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Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
[0001] Predložený vynález poskytuje farmaceutickú formuláciu s okamžitým uvoľňovaním
vo forme zásobného granulátu na plnenie do kapsúl alebo formovanie tabliet alebo vo forme
kapsuly alebo tablety obsahujúcej zásobný granulát, obsahujúcu inhibítor transportéra
glukózy závislého od sodíka (SGLT2) dapagliflozín (S)-propylénglykol hydrát.
POZADIE VYNÁLEZU
[0002] Minimálne 171 miliónov ľudí na celom svete trpí cukrovkou 2. typu (NIDDM), ktorá
sa vyznačuje hyperglykémiou v dôsledku nadmernej produkcie glukózy v pečeni a periférnou
inzulínovou rezistenciou. Hyperglykémia je považovaná za hlavný rizikový faktor pre rozvoj
diabetických komplikácií a pravdepodobne priamo prispieva k poškodeniu sekrécie inzulínu
pozorovanej u pokročilých NIDDM. Dôsledná kontrola hladín glukózy v plazme u pacientov
s NIDDM teda môže kompenzovať vývoj diabetických komplikácií a zlyhanie beta buniek
pozorovaných pri pokročilom ochorení. Plazmatická glukóza je normálne filtrovaná v
obličkách v glomerule a aktívne reabsorbovaná v proximálnom tubule. Zdá sa, že SGLT2 je
hlavným transportérom zodpovedným za spätné vychytávanie glukózy v tomto mieste.
Očakáva sa, že selektívny inhibítor transportéra glukózy závislého od sodíka SGLT2 v
obličkách normalizuje hladinu glukózy v plazme zvýšením vylučovania glukózy v moči, čím
sa zlepší citlivosť na inzulín a spomalí sa vývoj diabetických komplikácií.
[0003] Zlúčenina štruktúry (I)

alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty (ďalej dapagliflozín), orálne aktívny
inhibítor SGLT2, sa opisujú v US patente č. 6 515 117.
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[0004] US prihláška č. 11/765481 podaná 28. júna 2007, zverejnená ako US 2008-0004336
A1, opisuje dapagliflozín vo forme jeho (S)-propylénglykol ((S)-PG) hydrátu a jeho (R)-propylénglykol ((R)-PG) hydrátu). Hydrát (S)-propylénglykolu je označovaný ako forma
SC-3 a má štruktúru znázornenú ako (Ia).

[0005] Hydrát (R)-propylénglykolu je označovaný ako forma SD-3 a má štruktúru
znázornenú ako (Ib).

[0006] Spôsoby prípravy (S)-PG hydrátu a (R)-PG hydrátu dapagliflozínu sú uvedené
v US prihláške poradového č. 11/765481 podanej 28. júna 2007, zverejnenej ako US 20080004336 A1.
STRUČNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0007] V súlade s predloženým opisom sa poskytujú farmaceutické formulácie, ktoré môžu
byť vo forme kapsulovej formulácie alebo tabletovej formulácie, na orálne použitie, určené k
okamžitému uvoľneniu, a obsahujú ako liečivo dapagliflozín, ktorý má štruktúru (I)

alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, solvát, zmesový solvát alebo komplex (ktorý sa
opisuje v US patente č. 6515117) a jeho farmaceuticky prijateľný nosič.
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[0008] Príprava dapagliflozínu vo forme jeho (S)-propylénglykol ((S)-PG) hydrátu (SC-3),
ktorý je zobrazený ako zlúčenina (Ia), sa opisuje v US prihláške poradového čísla 11/765481,
podanej 28. júna 2007, U.S. publikácii č. 2008-0004336 A1, a dočasnej prihláške
č. 60/817118, podanej 28. júna 2006.
[0009] Príprava dapagliflozínu vo forme jeho (R)-propylénglykol ((R)-PG) hydrátu, ktorý je
znázornený ako zlúčenina (Ib),

sa opisuje v US prihláške poradového č. 11/765481, podanej 28. júna 2007, U.S. publikácii
č. 2008-0004336 A1, a dočasnej prihláške č. 60/817118, podanej 28. júna 2006.
[0010] Sú tu opísané farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním vo forme
zásobného granulátu (napr. granule, guľôčky a/alebo perličky), na plnenie do kapsúl alebo
formovanie do tabliet, obsahujúce
a) dapagliflozín alebo dapagliflozín propylénglykolhydrát;
b) jedno alebo viacero objemových činidiel;
c) prípadne jedno alebo viacero spojív;
d) prípadne jedno alebo viacero dezintegračných činidiel;
e) prípadne jedno alebo viacero klzných činidiel a/alebo antiadhezívnych činidiel; a
f) prípadne jedno alebo viacero lubrikačných činidiel.
[0011] Podľa predloženého vynálezu sa poskytuje farmaceutická formulácia s okamžitým
uvoľňovaním vo forme zásobného granulátu na plnenie do kapsúl alebo formovanie do
tabliet, alebo vo forme kapsuly alebo tablety obsahujúcej zásobný granulát, pričom zásobný
granulát obsahuje:
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát všeobecného vzorca
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b) jedno alebo viacero objemových činidiel;
c) jedno alebo viacero spojív;
d) jedno alebo viacero dezintegračných činidiel;
e) prípadne jedno alebo viacero klzných činidiel a/alebo antiadhezívnych činidiel; a
f) prípadne jedno alebo viacero lubrikačných činidiel.
[0012] Zásobný granulát zahŕňa dapagliflozín (S) propylénglykolhydrát a jedno alebo viacero
objemových činidiel. Vhodné objemové činidlá zahŕňajú napríklad mikrokryštalickú celulózu
a/alebo laktózu, ako aj ďalšie látky poskytnuté v tomto dokumente a známe v odbore.
Zásobný granulát tiež obsahuje jednu alebo viacero z nasledujúcich zlúčenín: (1) jedno alebo
viacero spojív; (2) jedno alebo viacero dezintegračných činidiel; (3) prípadne jedno alebo
viacero klzných činidiel a/alebo antiadhezívnych činidiel; a (4) prípadne jedno alebo viacero
lubrikačných činidiel. Vhodné spojivá zahŕňajú napríklad predželatínovaný škrob, ako aj
ďalšie látky poskytnuté v tomto dokumente a známe v odbore. Medzi vhodné dezintegračné
činidlá patria napríklad sodná soľ glykolátu škrobu, krospovidón a sodná soľ kroskarmelózy,
ako aj ďalšie látky poskytnuté v tomto dokumente a známe v odbore. Medzi vhodné klzné
činidlá a/alebo antiadhezívne činidlá patrí napríklad oxid kremičitý a mastenec, ako aj ďalšie
látky poskytnuté v tomto dokumente a známe v odbore. Medzi vhodné maziva patrí napríklad
stearát horečnatý, ako aj ďalšie látky poskytnuté v tomto dokumente a známe v odbore.
[0013] Zásobný granulát opísaný skôr, a kapsuly a tablety, ktoré ho obsahujú, sa pripravia
zmiešaním dapagliflozín propylénglykolu a jedného alebo viacerých objemových činidiel, v
ľubovoľnom požadovanom poradí, na vytvorenie zásobného granulátu; a plnením kapsúl
alebo vytvorením tabliet z požadovaných množstiev zásobného granulátu. Alternatívne je
opísaný zásobný granulát pripravený zmiešaním dapagliflozín propylénglykolhydrátu a
jedného alebo viacerých objemových činidiel; a prípadne jednej alebo viacerých z
nasledujúcich zlúčenín: spojivo(spojivá); dezintegračné činidlo (činidlá); klzné činidlo (klzné
činidlá) a/alebo antiadhezívne činidlo (antiadhezívne činidlá); a lubrikačné činidlo (lubrikačné
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činidlá) v akomkoľvek požadovanom poradí, na vytvorenie zásobného granulátu a plnenie
kapsúl alebo vytvorenie tabliet z požadovaných množstiev zásobného granulátu.
[0014] Tablety opísané skôr sa pripravujú lisovaním zásobného granulátu do tabletovej
formy. Opísané tablety môžu byť pripravené lisovaním zásobného granulátu obsahujúceho
jedno alebo viacero spojív. Opísané tablety môžu byť pripravené lisovaním zásobného
granulátu obsahujúceho jedno alebo viacero antiadhezívnych činidiel a/alebo klzných činidiel.
Opísané tablety môžu byť pripravené lisovaním zásobného granulátu obsahujúceho jednu
alebo viacero z nasledujúcich zlúčenín: (1) jedno alebo viacero spojív; (2) jedno alebo viacero
dezintegračných činidiel; (3) jedno alebo viacero klzných činidiel a/alebo antiadhezívnych
činidiel; a (4) jedno alebo viacero lubrikačných činidiel.
[0015] Tablety a/alebo kapsuly podľa predloženého vynálezu môžu prípadne zahŕňať vonkajší
ochranný povlak, ktorý obsahuje poťahový polymér, ako je napríklad polyvinylalkohol
(PVA), hydroxypropylmetylcelulóza a hydroxypropylcelulóza a/alebo zmäkčovadlá a
voliteľné farbivá. Medzi ďalšie voliteľné zložky vonkajšieho ochranného povlaku patrí
antiadhezívne činidlo (antiadhezívne činidlá) a/alebo klzné činidlo (klzné činidlá) a
zakaľujúce činidlo (činidlá).
[0016] Farmaceutické prípravky dapagliflozín propylénglykolhydrátu podľa predloženého
vynálezu zahŕňajúce zásobný granulát, kapsuly obsahujúce tento granulát a tablety podľa
predloženého vynálezu sú užitočné pri liečbe cicavcov, ako sú ľudia, psy a mačky, na
ochorenia alebo poruchy spojené s SGLT2 aktivitou. Vynález teda poskytuje farmaceutické
prípravky dapagliflozín propylénglykolhydrátu na použitie pri liečbe ochorení alebo porúch
spojených s aktivitou SGLT2, ako sú, napríklad, diabetes 1. typu a 2. typu; znížená tolerancia
glukózy; rezistencia na inzulín; a diabetické komplikácie, ako je nefropatia, retinopatia,
neuropatia

a

katarakta;

hyperglykémia;

hyperinzulinémia;

hypercholesterolémia;

dyslipidémia; zvýšené hladiny voľných mastných kyselín alebo glycerolu v krvi;
hyperlipidémia; hypertriglyceridémia; obezita; hojenie rán; tkanivová ischémia; ateroskleróza;
hypertenzia; a syndróm X alebo metabolický syndróm.
[0017] V jednom uskutočnení vynález poskytuje farmaceutickú formuláciu podľa
predloženého vynálezu na použitie pri liečbe diabetu 2. typu. V ďalšom uskutočnení vynález
poskytuje farmaceutickú formuláciu podľa predloženého vynálezu na použitie pri odďaľovaní
progresie alebo nástupu diabetu 2. typu.
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[0018] Taktiež sa opisuje spôsob liečenia alebo oddialenia progresie alebo nástupu ochorení
alebo porúch spojených s aktivitou SGLT2, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného
množstva tu popísanej farmaceutickej formulácie cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie
potrebuje. Taktiež sa opisuje spôsob liečenia diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie
terapeuticky účinného množstva farmaceutickej formulácie, ako je tu opísané, cicavčiemu
druhu, ktorý také liečenie potrebuje. Taktiež sa opisuje spôsob na oddialenie progresie alebo
nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva tu opísanej
farmaceutickej formulácie cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie potrebuje.
[0019] Ďalšie terapeutické činidlá vhodné na kombináciu s formuláciami podľa predloženého
vynálezu zahŕňajú známe terapeutické činidlá užitočné pri liečbe skôr uvedených porúch
spojených s aktivitou SGLT2, medzi ktoré patria: antidiabetické činidlá; antihyperglykemické
činidlá; hypolipidemické alebo lipidy znižujúce činidlá; činidlá proti obezite; antihypertenzíva
a látky potláčajúce chuť do jedla.
[0020] Taktiež sa opisuje spôsob liečenia alebo oddialenie progresie alebo nástupu ochorení
alebo porúch spojených s aktivitou SGLT2, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného
množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a jedného alebo viacerých z nasledujúcich
činidiel cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie potrebuje: antidiabetické činidlo (antidiabetické
činidlá), antihyperglykemické činidlo (antihyperglykemické činidlá); hypolipidemická látka
(hypolipidemické látky) alebo látka (látky) znižujúce lipidy; činidlo (činidlá) proti obezite;
antihypertenzívum (antihypertenzíva) a látka (látky) potláčajúce chuť do jedla.
[0021] Taktiež sa opisuje spôsob liečenia diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie
terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a jedného alebo
viacerých antidiabetických činidiel cicavčím druhom, ktoré také liečenie potrebujú. Taktiež sa
opisuje spôsob na oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie
terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a jedného alebo
viacerých antidiabetických činidiel cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie potrebuje. Taktiež
sa opisuje spôsob liečenia alebo oddialenia progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý
zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a
jedného alebo viacerých z nasledujúcich činidiel cicavcom, ktorí potrebujú takú liečbu;
antihyperglykemické

činidlo

(antihyperglykemické

činidlá);

