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1. Bevezetés
A gyógyszeripar az elmúlt évtizedek során a hatékonyság növelése és a magasabb minőségű
termékek előállításának érdekében egyre nagyobb mértékű energiát fektetett új, innovatív
folyamatos gyártástechnológián (Continuous Manufacturing, CM) alapuló gyártási lépések
fejlesztésébe. A CM technológiák alkalmazásának számos előnye van a hagyományos,
szakaszos gyártási lépésekkel szemben, mint pl. jelentős mértékű költségcsökkenés, kisebb
ökológiai lábnyom és gyorsabb, egyszerűbb méretnövelés az üzemi léptékű gyártás eléréséhez.
Mindezek mellett, a gyártás közbeni folyamatos kifinomultabb analitikai kontroll révén az
előállított termékek minősége is egy magasabb szintre léphet1.
A CM technológiák adaptálása önmagában egy nagy kihívást jelentő feladatnak minősül,
amely speciálisabb összetételek esetén, mint pl. kis dózisú gyógyszerkészítmények további
nehézségek megoldását teszi indokolttá. Ezen formulációk kapcsán, az összetételben
megtalálható gyógyszerhatóanyag koncentrációja ≤2%2, így a készítmény túlnyomó részét az
alkalmazott segédanyagok teszik ki. Következésképp, a kis dózisú gyógyszerkészítmények
fejlesztése során az alábbi jellegzetes kihívásokkal kell számolni:


Hatóanyag-tartalom

egységesség

kritériumainak

való

megfelelés

(Content

Uniformity, CU)


Tárolás során fellépő kémiai instabilitás



Gyártás és/vagy tárolás során fellépő hatóanyag instabilitás potenciális morfológiai
átalakulás (pl. polimorfia) következtében



Gyártás során fellépő hatóanyag veszteség



Potenciális hatóanyag-segédanyag inkompatibilitás a nagy mennyiségű segédanyag
alkalmazásának eredményeként

A felsorolt feladatok megoldásának érdekében kettő folyamatos üzemben működtethető
berendezést választottunk ki. Az első egy ikercsigás granuláló gép (Twin-Screw Granulator,
TSG) volt, amelyet számos CM gyártósorban alkalmaznak3. A kísérleteink során a berendezést
ikercsigás nedves granulálóként használtuk (Twin-Screw Wet Granulator, TSWG). Habár a
TSWG technológia kis dózisú gyógyszerkészítmények fejlesztésében való jelentősége a kevés
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eddig megjelent tudományos közlemény alapján még nem meghatározó mértékű4, a
megoldásban rejlő kiaknázható előnyök, mint pl. folyamatos üzemű gyártás és potenciálisan
hatékonyabb homogenizáló képesség következtében egy mindenképpen további vizsgálatokat
érdemlő terület. A terveink alapján az ily módon előállított nedves granulátumokat
hagyományos, szakaszos és CM feldolgozási módszereket követően körforgós tablettázó gép
segítségével kis dózisú tablettákká kívántuk préselni.
A másik kiválasztott berendezés egy nagysebességű elektrosztatikus szálképző gép (Highspeed electrospinning, HSES)5 volt, amely folyamatos üzemben nagy mennyiségű nanoszál
előállítására képes (~450 g/óra). A gyártás során a feldolgozott gyógyszerhatóanyag amorf
formába kerül egy amorf szilárd diszperziót eredményezve (amorphous solid dispersion, ASD).
Az amorf állapot és a szignifikánsan megnövekedett fajlagos felület révén, az ASD-k a
hagyományos kristályos rendszerekhez képest jelentősen jobb kioldódási paraméterekkel bírnak.
Az ES technológia előnyeit kis dózisú készítmények fejlesztéséhez is fel lehet használni, mivel
az egyéb szemcseméretet csökkentő megoldásokhoz hasonlóan a gyógyszerhatóanyagot
nano/mikron tartományú szálakba képes helyezni6. Ebből fakadóan a CU követelménynek
könnyebben meg lehet felelni. Továbbá, a kis dózisú hatóanyagot tartalmazó ASD
gyártáshoz feldolgozandó mennyisége jelentősen nagyobb, mint egy ezzel ekvivalens dózisú,
tisztán mikronizált hatóanyag esetén. Így a gyártás során potenciálisan fellépő hatóanyagveszteség mértéke sokkal kisebb lesz. Ráadásul, a gyógyszerhatóanyag ASD-be történő
formulálása révén megemelkedett biohasznosulás is elérhetővé válik, így az alkalmazott
dózis csökkentése is realizálható. Vizsgálataink során az előállított szálakat megfelelően
megválasztott segédanyagokkal terveztük homogenizálni, amelyekből végül kis dozisú
tablettákat kívántuk legyártani.
A szilárd gyógyszerformák hatóanyag-tartalmának homogenitását számos módszerrel
szerettük

volna

ellenőrizni,

mint

pl.

UV-Vis

spektrofotometria,

nagyhatékonyságú

folyadékkromatográfia (HPLC) és Raman térképezés. Ezen analitikai mérési eljárásokon
túlmenően, a megfelelő CU eléréséhez elengedhetetlenül szükséges gyártástechnológiai
paraméterek és a technológia sikerességéhez potenciálisan szükséges kiegészítő lépések
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felderítésére kívántuk helyezni a hangsúlyt. Következésképp, ezen munka fő céljait az alábbiak
szerint lehet összegezni:


HSES technológiával előállított nanoszálakból préselt homogén kis dózisú tabletták
legyártása;

hatóanyag

homogenitás

követelmények

elérhetőségének

a

feltérképezése
o nanoszálak előállítása 1% karvedilol tartalommal vinilpirrolidon-vinil acetát
szálképző kopolimer (PVPVA64) alkalmazása mellett,
o véghomogenizátumok gyártása közvetlen préseléses technológiával (direct
compression, DC), majd a porkeverékek tablettázása körforgós tablettázógép
segítségével,
o hatóanyag dózisa: 50 µg (0,05 m/m%),
o hatóanyag

homogenitásának

kiértékelése

UV-Vis

és

Raman

mikrospektrometriával.


