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Opis
[Oblasť vynálezu]
[0001] Predkladaný opis sa týka

perorálnej farmaceutickej kompozície obsahujúcej

α,α,α-trifluórtymidín (FTD) a 5-chlór-6-(2-iminopyrolidín-1-yl)metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidíndión-hydrochlorid (TPI).
[Doterajší stav techniky]
[0002] Kombinovaný liek obsahujúci α,α,α-trifluórtymidín (FTD) a 5-chlór-6-(2iminopyrolidín-1-yl)metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidín-dión-hydrochlorid (TPI) je protinádorové
činidlo, v ktorom je FTD, ktorý pôsobí na inhibíciu tvorby tymidylátu a pôsobí na
inhibíciu syntézy DNA inkorporáciou do DNA za účelom vyvinutia protinádorového
účinku, kombinované s TPI, ktorý pôsobí na inhibíciu tymidínfosforylázy, čím sa potláča
degradácia FTD in vivo a zvyšuje sa protinádorový účinok (patentová literatúra 1).
[0003] Protinádorové činidlo „TAS-102“, v ktorom sú

kombinované FTD a TPI v

molárnom pomere 1 : 0,5, sa teraz vyvíja ako formulácia s perorálnym podávaním
(nepatentová literatúra 1 a 2). Pokiaľ ide o formuláciu TAS-102 s perorálnym
podávaním, sú zatiaľ známe tablety, granule, kapsuly a podobne (patentová literatúra
1, 2 a 3). Kvalita, najmä stabilita pri skladovaní formulácie však nebola dostatočne
skúmaná.
[0004] Zdravotnícke zariadenia zatiaľ presadzujú jednodávkové balenia na balenie
rôznych liekov do jednotlivých jednodávkových foriem, aby sa predišlo náhodnému
požitiu a aby sa podporilo dodržiavanie medikácie, takže sú žiadúce stabilné a vysoko
kvalitné formulácie aj bez obalu odolného proti vlhkosti. Alternatívne, aj v prípade, že sa
použije obal odolný proti vlhkosti, musí byť navrhnutá farmaceutická formulácia, u ktorej
bude potlačené zhoršovanie kvality v dôsledku absorpcie vlhkosti po otvorení.
[Zoznam citácií]
[Patentová literatúra]
[0005]
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[Patentová literatúra 1]
Medzinárodná publikácia č. WO 96/30346 [Patentová literatúra 2]
Medzinárodná publikácia č. WO 2006/80327
[Patentová literatúra 3]
EP 1 230 925 A1
[Nepatentová literatúra]
[0006]
[Nepatentová literatúra 1]
International Journal of Oncology 25: 571–578, 2004 [Nepatentová literatúra 2]
Invest New Drugs 26(5): 445–54, október 2008.
[Podstata vynálezu]
[Technický problém]
[0007] Pôvodca predkladaného vynálezu pridal k vyššie uvedeným FTD a TPI rôzne
formulačné prísady a skúmal stabilitu výsledných kompozícii pri skladovaní v rôznych
podmienkach. Následne bolo preukázané, že množstvo látok príbuzných s FTD a TPI
bolo zvýšené pri skladovaní najmä za podmienok vysokej vlhkosti v závislosti na typoch
pridaných formulačných prísad.
[0008] V súlade s tým cieľom predkladaného vynálezu je poskytnutie perorálnej
farmaceutickej kompozície obsahujúcej FTD a TPI, ktorá sa môže podávať perorálne a
jej účinné zložky budú stabilné aj v podmienkach vysokej vlhkosti.
[Riešenie problému]
[0009] Pôvodca predkladaného vynálezu primiešal k FTD a TPI rôzne prísady a
vyhodnotil stabilitu pri skladovaní a zistil, že vzhľadom k tomu, že hmotnosť príbuzných
látok sa zvyšuje, keď sa kompozícia skladuje, v ktorej sa ako prísada používa soľ kovu,
stabilnú perorálnu farmaceutickú kompozíciu možno získať, pokiaľ neobsahuje soli
kovu, čím sa predkladaný vynález dokončí.
[0010] Predkladaný vynález sa preto týka predmetu nároku 1 až 13. Predkladaný
vynález najmä poskytuje perorálnu farmaceutickú kompozíciu, ktorou je nepotiahnutá
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tableta, obsahujúca FTD a TPI ako účinné zložky, obsahujúca cukrový alkohol alebo
disacharid ako pomocnú látku, jednu alebo viacero látok vybraných zo skupiny
pozostávajúcej z hydrogenovaných olejov a kyseliny stearovej ako lubrikanta a
neobsahujúca prísady obsahujúce soli kovov.
[0011] Predkladaný vynález tiež poskytuje perorálnu farmaceutickú formuláciu
obsahujúcu vyššie opísanú perorálnu farmaceutickú kompozíciu, ktorá je potiahnutá.
[Výhodné účinky podľa tohoto vynálezu]
[0012] Podľa predkladaného vynálezu môžu byť pacientom a zdravotníckym
pracovníkom poskytované vysoko kvalitné formulácie kvôli zaistenej stabilite formulácie
aj za podmienok vysokej teploty a/alebo vysokej vlhkosti.
[Opis uskutočnení]
[0013] Účinnými zložkami perorálnej farmaceutickej kompozície podľa tohto vynálezu
sú FTD a TPI. Molárny pomer FTD a TPI obsiahnutý v kompozícii je výhodne 1 : 0,5.
Okrem toho obsah FTD na dávkovú jednotku perorálnej farmaceutickej kompozície je
výhodne od 5 do 35 mg a výhodnejšie od 15 do 20 mg.
[0014] Hoci obsahy FTD a TPI, ktoré sú účinnými zložkami perorálnej farmaceutickej
kompozície podľa predkladaného vynálezu, závisia na formách formulácií a režimoch a
môžu byť vybrané bez zvláštneho obmedzenia a podľa potreby, množstvo každej
účinnej zložky vo farmaceutickej kompozícii je výhodne rádovo 1 až 40 % hmotn.
[0015] Perorálna farmaceutická kompozícia podľa predkladaného vynálezu sa
vyznačuje tým, že neobsahuje kovové soli, ktoré zvyšujú tvorbu príbuzných látok FTD a
TPI. Medzi príklady takýchto kovových solí patria soli alkalických kovov a soli kovov
alkalických zemín.
[0016] Medzi príklady solí alkalických kovov patria sodné soli, ako je benzoát sodný,
alginát