hypolipidemická

látka
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(hypolipidemické látky) alebo látka (látky) znižujúce lipidy; činidlo (činidlá) proti obezite;
antihypertenzívum (antihypertenzíva) a látka (látky) potláčajúce chuť do jedla.
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0022] Vynález poskytuje farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním, ktoré okrem
iného zahŕňajú formulácie tabliet a kapsúl, ktoré obsahujú inhibítor transportéra glukózy
závislého od sodíka (SGLT2) dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát.
[0023] Ako sa tu používa, výraz „dapagliflozín" znamená štruktúru znázornenú ako štruktúra
I alebo zlúčenina I. Termín „dapagliflozín propylénglykolhydrát" znamená a zahŕňa obidva
dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát (štruktúra Ia alebo zlúčenina Ia) a dapagliflozín
(R)-propylénglykolhydrát (štruktúra Ib alebo zlúčenina Ib). Aby sa predišlo pochybnostiam,
patentové nároky sa týkajú dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrátu (štruktúry Ia alebo
zlúčeniny Ia). Ako sa tu používa, výrazy „farmaceutická formulácia", „farmaceutická
formulácia podľa predloženého vynálezu" a „formulácia" sú myslené tak, že označujú
prípravky obsahujúce dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát. Podobne sa termínom "liečivo"
v tejto prihláške myslí dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát.
[0024] Ako sa tu používa, výrazy „okamžité uvoľňovanie" a „farmaceutická formulácia s
okamžitým uvoľňovaním" znamenajú, že farmaceutické prípravky podľa predloženého
vynálezu nie sú vyrábané s použitím pomocných látok, ktoré interferujú s absorpciou aktívnej
farmaceutickej zložky, napríklad dapagliflozínu alebo dapagliflozín propylénglykolhydrátu,
keď sa podáva cicavcovi alebo človeku.
[0025] Farmaceutická formulácia podľa predloženého vynálezu môže byť vo forme kapsuly,
tablety, guľôčok, perličiek, granúl alebo piluliek, pričom všetky skôr uvedené sú spoločne
označované ako farmaceutické prípravky a obsahujú liečivo, menovite dapagliflozín
(S)-propylénglykolhydrát. V jednom uskutočnení je liečivom dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát. V jednom uskutočnení vynálezu je farmaceutická formulácia s okamžitým
uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu vo forme zásobného granulátu (napr. granúl,
guľôčok a/alebo perličiek) na plnenie do kapsúl alebo formovanie do tabliet.
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[0026] Ako je tu opísané, dapagliflozín alebo dapagliflozín propylénglykolhydrát je v
množstve v rozsahu od asi 0,1 % do asi 70 % hmotnostných zásobného granulátu a výhodne v
množstve v rozsahu od asi 0,1 % do asi 30 % hmotnostných zásobného granulátu.
[0027] Farmaceutická formulácia, ako je tu opísaná, môže zahŕňať farmaceutické pomocné
látky, ako sú opísané v tomto dokumente, ktoré napomáhajú tvorbe zásobného granulátu,
vhodne vo forme granúl, guľôčok alebo perličiek na plnenie toboliek a pre tablety podľa
predloženého vynálezu. V jednom uskutočnení je farmaceutická formulácia vo forme kapsuly
alebo tablety obsahujúcej zásobný granulát obsahujúci
a) dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát;
b) aspoň jedno plnidlo alebo plnivo;
c) aspoň jedno spojivo;
d) aspoň jedno dezintegračné činidlo;
e) prípadne aspoň jedno klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo; a
f) prípadne aspoň jedno mazivo.
[0028] V opísaných uskutočneniach farmaceutických formulácií podľa predloženého
vynálezu sú množstvá liečiva (dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrátu) a každej z
pomocných látok vyjadrené ako percentuálna hmotnosť z celkovej hmotnosti zásobného
granulátu, čo je pri meraní ekvivalentné percentu hmotnostnému z celkovej hmotnosti náplne
tablety alebo kapsuly.
[0029] V jednom uskutočnení je hydrát dapagliflozín (S)-propylénglykolu v množstve v
rozsahu od asi 0,1 % do asi 70 % hmotnostných zásobného granulátu. Dapagliflozín
propylénglykolhydrát môže byť v množstve v rozsahu od asi 0,1 % do asi 30 % hmotnostných
zásobného granulátu.
[0030] V jednom uskutočnení je plnidlo alebo plnivo prítomné v množstve v rozsahu od asi
1 % do asi 95 % hmotnostných zásobného granulátu. V ďalšom uskutočnení je plnidlo alebo
plnivo prítomné v množstve v rozsahu od asi 10 % do asi 85 % hmotnostných zásobného
granulátu.
[0031] V jednom uskutočnení je spojivo prítomné v množstve v rozsahu až do asi 20 %
hmotnostných zásobného granulátu. V ďalšom uskutočnení je spojivo prítomné v množstve v
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rozsahu od asi 1 % do asi 10 % hmotnostných zásobného granulátu. V ďalšom uskutočnení je
spojivo prítomné v množstve v rozsahu od asi 2 % do asi 4 % hmotnostných zásobného
granulátu.
[0032] V jednom uskutočnení je dezintegračné činidlo prítomné v množstve v rozsahu až do
asi 20 % hmotnostných zásobného granulátu. V ďalšom uskutočnení je dezintegračné činidlo
prítomné v množstve v rozsahu od asi 0,25 % do asi 10 % hmotnostných zásobného
granulátu.
[0033] V jednom uskutočnení je klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo, pokiaľ je
prítomné, prítomné v množstve v rozsahu od asi 0 % do asi 20 % hmotnostných zásobného
granulátu. V ďalšom uskutočnení je klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo, pokiaľ je
prítomné, prítomné v množstve v rozsahu od asi 1 % do asi 15 % hmotnostných zásobného
granulátu.
[0034] V jednom uskutočnení je lubrikačné činidlo, pokiaľ je prítomné, prítomné v množstve
v rozsahu od asi 0 % do asi 5 % hmotnostných zásobného granulátu. V ďalšom uskutočnení je
lubrikačné činidlo, pokiaľ je prítomné, prítomné v množstve v rozsahu od asi 0,1 % do asi
5 % hmotnostných zásobného granulátu. V ďalšom uskutočnení je lubrikačné činidlo, pokiaľ
je prítomné, prítomné v množstve v rozsahu od asi 0,2 % do asi 2 % hmotnostných zásobného
granulátu.
[0035] V jednom uskutočnení je farmaceutická formulácia vo forme kapsuly alebo tablety
obsahujúcej zásobný granulát obsahujúci
a) dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát;
b) aspoň jedno plnidlo alebo plnivo;
c) aspoň jedno spojivo;
d) aspoň jedno dezintegračné činidlo;
e) prípadne aspoň jedno klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo; a
f) prípadne aspoň jedno mazivo.
kde
a) dapagliflozín alebo dapagliflozín propylénglykolhydrát je prítomný v množstve v
rozsahu od asi 0,1 % do asi 70 % hmotnostných;
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b) plnidlo alebo plnivo je prítomné v množstve v rozsahu od asi 1 % do asi 95 %
hmotnostných;
c) spojivo je prítomné v množstve až 20 % hmotnostných;
d) dezintegračné činidlo je prítomné v množstve až 20 % hmotnostných;
e) klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v
množstve v rozsahu od 0 % do 20 % hmotnostných; a
f) lubrikačné činidlo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v množstve v rozsahu od 0 % do
5 % hmotnostných, pričom všetky skôr uvedené % hmotnostné sú vztiahnuté na
hmotnosť zásobného granulátu.
[0036] V jednom uskutočnení je farmaceutická formulácia vo forme kapsuly alebo tablety
obsahujúcej zásobný granulát obsahujúci
a) dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát;
b) aspoň jedno plnidlo alebo plnivo;
c) aspoň jedno spojivo;
d) aspoň jedno dezintegračné činidlo;
e) prípadne aspoň jedno klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo; a
f) prípadne aspoň jedno mazivo.
kde
a) dapagliflozín alebo dapagliflozín propylénglykolhydrát je prítomný v množstve v
rozsahu od asi 0,1 % do asi 30 % hmotnostných
b) plnidlo alebo plnivo je prítomné v množstve v rozsahu od asi 10 % do asi 85 %
hmotnostných;
c) spojivo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v množstve v rozsahu od asi 1 % do asi
10 % hmotnostných;
d) dezintegračné činidlo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v množstve v rozsahu od asi
0,25 % do asi 10 % hmotnostných;
e) klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v
množstve v rozsahu od asi 1 % do asi 15 % hmotnostných; a
f) lubrikačné činidlo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v množstve v rozsahu od asi
0,2 % do asi 2 % hmotnostných, pričom všetky skôr uvedené % hmotnostné sú
vztiahnuté na hmotnosť zásobného granulátu.
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[0037] V jednom uskutočnení má liečivo vo farmaceutických formuláciách 90 % častíc
menších ako 200 mikrometrov. V ďalšom uskutočnení má liečivo 90 % svojich častíc
menších ako 100 mikrometrov. V ďalšom uskutočnení má liečivo 90 % svojich častíc
menších ako 50 mikrometrov. Dapagliflozín alebo dapagliflozín propylénglykolhydrát je
možné podľa potreby získať mletím alebo mikronizáciou, aby sa dosiahli skôr uvedené
charakteristiky.
[0038] Medzi príklady objemových činidiel alebo plnív vhodných na použitie v tomto
dokumente patria bez toho, aby bol výpočet obmedzujúci, deriváty celulózy, ako je
mikrokryštalická celulóza alebo drevená celulóza, laktóza, sacharóza, škrob, predželatínovaný
škrob, dextróza, manitol, fruktóza, xylitol, sorbitol, kukuričný škrob, modifikovaný kukuričný
škrob,

anorganické

soli,

ako

je

uhličitan

vápenatý,

fosforečnan

vápenatý,

hydrogénfosforečnan vápenatý, síran vápenatý, dextrín/dextráty, maltodextrín, stlačiteľné
cukry a iné známe objemové činidlá alebo plnivá a/alebo zmesi dvoch alebo viacerých z nich.
Na použitie v tu opísaných formuláciách je vhodných niekoľko typov mikrokryštalickej
celulózy, napríklad mikrokryštalická celulóza vybraná zo skupiny, ktorú tvoria typy Avicel®:
PH101, PH102, PH103, PH105, PH 112, PH113, PH200, PH301 a ďalšie typy
mikrokryštalickej celulózy, ako je kremičitá mikrokryštalická celulóza. Na použitie v tu
opísaných formuláciách je vhodných niekoľko typov laktózy, napríklad laktóza vybraná zo
skupiny pozostávajúcej z bezvodej laktózy, monohydrátu laktózy, laktózy FAST Flo, priamo
stlačiteľnej bezvodej laktózy a modifikovaného monohydrátu laktózy. V jednom uskutočnení
vynálezu je objemovým činidlom zásobného granulátu mikrokryštalická celulóza a/alebo
laktóza. Laktóza je zvlášť užitočná na formuláciu tabliet.
[0039] Medzi príklady spojív vhodných na použitie v tomto dokumente patria bez toho, aby
bol výpočet obmedzujúci, hydroxypropylcelulóza, kukuričný škrob, predželatínovaný škrob,
modifikovaný kukuričný škrob, polyvinylpyrolidón (PVP) (typická molekulová hmotnosť v
rozsahu od asi 5000 do asi 1000000, výhodne asi 40000 až 50000), hydroxypropylmetylcelulóza (HPMC), laktóza, arabská guma, etylcelulóza, acetát celulózy, ako aj voskové
spojivo, ako je karnaubský vosk, parafín, spermaceti, polyetylény alebo mikrokryštalický
vosk, ako aj ďalšie bežné spojivá a/alebo zmesi dvoch alebo viacerých z nich. V jednom
uskutočnení vynálezu je spojivom zásobného granulátu, pokiaľ je prítomné, predželatínovaný
škrob.
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[0040] Medzi príklady dezintegračných činidiel vhodných na použitie v tomto dokumente
patria bez toho, aby bol výpočet obmedzujúci, sodná soľ kroskarmelózy, krospovidón, škrob,
zemiakový škrob, predželatínovaný škrob, kukuričný škrob, sodná soľ glykolátu škrobu,
mikrokryštalická celulóza, nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza a ďalšie známe
dezintegračné činidlá. Na použitie v tu opísaných formuláciách je vhodných niekoľko
špecifických typov dezintegračných činidiel. Napríklad je možné použiť akýkoľvek stupeň
krospovidonu, vrátane napríklad krospovidonu XL-10, a zahŕňa členy vybrané zo skupiny,
ktorú tvorí Kollidon CL®, Polyplasdone XL®, Kollidon CL-M®, Polyplasdone XL-10® a
Polyplasdone INF-10®. V jednom uskutočnení je desintegračným činidlom zásobného
granulátu, ak je prítomné, sodná soľ glykolátu škrobu, sodná soľ kroskarmelózy a/alebo
krospovidón. V jednom uskutočnení je dezintegračným činidlom sodná soľ glykolátu škrobu.
V ďalšom uskutočnení je dezintegračným činidlom sodná soľ kroskarmelózy a/alebo
krospovidón, ktoré sú zvlášť užitočné na formuláciu tabliet. V jednom konkrétnom
uskutočnení je dezintegračným činidlom krospovidón XL-10 s hladinami peroxidu pod 400
časťami na milión (ppm). Tieto materiály sú tiež označované ako nerozpustný polyvidón,
nerozpustný PVP, zosietený PVP a PVPP. Krospovidón môže byť nahradený sodnou soľou
kroskarmelózy, sodnou soľou glykolátu škrobu alebo predželatínovaným škrobom (napríklad
pri koncentrácii 5 až 10 %).
[0041] Medzi príklady lubrikačných činidiel vhodných na použitie v tomto dokumente patria
bez toho, aby bol výpočet obmedzujúci, stearát horečnatý, stearát zinočnatý, stearát vápenatý,
mastenec, karnaubský vosk, kyselina stearová, kyselina palmitová, stearylfumarát sodný,
laurelsulfát sodný, glycerylpalmitostearát, kyselina palmitová, kyselina myristová a
hydrogénované rastlinné oleje a tuky, ako aj ďalšie známe mazivá a/alebo zmesi dvoch alebo
viacerých z nich. V jednom uskutočnení je lubrikačným činidlom zásobného granulátu,
pokiaľ je prítomné, stearát horečnatý.
[0042] Medzi príklady klzných látok a/alebo antiadhéznych činidiel, vhodných na použitie v
tomto vynáleze patria bez toho, aby bol výpočet obmedzujúci, oxid kremičitý (všeobecne),
koloidný oxid kremičitý, kremičitan horečnatý, magnézium-trisilikát, mastenec, a ďalšie
formy oxidu kremičitého, ako sú napríklad agregované kremičitany a hydratovaný oxid
kremičitý.
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[0043] V jednom uskutočnení zásobného granulátu je objemovým činidlom mikrokryštalická
celulóza a/alebo monohydrát laktózy, spojivom, pokiaľ je prítomné, je predželatínovaný
škrob, dezintegračným činidlom, pokiaľ je prítomné, je sodná soľ glykolátu škrobu, sodná soľ
kroskarmelózy a/alebo krospovidón, lubrikačným činidlom, pokiaľ je prítomné, je stearát
horečnatý a klzným činidlom a/alebo antiadhezívnym činidlom, pokiaľ je prítomné, je oxid
kremičitý a/alebo mastenec.
[0044] V jednom uskutočnení má tableta alebo kapsula ochrannú vonkajšiu vrstvu. Ochranná
vonkajšia vrstva tablety alebo kapsuly, pokiaľ je prítomná, môže obsahovať od asi 10 % do
asi 95 % polyméru, vztiahnuté na hmotnosť poťahovej vrstvy, a môže byť pripravená
použitím konvenčných postupov. V jednom uskutočnení vonkajšia vrstva tablety alebo
kapsuly obsahuje od asi 20 % do asi 90 % polyméru, vztiahnuté na hmotnosť poťahovej
vrstvy. Formulácia môže obsahovať aspoň jeden polymér poťahovej vrstvy a poťahovacie
rozpúšťadlo, napríklad vodu, ktorá sa používa na spracovanie a odstráni sušením. Vhodné
príklady polyméru na poťahovú vrstvu zahŕňajú bez toho, aby bol výpočet obmedzujúci,
hydroxypropylmetylcelulózu, polyvinylalkohol (PVA), etylcelulózu, metakrylové polyméry,
hydroxypropylcelulózu a škrob. V jednom uskutočnení je polymérom poťahovej vrstvy PVA.
V ďalšom uskutočnení je polymérom poťahovej vrstvy hydroxypropylcelulóza. Použitie PVA
umožňuje lepšiu definíciu loga, priľnavosť k povrchu a uľahčuje rýchlejšie poťahovanie
liečiva, čo druhé môže byť dôležité na formulácie dapagliflozínu v dôsledku citlivosti
zlúčeniny na teplotu.
[0045] Povlak môže tiež prípadne obsahovať zmäkčovadlo, od asi 0 % do asi 30 %
hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť poťahovej vrstvy. V jednom uskutočnení je
zmäkčovadlo od približne 15 % do približne 25 % hmotnostných poťahovej vrstvy. Medzi
vhodné zmäkčovadlá patria, napríklad, triacetín, dietylftalát, tributylsebakát, polyetylénglykol
(PEG), glycerín, triacetín a trietylcitrát. V jednom uskutočnení je zmäkčovadlom
polyetylénglykol s molekulovou hmotnosťou 200 až 20000. V ďalšom uskutočnení je
zmäkčovadlom polyetylénglykol s molekulovou hmotnosťou 400 až 4000. V ďalšom
uskutočnení je zmäkčovadlom polyetylénglykol s molekulovou hmotnosťou 400.
[0046] V ďalšom uskutočnení môže povlak tiež prípadne obsahovať antiadhezívne alebo
klzné činidlo, ako je napríklad mastenec, pyrogénny oxid kremičitý alebo stearát horečnatý. V
ďalšom uskutočnení môže povlak tiež prípadne zahŕňať zakaľujúce činidlo, ako je napríklad
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oxid titaničitý. V ešte ďalšom uskutočnení môže poťahová vrstva prípadne obsahovať jedno
alebo viacero farbív, napríklad farbivo (farbivá) na báze oxidu železa. Príklady komerčne
dostupných povlakových materiálov zahŕňajú Opadry® HP a Opadry® II white.
[0047] Tu opísané farmaceutické prípravky môžu ďalej obsahovať antioxidanty a chelatačné
činidlá. Napríklad, farmaceutické prípravky môžu obsahovať butylovaný hydroxyanizol
(BHA),