Ikercsigás nedves granuláláson (TSWG) alapuló kis dózisú, homogén tabletták
legyártása; hatóanyag homogenitás követelmények szerinti vizsgálata
o A következő gyártósor felállítása: TSWG, fluidizációs szárítás (Fluid-Bed
Drying, FBD), szitálás és tablettázás,
o karvedilol modellhatóanyag alkalmazása 30 µg-os dózis mellett (0,035
m/m%),
o hatóanyag

homogenitásának

vizsgálata

nagyhatékonyságú

folyadékkromatográfiával (HPLC),
o Különböző folyadékadagoló rendszerek potenciális alkalmazhatóságának
vizsgálata valós idejű mérleg mérések alapján.


Kis dózisú, homogén tabletták gyártása az alábbi gyártósor által: TSWG,
folyamatos vibro-fluid szárítás (Continuous Fluid-Bed Drying, CFBD), folyamatos
szitálás (Continuous Sieving, CS) és tablettázás,
o A teljesen integrált, folyamatos üzemű TSWG-CFBD-CS granulátum
előállító

gyártósor

alkalmazhatóságának

vizsgálata

kis

dózisú

gyógyszerkészítmények esetén,
o karvedilol modellhatóanyag alkalmazása 50 µg-os dózis mellett (0,05
m/m%),
o hatóanyag

homogenitásának

folyadékkromatográfiával (HPLC),
o méretnövelési kísérletek végrehajtása,
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elemzése

nagyhatékonyságú

o A

CM

gyártósor

hatékonyságának

összehasonlítása

hagyományos

örvényáramú granuláló berendezéssel a legyártott granulátumok minősége
alapján.

2. Módszerek
2.1 ES-alapú tabletta formuláció
Minta előállítás
Egytűs elektrosztatikus szálképzés (Single needle electrospinning, SNES)
A karvedilol (carvedilol, CAR) hatóanyag-tartalmú nanoszálak kis léptékű gyártása
egytűs berendezéssel történt meg, amely egy 0,5 mm átmérőjű szórófejből, egy
nagyfeszültségű tápból és egy injekciós pumpából állt.
Nagysebességű elektrosztatikus szálképzés (High-Speed Electrospinning, HSES)
A szálképzett, karvedilol tartalmú ASD-k nagyméretű előállítását a kutatócsoportunkban
kifejlesztett HSES technológiával valósítottuk meg. Az oldatot injekciós pumpával adagoltuk,
míg a szálas terméket egy nagyfeszültség alatt álló, forgó mozgást végző, rozsdamentes acélfej
állította elő.
Kis és nagy nyíróerejű homogenizálás
A homogenizálásokat műanyag zsákokban kis nyíróerő mellett (low-shear mixing, LSM)
vagy egy Diosna P-06 örvényáramú homogenizáló berendezésben nagy nyíróerő
alkalmazásával (high-shear mixing, HSM) hajtottuk végre.
Tablettázás
A tablettázást 8 db bevésés nélküli szerszámmal 6 mm-es átmérő mellett Piccola (Riva,
Aldershot, UK) körforgós tablettázógéppel hajtottuk végre.

Jellemzési módszerek
Tabletták fizikai vizsgálatai
A tablettákat standard gyártásközi fizikai vizsgálatoknak vetettük alá, mint pl.
tablettatömeg, magasság, szilárdság, kopási veszteség és szétesési idő.
Hatóanyag-tartalom egységesség vizsgálat (Content Uniformity, CU)
A

CU

vizsgálatot

10

db

véletlenszerűen
5

kiválasztott

tablettából

UV-Vis

spektrofotometriával hajtottuk végre.
Szitaelemzés
A szitaelemzéseket tiszta nanoszálakon és véghomogenizátumokon egy Fritsch Analysette
3 Pro Vibratory Sieve Shaker (Idar-Oberstein, Germany) berendezéssel valósítottuk meg.
Raman mikrospektrometria
A

Raman

spektrumok

felvételét

egy

Horiba

Jobin-Yvon

LabRAM

típusú

mikrospektrométerrel hajtottuk végre.

2.2 TSWG-alapú tabletta összetétel
Minta előállítás
Granulátumok gyártása
A granulálási kísérleteket egy folyamatos üzemű ikercsigás granuláló berendezésben
valósítottuk meg (TS16, Quick 2000 Ltd, Hungary), amelyet nedves granulálási módban
üzemeltettünk.
A keményítő és laktóz premixét egy gravimetrikus poradagoló (Brabender Technologie,
Duisburg, Germany) segítségével adagoltuk be az ikercsigás granuláló berendezés garatjába. A
granuláló oldatot (CAR-PVPK30-etanolos oldata) egy perisztaltikus pumpa (Watson-Marlow
120U, Wilmington, MA, USA) vagy injekciós pumpa (SEP-10S Plus, Aitecs, Vilnius,
Lithuania) vagy pedig egy dugattyús pumpa (JASCO PU-980, Hachioji, Japan) segítségével
adagoltuk be a granuláló berendezésbe.
A legyártott nedves granulátumokat kis méretű fluidizációs szárítóban szárítottuk meg
(Aeromatic Strea-1, Düsseldorf, Germany), végül kézi szitán átszitáltuk.
Tablettázás
A véghomogenizátumokból 6 mm-es átmérőjű, bevésés nélküli konkáv szerszámokkal
tablettákat préseltünk egy körforgós Piccola tablettázógép (Riva, Aldershot, UK)
alkalmazásával.

Jellemzési módszerek
Tabletták fizikai vizsgálatai
A tablettákat standard gyártásközi fizikai vizsgálatoknak vetettük alá, mint pl.
tablettatömeg, magasság, szilárdság, kopási veszteség és szétesési idő.
6

Szemcseméret-eloszlás (Particle size distribution, PSD) mérések
A szemcseméret-eloszlás méréseket szilárd állapotban egy Malvern Mastersizer 2000
lézer diffrakciós berendezéssel (Malvern Pananalytical, Malvern, UK) valósítottuk meg.
Hatóanyag-tartalom egységesség vizsgálat (Content Uniformity, CU)
A CU vizsgálatot 10 db véletlenszerűen kiválasztott tablettából nagyhatékonyságú
folyadékkromatográfiával (HPLC) hajtottuk végre.
Különböző folyadékadagoló pumpák adagolási egyenletességének vizsgálata
A tesztek során egy folyadéküvegben lévő granuláló oldatot adagoltunk egy analitikai
mérlegre (Sartorius MC-1 AC 210 P, Göttingen, Germany) helyezett üvegedénybe. A mérleget
laptoppal kötöttük össze, amely egy szoftver segítségével folyamatosan rögzítette a valós idejű
tömegértékeket és kiszámította az ehhez kapcsolódó tömegáramokat.

