,195
28 1,38
Slaba pretočnost
0,137
0,194
29 1,42
Slaba pretočnost
0,136
0,188
28 1,38
Slaba pretočnost
0,163
0,222
27 1,36
Slaba pretočnost
0,161
0,227
29 1,41
Slaba pretočnost
0,156
0,218
28 1,40
Slaba pretočnost
0,152
0,212
28 1,39
Slaba pretočnost
0,159
0,222
28 1,40
Slaba pretočnost
0,157
0,223
30 1,42
Slaba pretočnost
0,240
0,332
28 1,38
Slaba pretočnost
0,234
0,326
28 1,39
Slaba pretočnost
0,233
0,325
28 1,39
Slaba pretočnost
0,159
0,279
36 1,57
Zelo slaba pretočnost
0,172
0,279
38 1,62 Zelo, zelo slaba pretočnost
0,170
0,256
34 1,51
Zelo slaba pretočnost
0,287
0,396
28 1,38
Slaba pretočnost
0,283
0,387
27 1,37
Slaba pretočnost
0,293
0,387
24 1,32
Sprejemljiva pretočnost
0,340
0,475
28 1,40
Slaba pretočnost
0,342
0,471
27 1,38
Slaba pretočnost
0,336
0,473
29 1,41
Slaba pretočnost
0,307
0,377
19 1,23
Zmerna pretočnost
0,304
0,371
18 1,22
Zmerna pretočnost
0,312
0,379
18 1,21
Zmerna pretočnost
0,480
0,626
23 1,30
Sprejemljiva pretočnost
0,252
0,332
24 1,32
Sprejemljiva pretočnost
0,246
0,327
25 1,33
Sprejemljiva pretočnost
0,250
0,318
21 1,27
Sprejemljiva pretočnost
0,245
0,317
23 1,29
Sprejemljiva pretočnost
0,241
0,318
24 1,32
Sprejemljiva pretočnost
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PRILOGA IV: DSC krivulje samega karvedilola ter fizikalnih zmesi karvedilola z vezivi in
nosilci.
^exo

Zvonar-VP-FZ

25.04.2017 11:50:10 .

Karvedilol
Karvedilol : PVP K90
Karvedilol : PVP K30

5
Wg^-1

Karvedilol : Pharmacoat 606
Karvedilol : Avicel PH 101
Karvedilol : Aerosil 200
Karvedilol : Syloid 244 FP
Karvedilol : Syloid XDP 3050
Karvedilol : Neusilin US2
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Lab: METTLER
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