butylovaný

hydroxytoluén

(BHT),

propylgalát

(PG),

metabisulfit

sodný,

askorbylpalmitát, metabisulfit draselný, disodnú soľ EDTA (etyléndiamíntetraoctové
kyseliny, tiež známe ako edentát disodný), EDTA, kyselinu vínnu, kyselinu citrónovú,
monohydrát kyseliny citrónovej a síričitan sodný. V jednom uskutočnení sú skôr uvedené
zlúčeniny zahrnuté do farmaceutických formulácií v množstvách v rozsahu približne 0,01 %
až približne 5 % hmotn./hmotn.. V jednom konkrétnom uskutočnení farmaceutická
formulácia obsahuje BHA, BHT alebo PG použité v rozsahu približne 0,02 % až približne
1 % a disodnú soľ EDTA, kyselinu citrónovú alebo monohydrát kyseliny citrónovej použité v
rozsahu približne 2 % až približne 5 %. Vo výhodnom uskutočnení farmaceutická formulácia
obsahuje BHA použitú v množstve asi 0,05 % hmotn./hmotn.
[0048] Farmaceutické formulácie opísané skôr môžu byť pripravené zmiešaním dapagliflozín
propylénglykolhydrátu a jednej alebo viacerých požadovaných pomocných látok opísaných v
tomto dokumente v akomkoľvek požadovanom poradí, aby sa vytvoril zásobný granulát; a
plnením kapsúl alebo vytvorením tabliet z požadovaných množstiev zásobného granulátu.
Zásobný granulát, kapsuly a tablety podľa predloženého vynálezu môžu byť pripravené
rôznymi spôsobmi a rôznym poradím pridania pomocných látok. Užitočnosť týchto
formulácií nie je obmedzená na konkrétnu liekovú formu alebo výrobný proces. Napríklad,
zásobné formulačné tablety môžu byť vyrobené mokrou granuláciou, suchou granuláciou,
priamym zmiešaním alebo akýmkoľvek iným farmaceuticky prijateľným spôsobom opísaným
v tomto dokumente alebo inak známym v odbore.
[0049] Farmaceutické formulácie podľa predloženého vynálezu môžu byť balené v
akomkoľvek balení, ktoré uľahčuje stabilitu liekovej formulácie. Môžu byť použité napríklad
uzatvorené fľaše z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) obsahujúce silikagélové sušidlo
alebo hliníkový blister potiahnutý PVC. Použitie takého obalu pomáha regulovať nežiaducu
oxidáciu produktu pri teplote miestnosti.
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[0050] Príklady niektorých špecifických uskutočnení tabliet a kapsúl podľa predloženého
vynálezu, sú uvedené ďalej.
Tabuľka I. Formulácia tabliet a kapsúl
Materiál

Dapagliflozín alebo
dapagliflozín
propylénglykolhydrát

Možný rozsah v %
Výhodný rozsah v %
hmotnostných tablety hmotnostných z náplne
alebo kapsuly
tablety alebo kapsuly
0,1 až 70 %
0,1 až 30 %

Objemové činidlo/spojivo

1 až 95 %

10 až 85 %

Bezvodá laktóza
Mikrokryštalická celulóza

0 až 95 %
0 až 95 %

20 až 75 %
20 až 75 %

Predželatínovaný škrob

0 až 95 %

10 až 75 %

Dezintegračné činidlo

0 až 20 %

0,25 až 10 %

Sodná soľ kroskarmelózy

0 až 20 %

2 až 10 %

Krospovidón
Sodná soľ glykolátu škrobu

0 až 12 %
0 až 20 %

4 až 10 %
2 až 10 %

Mazivo

0,1 až 5 %

0,2 až 2 %

Stearan horečnatý
Antiadhézne činidlo/klzné
činidlo
Mastenec, oxid kremičitý

0,1 až 5 %
0 až 10 %

0,2 až 2 %
1 až 10 %
výhodnejšie 1 až 4 %

Vonkajšia ochranná vrstva

Povlakový polymér a voliteľné
zmäkčovadlo (zmäkčovadlá), klzné
(klzné) činidlo (činidlá), činidlo
(činidlá) proti zlepovaniu a farbivo
(farbivá)

% hmotnostné
náplne tablety
alebo kapsuly
0,5 až 50 %

% hmotnostné
náplne tablety
alebo kapsuly
1 až 5 %

Tabuľka II. Granulačná kompozícia (% hmotn./hmotn.) pre tablety a kapsuly
Prísada
Dapagliflozín alebo
dapagliflozín
propylénglykolhydrát
Mikrokryštalická celulóza

Možný rozsah v % Výhodný rozsah v %
hmotnostných
hmotnostných
0,1-40
0,1-10

q.s.

q.s.
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Prísada

Možný rozsah v % Výhodný rozsah v %
hmotnostných
hmotnostných

Bezvodá laktóza

0-50

10-30

Krospovidón
Oxid kremičitý

1-15
0-6

3-10
0,5-4

0,0-4,0

0,5-2,0

Stearan horečnatý

q.s. označuje množstvo dostatočné na to, aby granulačná kompozícia bola
100 % hmotn./hmotn.
[0051] Filmový poťah pre kapsuly alebo tablety z tabuľky II zahŕňa, napríklad,
polyvinylalkohol (PVA), oxid titaničitý, polyetylénglykol, mastenec a farbivo.
[0052] Tablety alebo kapsuly s rôznou silou (0,1 - 50 mg) sa môžu pripraviť s použitím
rôznych hmotností zásobných granulátov opísaných v tomto texte.
[0053] Farmaceutický prostriedok vo forme tablety môže byť získaný spôsobom, ktorý zahŕňa
kroky:
a) zmiešanie inaktívnych zložiek s liečivom (dapagliflozín alebo dapagliflozín
propylénglykolhydrát) pomocou kombinácie procesov miešania a mletia;
b) formulácia granúl;
c) sušenie a/alebo preosievanie granúl;
d) zmiešanie granúl; a
e) tabletovanie zmesi získanej v (d) na tablety.
[0054] V jednom uskutočnení krok a) spôsob používa rázové frézovacie a/alebo glejovacie
zariadenie. V jednom uskutočnení sú granule v kroku b) spôsobu formulované suchou
granuláciou, mokrou granuláciou alebo priamym lisovaním. V jednom uskutočnení sú granule
formulované suchou granuláciou. V jednom uskutočnení sú granule v kroku d) postupu
zmiešané s tabletovacím prostriedkom alebo lubrikačným činidlom a plnivom.
[0055] Farmaceutická formulácia vo forme kapsuly môže byť získaná postupom zahŕňajúcim
kroky:
a) zmiešanie inaktívnych zložiek s liečivom s použitím kombinácie procesov miešania a
mletia;
b) formulácia granúl;
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c) sušenie a/alebo preosievanie granúl; a
d) naplnenie granúl do kapsúl.
[0056] V jednom uskutočnení krok a) spôsobu používa rázové frézovacie a/alebo glejovacie
zariadenie. V jednom uskutočnení sú granule v kroku b) spôsobu formulované suchou
granuláciou, mokrou granuláciou alebo priamym lisovaním. V jednom uskutočnení sú granule
formulované suchou granuláciou.
[0057] Dapagliflozín propylénglykolhydrát ((S) forma a (R) forma), môžu byť pripravené,
napríklad, spôsobom, ako sa opisuje v US prihláške s poradovým č: 11/765481, podanej
28. júna 2007, US publikácii č. 2008-0004336 A1 a dočasnej prihláške č. 60/817118 podanej
28. júna 2006.

Napríklad hydrát dapagliflozín (S)-propylénglykolu (zlúčenina la) môže byť pripravený
nasledujúcimi krokmi: poskytnutie zlúčeniny A (pripravenej ako sa opisuje v US prihláške
s poradovým č. 10/745075 podanej 23. decembra 2003, príklady 17 až 20), štruktúry (A);

reakcia zlúčeniny A s alkoholovým rozpúšťadlom, ako je metanol alebo etanol, a vodnou
zásadou, ako je hydroxid sodný, a vodou, ak je to nutné, pod inertnou atmosférou a zvýšenou
teplotou, pokiaľ je to nutné; pridanie kyseliny, ako je kyselina chlorovodíková na
neutralizáciu reakčnej zmesi, za vzniku zlúčeniny I štruktúry;

18

spracovanie reakčnej zmesi obsahujúcej zlúčeninu I s organickým rozpúšťadlom, ako je
metyl-terc-butyléter, alkylacetát, ako je etylacetát, metylacetát, izopropylacetát alebo
butylacetát, a (S)-propylénglykol; prípadne pridanie semien (S)-propylénglykolovej zlúčeniny
Ia (SC-3) do zmesi za vzniku dapagliflozín (S)-propylénglykolovej zlúčeniny Ia (SC-3
forma).
[0058] V ďalšom príklade môže byť dapagliflozín propylénglykolhydrát pripravený
spôsobom zahŕňajúcim krok redukcie zlúčeniny štruktúry (B)

za odstránenia metoxyskupiny; spracovaním zlúčeniny B s redukčným činidlom, ako je
trietylsilyl hydrid a aktivačnou skupinou, ktorá je Lewisova kyselina, ako je BF3•Et2O, a
organickým rozpúšťadlom, ako je napríklad CH3 CN, a vodou; oddelenie zlúčeniny štruktúry
(I);

a spracovanie zlúčeniny I s (S)-propylénglykolom v prítomnosti rozpúšťadla, ako je
t-butylmetyléter, a prípadne so semenami zlúčeniny Ia (dapagliflozín (S)-propylénglykol) za
vzniku kryštalickej suspenzie zlúčeniny Ia (dapagliflozín (S)-propylénglykol) a separácia
zlúčeniny Ia (dapagliflozín (S)-propylénglykolu).
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[0059] Skôr uvedený spôsob podľa predloženého vynálezu je operácia v jednej nádobe, ktorá
minimalizuje produkciu medziproduktov, čo vedie k zlepšenému výťažku a priorite finálnej
kryštalickej zlúčeniny Ia dapagliflozín (S)-propylénglykolu.
[0060] Pri uskutočňovaní tvorby zlúčeniny Ia, sa (S)-propylénglykol používa v molárnom
pomere voči zlúčenine všeobecného vzorca I v rozsahu od asi 0,9:1 do asi 1,5:1. V jednom
uskutočnení sa (S)-propylénglykol používa v molárnom pomere k zlúčenine I v rozsahu od asi
0,98:1 do asi 1,2:1.
[0061] Dapagliflozín (R)-propylénglykolhydrát (zlúčenina Ib) môže byť pripravený
nasledujúcimi krokmi: poskytnutie zlúčeniny A (pripravenej, ako sa opisuje v US prihláške
s poradovým č. 10/745075 podanej 23. decembra, 2003, v príkladoch 17 až 20), štruktúry (A);

reakcia zlúčeniny A s alkoholovým rozpúšťadlom, ako je metanol alebo etanol, a vodnou
zásadou, ako je hydroxid sodný, a vodou, ak je to nutné, pod inertnou atmosférou a zvýšenou
teplotou, pokiaľ je to nutné; pridanie kyseliny, ako je kyselina chlorovodíková na
neutralizáciu reakčnej zmesi, za vzniku zlúčeniny I štruktúry;

spracovanie reakčnej zmesi obsahujúcej zlúčeninu I s organickým rozpúšťadlom, ako je
metyl-terc-butyléter, alkylacetát, ako je etylacetát, metylacetát, izopropylacetát alebo
butylacetát, a (R)-propylénglykolom; prípadne pridanie semien (R)-propylénglykolovej
zlúčeniny Ib (SD-3) do zmesi za vzniku dapagliflozín (R)-propylénglykolovej zlúčeniny Ib
(SD-3 forma).
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[0062] Aktivita dapagliflozínu alebo dapagliflozín propylénglykolhydrátu môže byť
stanovená s použitím, napríklad, testovacieho systému opísaného ďalej, alebo akéhokoľvek
vhodného testovacieho systému známeho v odbore.
[0063] Sekvencia mRNA pre ľudský SGLT2 (GenBank # M95549) je klonovaná reverznou
transkripciou a amplifikáciou z ľudskej obličkovej mRNA s použitím štandardných techník
molekulárnej biológie. CDNA sekvencia je stabilne transfekovaná do buniek CHO a klony sú
testované na aktivitu SGLT2 v podstate tak, ako sa opisuje v Ryan et al., "HK-2: an
immortalized proximal tubule epithelial cell line from normal adult human kidney", Kidney
International, 45:48-57 (1994). Vyhodnotenie inhibície aktivity SGLT2 v klonálne vybranej
bunkovej línii sa uskutočňuje v podstate tak, ako sa opisuje v Ryan et al. (1994), s
nasledujúcimi úpravami. Bunky sa pestujú v 96-jamkových doštičkách po dobu 2 až 4 dní do
dosiahnutia 75 000 alebo 30 000 buniek na jamku v zmesi živín F-12 (Ham's F-12), 10 %
fetálneho hovädzieho séra, 300 µg/ml geneticínu a penicilín-streptomycínu. Pri konfluencii sa
bunky dvakrát premyjú roztokom obsahujúcim 10 mM Hepes/Tris, pH 7,4, 137 mM N-metyl-D-glukamín, 5,4 mM KCl, 2,8 mM CaCI2, 1,2 mM MgSO4. Bunky sú potom inkubované s
10 µM [14 C] AMG a 10 µM inhibítora (finálne DMSO = 0,5 %) v 10 mM HEPES/Tris,
pH 7,4, 137 mM NaCl, 5,4 mM KCl, 2,8 mM CaCI2, 1,2 mM MgSO4 pri 37 °C po dobu 1,5
hodiny. Testy vychytávania sú ukončené ľadovo chladným IX PBS obsahujúcim 0,5 mM
florizínu a bunky sú potom lyzované 0,1 % NaOH. Po pridaní scintilačnej tekutiny
MicroScint sa bunky nechajú trepať po dobu 1 hodiny, a potom sa kvantifikuje [14 C] AMG
(glukózový analóg α-metyl-D-glukopyranozid) na scintilačnom čítači TopCount. Kontroly sa
uskutočňujú s NaCl a bez NaCl. Na stanovenie hodnoty EC50 sa 10 koncentrácií inhibítora
(dapagliflozínu) použije v 2 log intervaloch v príslušnom odozvovom rozsahu a doštičky v
trojmo replikovanom režime sa spriemerujú naprieč doštičkami.
[0064] Tu opísané farmaceutické prípravky obsahujúce dapagliflozín alebo dapagliflozín
propylénglykolhydrát majú aktivitu ako inhibítor glukózových transportérov závislých od
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sodíka, ktoré sa nachádzajú v črevách a obličkách cicavcov, sú selektívnym inhibítorom
renálnej SGLT2 aktivity, a preto môžu byť použité na liečenie ochorení alebo porúch
spojených s aktivitou SGLT2.
[0065] Farmaceutické prípravky dapagliflozínu a dapagliflozín propylénglykolhydrátu, ktoré
sú tu opísané, môžu byť teda podávané cicavcom, výhodne ľuďom, na liečenie rôznych
stavov a porúch spojených s aktivitou SGLT2, vrátane liečenia alebo oddialenia progresie
alebo nástupu diabetu (vrátane cukrovky 1. typu a 2. typu, zníženej tolerancie glukózy,
rezistencie na inzulín a diabetických komplikácií, ako je nefropatia, retinopatia, neuropatia a
katarakta), hyperglykémie, hyperinzulinémie, hypercholesterolémie, dyslipidémie, zvýšenej
hladiny

voľných

mastných

kyselín

alebo

glycerolu

v

krvi,

hyperlipidémie,

hypertriglyceridémie, obezity, hojenia rán, tkanivovej ischémie, aterosklerózy a hypertenzie.
Formulácie opísané v tomto dokumente môžu byť tiež použité na zvýšenie hladín lipoproteínu
s vysokou hustotou v krvi (HDL) v krvi. Okrem toho je možné liečiť s použitím tu opísaných
formulácií stavy, ochorenia a choroby kolektívne označované ako "syndróm X" alebo
metabolický syndróm, ako je podrobne opísané v Johannsson, J. Clin. Endocrinol. Metab., 82,
727-34 (1997).
[0066] V jednom uskutočnení vynález poskytuje farmaceutické prípravky dapagliflozín
(S)-propylénglykolhydrátu podľa tohto vynálezu na použitie pri liečbe diabetu 2. typu. V
ďalšom uskutočnení vynález poskytuje farmaceutické prípravky dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrátu podľa predloženého vynálezu na použitie pri odďaľovaní progresie alebo
nástupu diabetu 2. typu.
[0067] Taktiež sa opisuje spôsob liečenia alebo oddialenia progresie alebo nástupu ochorení
alebo porúch spojených s aktivitou SGLT2, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného
množstva

farmaceutického

prípravku

dapagliflozín

propylénglykolhydrátu

podľa

predloženého vynálezu cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie potrebuje. Taktiež sa opisuje
spôsob liečenia diabetu 2. typu zahŕňajúci podávanie cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie
potrebuje, terapeuticky účinného množstva farmaceutického prípravku dapagliflozín
propylénglykolhydrátu podľa predloženého vynálezu. Taktiež sa opisuje spôsob na oddialenie
progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného
množstva farmaceutickej formulácie dapagliflozín propylénglykolhydrátu podľa predloženého
vynálezu cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie potrebuje.