2.3. TSWG-CFBD-CS-alapú tabletta formuláció
Minta előállítás
Granulátumok gyártása
A granulátumokat egy ikercsigás granulálót (twin-screw wet granulator, TSWG) egy
folyamatos vibro-fluid szárítót (continuous fluid-bed dryer, CFBD) és egy folyamatos őrlőt
(continuous sieving, CS) tartalmazó integrált gyártósor segítségével állítottuk elő. A granuláló
berendezést nedves üzemmódban alkalmaztuk (TS16, Quick 2000 Ltd, Hungary).
A laktóz-keményítő keverékét egy gravimetrikus adagoló segítségével (Brabender
Technologie, Duisburg, Germany) 1 kg/h-ás sebességgel adagoltuk a granuláló berendezés
garatjába. A granuláló oldatot (PVPK30 és CAR 2 v/v %-os ecetsavas vizes oldata)
perisztaltikus (Watson-Marlow 120U, Wilmington, MA, USA) vagy dugattyús pumpa (JASCO
PU-980, Hachioji, Japan) alkalmazásával juttattuk a granuláló berendezésbe.
A nedves granulátumok automatikusan továbbhaladva a folyamatos vibro-fluid szárító
berendezésben száradtak meg (Quick 2000 Ltd, Hungary).
A megszárított granulátumok pedig ugyancsak folyamatos továbbítás révén jutottak el a
regranuláló berendezésbe, ahol a nagyméretű szemcsék őrlésre kerültek.
Méretnövelési kísérletek
A méretnövelési kísérleteket az adagolási sebesség 3 kg/h-ra majd később 10 kg/h-ra történő
megemelésével hajtottuk végre. A nagyobb sebességű adagolást egy vibrációs adagolóval értük
7

el (Fritsch Laborette 24, Idar-Oberstein, Germany), amelyet volumetrikus módban
üzemeltettünk.
Referens, szakaszos üzemű granulátumok előállítása
A referens, örvényáramú technológián alapuló granulátumok gyártását egy laborméretű
granuláló berendezésben hajtottuk végre (Mi-Mi-Pro, ProCepT, Zelzate, Belgium). A
segédanyagokat a berendezésbe helyeztük, majd a granuláló oldat cseppenkénti hozzáadásával
(Watson-Marlow 120U, Wilmington, MA, USA) granulálásra kerültek. Az oldat felvitele után
meggyúrtuk a porkeveréket, majd vákuum és mikrohullámú energia segítségével megszárítottuk.
Végül kézi szita alkalmazásával leőröltük az anyagot.
Tablettázás
A véghomogenizátumokból 6 mm-es átmérőjű, bevésés nélküli konkáv szerszámokkal
tablettákat préseltünk egy körforgós Piccola tablettázógép (Riva, Aldershot, UK)
alkalmazásával.

Jellemzési módszerek
Tabletták fizikai vizsgálatai
A tablettákat standard gyártásközi fizikai vizsgálatoknak vetettük alá, mint pl.
tablettatömeg, magasság, szilárdság, kopási veszteség és szétesési idő.
Szemcseméret-eloszlás (Particle size distribution, PSD) mérések
A szemcseméret-eloszlás méréseket szilárd állapotban egy Horiba LA-960 lézer
diffrakciós berendezéssel (Horiba Ltd, Kyoto, Japan) valósítottuk meg.
Hatóanyag-tartalom egységesség (Content Uniformity, CU) és porkeverék homogenitási
vizsgálat (Blend Uniformity, BU)
A CU és BU vizsgálatokat nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC)
hajtottuk végre. 10 db véletlenszerűen kiválasztott tabletta (CU) vagy 10x100 mg
össztömegű granulátum (BU) került kiértékelésre.

3. Eredmények
A disszertáció elsősorban különböző CM platformok segítségével előállított kis dózisú
gyógyszerkészítmények homogenitási követelményeinek elemzésével foglalkozik. Az első
részben HSES technológiával legyártott nanoszálakat tartalmazó kis dózisú tabletta összetétel
eredményei vannak bemutatva. A gyógyszerhatóanyag tablettákban mutatott homogenitását UV8

Vis spektrometriával vizsgáltuk meg, míg a véghomogenizátum homogenitása szitaanalízissel is
kiértékelésre került.
A következő fejezetben egy folyamatos nedves granulálással előállított granulátumokat
tartalmazó

kis

dózisú

tabletta-formuláció

eredményei

kerülnek

bemutatásra.

A

gyógyszerhatóanyag homogenitását HPLC-s módszerrel határoztuk meg és később különböző
módon működő oldatfelviteli pumpák valós-idejű tömegáram mérésekkel kerültek jellemzésre.
A záró részben, egy teljesen integrált gyártósor (TSWG-CFBD-CS, Twin-Screw Wet
Granulation-Continuous Fluid Bed Drying-Continuous Sieving) alkalmazásával előállított
granulátumokat tartalmazó kis dózisú tablettakészítmény eredményei vannak taglalva. A
legyártott sarzsok hatóanyag-tartalmát és homogenitását CU (Content Uniformity) vizsgálattal
határoztuk meg. A következő lépésben, a tömegáram megemelésével (3 és később 10 kg/h)
méretnövelési kísérleteket hajtottunk végre és végül egy referens, szakaszos technológián
alapuló sarzs (örvényáramú granulálás, szárítás és őrlés) gyártását is megvalósítottuk, hogy a
CM gyártósor hatékonyságát össze lehessen hasonlítani a hagyományos szakaszos gyártási
eljárásokkal.

3.1 ES-alapú kis dózisú tabletta-formuláció
3.1.1. ES-tartalmú tablettasarzsok előállítása
HSES és SNES segítségével karvedilol-tartalmú szálas terméket állítottunk elő. A gyártási
körülményeket az 1. táblázat mutatja be.
1. táblázat HSES és SNES gyártási körülményeinek összehasonlítása
Oldószer

Feloldott
PVPVA64 és
CAR (99:1) 10 ml
oldószerben (g)

Gyártási
sebesség
(ml/h)

Termelékenység
száraz termék
alapján (g/h)

Single-needle
electrospinning

96%-os
EtOH

4,00

6

1,8

High-speed
electrospinning

96%-os
EtOH

4,00

750

225

Minta

Gyártási
eljárás

PVPVA64 +
1% CAR SNES
PVPVA64 +
1% CAR HSES

A SNES technikához képest a HSES alkalmazásával a termelékenységet a száraz termék
mennyisége alapján 125-szörösére sikerült megnövelni. A szálak előállítását követően egy
közvetlen préseléses (direct compression, DC) technológia segítségével tablettákat állítottunk
elő. Ehhez csupán műanyag (polietilén, PE) zsákokra, egy örvényáramú berendezésre és egy
körforgós tablettázógépre volt szükség. Összesen 6 sarzs került legyártásra, amelyek közül 4
tartalmazott szálas terméket. Ezek közül kettőt az ipari méretű tartályhomogenizáló laborméretű
9

reprodukcióját lehetővé tévő PE zsákban kis nyíró erő jelenléte mellett (low-shear mixing, LSM)
kézi homogenizálással gyártottunk le, míg a másik kettőt az örvényáramú berendezésben nagy
nyíróerő alkalmazása mellett (high-shear mixing, HSM) homogenizáltuk. Az utolsó kettő sarzs
referens célból kristályos karvedilolt tartalmazott. Ezek közül az egyiket LSM míg a másikat
HSM körülmények között kevertük össze. A sarzsok jellemzőit a 2. táblázat taglalja.
2. táblázat Tablettasarzsok jellemzői és gyártásközi eredményeik (A és B reprodukciós tételeknek
tekintendők)

Kristályos
CAR
Örvényáramú
(HSM)

LSM
HSES
Sarzs A
Szálas
CAR
Kézi
(LSM)

LSM
HSES
Sarzs B
Szálas
CAR
Kézi
(LSM)

99,9 ± 0,5

99,2 ± 0,7

99,2 ± 0,8

Magasság (mm)

3,08 ± 0,44

3,02 ± 0,54

Szilárdság (N)

64,3 ± 7,62

69,2 ± 6,22

Átmérő (mm)

5,97 ± 0,19

5,95 ± 0,22

Kopás (%)

0,21

0,31

Szétesési idő (s)

84 ± 25

95 ± 32

LSM
referencia

HSM
referencia

Homogenizálás
módja

Kristályos
CAR
Kézi
(LSM)

Tömeg (mg)

Jellemzők
Hatóanyag típusa

HSM HSES
Sarzs A

HSM HSES
Sarzs B

Szálas CAR

Szálas CAR

Örvényáramú
(HSM)

Örvényáramú
(HSM)

100,2 ± 0,7

100,9 ± 1,0

99,8 ± 1,1

3,04 ± 0,57

3,05 ± 0,60

3,03 ± 0,52

63,8 ± 7,51

68,6 ± 5,11

62,7 ± 6,71

5,98 ± 0,17

5,99 ± 0,29

5,97 ± 0,21

0,39

0,25

0,20

0,27

103 ± 29

119 ± 37

138 ± 42

125 ±35

3,06 ±
0,69
60,6 ±
5,67
5,97 ±
0,27

A véghomogenizátumok elkészülése után körforgós tablettázógép felhasználásával
tablettasarzsokat állítottunk elő. A szilárd gyógyszerformákat gyártásközi vizsgálatoknak
vetettük alá. Ezeket az adatokat is a 2. táblázat részletezi.
Az összegyűjtött eredmények alapján mindegyik sarzs nagyon hasonló adatokat
szolgáltatott, amelyek kivétel nélkül megfeleltek a hatályban lévő gyógyszerkönyvi
követelményeknek. A kopási adatok bőven 1% alatti értéket mutattak, míg a tabletták szétesési
ideje is könnyedén teljesítette a 15 (Ph. Eur.) vagy 30 (USP) perces maximumot.
3.1.2. Hatóanyag homogenitásának elemzése CU vizsgálattal
Az átlagos hatóanyag-tartalom és homogenitás eredményeket a 3. táblázat mutatja be.
3. táblázat Az ES tablettasarzsok CU eredményei
Karvedilol (%)
Minta
LSM Referencia

HSM Referencia

LSM ES A

LSM ES A

HSM ES A

HSM ES B

Átlag

98,76

97,68

94,19

93,21

97,63

96,71

SD (%)

7,43

4,65

9,50

6,80

2,04

2,49

RSD

7,52

5,13

10,08

7,30

2,09

2,58
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A kristályos karvedilolt tartalmazó sarzsok az előzetesen várt eredményeket hozták
megfelelő hatóanyag-tartalommal magas relatív szórás (relative standard deviation, RSD)
értékek mellett. Ezt a problémát még az örvényáramú homogenizáló berendezésben sem lehetett
orvosolni, mivel az SD (4,65) és RSD (5,13) számok még mindig magasak voltak. A szálas
minták esetében a HSM homogenizálás sokkal eredményesebbnek bizonyult az LSM
keveréshez képest, amelyet PE zsákban kis nyíró erő jelenléte mellett készítettünk el.
3.1.3. Szitaanalízis eredményei
Annak érdekében, hogy kiderítsük az LSM és HSM homogenizálás során tapasztalt
szignifikánsan eltérő CU eredmények okát, szitaanalízist vetettünk be. Összesen 25 g LSM,
HSM véghomogenizátumot (250 db tabletta tömege) és nyers szálas terméket szitáltunk szét,
amelynek eredményeit a 4. táblázat taglalja. Az LSM és HSM porkeverékek legfőképpen (több
mint 90%) laktózból és mikrokristályos cellulózból állnak, amelyek átlagos szemcsemérete 150,
illetve 130 µm.
4. táblázat Szitaanalízis eredményei (a porkeverékek 5% szálas anyagot tartalmaznak)
Szitaméret
(µm)

Nyers szálas
termék (g)

LSM
Véghomogenizátum
(g)

HSM
Véghomogenizátum
(g)

355

13,80 (55,2%)

0,22 (0,88%)

0,02 (0,08%)

180

1,61 (6,4%)

5,02 (20,1%)

5,41 (21,6%)

90

1,03 (4,1%)

9,22 (36,9%)

9,35 (37,4%)

90 alatti

8,56 (34,3%)

10,54 (42,12%)

10,22 (40,92%)

A mért adatok alapján, a HSM homogenizálással a 355 µm-es frakció mennyiségét az LSM
tizedére lehetett csökkenteni. Ez nagyon kritikus, mivel a nyers szálas termék döntő része is ezen
szitán maradt fenn, továbbá a hatékony homogenizálás egyik feltétele a szemcseméretek
hasonlósága, amellyel a porkeverék szegregációs hajlamát is csökkenteni lehet7. Az eredmények
alapján, az örvényáramú homogenizáló berendezésben megtalálható nagy teljesítményű keverő
és aprító elemek nagy nyíró erő alkalmazásával hatékonyan csökkenteni tudják a szálas anyagok
szemcseméretét, így a segédanyagokkal jobban homogenizálhatókká válnak. Ezeket a >355 µmes frakciókat szálas anyagokat keresve Raman spektroszkópiával is megvizsgáltuk. A
spektrumot az 1. ábra mutatja be.