22

[0068] Taktiež sa opisuje použitie farmaceutického prípravku dapagliflozínu alebo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu (vrátane zásobného granulátu, kapsúl, ktoré ho obsahujú
a jeho tablety) pri výrobe liečiva na liečbu diabetu 2. typu. Opísané je tiež použitie
farmaceutickej formulácie dapagliflozín propylénglykolhydrátu pri výrobe liečiva na
oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2. typu. Tiež sa opisuje farmaceutická formulácia
dapagliflozín propylénglykolhydrátu na použitie pri liečbe alebo odďaľovaní progresie alebo
nástupu diabetu 2. typu.
[0069] Medzi ďalšie terapeutické činidlá vhodné na kombináciu s formuláciami podľa
predloženého vynálezu patria, ale nie sú na ne obmedzené, známe terapeutické činidlá
užitočné pri liečbe skôr uvedených porúch spojených s aktivitou SGLT2, ako sú:
antidiabetické činidlá; antihyperglykemické činidlá; hypolipidemické alebo lipidy znižujúce
činidlá; činidlá proti obezite; antihypertenzíva a látky potláčajúce chuť do jedla.
[0070] Taktiež sa opisuje spôsob liečenia alebo oddialenia progresie alebo nástupu ochorenia
alebo porúch spojených s aktivitou SGLT2, zahŕňajúci podávanie cicavčím druhom, ktoré
takú liečbu potrebujú, terapeuticky účinného množstva farmaceutickej formulácie a jedného
alebo viacerých z nasledujúcich: antidiabetické činidlo (antidiabetické činidlá), antihyperglykemické činidlo (antihyperglykemické činidlá); hypolipidemické činidlo (hypolipidemické
činidlá) alebo látka (látky) znižujúce lipidy; činidlo (činidlá) proti obezite; antihypertenzívum
(antihypertenzíva) a látka (látky) potláčajúce chuť do jedla.
[0071] Taktiež sa opisuje spôsob liečenia diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie
terapeuticky účinného množstva farmaceutickej formulácie a jedného alebo viacerých
antidiabetických činidiel cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie potrebuje. Taktiež sa opisuje
spôsob na oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie
terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a jedného alebo
viacerých antidiabetických činidiel cicavčiemu druhu, ktorý také liečenie potrebuje.
[0072] Taktiež sa opisuje spôsob liečenia alebo oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2.
typu, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej
formulácie cicavcom, ktorí takéto liečenie potrebujú: antihyperglykemické činidlo
(antihyperglykemické činidlá); hypolipidemická látka (hypolipidemické látky) alebo látka
(látky) znižujúce lipidy; činidlo (činidlá) proti obezite; antihypertenzívum (antihypertenzíva)
a látka (látky) potláčajúce chuť do jedla. Napríklad sa opisuje spôsob liečenia alebo
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oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky
účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a antihyperglykemického činidla
(činidiel) cicavčím druhom, ktoré také liečenie potrebujú. Taktiež sa opisuje spôsob liečenia
alebo oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky
účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a hypolipidemického činidla
(hypolipidemických činidiel) cicavčím druhom, ktoré také liečenie potrebujú. Taktiež sa
opisuje spôsob liečenia alebo oddialenia progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa
podávanie terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a činidla
(činidiel) proti obezite cicavčím druhom, ktoré také liečenie potrebujú. Taktiež sa opisuje
spôsob liečenia alebo oddialenia progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa
podávanie terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a
antihypertenzíva (antihypertenzív) cicavčím druhom, ktoré také liečenie potrebujú. Taktiež sa
opisuje spôsob liečenia alebo oddialenia progresie alebo nástupu diabetu 2. typu, ktorý zahŕňa
podávanie terapeuticky účinného množstva tu opísanej farmaceutickej formulácie a látky
(látok) potláčajúcej chuť do jedla cicavčím druhom, ktoré také liečenie potrebujú.
[0073] Tiež sa opisuje použitie kombinácie farmaceutických formulácií dapagliflozín
propylénglykolhydrátu opísaných v tomto texte a jedného alebo viacerých činidiel vybraných
zo skupiny pozostávajúcej z antidiabetických činidiel, antihyperglykemických činidiel,
hypolipidemických činidiel alebo činidiel znižujúcich lipidy, antiobezitík, antihypertenzív a
látok potláčajúcich chuť do jedla ako liečivo na liečbu chorôb alebo porúch spojených s
aktivitou SGLT2, ako je napríklad diabetes 1. typu a 2. typu; znížená tolerancia glukózy;
rezistencia na inzulín; a diabetické komplikácie, ako je nefropatia, retinopatia, neuropatia a
katarakta; hyperglykémia; hyperinzulinémia; hypercholesterolémia; dyslipidémia; zvýšené
hladiny

voľných

mastných

kyselín

alebo

glycerolu

v

krvi;

hyperlipidémia;

hypertriglyceridémia; obezita; hojenie rán; tkanivová ischémia; ateroskleróza; hypertenzia; a
syndróm X alebo metabolický syndróm.
[0074]

Taktiež

sa

opisuje

kombinácia

farmaceutického

prípravku

dapagliflozín

propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých antidiabetických činidiel ako liečivo na
liečbu diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje kombinácia farmaceutického prípravku
dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých antidiabetických činidiel ako
liečivo na oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje kombinácia
farmaceutického prípravku dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých
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antihyperglykemických činidiel ako liečivo na liečbu diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje
kombinácia farmaceutického prípravku dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo
viacerých antihyperglykemických činidiel ako liečivo na oddialenie progresie alebo nástupu
diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje kombinácia farmaceutického prípravku dapagliflozín
propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých hypolipidemických činidiel alebo činidiel
znižujúcich lipidy ako liečivo na liečbu diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje kombinácia
farmaceutického prípravku dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých
hypolipidemických činidiel alebo činidiel znižujúcich lipidy ako liečivo na oddialenie
progresie alebo nástupu diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje kombinácia farmaceutického
prípravku dapagliflozínu alebo dapagliflozín propylénglykolhydrátu podľa predloženého
vynálezu a jedného alebo viacerých činidiel proti obezite ako liečivo na liečbu diabetu 2.
typu. Tiež sa opisuje kombinácia farmaceutického prípravku dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých činidiel proti obezite ako liečivo na oddialenie
progresie alebo nástupu diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje kombinácia farmaceutického
prípravku dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých antihypertenzív ako
liečivo na liečbu diabetu 2. typu. Taktiež sa opisuje kombinácia farmaceutického prípravku
dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých antihypertenzív ako liečivo na
oddialenie progresie alebo nástupu diabetu 2. typu. Opisuje sa tiež kombinácia
farmaceutického prípravku dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo viacerých
činidiel potláčajúcich chuť do jedla ako liečivo na liečbu diabetu 2. typu. Opisuje sa tiež
kombinácia farmaceutického prípravku dapagliflozín propylénglykolhydrátu a jedného alebo
viacerých činidiel potláčajúcich chuť do jedla ako liečivo na oddialenie progresie alebo
nástupu diabetu 2. typu.
[0075] Formulácie podľa predloženého vynálezu vo forme kapsúl alebo tabliet obsahujúcich
dapagliflozín propylénglykolhydrát môžu byť podávané v dávkach približne 0,1 mg až
približne 750 mg za deň, v jednej alebo v rozdelených dávkach alebo vo viacerých dávkach,
ktoré môžu byť podávané 1 až 4krát denne. V jednom uskutočnení sa formulácie podľa
predloženého vynálezu vo forme kapsúl alebo tabliet obsahujúcich dapagliflozín
propylénglykolhydrát podávajú v dávkach približne 0,2 mg až približne 600 mg za deň, v
jednej alebo v rozdelených dávkach alebo vo viacerých dávkach, ktoré je možné podávať 1 až
4krát denne. V ďalšom uskutočnení sa formulácie podľa predloženého vynálezu vo forme
kapsúl alebo tabliet obsahujúcich dapagliflozín propylénglykolhydrát podávajú v dávkach od
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asi 0,5 mg do asi 100 mg za deň, v jednej alebo v rozdelených dávkach alebo vo viacerých
dávkach, ktoré je možné podávať 1 až 4krát denne.
[0076] Predložený vynález zahŕňa vo svojom rozsahu farmaceutické prostriedky, ktoré
obsahujú, ako aktívnu zložku, terapeuticky účinné množstvo dapagliflozín propylénglykolhydrátu, samotného alebo v kombinácii s farmaceutickým nosičom alebo riedidlom, ako sa
opisuje. Prípadne môžu byť formulácie podľa predloženého vynálezu použité ako
individuálna liečba alebo môžu byť použité v kombinácii s jedným alebo viacerými ďalšími
terapeutickými činidlami v rovnakej dávkovej forme (pevná dávka) alebo v oddelených
dávkových formách.
[0077] Ďalšie terapeutické činidlá vhodné na kombináciu s formuláciami podľa predloženého
vynálezu zahŕňajú, ale nie sú na ne obmedzené, známe terapeutické činidlá užitočné pri liečbe
skôr uvedených porúch, medzi ktoré patria: antidiabetické činidlá; antihyperglykemické
činidlá; hypolipidemické/lipidy znižujúce činidlá; činidlá proti obezite; antihypertenzíva a
látky potláčajúce chuť do jedla.
[0078] Príklady vhodných antidiabetických činidiel na použitie v kombinácii s formuláciami
podľa predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú na ne obmedzené, biguanidy (napr.
metformín alebo fenformín), inhibítory glukozidázy (napr. akarbóza alebo miglitol), inzulíny
(vrátane sekretagogov inzulínu alebo senzibilizátorov inzulínu), meglitinidy (napr.
repaglinid), sulfonylmočoviny (napr. glimepirid, glyburid, gliklazid, chlórpropamid a
glipizid), kombinácia biguanid/glyburid (napr. Glucovance®), tiazolidíndióny (napr.
troglitazón, rosiglitazón a pioglitazón), agonisty PPAR-alfa, agonisty PPAR-gama, duálne
agonisty PPAR alfa/gama, inhibítory glykogénovej fosforylázy, inhibítory proteínu viažuceho
mastné kyseliny (aP2), glukagónu podobný peptid-1 (GLP-1) a ďalšie agonisty GLP -1
receptora a inhibítory dipeptidylpeptidázy IV (DPP4).
[0079] Medzi ďalšie vhodné tiazolidíndióny, na ktoré sa predložený vynález žiadnym
spôsobom neobmedzuje, patrí MCC-555 (opísaný v US patente č. 5594016, Mitsubishi),
faraglitazar (GI-262570, Glaxo-Wellcome), englitazón (CP-68722, Pfizer) alebo darglitazón
(CP-86325,

Pfizer;

isaglitazon,

MIT/Johnson

&

Johnson),

reglitazar

(JTT-501,

(JPNT/Pharmacia & Upjohn), rivoglitazón (R-119702, Sankyo/WL), liraglutid (NN-2344, Dr.
Reddy/NN) a (Z)-1,4-bis-4-[(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-ylmetyl)]fenoxybut-2-én (YM440, Yamanouchi).
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[0080] Medzi príklady agonistov PPAR-alfa, agonistov PPAR-gama a PPAR alfa/gama
duálnych agonistov, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patrí
muraglitazar, peliglitazar, tesaglitazar AR-HO39242 (Astra/Zeneca), GW-501516 (GlaxoWellcome), KRP297 (Kyorin Merck), ako aj tie, ktoré zverejnil Murakami et al, "A Novel
Insulin Sensitizer Acts As a Coligand for Peroxisome Proliferation - Activated Receptor
Alpha (PPAR alpha) and PPAR gamma. Effect on PPAR alpha Activation on Abnormal Lipid
Metabolism in Liver of Zucker Fatty Rats", Diabetes 47, 1841-1847 (1998); WO 01/21602 a v
US patente č. 6 414 002 a US patente č. 6 653 314.
[0081] Medzi vhodné inhibítory aP2, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom
neobmedzuje, patria inhibítory opísané v US prihláške poradového č. 09/391053, podanej 7.
septembra 1999, a v US patente č. 6548529.
[0082] Medzi vhodné inhibítory DPP4, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom
neobmedzuje, patria tie, ktoré sa opisujú vo WO99/38501, WO99/46272, WO99/67279
(PROBIODRUG), WO99/67278 (PROBIODRUG), WO99/61431 (PROBIODRUG), NVPDPP728A

(1-[[[2-[(5-kyanopyridin-2-yl)amino]etyl]amino]acetyl]-2-kyano-(S)-pyrolidín)