7

Williams, J.C. The segregation of particulate materials. A review. Powder Technology 1976, 15, 245-251
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1. ábra Nyers szálas (piros) és kiszitált (fekete) véghomogenizátum >355 µm-nél nagyobb
frakciójának Raman spektruma

A spektrumok alapján, a >355 µm-nél nagyobb frakció jele majdnem teljesen megegyezik a
nyers szálas termék spektrumával, így bizonyításra került, hogy a hatóanyagot tartalmazó
polimert sikerült detektálni a kiszitált véghomogenizátumban. Emiatt lehetett jelentősebb
inhomogenitást tapasztalni az LSM tabletták körében a HSM sarzsokhoz képest. Ezek az
eredmények a 3. táblázat adataival is összeköthetők, ahol az LSM tabletták magas SD és RSD
értékei kerültek bemutatásra.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy szálas termékek effektív homogenizálásához első
választásként nagy nyíróerőt alkalmazó örvényáramú homogenizálást tartalmazó DC
technológiát kell alkalmazni.

3.2 TSWG-alapú kis dózisú tabletta összetétel
3.2.1 Tablettasarzsok előállítása
A kis dózisú kísérletek megalapozásához kezdetben placebo kísérleteket hajtottunk végre a
legideálisabb TSWG technológia megtalálásának érdekében. Ezen próbák közül a PSD és a
gyártásközi eredmények alapján az első gyártás során alkalmazott PVPK30 kötőanyag granuláló
oldatban történő feloldása bizonyult a legjobb megoldásnak. A PSD eredményeket a 2. ábra, míg
a placebo tabletták gyártásközi eredményeit az 5. táblázat mutatja be. A granulálást megelőzően,
a legyártandó granulátumok őrlést követő célméretét unimodális eloszlás mellett 90 és 1000 µm
között határoztuk meg8.

8

Shekunov, B.; Chattopadhyay, P.; Tong, H.; Chow, A. Particle Size Analysis in Pharmaceutics: Principles,
Methods and Applications. Pharmaceutical research 2007, 24, 203-227
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2. ábra Granulátumok szitálást követő (0,8 mm) PSD eredményei lézerdiffrakciós mérések alapján

A PVP feloldásával készített granulátumok kiváló minőségűnek bizonyultak, amelyek
unimodális eloszlást mutattak. A PVP premixben való alkalmazásával kismértékben megnőtt a
finom frakció mennyisége, amely a kötőanyag nem kellően effektív elkeveredésére utal, míg a
nedves őrlés esetén nagymértékű finom frakció keletkezett.
A háromféle granulátum közül csak kettő került tablettázást követően további vizsgálatok
középpontjába. A PVP feloldásával és premixelésével járó technológia került kiválasztásra és
feldolgozásra. A véghomogenizátumok elkészülése után, a porkeverékekből tablettákat
préseltünk és gyártásközi vizsgálatoknak vetettük alá őket.
5. táblázat TSWG technológiával előállított granulátumokat tartalmazó placebo tabletták gyártásközi
vizsgálatainak eredményei
Főnyomás
(kN)

4

6

8

10

4

6

8

10

Granulátumok
gyártása

Feloldott
PVP

Feloldott
PVP

Feloldott
PVP

Feloldott
PVP

Premixelt
PVP

Premixelt
PVP

Premixelt
PVP

Premixelt
PVP

Tömeg (mg)

83,4±0,6

83,9±0,7

83,9±0,7

83,4±0,8

86,7±0,8

88,4±0,4

84,0±0,4

83,8±0,5

Szilárdság (N)

75±7

101±13

134±13

136±10

87±10

127±12

134±9

143±5

Kopás (%)

0,248

0,282

0,26

0,292

0,360

0,352

0,324

0,415

Szétesési idő (s)

115±43

131±39

164±32

196±64

126±32

129±45

168±30

119±75

Az eredmények alapján, a PVP premixelésével azonos présnyomás mellett kismértékben
erősebb tablettákat lehetett előállítani, míg a szétesési idő közel megegyezett. A PVP
feloldásával minden présnyomás esetében jelentősen kisebb kopási adatokat gyűjtöttünk, amely
erősebb kötőerők jelenlétére utal, de a maximálisan megengedett 1%-os érték elérésének esélye
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egyik esetben sem forgott veszélyben.
3.2.2

Hatóanyag homogenitásának kiértékelése CU vizsgálattal

A kezdeti placebo tablettasarzsok gyártásközi eredményei alapján a PVP feloldásával járó
TSWG technológiát választottuk ki a CAR-tartalmú sarzsok legyártásához. Mivel a karvedilol
etanolban oldottuk fel, az adott oldatszállító pumpa alkalmazhatósága is kivizsgálásra került. A
kísérletek során három különböző elv alapján működő pumpát (perisztaltikus pumpa, injekciós
pumpa, dugattyús pumpa) a CAR-tartalom homogenitása alapján értékeltünk ki. A hatóanyagtartalom meghatározását követően a relatív szórási értékek (relative standard deviation)
kiszámításra kerültek. Az eredményeket a 3. ábra részletezi.