(Novartis) ako opísal Hughes et al, Biochemistry, 38(36), 11597-11603, 1999, TSL-225
(tryptofyl-1,2,3,4-tetrahydroizochinolín-3-karboxylová kyselina (ako opísali Yamada et al,
Bioorg. & Med. Chem. Lett. 8 (1998) 1537-1540), 2-kyanopyrolididy a 4-kyanopyrolididy,
ako opísal Ashworth et al, Bioorg. & Med. Chem. Lett., zv. 6, č. 22, str. 1163-1166 a 27452748 (1996), zlúčeniny opísané v US prihláške sériového č. 10/899,641, WO 01/68603 a U.S.
patentu 6 395 767. V jednom uskutočnení je inhibítorom DPP4 saxagliptín.
[0083] Ďalšie vhodné meglitinidy zahŕňajú nateglinid (Novartis) alebo KAD1229 (PF/Kissei).
[0084] Medzi príklady vhodných antihyperglykemických činidiel na použitie v kombinácii s
formuláciami podľa predloženého vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym
spôsobom neobmedzuje, patrí glukagónu podobný peptid-1 (GLP-1), ako je GLP-1 (1-36)
amid, GLP-1 (7-36) amid, GLP-1 (7-37) (ako sa opisuje v U.S. patente č. 5 614 492), rovnako
ako

exenatid

(Amylin/Lilly),

LY-315902

(Lilly),

MK-

0431

(Merck),

liraglutid

(NovoNordisk), ZP-10 (Zealand Pharmaceuticals A/S), CJC-1131 (Conjuchem Inc) a
zlúčeniny opísané vo WO 03/033671.
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[0085] Medzi príklady vhodných hypolipidemických činidiel/činidiel znižujúcich lipidy, na
použitie v kombinácii s prostriedkami podľa predloženého vynálezu patrí jeden alebo viacero
inhibítorov MTP, inhibítorov HMG CoA reduktázy, inhibítorov skvalensyntetázy, derivátov
kyseliny fibrovej, inhibítorov ACAT, inhibítorov lipoxygenázy, inhibítorov absorpcie
cholesterolu, inhibítorov ko-transportéra Na+/žlčových kyselín, up-regulátorov aktivity LDL
receptora, sekvestrantov žlčových kyselín, transférových proteínov esterov cholesterolu (ako
sú napr. inhibítory CETP, ako je torcetrapib (CP-529414, Pfizer) a JTT-705 (Akros Pharma)),
agonistov PPAR (ako sa opisuje skôr) a/alebo kyselina nikotínová a ich deriváty.
Hypolipidemické činidlo môže byť up-regulátor aktivity LD2 receptora, ako je 1 (3H)-izobenzofuranón,

1(3H)-izobenzofuranón,3-(13-hydroxy-10-oxotetradecyl)-5,7-dimetoxy-

(MD-700, Taisho Pharmaceutical Co. Ltd) a cholestan-3-ol,4-(2-propenyl)-(3a,4a,5a)(LY295427, Eli Lilly). Výhodné hypolipidemické činidlá zahŕňajú napríklad pravastatín,
lovastatín, simvastatín, atorvastatín, fluvastatín, cerivastatín, atavastatín a rosuvastatín
(ZD-4522).
[0086] Medzi príklady inhibítorov MTP, ktoré môžu byť použité, ako sa opisuje skôr, na
ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patria tie, ktoré sa opisujú v
US patente 5595872, US patente č. 5739135, US patente č. 5712279, US patente č. 5760246,
US patente č. 5827875, US patente č. 5885983 a US patente č. 5962440.
[0087] Medzi príklady inhibítorov HMG CoA reduktázy, ktoré môžu byť použité v
kombinácii s formuláciami podľa predloženého vynálezu, na ktoré sa predložený vynález
žiadnym spôsobom neobmedzuje, patrí mevastatín a príbuzné zlúčeniny, ako sa opisuje v US
patente č. 3983140, lovastatín (mevinolín) a príbuzné zlúčeniny, ako sa opisuje v US patente
č. 4231938, pravastatín a príbuzné zlúčeniny, ako sa opisuje v US patente č. 4346227,
simvastatín a príbuzné zlúčeniny, ako sa opisuje v US patentoch č. 4448784 a 4450171.
Medzi ďalšie vhodné inhibítory HMG CoA reduktázy, ktoré sa môžu použiť v tomto
vynáleze, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patrí fluvastatín,
opísaný v US patente č 5354772, cerivastatín, ako sa opisuje v US patentoch č. 5006530 a
5177080, atorvastatín, ako sa opisuje v US patentoch č. 4681893, 5273995, 5385929 a
5686104, atavastatín (Nissan/Sankyo nisvastatín (NK-104)), ako sa opisuje v US patente
č. 5011930, rosuvastatín (Shionogi-Astra/Zeneca (ZD-4522)), ako sa opisuje v US patente č.
5260440 a príbuzné statínové zlúčeniny opísané v US patente č. 5753675, pyrazolové analógy
derivátov mevalonolaktónu, ako sa opisujú v US patente č. 4613610, indénové analógy

28

derivátov mevalonolaktónu, ako sa opisujú v PCT prihláške WO 86/03488, 6-[2-(substituovaný-pyrol-1-yl)-alkyl)pyran-2-óny a ich deriváty, ako sa opisuje v US patente č.
4647576, Searle's SC-45355 (3-substituovaný derivát pentandikarboxylovej kyseliny)
dichlóracetát, imidazolové analógy mevalonolaktónu, ako sa opisuje v PCT prihláške
WO 86/07054, deriváty kyseliny 3-karboxy-2-hydroxypropán-fosfónovej, ako sa opisuje vo
francúzskom patente č. 2596393, 2,3-disubstituované deriváty pyrolu, furánu a tiofénu, ako sú
opísané v európskej patentovej prihláške č. 0221025, naftylové analógy mevalonolaktónu,
ako sa opisuje v US patente č. 4686237, oktahydronaftalény, ako sa opisuje v US patente č.
4499289, keto analógy mevinolínu (lovastatínu), ako sa opisuje v európskej patentovej
prihláške č. 0142146 A2, a deriváty chinolínu a pyridínu, ako sú opísané v US patente č.
5506219 a 5691322. Okrem toho sú zlúčeniny kyseliny fosfínovej užitočné pri inhibícii HMG
CoA reduktázy, ako sú zlúčeniny opísané v GB 2205837, vhodné na použitie v kombinácii s
formuláciami podľa predloženého vynálezu.
[0088] Medzi príklady inhibítorov skvalén syntetázy vhodné na použitie podľa tohto
vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patria α-fosfonosulfonáty, opísané v US patente č. 5712396, ktoré opísal Biller et al., J. Med. Chem., 1988,
zv. 31, č. 10, str. 1869-1871, vrátane izoprenoid(fosfinyl-metyl)fosfonátov, ako aj iné známe
inhibítory skvalén syntetázy, napríklad, ako sa opisuje v US patente č. 4871721 a 4924024 a v
Biller, S.A., Neuenschwander, K., Ponpipom, M.M., a Poulter, C.D., Current Pharmaceutical
Design, 2, 1-40 (1996). Ďalšie inhibítory skvalénsyntetázy vhodné na použitie v tomto
dokumente zahŕňajú terpenoidné pyrofosfáty opísané P. Ortiz de Montellano et al, J. Med.
Chem., 1977, 20, 243-249; analógy farnesyl difosfátu A a analógy preskvalen pyrofosfátu
(PSQ-PP), ako opisuje Corey a Volante, J. Am. Chem. Soc., 1976, 98, 1291-1293;
fosfinylfosfonáty opísané McClardem, R.W. et al, J.A.C.S., 1987, 109, 5544; a cyklopropány
opísané v Capson, T.L., PhD disertace, jún 1987, Dept. Med. Chem. U of Utah, Abstrakt,
Obsah, str. 16, 17, 40-43, 48-51, Zhrnutie.
[0089] Medzi príklady derivátov kyseliny fibrovej, ktoré môžu byť použité v kombinácii s
prípravkami podľa tohto vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom
neobmedzuje, patrí fenofibrát, gemfibrozil, klofibrát, bezafibrát, ciprofibrát, klinofibrát apod.,
probukol a príbuzné zlúčeniny, ako sa opisuje v U.S. patente č. 3674836, sekvestranty
žlčových kyselín, ako je cholestyramín, colestipol a DEAE-Sephadex (Secholex®,
Policexide®), ako aj lipostabil (Rhone-Poulenc), Eisai E-5050 (N-substituovaný derivát
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etanolamínu), imanixil (HOE-402), tetrahydrolipstatín (THL), istigmastanylfos-forylcholín
(SPC, Roche), aminocyklodextrín (Tanabe Seiyoku), Ajinomoto AJ-814 (azulénový derivát),
melinamid (Sumitomo), Sandoz 58-035, americký kyánamid CL-277,082 a CL-283,546
(disubstituované deriváty močoviny), kyselina nikotínová, acipimox, acifran, neomycín,
kyselina p-aminosalicylová, aspirín, deriváty poly(dialylmetylamínu), ako sa opisuje v US
patente č. 4759923, kvartérny amín poly(dialyldimetylamóniumchlorid) a ionény, ako sú
opísané v US patente č. 4027009, a ďalšie známe činidlá znižujúce hladinu cholesterolu v
sére. V jednom uskutočnení je derivátom kyseliny fibrónovej probukol alebo gemfibrozil.
[0090] Medzi príklady inhibítorov ACAT, ktoré môžu byť použité v kombinácii s
prípravkami podľa tohto vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom
neobmedzuje, patria tie opísané v Drugs of the Future 24, 9-15 (1999), (Avasimibe); "The
ACAT inhibitor, Cl-1011 is effective in the prevention and regression of aortic fatty streak
area in hamsters", Nicolosi et al, Atherosclerosis (Shannon, Irel). (1998), 137(1), 77-85; "The
pharmacological profile of FCE 27677: a novel ACAT inhibitor with potent hypolipidemic
activity mediated by selective suppression of the hepatic secretion of ApoB100-containing
lipoprotein", Ghiselli, Giancarlo, Cardiovasc. Drug Rev. (1998), 16(1), 16-30; "RP 73163: a
bioavailable alkylsulfinyl-diphenylimidazole ACAT inhibitor", Smith, C., et al, Bioorg. Med.
Chem. Lett. (1996), 6(1), 47-50; "ACAT inhibitors: physiologic mechanisms for
hypolipidemic and anti-atherosclerotic activities in experimental animals", Krause et al, vyd:
Ruffolo, Robert R., Jr.; Hollinger, Mannfred A., Inflammation: Mediators Pathways (1995),
173-98, Publisher: CRC, Boca Raton, Fla.; "ACAT inhibitors: potential anti-atherosclerotic
agents", Sliskovic et al, Curr. Med. Chem. (1994), 1(3), 204-25; "Inhibitors of acylCoA:cholesterol O-acyl transferase (ACAT) as hypocholesterolemic agents. The first watersoluble ACAT inhibitor with lipid-regulating activity. inhibitors of acyl-CoA:cholesterol
acyltransferase (ACAT). Development of a series of substituted N-phenyl-N'-[(1-phenylcyclopentyl)methyl]ureas with enhanced hypocholesterolemic activity", Stout et al,
Chemtracts: Org. Chem. (1995), 8(6), 359-62, alebo TS-962 (Taisho Pharmaceutical Co. Ltd).
[0091] Medzi príklady vhodných inhibítorov absorpcie cholesterolu na použitie v kombinácii
s formuláciami podľa predloženého vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym
spôsobom neobmedzuje, patrí SCH48461 (Schering-Plough), ako aj tie, ktoré sú opísané v
Atherosclerosis 115, 45-63 (1995) a J. Med. Chem. 41, 973 (1998).
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[0092] Medzi príklady vhodných inhibítorov ileálneho ko-transportéra Na+/žlčových kyselín
na použitie v kombinácii s prostriedkami podľa predloženého vynálezu, na ktoré sa
predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patria zlúčeniny, ako sa opisuje v
Drugs of the Future, 24, 425-430 (1999).
[0093] Medzi príklady inhibítorov lipoxygenázy, ktoré môžu byť použité v kombinácii s
prípravkami podľa tohto vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom
neobmedzuje, patria inhibítory 15-lipoxygenázy (15-LO), ako sú napríklad deriváty
benzimidazolu, ako sa opisuje vo WO 97/12615, inhibítory 15-LO, ako sú opísané vo WO
97/12613, izotiazolóny, ako sú opísané vo WO 96/38144 a inhibítory 15-LO, ako sa opisuje v
Sendobry et al., "Attenuation of diet-induced atherosclerosis in rabbits with a highly selective
15-lipoxygenase inhibitor lacking significant antioxidant properties", Brit. J. Pharmacology
(1997) 120, 1199-1206, and Comicelli et al., "15-Lipoxygenase and its inhibition: A Novel
Therapeutic Target for Vascular Disease", Current Pharmaceutical Design, 1999, 5, 11-20.
[0094] Medzi príklady vhodných antihypertenzív na použitie v kombinácii s formuláciami
podľa predloženého vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom
neobmedzuje, patria beta adrenergné blokátory, blokátory vápnikových kanálov (L-typu a Ttypu; napr. diltiazem, verapamil, nifedipin, amlodipin a mybefradil), diuretiká (napr.
chlorotiazid,

hydrochlorotiazid,

flumetiazid,

hydroflumetiazid,

bendroflumetiazid,

metylchlorotiazid, polytiazid, benztiazid, etichrycetová kyselina tricrynafen, chlórtalidón,
furosemid, musolimin, bumetanid, triamtrenen, amilorid, spironolaktón, inhibítory renínu,
ACE inhibítory (napr. kaptopril, zofenopril, fosinopril, enalapril, ceranopril, cilazopril,
delapril, pentopril, chinapril, ramipril, lisinopril), antagonisty receptora AT-1 (napr. losartan,
irbesartan, valsartan), antagonisty ET receptora (napr. sitaxsentan, atrsentan a zlúčeniny
opísané v US patentoch č. 5612359 a 6043265), duálny antagonista ET/AII (napr. zlúčeniny
opísanej vo WO 00/01389), inhibítory neutrálnej endopeptidázy (NEP), inhibítory
vazopepsidázy (duálne inhibítory NEP-ACE) (napr. omapatrilat a gemopatrilat) a nitráty.
[0095] Medzi príklady vhodných činidiel proti obezite na použitie v kombinácii s
formuláciami podľa predloženého vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym
spôsobom neobmedzuje, patria beta 3 adrenergné agonisty, inhibítory lipázy, inhibítory
spätného vychytávania serotonínu (a dopamínu), zlúčeniny beta tyroidného receptora,
agonisty 5HT2C (ako je Arena APD-356); antagonisty MCHR1, ako sú Synaptic SNAP-7941
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a

Takeda

T-226926,

agonisty

melanokortínového

receptora

(MC4R),

antagonisty

melanínového koncentračného hormónu (MCHR) (ako sú Synaptic SNAP-7941 a Takeda
T-226926), modulátory receptora galanínu, antagonisty orexínu, CCK agonisty, antagonisty
NPY1 alebo NPY5, modulátory NPY2 a NPY4, agonisty faktora uvoľňujúceho kortikotropín,
modulátory histamínového receptora-3 (H3), inhibítory 11-beta-HSD-1, modulátory receptora
adinopektínu, inhibítory spätného vychytávania monoamínov, ciliárne neurotrofické faktory
(CNTF, ako je AXOKINE® od spoločnosti Regeneron), BDNF (mozgový neurotrofný
faktor), modulátory receptora leptínu a leptín, antagonisty receptora kanabinoidu-1 (ako je
SR-141716 (Sanofi) alebo SLV-319 (Solvay) a anorektické činidlá.
[0096] Medzi beta 3 adrenergné agonisty, ktoré môžu byť prípadne použité v kombinácii s
formuláciami podľa predloženého vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym
spôsobom neobmedzuje, patrí AJ9677 (Takeda/Dainippon), L750355 (Merck), CP331648
(Pfizer,) alebo iné známe beta 3 agonisty, ako sú opísané v US patentoch č. 5541204,
5770615, 5491134, 5776983 a 5488064.
[0097] Medzi príklady inhibítorov lipázy, ktoré môžu byť použité v kombinácii s prípravkami
podľa tohto vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patrí
orlistat a ATL-962 (Alizyme).
[0098] Medzi inhibítory spätného vychytávania serotonínu (a dopamínu) (alebo agonisty
serotonínového receptora), ktoré môžu byť použité v kombinácii s prípravkami podľa tohto
vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patrí BVT-933
(Biovitrum), sibutramín, topiramát (Johnson & Johnson) a axokine (Regeneron).
[0099] Medzi príklady beta zlúčenín tyroidného receptora, ktoré môžu byť použité v
kombinácii s prípravkami podľa tohto vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym
spôsobom neobmedzuje, patria ligandy tyroidného receptora, ako sú napríklad tie, opísané v
dokumente WO 97/21993 (U. Cal SF), WO 99/00353 (KaroBio) a WO 00/039077 (KaroBio).
[0100] Medzi príklady inhibítorov spätného vychytávania monoamínov, ktoré môžu byť
použité v kombinácii s prípravkami podľa tohto vynálezu, na ktoré sa predložený vynález
žiadnym spôsobom neobmedzuje, patrí fenfluramín, dexfénfluramín, fluvoxamín, fluoxetín,
paroxetín,

sertralín,

chlórfentermín,

kloforex,

klortermín,

dexamfetamín, fentermín, fenylpropanolamín a mazindol.

picilorex,

sibutramín,
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[0101] Medzi anorektické látky, ktoré môžu byť použité v kombinácii s prípravkami podľa
tohto vynálezu, na ktoré sa predložený vynález žiadnym spôsobom neobmedzuje, patrí
topiramát (Johnson & Johnson), dexamfetamín, fentermín, fenylpropanolamín a mazindol.
[0102] Pokiaľ sa niektoré z formulácií podľa predloženého vynálezu používajú v kombinácii s
iným terapeutickým činidlom (činidlami), ďalšie terapeutické činidlo (činidlá) môžu byť
použité, napríklad, v množstve uvedenom v Physician's Desk Reference, ako v citovaných
patentoch a patentových prihláškach uvedených skôr alebo inak známych a používaných
odborníkom v odbore.
[0103] Pokiaľ sa ktorákoľvek z formulácií podľa predloženého vynálezu používa v
kombinácii s inými terapeutickými činidlami, každá zo zlúčenín kombinácie môže byť
podávaná súčasne alebo postupne a v akomkoľvek poradí a zložky môžu byť podávané
samostatne alebo ako fixné kombinácie, v spoločne terapeuticky účinných množstvách,
napríklad v denných dávkach, ako je tu opísané. V jednom uskutočnení vynálezu môže byť
pevná kombinácia podľa predloženého vynálezu pripravená zmiešaním suchého granulátu
dapagliflozínu alebo dapagliflozín propylénglykolhydrátu podľa predloženého vynálezu a
suchého granulátu ďalšieho terapeutického činidla (činidiel) a naplnením zmesi do kapsuly
požadovanej veľkosti, tvaru, farby alebo iných charakteristík, alebo lisovaním za vzniku
tabliet.
[0104] Nasledujúce príklady sú uvedené na podrobnejší opis vynálezu. Tieto príklady, ktoré
uvádzajú najlepší režim, ktorý je v súčasnej dobe zamýšľaný na uskutočňovanie vynálezu,
majú za cieľ ilustrovať a neobmedzovať vynález.
PRÍKLADY
[0105] Nasledujúce príklady uskutočnenia slúžia na ilustráciu predloženého vynálezu. Všetky
teploty sú vyjadrené v stupňoch Celzia, pokiaľ nie je uvedené inak.
Príklad 1: Príprava dapagliflozínu (zlúčenina I)
[0106] Príprava zlúčenín všeobecného vzorca I je všeobecne opísaná v US patente 6414126 a
špecificky opísaná v schéme 1 a v príklade 1 z US patentu 5515117. Stabilné formy zlúčenín
štruktúry (I) môžu byť kryštalizované ako solváty (napr. hydráty) alebo komplexy.
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Príklad 2A: Príprava dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrátu (Ia)
[0107] Príprava štruktúry la je opísaná a znázornená schematicky ďalej.

[0108] Zlúčenina A môže byť pripravená, ako sa opisuje v príklade 1, časť E z US patentu
6515117.
[0109] 10-l sklenený reaktor vybavený termočlánkom a vstupom pre dusík sa naplnil MeOH
(1,25 l), deionizovanou vodou (3,6 l) a následne 50 % vodným roztokom NaOH (205,9 ml,
3,899 mol). Zvyškový roztok NaOH v odmernom valci bol prevedený vodou (94 ml) do
reakčnej nádoby. Pridala sa zlúčenina A (503,11 g, 0,872 mol) a zmes sa miešala a zahrievala
sa na ~ 68 °C po dobu 1,5 hodiny. Po 1 hodine bola teplota cirkulačného kúpeľa znížená
z 80 °C na 70 °C; vnútorná teplota bola 65 °C. Po celkom 3 hodinách HPLC ukázala
dokončenie reakcie, zlúčenina I AP ~ 99,5. (HPLC: Kolóna: YMC ODS-A (C-18), S3, 4,6 x
50 mm Rozpúšťadlo A: 0,2 % vodný roztok H3PO4. Rozpúšťadlo B: 90 % CH3CN/10 % H2O
Začiatok % B = 0, koniec % B = 100, čas prechodu 8 min; doba zdržania 3 minúty.
Integračný čas zastavenia 11,0 minút. Prietoková rýchlosť 2,5 ml/minútu. Dĺžka UV vlny
220 nm.)
[0110] Potom, ako bola zmes ochladená na 25 °C, bol pridaný izopropylacetát (2,5 l). Zmes
sa miešala 10 minút a potom sa vodná vrstva oddelila (pH = 12,5) a organická vrstva sa
premyla vodou (1 l). V priebehu tohto premývania bolo pH bifázického systému upravené na
6,0 koncentrovanú HCl (5,0 ml) a vodná vrstva bola oddelená. Bola uskutočnená neutralizácia
pred fázovým štiepením, aby sa zabránilo kontaminácii produktu NaOH. Štruktúra
(S)-propylénglykolu pripravená bez neutralizácie bola mierne zásaditá [pH 8,3 suspenzia
sonikovaná vo vode (~ 20 mg/ml)].
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[0111] Organická vrstva bola oddelená v oddelenej nádobe. Reaktor sa premyl vodou (2 1),
MeOH (2 1) a prepláchol sa plynným dusíkom. Vlhký roztok zlúčeniny B bol znova naplnený
do reaktora a bol zavedený (S)-propylénglykol ((S)-PG) (67,03 g, 0,872 mol). V tejto fáze
môžu byť prípadne pridané očkovacie kryštály (S)-PG Ia. Očkovacie kryštály môžu byť
pripravené rozpustením zlúčeniny I v rozpúšťadle, ako je MTBE, a spracovaním výsledného
roztoku (S)-propylénglykolom a postupom opísaným skôr, bez použitia očkovania.
[0112] Okamžitá kryštalizácia poskytla hustú suspenziu. Po miešaní po dobu 1 hodiny bol
rýchlo v priebehu 10 minút pridaný cyklohexán (2,5 1) a miešanie pokračovalo po dobu 21
hodín. Produkt bol filtrovaný cez filtračný papier (Whatman # 5, Buchnerov lievik s
priemerom 24"). Filtrácia bola rýchla a trvala asi 15 minút. Filtračný koláč bol premytý
zmesou (1:1) MTBE/cyklohexán (2 x) 1 1) a sušil sa za vákua po dobu 0,5 hodiny. Pevná
látka sa previedla do pyrexovej nádoby a sušila sa vo vákuu (25 mm Hg) v peci pri 25 až
30 °C po dobu dvoch dní, dokiaľ analýza vody pomocou KF nezodpovedá monohydrátu
(3,6 % hmotn.). (S)-PG produkt Ia bol získaný (0,425 kg, výťažok 97 %) ako snehovo biela
pevná látka, teplota topenia 71 °C, HPLC AP 99,7 (HPLC metóda: mobilná fáza A: 0,05 %
TFA v H2O, mobilná fáza B: 0,05 % TFA v CAN. Kolóna: YMC Hydrosphere 4,6 x 150 (3μ).
Gradient: 30-90 % B v priebehu 45 minút, držanie 5 min, späť na 30 % B a reekvilibrácia po
dobu 10 min. Vlnová dĺžka: 220 nm. Objem nástreku: 10 µl. Teplota: teplota miestnosti).
[0113] (R) forma dapagliflozínu môže byť pripravená s použitím týchto spôsobov a
substitúciou (S)-propylénglykolu (R)-propylénglykolom.
Príklad 2B: Príprava dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrátu (zlúčenina Ia)
[0114] Štruktúra Ia môže byť alternatívne pripravená, ako je opísané a znázornené
schematicky ďalej.
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[0115] 20 g zlúčeniny A sa vložilo do reaktora pri teplote miestnosti a normálnom tlaku. Do
reaktora bolo pridaných 30 ml metanolu a 49,75 ml 3N NaOH a reakčná zmes sa zahrievala
na 80 °C alebo sa uskutočňovalo zahrievanie pod spätným chladičom a udržiavala sa približne
2 až 3 hodiny na dokončenie reakcie <0,5 AP. Vsádzka bola ochladená na 20 °C a
neutralizovaná na pH 6,0 až 7,5 pomocou IN kyseliny octovej (vyžaduje ~ 1 ml/g vstup).
[0116] Extrakcia: Produkt sa extrahoval z reakčnej zmesi do 100 ml izopropylacetátu, vodná
fáza sa oddelila a organická fáza sa premyla vodou až do vodivosti <10 ms (~ 4 ml/g vstup).
Vodná fáza sa oddelila.
[0117] Kryštalizácia: 2,8 g (1,05 ekvivalentu) (S)-(+)-1,2 propándiolu 96 % + sa pridali do
reakčnej zmesi. Vsádzka bola naočkovaná 0,1 g očkovacích kryštálov zlúčeniny I. Pridalo sa
160 ml cyklohexánu a zmes sa ochladila na 5 °C. Vsádzka sa pred izoláciou nechala miešať
pri 5 °C aspoň 1 hodinu.
[0118] Izolácia a sušenie: Každá dávka izolovaného koláča bola premytá 50/50 objemovými
zmesou izopropyl acetát/cyklohexán. Koláč bol sušený pri 30 °C vo vákuovej peci za úplného
vákua. (Koláč je suchý, keď KF = 3,6 % - 4,1 %).
Výťažok = 84 % (nekorigované)
Typická čistota = 99,81AP
Typický obsah PG = 15,1 - 15,8 % podľa GC
[0119] Kapsuly obsahujúce inhibítor SGLT2 všeobecného vzorca I (dapagliflozín) alebo
všeobecného vzorca Ia (dapagliflozín (S)-propylénglykolhydrát) boli pripravené o sile 2,5 mg
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(príklad 3), 10 mg (príklad 4) a 100 mg (príklad 5) ako dvojdielne, nepriehľadné, šedé, tvrdé
želatínové kapsuly s veľkosťou # 0 (2,5 mg a 10 mg) a veľkosťou # 00 (pro 100 mg).
Príklad 3 - Príprava kapsuly dapagliflozín/dapagliflozín propylénglykolhydrát, 2,5 mg
[0120] 25,0 mg zásobného granulátu sa pripravilo s obsahom 10 % dapagliflozínu alebo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu a naplnilo sa do nepriehľadnej šedej kapsuly s veľkosťou
# 0.
A. Zloženie zásobného granulátu
[0121]
Prísada

Množstvo (%
hmotn./hmotn.)
10,0

Dapagliflozín alebo dapagliflozín
propylénglykolhydrát
(Alebo ekvivalentné množstvo dapagliflozín propylénglykolhydrátu)
Predželatínovaný škrob
Mikrokryštalická celulóza

15.0
68,75

Sodná soľ glykolátu škrobu

3,0

Oxid kremičitý
Stearan horečnatý

2,0
1,25

[0122] Množstvo dapagliflozínu je teoreticky ekvivalentné 81,29 % dapagliflozín
propylénglykolhydrátu, pričom ktorýkoľvek z nich môže byť použitý. Skutočné množstvo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu bude závisieť od čistoty. Mikrokryštalická celulóza je
vyrovnávacia pomocná látka, ktorej množstvo sa môže líšiť v závislosti od skutočného
množstva použitého dapagliflozín propylénglykolhydrátu a stearátu horečnatého. Výhodné
množstvo stearátu horečnatého je 1,25 % (hmotn./hmotn.). Užitočný rozsah je 1,25 - 1,50 %
(hmotn./hmotn.).
[0123] Zásobný granulát z časti A a kapsuly z príkladu 3 boli pripravené v súlade s
nasledujúcimi postupmi.
B. Príklad 3 Postup prípravy zásobného granulátu
[0124]
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1. Vytriedi sa dapagliflozín alebo dapagliflozín propylénglykolhydrát.
2. Vytriedi sa oxid kremičitý.
3. Zmieša sa oxid kremičitý s dapagliflozínom alebo dapagliflozín propylénglykolhydrátom
vo vhodnom miešači.
4. V prípade potreby sa vytriedi predželatínovaný škrob a mikrokryštalická celulóza.
5. Pridajú sa prísady z kroku 4 do vhodného miešača.
6. Pridá sa zmes z kroku 3 do zmesi z kroku 5 a premieša sa.
7. Vytriedi sa sodná soľ glykolátu škrobu.
8. Pridá sa zložka z kroku 7 do zmesi z kroku 6 a premieša sa.
9. Vytriedi sa zmes z kroku 8 a premieša sa.
10. Vytriedi sa časť stearátu horečnatého.
11. Pridá sa zložka z kroku 10 do zmesi z kroku 9 a premieša sa.
12. Zahustí sa zmes z kroku 11.
13. Redukuje sa zhustená zmes z kroku 12.
14. Vytriedi sa zvyšná časť stearátu horečnatého.
15. Pridá sa zložka z kroku 14 do granulátu z kroku 13 a premieša sa.
C. Príklad 3 Produkt: kapsula dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu,
2,5 mg
[0125]
1. Naplňte prázdne puzdrá kapsúl dostatočným zásobným granulátom podľa príkladu 3 časti
A pre kapsuly (10,0 %) hmotn./hmotn. (ako nesolvátovaná forma), čím sa získajú 2,5 mg
kapsuly.
2. Kapsuly sa zbavia prachového podielu.
Príklad 4 - Príprava kapsuly dapagliflozínu/hydrátu dapagliflozín propylénglykolu,
10 mg
A. Zloženie zásobného granulátu
[0126] Kompozícia zásobného granulátu bola pripravená, ako sa opisuje v príklade 3A.
B. Príklad 4 Príprava zásobného granulátu
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[0127] Príprava zásobného granulátu bola uskutočnená, ako sa opisuje v príklade 3B.
C. Príklad 4 Produkt: kapsula dapagliflozínu, 10 mg
[0128]
1.

Naplnia sa prázdne puzdrá kapsúl zásobným granulátom podľa príkladu 3 časti A
pre kapsuly (10,0 % hmotn./hmotn. ako nesolvátovaná forma), čím sa získajú 10
mg kapsuly.

2.

Kapsuly sa zbavia prachového podielu.

3.

Kapsuly sa zoradia podľa hmotnosti.