3. ábra Tablettasarzsok CAR-tartalmának RSD értékei (a granulátumok különböző pumpák
felhasználásával készültek)

A kapott eredmények alapján, a perisztaltikus pumpa alkalmazása eredményezte a
legnagyobb RSD értékeket a gyártás során is tapasztalt pulzáló üzemmódjának köszönhetően.
Ezzel ellentétben az injekciós és dugattyús pumpák kisebb mértékű RSD-t adtak. Egyértelmű,
hogy a felhasznált pumpa típusa jelentős hatással bír a gyógyszerhatóanyag végső homogenitását
illetően. Kijelenthető, hogy azokban az esetekben amikor a hatóanyag feloldásra kerül a
granuláló oldatban, a kis dózisú készítmények legfontosabb CQA-jának (kritikus minőségbeli
jellemző, Critical Quality Attribute, CQA) sikeres végkimenetele a granuláló folyadék
adagolásához köthető (és ezáltal a pumpa típusához), mint a legfontosabb CPP (kritikus
folyamat paraméter, Critical Process Parameter, CPP).
3.2.3

Pumpa jellemzők vizsgálata – az adagolási profilok

A pumpák összehasonlíthatóságának érdekében, a három alkalmazott berendezés
folyadékadagolási profilja meghatározásra került. Az egy perces időtartamban felvett értékeket a
4. ábra mutatja be.
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4. ábra Folyadékadagolási profil perisztaltikus (a) dugattyús (b) és injekciós pumpa (c) esetén (a
piros vonalak jelzik az átlagos tömegáram értékeket, míg a behúzott vonalak a ±5 %-os eltérést jelzik)

Nem meglepő módon a legkevésbé egyenletes adagolást a perisztaltikus pumpa mutatta egy
szinuszoidális profil révén (tömegáram RSD-je: 10 %). A dugattyús pumpa felhasználásával az
etanolos oldat konzisztensebb adagolása vált elérhetővé (RSD: 5,6 %). A granuláló folyadék
legegyenletesebb dozírozását az injekciós pumpa szolgáltatta (RSD: 3,4 %). Következésképp,
olyan esetekben amikor a folyadék (és ezáltal a feloldott hatóanyag) egyenletes eloszlatása
kiemelt fontosságú az utóbbi két berendezés alkalmazása javasolt.
Ha a különböző pumpákhoz tartozó tömegáram RSD értékek a tabletták RSD-ivel kerülnek
összehasonlításra akkor az 5. ábrán bemutatott lineáris összefüggést lehet ábrázolni.

5. ábra A tömegáram és CAR-tartalom RSD-k közötti összefüggés

A lineáris összefüggés alapján a folyadékáram profiljának meghatározásával (mint CPP), a
hatóanyag-tartalom egységességet (mint CQA) lehet megbecsülni.
Ezen relatíve egyszerű módszerrel felvett profilok alapján, a jövőbeli granulálási kísérletek
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során felhasználandó pumpák alkalmassága előzetesen eldönthetővé válhat.

3.3 TSWG-CFBD-CS-alapú kis dózisú tabletta-formuláció
3.3.1

Tablettasarzsok előállítása

A CM gyártósor gyártási kapacitásának maximalizálása és energia-fogyasztásának
minimalizálása érdekében, a granuláláshoz szükséges legkisebb folyadék-szilárd arányt (Liquidto-Solid, L/S) kívántuk meghatározni. Ezáltal a szárítás során eltávolítandó vízmennyiséget
csökkenteni lehet, így a rendszer hatékonysága megnő.
Ezt követően a legyártott placebo és CAR-tartalmú granulátumok PSD-i felvételre kerültek,
amelyeket a 6a (placebo) és 6b (CAR) ábrák részleteznek.

6a, b ábrák A laktóz-keményítő premix és a különböző L/S aránnyal 0,07-0,16 (placebo), valamint
0,11-0,16 (CAR) legyártott granulátumok PSD eredményei lézerdiffrakciós mérések alapján

A PSD követelmények a korábban bemutatott TSWG-alapú tabletta-formuláció alapján
kerültek meghatározásra, így a kezdeti célkitűzés szerint unimodális eloszlás mellett 90-1000 µm
közötti granulátumokat kívántunk legyártani.
Az összegyűjtött eredmények alapján, a legkisebb L/S arányt leszámítva mindegyik
granulálási próbával unimodális eloszlást értünk el, míg az átlagos szemcseméretek néhány száz
µm körül mozogtak. A legkisebb L/S arányú próba során nagyobb mennyiségű finom frakció
képződött bimodális eloszlás mellett, amely a gyártás során alkalmazott elégtelen mennyiségű
granuláló folyadék jelenlétére utal. Ugyanazon L/S arány mellett a kis dózisú hatóanyag
hozzáadásával a placebo eredményekhez képest az átlagos szemcseméretek nem változtak meg
jelentős mértékben.
A legyártott granulátumok közül csak a kis dózisú CAR-t tartalmazó granulátumok (L/S
arány 0,11-0,16) kerültek tablettázásra a homogenitás vizsgálatára. A tablettasarzsok gyártásközi
eredményeit a 6. táblázat részletezi.
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6. táblázat Az integrált CM gyártósorral előállított granulátumokat tartalmazó kis dózisú tabletták
gyártásközi eredményei
L/S
arány

Főnyomás
(kN)

Tömeg
(mg)

Magasság
(mm)

Átmérő
(mm)

Szilárdság
(N)

Kopás
(%)

Szétesési
idő (s)

0,16

5

99,6±1,4

3,13±0,03

5,98±0,01

69±6

0,32

129±30

0,14

5

101,2±1,3

3,19±0,02

5,99±0,01

66±7

0,26

127±34

0,13

5

100,4±1,0

3,21±0,02

5,99±0,01

59±6

0,34

118±28

0,11

5

101,2±0,8

3,28±0,02

5,97±0,01

50±4

0,22

90±28

Az összegyűjtött adatok alapján, mindegyik sarzs nagyon hasonló eredményeket adott,
amely az előállított granulátumok gyártás során alkalmazott L/S aránytól független kiváló
préselhetőségét mutatja.
3.3.2

A kis dózisú hatóanyag homogenitásának kiértékelése CU vizsgálattal

A kis dózisú tablettasarzsok hatékony előállításának érdekében az előzetesen bemutatott
TSWG-alapú tabletta formuláció során felhasznált pulzálásmentes dugattyús pumpa került
alkalmazásra, míg a kis mennyiségű hatóanyagot a granuláló oldatban oldottuk fel.
A CAR-tartalmú tablettasarzsok hatóanyag-tartalmait megmértük és az ehhez kapcsolódó
szórás (standard deviation, SD), relatív szórás és elfogadási érték (acceptance value, AV)
mutatók kiszámításra kerültek. Az eredményeket a 7. táblázat részletezi.
7. táblázat A kis dózisú tabletták hatóanyag-tartalom egységességének eredményei
L/S arány

Átlagos CAR-tartalom (%)

SD (%)

RSD

AV

0,16

94,0

2,82

3,0

11,3

0,14

89,4

0,99

1,1

11,5

0,13

96,8

1,95

2,0

6,4

0,11

96,4

1,02

1,1

4,6

Az eredmények alapján a legkisebb 0,11-es L/S arány biztosította a legjobb végeredményt,
amelyet a legkisebb elfogadási érték jelez9. Ez nemcsak a maximális szárítási hatékonyság,
hanem a hatóanyag-tartalom egységesség követelményeinek teljesítése szempontjából is
előnyös.
9

US Pharmacopeia. Uniformity of Dosage Units/Content
http://www.drugfuture.com/Pharmacopoeia/usp35/PDF/04200423%20[905]%20UNIFORMITY%20OF%20DOSAGE%20UNITS.pdf
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Uniformity.

Available

online:

3.3.3

Méretnövelési kísérletek és porkeverék homogenitási eredmények

A méretnövelési próbákat ugyanazon 0,11-es L/S arány mellett a tömegáram 3 kg/h-ra majd
később 10 kg/h-ra történő megemelésével hajtottuk végre.
A méretnöveléssel előállított granulátumok PSD eredményeit a korábbi 1 kg/h-ás próbával
és a kiindulási laktóz-keményítő keverékkel együtt a 7. ábra mutatja be.

7. ábra A kiindulási laktóz-keményítő premix és a különböző tömegárammal előállított granulátumok
PSD eredményei lézerdiffrakciós mérések alapján

Az eloszlásgörbék eredményei alapján mindegyik granulálási kísérlet sikeresnek bizonyult.
A 10 kg/h-ás próba esetén, a granulátum szemcseméretének kismértékű csökkenése volt
megfigyelhető, amely a granuláló berendezés nagyobb töltöttségére vezethető vissza10.
Ezt követően a legyártott granulátumok nem kerültek tablettázásra, így porkeverék
homogenitási vizsgálatokat hajtottunk végre a hatóanyag eloszlásának feltérképezésére. A
mért CAR-tartalmakat és a kiszámított SD és RSD értékeket a 8. táblázat mutatja be.
8. táblázat Méretnöveléssel (3 és 10 kg/h) előállított kis dózisú CAR-tartalmú granulátumok
porkeverék homogenitási eredményei HPLC mérések alapján
Tömeg
áram
3 kg/h
10 kg/h

L/S arány

Átlagos CAR-tartalom (%)

SD (%)

RSD

0,11

92,2

1,68

1,8

0,11

95,4

1,41

1,5

Az eredmények alapján a porkeverék homogenitási követelményeket11 mindkét próbával
10

Lute, V.S.; Dhenge, M.R.; Salman, D.A. Twin Screw Granulation: An Investigation of the Effect of Barrel
Fill Level. Pharmaceutics 2018, 10
11
G Boehm, J.C., J Dietrick, L Foust, T Garcia, M Gavini, L Gelber, J Geoffry, J Hoblitzell, P Jimenez, G;
Mergen, F.M., J Planchard, J Prescott, J Timmermens, and N Takiar. The Use of Stratified Sampling of Blend
and Dosage Units to Demonstrate Adequacy of Mix for Powder Blends. Available online:
https://www.researchgate.net/profile/Loren_Gelber/publication/8959625_The_use_of_stratified_sampling_of_bl
end_and_dosage_units_to_demonstrate_adequacy_of_mix_for_powder_blends/links/0c9605315eb4b2a2c80000
00.pdf
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sikerült teljesíteni.
Összességében megállapítható, hogy az integrált CM gyártósor 1-10 kg/h-ás tömegáram
mellett komolyabb optimalizációs munka nélkül is kiváló minőségű granulátumok
előállítására képes.
3.3.4

Referens, szakaszos granulátumok előállítása és porkeverék homogenitási
eredményei

Végezetül ugyanazon 0,11-es L/S arány mellett örvényáramú granulálással (high-shear
granulation, HSG) előállított granulátumok kerültek legyártásra a két alkalmazott technológia
hatékonyságának (granulátumok minősége, hatóanyag homogenitása) összehasonlítása céljából.
A gyártást követően, a szakaszos technológiával előállított granulátumok PSD-je felvételre
került, amelyeket a kiindulási laktóz-keményítő premix és az 1 kg/h-ás CM gyártás mellett a 8.
ábra mutat be.

8. ábra A kiindulási laktóz-keményítő premix és a kétféle technológiával (TSWG és HSG) előállított
granulátumok PSD eredményei lézerdiffrakciós mérések alapján

A PSD görbék adatai alapján az örvényáramú granulálással előállított granulátumok
mérete a TSWG-s eredményekhez képest egyértelműen kisebbnek bizonyultak, amely a
folyadék (és ezáltal a kötőanyag) eloszlatásának tekintetében a CM technológia jobb
alkalmazhatóságát támasztja alá.
A HSG granulátumokat nem préseltük tablettákká, így a hatóanyag homogenitását
porkeverék homogenitási vizsgálattal határoztuk meg. Ezen túlmenően, a TSWG és HSG
granulátumokat kézi szitálással különböző méretű frakciókra is felosztottuk a homogenitás
mélyrehatóbb vizsgálatának érdekében. A mért hatóanyag-tartalmakat és a kiszámított SD és
RSD értékeket a 9. táblázat részletezi.
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9. táblázat HSG-vel és TSWG-vel előállított granulátumok porkeverék homogenitási eredményei
HPLC mérések alapján
Szemcseméret

TSWG

HSG

CAR-tartalom (%)

SD (%)

RSD

<100 µm

98,2

1,6

1,6

100-300 µm

89,5

0,9

1

300-500 µm

95,1

1,3

1,4

500 µm<

99,0

0,6

0,6

BUA

95,8

1,2

1,3

<100 µm

45,4

0,5

1,1

100-300 µm

69,6

1,9

2,7

300-500 µm

121,1

1,4

1,2

500 µm<

166,5

1,8

1,1

BUA

82,5

3,7

4,5

Az összegyűjtött adatok alapján a CM technológia mind a hatóanyag-tartalom mind pedig a
homogenitás tekintetében jobbnak bizonyult a referens, szakaszos gyártási eljárásnál. A TSWG
minták megfeleltek a porkeverék homogenitási követelményeknek kismértékű hatóanyagtartalom veszteség mellett, míg a HSG granulátumok a nagyobb szitafrakciókban hatóanyag
feldúsulást mutattak és a porkeverék homogenitási követelményeknek sem feleltek meg.