Príklad 5: Príprava kapsuly dapagliflozínu/hydrátu dapagliflozín propylénglykolu,
100 mg
[0129] Zloženie: 438,6 mg dapagliflozínu (príklad 5, časť A), zásobný granulát pre kapsuly
(22,8 % hmotn./hmotn.), naplnený do nepriehľadnej šedej kapsuly s veľkosťou # 0.
A. Zloženie zásobného granulátu
[0130]
Prísada
Množstvo (% hmotn./hmotn.)
Dapagliflozín alebo dapagliflozín
22,8
propylénglykolhydrát
(Alebo ekvivalentné množstvo dapagliflozín propylénglykolhydrátu)
Predželatínovaný škrob
Mikrokryštalická celulóza

15,0
55,95

Sodná soľ glykolátu škrobu

3,0

Oxid kremičitý
Stearan horečnatý

2,0
1,25

[0131] Množstvo dapagliflozínu je teoreticky ekvivalentné 81,29 % dapagliflozín
propylénglykolhydrátu, pričom ktorýkoľvek z nich môže byť použitý. Skutočné množstvo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu bude závisieť od čistoty. Mikrokryštalická celulóza je
vyrovnávacia pomocná látka, ktorej množstvo sa môže líšiť v závislosti od skutočného
množstva použitého dapagliflozín propylénglykolhydrátu a stearátu horečnatého. Výhodné
množstvo stearátu horečnatého je 1,25 % (hmotn./hmotn.). Užitočný rozsah je 1,25 - 1,50 %
(hmotn./hmotn.).
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[0132] Zásobný granulát časti 5A a kapsuly z príkladu 5 boli pripravené v súlade s
nasledujúcimi postupmi.
B. Príprava zásobného granulátu
[0133]
1. Vytriedi sa oxid kremičitý.
2. Zmieša sa oxid kremičitý s dapagliflozínom alebo dapagliflozín propylénglykolhydrátom
vo vhodnom miešači.
3. Vytriedi sa zmes z kroku 2 a znova sa premieša.
4. V prípade potreby sa vytriedi predželatínovaný škrob a mikrokryštalická celulóza.
5. Pridajú sa prísady z kroku 4 do zmesi z kroku 3 a premiešajú sa.
6. Vytriedi sa sodná soľ glykolátu škrobu.
7. Pridá sa zložka z kroku 6 do zmesi z kroku 5 a premieša sa.
8. Vytriedi sa časť stearátu horečnatého.
9. Pridá sa zložka z kroku 8 do zmesi z kroku 7 a premieša sa.
10. Zahustí sa zmes z kroku 9.
11. Redukuje sa zahustená zmes z kroku 10.
12. Vytriedi sa zvyšná časť stearátu horečnatého.
13. Pridá sa zložka z kroku 12 do granulátu z kroku 11 a premieša sa.
C. Príklad 5 Produkt: kapsula dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu,
100 mg
[0134]
1.

Naplnia sa prázdne puzdrá kapsúl zásobným granulátom podľa príkladu 3 časti A pre
kapsuly (10,0 % hmotn./hmotn. ako nesolvátovaná forma), čím sa získajú 10 mg kapsuly.

2.

Kapsuly sa zbavia prachového podielu.

3.

Kapsuly sa zoradia podľa hmotnosti.

[0135] Vytvorené kapsuly z príkladu 3 (2,5 mg), príkladu 4 (10 mg), a príkladu 5 (100 mg) sa
používajú pri liečení metabolických porúch, vrátane obezity.
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Príklad 6 - liečenie metabolických porúch
[0136] Perorálny roztok (0,5 mg/ml) bol pripravený rozpustením dapagliflozínu alebo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu v zmesi polyetylénglykolu 400, NF a vody (USP alebo
čistená voda) 30:70 % obj./obj. Perorálny roztok bol číry a bezfarebný.
[0137] Glukosurické účinky dapagliflozín propylénglykolhydrátu vedú k významnej strate
kalórií v moči oproti známemu inhibítoru SGLT2 (GSK 869682). Sú opísané výsledky
nepriameho porovnania dvoch štúdií vzostupnej dávky inhibítorov SGLT2. Množstvo
vylučovania glukózy/deň u zdravých osôb užívajúcich 50, 100, 200 alebo 500 mg GSK 869
682 bolo približne 5 g, 6 g, 12 g, respektíve 16 g. Množstvo vylučovania glukózy/deň u
zdravých osôb užívajúcich 5, 20, 50 alebo 100 mg dapagliflozín propylénglykolhydrátu bolo
približne 30 g, 55 g, 60 g, respektíve 70 g. Výsledky štúdie dapagliflozín
propylénglykolhydrátu boli ďalej potvrdené v 14dennej štúdii fázy 2a so vzostupnou dávkou
u jedincov s diabetom 2. typu. Pacienti s diabetom 2. typu byli liečení placebom, 5 mg
dapagliflozín propylénglykolhydrátu, 25 mg dapagliflozín propylénglykolhydrátu alebo
100 mg dapagliflozín propylénglykolhydrátu. Výsledky 24hodinového vylučovania glukózy
ukazujú, že subjekty užívajúce 5 mg, 25 mg a 100 mg dapagliflozín propylénglykolhydrátu
mali výrazne vyššie vylučovanie glukózy močom v porovnaní so subjektami užívajúcimi
placebo.
Obezita vyvolaná stravou u potkanov
[0138] Obezita bola vyvolaná u samcov potkanov Sprague-Dawley (priemerná východisková
hmotnosť = 220 g) pomocou ad libitum prístupu k 2 typom diéty: normálna strava (Harlan
Teklad krmivo pre potkany, 3,5 kcal/g, 5 % rastlinného tuku) a diéta s vysokým obsahom
sacharózy/tuku (Research Diets D12327; 4,6 kcal/g, 40 % sacharózy a 40 % rastlinného tuku).
Potkany za týchto podmienok obvykle konzumujú približne 30 g/deň krmiva s vysokým
obsahom sacharózy/tuku a 2 g/deň normálneho krmiva pre potkany Harlan Teklad. Krysa s
hmotnosťou 220 g, ktorá má prístup k obidvom typom diéty, bude po 10 týždňoch vážiť
približne 750 g.
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Štúdia akútnej glukosúrie
[0139] Po odbere vzoriek moču po 24 hodinách bol orálne podávaný obéznym potkanom
indukovaným diétou (DIO) dapagliflozín propylénglykolhydrát (1, 5 alebo 10 mg/kg), alebo
placebo (vehikulum). Objem moču a koncentrácia glukózy boli použité na stanovenie
celkovej straty glukózy v moči v priebehu 24 hodín po dávke.
[0140] Celkové množstvo glukózy v moči bolo stanovené po 24 hodinách podávania
dapagliflozín propylénglykolhydrátu. Celková strata glukózy bola vypočítaná ako objem
moču x koncentrácia glukózy. Výsledky ukázali, že celkové množstvo glukózy stratené v
priebehu 24 hodín po dávke bolo významne zvýšené so zvyšujúcimi sa dávkami dapagliflozín
propylénglykolhydrátu v závislosti od dávky.
Štúdie chronického chudnutia
[0141] Potkany DIO boli rozdelení do liečebných skupín na základe telesnej hmotnosti,
celkovej spotreby kilokalórií a zloženia tela (pomocou MRI ozveny). Dapagliflozín
propylénglykolhydrát (0,5, 1 alebo 5 mg) alebo placebo boli orálne podané potkanom DIO po
dobu 28 dní. Na posúdenie dôležitosti kompenzačného nadmerného príjmu potravy u zvierat
liečených liečivom bola podskupina potkanov, ktorým bolo podané 5 mg/kg dapagliflozín
propylénglykolhydrátu, obmedzená na rovnaký príjem potravy ako v skupine s placebom.
Telesná hmotnosť a hmotnosť obidvoch diét boli stanovované denne. Dáta respiračného
kvocientu boli získané v dňoch 2 a 15 štúdie, MRI ozvena bola získaná 22. deň a krv bola
odobraná pre testy klinickej chémie nalačno 27. deň.
[0142] Chronicky podávaný dapagliflozín propylénglykolhydrát (podávaný denne po dobu
25 dní) spôsobil u obéznych potkanov vyvolaných diétou významnú stratu hmotnosti
(p <0,05 oproti vehikulu). Pokiaľ bolo zabránené prejedaniu vyvolaného zlúčeninou (pár
dapagliflozín-propylénglykolhydrátu mg/kg privádzaný do skupiny s vehikulom), potom bol
úbytok hmotnosti väčší. Percentuálne zmeny hmotnosti boli vypočítané ako denná hmotnosť hmotnosť v deň 0 x 100.
Strata hmotnosti u pacientov s diabetom 2. typu
[0143] Neliečeným pacientom s diabetes mellitus 2. typu, n = 389, s nedostatočnou kontrolou
glykémie v krvi a nízkou priemernou glukosúriou na začiatku štúdie, bola podávaná perorálna
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liečba dapagliflozín propylénglykolhydrát (2,5, 5, 10, 20 alebo 50 mg) raz denne, metformín
XR® (750 mg titrovaný na 1500 mg) alebo placebo v priebehu 12 týždňov.
[0144] Liečba dapagliflozín propylénglykolhydrátom viedla k stálemu a trvalému zvyšovaniu
vylučovania glukózy močom, pričom priemerné hodnoty glukosúrie vzrástli medzi 51,8 g/deň
až 85,0 g/deň v týždni 12 z východiskových hodnôt medzi 5,8 g/deň až 10,9 g/deň. Priemerná
glukosúria s placebom aj metformínom zostala nízka, 5,7 g/deň, respektíve 5,6 g/deň, v 12.
týždni. Vyšší podiel pacientov v každej skupine hydrátov propylénglykolu dapagliflozínu
dosiahol 5 % zníženie hmotnosti oproti pacientom, ktorí užívali placebo. Priemerné
percentuálne zníženie telesnej hmotnosti a absolútne zmeny indexu telesnej hmotnosti (BMI)
za 12 týždňov sú uvedené v tabuľke III.
Tabuľka III
Dapagliflozín-PGS dávka
2,5 mg 5 mg 10 mg 20 mg n 50 mg Placebo Metformín
n = 59 n = 58 n = 47
= 59
n = 56 n = 54
n = 56
Základná
hmotnosť (kg)
Priemerné
zníženie
hmotnosti (%)
Základné BMI
(kg/m2)
Priemerné
zníženie BMI

90

89

86

88

91

89

88

-2,7

-2,5

-2,7

-3,4

-3,4

-1,2

-1,7

31

31

30

31

32

32

32

-0,9

-0,8

-0,8

-1,0

-1,1

-0,3

-0,5

Príklad 7 - Príprava tablety dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu, 2,5 mg
[0145]

Tablety

obsahujúce

inhibítor

SGLT2

dapagliflozín

alebo

dapagliflozín

propylénglykolhydrát boli pripravené so silou 2,5 mg (príklad 7), 10 mg (príklad 8) a 50 mg
(príklad 9), ako sa opisuje ďalej.
Produkt: tableta dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu, 2,5 mg
A. Zloženie tablety
[0146]
Prísada
Dapagliflozín propylénglykolhydrát

Množstvo
3,08 mg
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Prísada
(Alebo ekvivalentné množstvo dapagliflozínu)
Mikrokryštalická celulóza

Množstvo

Bezvodá laktóza
Krospovidón

25,00 mg
8,75 mg

Sodná soľ kroskarmelózy

3,75 mg

Mastenec
Oxid kremičitý

12,50 mg
2,88 mg

Stearan horečnatý

1,94 mg

67,11 mg

[0147] Množstvo dapagliflozínu je teoreticky ekvivalentné 81,29 % dapagliflozín
propylénglykolhydrátu, pričom ktorýkoľvek z nich môže byť použitý. Skutočné množstvo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu bude závisieť od čistoty. Mikrokryštalická celulóza je
vyrovnávacia pomocná látka, ktorej množstvo sa môže líšiť v závislosti od skutočného
množstva použitého dapagliflozín propylénglykolhydrátu a stearátu horečnatého. Cieľové
množstvo stearátu horečnatého je 1,94 mg. Prijateľný rozsah je asi 1,55 až asi 2,33 mg.
[0153] Zásobný granulát časti 7A a tablety z príkladu 7 boli pripravené v súlade s
nasledujúcimi postupmi.
B. Príprava zásobného granulátu
[0149]
1. Deagreguje sa dapagliflozín propylénglykolhydrát alebo dapagliflozín a stearát horečnatý
samostatne pomocou vhodného sita.
2. Vo vhodnom miešači sa zmieša dapagliflozín propylénglykolhydrát alebo dapagliflozín
s časťou mikrokryštalickej celulózy. Nechá sa prejsť mlynom; a prevedie sa do vhodného
miešača.
3. Uskutoční sa "suché oplachovanie" mixéra použitého pre miešací krok 2 s časťou
mikrokryštalickej celulózy.
4. Pridá sa zmes z kroku 3 do zmesi z kroku 2.
5. Zmes z kroku 4 sa zmieša so zvyšnou mikrokryštalickou celulózou, časťou krospovidonu,
časťou sodnej soli kroskarmelózy, časťou oxidu kremičitého a bezvodej laktózy.
6. K zmesi z kroku 5 sa pridajú mastenec a intragranulárny stearát horečnatý a premiešajú sa.
7. Kompaktuje sa prášková zmes z kroku 6.
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8. Zníži sa kompaktnosť z kroku 7 za vzniku granúl.
9. Zmieša sa granulát z kroku 8 so zvyšnými množstvami krospovidonu, sodnej soli
kroskarmelózy a oxidu kremičitého.
10. Zmieša sa granulát z kroku 9 so zvyšným množstvom stearátu horečnatého.
C. Príklad 7 Produkt: tableta dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu,
2,5 mg
[0150]
1. Nastaví sa tabletovacie zariadenie.
2. Zásobný granulát z príkladu 7 sa lisuje do tabliet.
Príklad 8 Príprava tablety dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu, 10 mg
Produkt: tableta dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu, 10 mg
A. Zloženie tablety
[0151]
Prísada
Dapagliflozín propylénglykolhydrát
(Alebo ekvivalentné množstvo dapagliflozínu)

Množstvo
12,30 mg

Mikrokryštalická celulóza

57,89 mg

Bezvodá laktóza
Krospovidón

25,00 mg
8,75 mg

Sodná soľ kroskarmelózy
Mastenec

3,75 mg
12,50 mg

Oxid kremičitý

2,88 mg

Stearan horečnatý

1,94 mg

[0152] Množstvo dapagliflozínu je teoreticky ekvivalentné 81,29 % dapagliflozín
propylénglykolhydrátu, pričom ktorýkoľvek z nich môže byť použitý. Skutočné množstvo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu bude závisieť od čistoty. Mikrokryštalická celulóza je
vyrovnávacia pomocná látka, ktorej množstvo sa môže líšiť v závislosti od skutočného
množstva použitého dapagliflozín propylénglykolhydrátu a stearátu horečnatého. Cieľové
množstvo stearátu horečnatého je 1,94 mg. Prijateľný rozsah je asi 1,55 až asi 2,33 mg.
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[0153] Zásobný granulát časti 8A a tablety z príkladu 8 boli pripravené v súlade s
nasledujúcimi postupmi.
B. Príprava zásobného granulátu
[0154]
1. Deagreguje sa dapagliflozín propylénglykolhydrát alebo dapagliflozín a stearát horečnatý
samostatne pomocou vhodného sita.
2. Vo vhodnom miešači sa zmieša mikrokryštalická celulóza, dapagliflozín propylénglykolhydrát alebo dapagliflozín, časť krospovidónu, časť sodnej soli kroskarmelózy, časť
oxidu kremičitého a bezvodej laktózy.
3. K zmesi z kroku 2 sa pridajú mastenec a intragranulárny stearát horečnatý a premiešajú sa
vo vhodnom miešači.
4. Kompaktuje sa prášková zmes z kroku 3.
5. Zníži sa kompaktnosť z kroku 4 za vzniku granúl.
6. Zmieša sa granulát z kroku 5 so zvyšnými množstvami krospovidónu, sodnej soli
kroskarmelózy a oxidu kremičitého.
7. Zmieša sa granulát z kroku 6 so zvyšným množstvom stearátu horečnatého.
C. Príklad 8 Produkt: tableta dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu,
10 mg
[0155]
1. Nastaví sa tabletovacie zariadenie.
2. Zásobný granulát z príkladu 8 sa lisuje do tabliet.
Príklad 9 - Príprava tablety dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu, 50 mg
Produkt: tableta dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu, 50 mg
A. Zloženie tablety
[0156]
Prísada
Dapagliflozín propylénglykolhydrát

Množstvo
61,66 mg
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Prísada
(Alebo ekvivalentné množstvo dapagliflozínu)
Mikrokryštalická celulóza

Množstvo

Bezvodá laktóza
Krospovidón

62,60 mg
21,91 mg

Sodná soľ kroskarmelózy

9,39 mg

Mastenec
Oxid kremičitý

31,30 mg
7,20 mg

Stearan horečnatý

4,85 mg

114,09 mg

[0157] Množstvo dapagliflozínu je teoreticky ekvivalentné 81,29 % dapagliflozín
propylénglykolhydrátu, pričom ktorýkoľvek z nich môže byť použitý. Skutočné množstvo
dapagliflozín propylénglykolhydrátu bude závisieť od čistoty. Mikrokryštalická celulóza je
vyrovnávacia pomocná látka, ktorej množstvo sa môže líšiť v závislosti od skutočného
množstva použitého dapagliflozín propylénglykolhydrátu a stearátu horečnatého. Cieľové
množstvo stearátu horečnatého je 4,85 mg. Prijateľný rozsah je asi 3,76 až asi 5,95 mg.
[0158] Zásobný granulát časti 9A a tablety z príkladu 9 boli pripravené v súlade s
nasledujúcimi postupmi.
B. Príprava zásobného granulátu
[0159]
1. Vo vhodnom miešači sa zmieša dapagliflozín propylénglykolhydrát alebo dapagliflozín, s
mikrokryštalickou celulózou, bezvodou laktózou, krospovidónom, sodnou soľou
kroskarmelózy, mastencom a oxidom kremičitým.
2. Zmes z kroku 1 sa nechá prejsť vhodným mlynom.
3. Určí sa výťažok z kroku 1 a vypočíta sa požadované množstvo stearátu horečnatého.
4. Zmieša sa zmes z kroku 2 vo vhodnom miešači.
5. Zmieša sa zmes z kroku 4 so stearátom horečnatým.
6. Suší sa granulát práškovej zmesi z kroku 5.
7. Upraví sa veľkosť granulátu z kroku 6.
8. Určí sa výťažok na základe kroku 7.
9. Zmieša sa granulát z kroku 8 so zvyšným množstvom krospovidónu, sodnej soli
kroskarmelózy a oxidu kremičitého.
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10. Zmieša sa granulát z kroku 9 so zvyšným množstvom stearátu horečnatého.
C. Príklad 9 Produkt: tableta dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu,
50 mg
[0160]
1. Nastaví sa tabletovacie zariadenie.
2. Zásobný granulát z príkladu 9 sa lisuje do tabliet.
Príklad 10 - Príprava tabliet dapagliflozínu /dapagliflozín propylénglykolhydrátu (10,
25 a 40 mg)
Produkt: tableta dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu (10 mg, 25 mg a
40 mg)
A. Granulačná kompozícia (% hmotn./hmotn.)
[0161]
Prísada
dapagliflozín propylénglykolhydrát (alebo
ekvivalentné množstvo dapagliflozínu)
Mikrokryštalická celulóza

Formulácia %
hmotn./hmotn.
9,84
63,91

Bezvodá laktóza
Krospovidón

20
4

Oxid kremičitý

1,5

Stearan horečnatý

0,75

B. Príprava zásobného granulátu:
[0162]
1. Zmieša sa dapagliflozín propylénglykolhydrát alebo dapagliflozín s mikrokryštalickou
celulózou.
2. Zmes z kroku 1 sa nechá prejsť vhodným mlynom.
3. Zmieša sa zmes z kroku 2 s mikrokryštalickou celulózou, bezvodou laktózou,
krospovidónom a oxidom kremičitým.
4. Zmieša sa zmes z kroku 3 so stearátom horečnatým.
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5. Usuší sa granulát práškovej zmesi z kroku 4.
6. Upraví sa veľkosť granulátu z kroku 5 pomocou vhodného sita (sít).
7. Určí sa výťažok na základe kroku 6.
8. Zmieša sa granulát z kroku 7 so zvyšným množstvom krospovidónu a oxidu kremičitého.
9. Zmieša sa granulát z kroku 8 so zvyšným množstvom stearátu horečnatého.
[0163] Tablety alebo kapsuly v rôznych silách (8 - 50 mg) sa môžu pripraviť za použitia
rôznych hmotností tohto granulátu pri použití tabletovacieho postupu, opísaného skôr.
[0164] Plnenie tabliet/kapsúl: Rovnako ako u iných prípravkov poskytnutých v tomto texte.
[0165] Poťah: Hydroxypropylmetylcelulóza, oxid titaničitý, polyetylénglykol a farbivo.
Alternatívny poťah: Polyvinylalkohol (PVA), oxid titaničitý, polyetylénglykol, mastenec a
farbivo.
Príklad 11 - Príprava tabliet dapagliflozínu/ dapagliflozín propylénglykolhydrátu (1, 2,5,
5, 10 mg)
Produkt: tablety dapagliflozínu/dapagliflozín propylénglykolhydrátu 1, 2,5, 5, 10 mg
A. Granulačná kompozícia
[0166]
Prísada

1 mg tableta 2,5 mg tableta

5 mg tableta

10 mg tableta

Hydrát propylénglykolu
dapagliflozínu (alebo ekvivalentné
množstvo dapagliflozínu)

1,23 mg

3,075 mg

6,15 mg

12,30 mg

Mikrokryštalická celulóza

50-90 mg

60-115 mg

60-115 mg

Laktóza

10-30 mg

12,5-38 mg

12,5-38 mg

120 až 230
mg
25-75 mg

Krospovidón
Oxid kremičitý

2-10 mg
0,5-4 mg

2,5 až 13 mg
0,6 až 5 mg

2,5 až 13 mg
0,6 až 5 mg

5-25 mg
1-10 mg

0,5 - 2,0 mg 0,6 až 2,5 mg

0,6 až 2,5 mg

1-5 mg

0-0,6 mg

0-1,25 mg

Stearan horečnatý
Antioxidačné a/alebo chelatačné
činidlo

0-0,5 mg

0-0,6 mg
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B. Príprava zásobného granulátu
[0167]
1. Zmieša sa dapagliflozín propylénglykolhydrát alebo dapagliflozín s mikrokryštalickou
celulózou.
2. Zmes z kroku 1 sa nechá prejsť vhodným mlynom.
3. Zmieša sa zmes z kroku 2 s mikrokryštalickou celulózou, bezvodou laktózou,
krospovidónom, oxidom kremičitým.
4. Zmieša sa zmes z kroku 3 so stearátom horečnatým.
5. Usuší sa granulát práškovej zmesi z kroku 4.
6. Upraví sa veľkosť granulátu z kroku 5 pomocou vhodného sita (sít).
7. Určí sa výťažok na základe kroku 6.
8. Zmieša sa granulát z kroku 7 so zvyšným množstvom krospovidónu a oxidu kremičitého.
9. Zmieša sa granulát z kroku 8 so zvyšným množstvom stearátu horečnatého.
[0168] Tablety alebo kapsuly v rôznych silách (1 - 20 mg) sa môžu pripraviť za použitia
rôznych hmotností tohto granulátu.
[0169] Plnenie tabliet/kapsúl: Rovnako ako u iných prípravkov poskytnutých v tomto texte.
[0170] Poťah: Polyvinylalkohol (PVA), oxid titaničitý, polyetylénglykol, mastenec, a farbivo.
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Patentové nároky
1. Farmaceutická formulácia s okamžitým uvoľňovaním vo forme zásobného granulátu na
plnenie do kapsúl alebo tvorbu tabliet alebo vo forme kapsuly alebo tablety obsahujúca
zásobný granulát, pričom zásobný granulát obsahuje:
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát všeobecného vzorca

b) jedno alebo viacero objemových činidiel;
c) jedno alebo viacero spojív;
d) jedno alebo viacero dezintegračných činidiel;
e) prípadne jedno alebo viacero klzných činidiel a/alebo antiadhezívnych činidiel; a
f) prípadne jedno alebo viacero lubrikačných činidiel.
2. Formulácia podľa nároku 1, kde
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát je prítomný v množstve v rozsahu od 0,1 do 70 %
hmotnostných zásobného granulátu alebo náplne tablety alebo kapsuly;
b) plnidlo je prítomné v množstve v rozsahu od 1 do 95 % hmotnostných zásobného
granulátu alebo náplne tablety alebo kapsuly;
c) spojivo je prítomné v množstve až 20 % hmotnostných zásobného granulátu alebo
náplne tablety alebo kapsuly;
d) dezintegračné činidlo je prítomné v množstve až do 20 % hmotnostných zásobného
granulátu alebo náplne tablety alebo kapsuly;
e) klzné činidlo a/alebo antiadhezívne činidlo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v
množstve v rozsahu od 0 do 20 % hmotnostných zásobného granulátu alebo náplne
tablety alebo kapsuly; a
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f) lubrikačné činidlo, pokiaľ je prítomné, je prítomné v množstve v rozsahu od 0 % do
5 % hmotnostných tablety zásobného granulátu alebo náplne tablety alebo kapsuly.
3. Prípravok podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že objemovým činidlom je
mikrokryštalická celulóza a/alebo monohydrát laktózy, spojivom je predželatínovaný
škrob, dezintegračné činidlo je sodná soľ škrobového glykolátu, krospovidón a/alebo
sodná soľ kroskarmelózy, klzné činidlo a/alebo antiadhézne činidlo je oxid kremičitý
a/alebo mastenec a lubrikačné činidlo je stearát horečnatý.
4. Formulácia podľa nároku 1 vo forme kapsuly naplnenej zásobným granulátom, pričom
kapsula obsahuje množstvo dapagliflozín propylénglykolhydrátu, ktoré je ekvivalentné
2,5 mg alebo 10 mg dapagliflozínu, pričom zásobný granulát obsahuje:
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát, pričom dapagliflozín propylénglykolhydrát je
prítomný v množstve 10,0 % hmotnostných náplne kapsuly;
b) mikrokryštalickú celulózu, pričom mikrokryštalická celulóza je prítomná v množstve
68,75 % hmotnostných náplne kapsuly;
c) predželatínovaný škrob, pričom predželatínovaný škrob je prítomný v množstve
15,0 % hmotnostných náplne kapsuly;
d) sodnú soľ glykolátu škrobu, pričom sodná soľ glykolátu škrobu je prítomná v
množstve 3,0 % hmotn. náplne kapsuly;
e) oxid kremičitý, pričom oxid kremičitý je prítomný v množstve 2,0 % hmotn. náplne
kapsuly; a
f) stearát horečnatý, pričom stearát horečnatý je prítomný v množstve 1,25 %
hmotnostných náplne kapsuly.
5. Formulácia podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že je vo forme kapsuly naplnenej
zásobným granulátom, pričom kapsula obsahuje množstvo dapagliflozín propylénglykolhydrátu, ktoré zodpovedá 100 mg dapagliflozínu, pričom zásobný granulát
obsahuje:
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát, pričom dapagliflozín propylénglykolhydrát je
prítomný v množstve 22,8 % hmotnostných náplne kapsuly;
b) mikrokryštalickú celulózu, pričom mikrokryštalická celulóza je prítomná v množstve
55,95 % hmotnostných náplne kapsuly;
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c) predželatínovaný škrob, pričom predželatínovaný škrob je prítomný v množstve 15 %
hmotnostných náplne kapsuly;
d) sodnú soľ glykolátu škrobu, pričom sodná soľ glykolátu škrobu je prítomná v
množstve 3,0 % hmotn. náplne kapsuly;
e) oxid kremičitý, pričom oxid kremičitý je prítomný v množstve 2,0 % hmotn. náplne
kapsuly; a
f) stearát horečnatý, pričom stearát horečnatý je prítomný v množstve 1,25 %
hmotnostných náplne kapsuly.
6. Formulácia podľa nároku 1 vo forme tablety obsahujúca:
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát v množstve 3,08 mg;
b) mikrokryštalickú celulózu, pričom mikrokryštalická celulóza je prítomná v množstve
67,11 mg;
c) bezvodú laktózu, pričom bezvodá laktóza je prítomna v množstve 25,00 mg;
d) krospovidón, pričom krospovidón je prítomný v množstve 8,75 mg; a sodnú soľ
kroskarmelózy, pričom sodná soľ kroskarmelózy je prítomná v množstve 3,75 mg;
e) mastenec, pričom mastenec je prítomný v množstve 12,5 mg; a oxid kremičitý, pričom
oxid kremičitý je prítomný v množstve 2,88 mg; a
f) stearát horečnatý, pričom stearát horečnatý je prítomný v množstve 1,94 mg.
7. Formulácia podľa nároku 1 vo forme tablety obsahujúca:
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát v množstve 12,30 mg;
b) mikrokryštalickú celulózu, pričom mikrokryštalická celulóza je prítomná v množstve
57,89 mg;
c) bezvodú laktózu, pričom bezvodá laktóza je prítomná v množstve 25,00 mg;
d) krospovidón, pričom krospovidón je prítomný v množstve 8,75 mg; a sodnú soľ
kroskarmelózy, pričom sodná soľ kroskarmelózy je prítomná v množstve 3,75 mg;
e) mastenec, pričom mastenec je prítomný v množstve 12,50 mg; a oxid kremičitý,
pričom oxid kremičitý je prítomný v množstve 2,88 mg; a
f) stearát horečnatý, pričom stearát horečnatý je prítomný v množstve 1,94 mg.
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8. Formulácia podľa nároku 1 vo forme tablety obsahujúca:
a) dapagliflozín propylénglykolhydrát, pričom dapagliflozín propylénglykolhydrát je
prítomný v množstve 61,66 mg;
b) mikrokryštalickú celulózu, pričom mikrokryštalická celulóza je prítomná v množstve
114,09 mg;
c) bezvodú laktózu, pričom bezvodá laktóza je prítomná v množstve 62,6 mg;
d) krospovidón, pričom krospovidón je prítomný v množstve 21,91 mg;
e) sodnú soľ kroskarmelózy, pričom sodná soľ kroskarmelózy je prítomná v množstve
9,39 mg;
f) mastenec, pričom mastenec je prítomný v množstve 31,3 mg;
g) oxid kremičitý, pričom oxid kremičitý je prítomný v množstve 7,2 mg; a
h) stearát horečnatý, pričom stearát horečnatý je prítomný v množstve 4,85 mg.
9. Formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, ďalej obsahujúca jedno alebo viacero
terapeutických činidiel vybraných zo skupiny pozostávajúcej z antidiabetických činidiel,
antihyperglykemických činidiel, hypolipidemických látok/látok znižujúcich lipidy;
činidiel proti obezite; antihypertenzív a látok potláčajúcich chuť do jedla.
10. Formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že ďalej obsahuje
saxagliptín.
11. Formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, ďalej obsahujúca metformín.
12. Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 11 na použitie pri liečbe
alebo oddialení progresie alebo nástupu diabetu 1. typu a 2. typu, zníženej tolerancie
glukózy,

rezistencie

na

inzulín,

nefropatie,

retinopatie,

neuropatie,

katarakty,

hyperglykémie, hyperinzulinémie, hypercholesterolémie, dyslipidémie, zvýšenej hladiny
voľných mastných kyselín alebo glycerolu v krvi, hyperlipidémie, hypertriglyceridémie,
obezity, hojenia rán, tkanivovej ischémie, aterosklerózy, hypertenzie alebo syndrómu X
(metabolického syndrómu).
13. Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-12 na použitie pri liečbe
alebo oddialení progresie alebo nástupu diabetu 2. typu.