4. Tézisek
1.

Elsőként állítottam elő méretnövelt elektrosztatikus szálképzéssel gyártott amorf
szilárd diszperziót (ASD) tartalmazó kis dózisú (µg) tabletta sarzsokat. Az ASD-k
előállítását nagy sebességű elektrosztatikus szálképzéses technológiával valósítottam
meg, míg a homogenizálási és tablettázási műveleteket hagyományos ipari
berendezéseken hajtottam végre. Az így előállított tételek átlagos mérete 8000 db
tabletta volt, amelyek fizikai (tömegegységesség, szilárdság, kopás, szétesési idő) és
kémiai

(hatóanyag-tartalom

egységesség)

eredményei

az

érvényben

lévő

gyógyszerkönyvi előírásoknak megfeleltek. A gyártás során beállított termelési
sebesség alapján a HSES berendezés 45.000 kis dózisú tabletta/óra előállításához
szükséges szálas anyagot tud gyártani [1].
2.

Megállapítottam, hogy a nanoszálas anyagok homogenizálási műveletei során
kritikus jelentőségű a gyártási eljárás során fellépő nyíróerő nagysága. Kísérletileg
igazoltam, hogy a szálas ASD eloszlatása nem megfelelő - a hatóanyag-tartalom
szórása túl nagy - amennyiben kis nyíróerőt kifejtő homogenizálási eljárást
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használunk. Ugyanakkor az örvényáramú homogenizáló berendezések a technológiai
művelet során - a beépített keverő és aprító elemek révén - szignifikánsan nagyobb
nyíróhatást képesek kifejteni, amely még kis dózis (µg) mellett is képes volt a
nanoszálas ASD egyenletes eloszlatására [1].
3.

Szitaanalízis és Raman mikrospektrometria alkalmazásával igazoltam, hogy a kis
nyíró hatású homogenizálással (low-shear mixing, LSM) előállított szálas anyagot
tartalmazó porkeverék inhomogenitása a nagyobb méretű szálas aggregátumok (>
355 m) jelenlétére vezethető vissza. Ezek a képletek nagyobb nyíró hatású
homogenizálás (high-shear mixing, HSM) során szétesnek és így nem jelennek meg
a homogenizátumban és így megfelelő homogenitású kis dózisú tablettákat tudtunk
előállítani [1].

4.

Elsőként állítottam elő folyamatos nedves granulálással előállított granulátumokból
µg-os dózisú tartományban tabletta sarzsokat. A granulálásokat egy ikercsigás
granuláló berendezéssel hajtottam végre, míg a tablettázási műveleteket ipari
körforgós tablettázógépen valósítottam meg. Megállapítottam, hogy a hatóanyag
megfelelő homogenizálásának és ezáltal a végtermék megfelelő hatóanyag-tartalom
egységességének elsődleges követelménye - a hatóanyag granuláló folyadékban
történő feloldása révén - a felhasznált adagolószivattyú megfelelő adagolási
karakterisztikája, egyenletes oldatfelvitele [2].

5.

Elsőként fejlesztettem ki egy teljesen integrált, folyamatos üzemben működtethető
technológiai sort kis dózisú (µg), kiváló homogenitású granulátumok előállítására. A
rendszer egy folyamatos nedves granulálóból, egy folyamatos vibrációs fluid
szárítóból és egy szitáló (regranuláló) berendezésből állt össze. A gyártás
folyamatdinamikájának jellemzésére egy tartózkodási idő eloszlás modellt is
felállítottam. A folyamatos technológia egy hagyományos szakaszos granulálási
technológiával is összehasonlításra került. A fejlesztett folyamatos technológia
esetében megfelelő minőségű végtermék előállításához kisebb folyadék/szilárd arány
is

elegendő,

így

egy

hatékonyabb

gyártástechnológia

alakítható

ki.

A

granulátumokat körforgós, ipari tablettázó berendezéssel 5000 db-os sarzsméretben
tablettává préseltük, amelyek fizikai (tömegegységesség, szilárdság, kopás, szétesési
idő) és kémiai (hatóanyag-tartalom egységesség) eredményei az érvényben lévő
gyógyszerkönyvi előírásoknak megfeleltek [3,4,5].
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6.

Kis-dózisú granulátumok integrált folyamatos gyártásának ipari igényeket is
kielégítő méretnövelését elsőként sikerült megvalósítani. Igazoltam, hogy a
termelékenység megnövelése 1 kg/h-ról 10 kg/h-ra nem igényli új gyártósor
alkalmazását és így a modellhatóanyagot tartalmazó 100 mg-os átlagtömegű tabletta
100.000 db/óra tablettához elegendő granulátum gyártása a léptékváltás kockázata
nélkül valósítható meg. Az így előállított granulátum fizikai (PSD, halmazsűrűség,
folyási tulajdonság) és kémiai (hatóanyag-tartalom, homogenitás) tulajdonságai az
érvényben lévő gyógyszerkönyvi előírásoknak megfeleltek [3,4,5].

5. Az eredmények alkalmazása
A gyógyszeripar számára az egyik fő cél mindig is az új, hatékonyabb technológiák (pl.
CM) kifejlesztése és implementálása volt a gyógyszertermékeik gyártási folyamatába. Ennek
ellenére még a számos Amerikai Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal (Food and
Drug Administration, FDA) által jóváhagyott CM termék piacra kerülése sem indította el
igazán az ipart a CM technológiák adaptálásának irányába. Mindenesetre, ahogy ez a
disszertáció során is számos példával alátámasztásra került, mindenképpen érdemes ezt a
nehéznek tűnő lépést megtenni. Ez különösen igaz a kis dózisú gyógyszertermékek esetében,
mivel a CM számos kihívás teljesítésében tudna a segítségünkre lenni, amelyek a szakaszos
technológiák alkalmazása során általánosságban sok fejtörést okoznak.
Ezen munka jelentős része a Richter Gedeon Nyrt. Készítményfejlesztési Főosztályával
szoros együttműködésben valósult meg. Következésképp, az elért eredmények ipari
hasznosítása is nagy eséllyel megvalósulhat a jövőben.
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