sodný,

askorbát

sodný,

aspartát

sodný,

hydrogenuhličitan

sodný,

hydrogensiričitan sodný, uhličitan sodný, sodná soľ karboxymetylškrobu, kazeín sodný,
sodná soľ karmelózy, chlorid sodný, citronan sodný, anhydrid citronanu sodného,
chlorofylín

sodno-meďnatý,

dehydrooctan

sodný,

dihydrogenfosforečnan

sodný,

erytorbát sodný, hydroxid sodný, laurylsulfát sodný, DL-malát sodný, disiričitan sodný,
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oleát sodný, polyfosforečnan sodný, salicylát sodný, fumarát monosodný, siričitan
sodný, DL-vínan sodný a L-vinan sodný, a draselné soli, ako je draselná soľ karmelózy,
uhličitan draselný, hydrogenvínan draselný, uhličitan draselný, chlorid draselný a sorbát
draselný. Medzi príklady kovov alkalických zemín patria vápenaté soli, ako je octan
vápenatý, uhličitan vápenatý, chlorid vápenatý, vápenatá soľ karmelózy, citronan
vápenatý, glukonát vápenatý, laktát vápenatý, monohydrogenfosforečnan vápenatý,
kremičitan vápenatý, stearan vápenatý a síran vápenatý, horečnaté soli, ako je
aluminometasilikát horečnatý, hlinitokremičitan horečnatý, uhličitan horečnatý, chlorid
horečnatý, hydroxid horečnatý, hydroxid horečnatohlinitý, oxid horečnatý, kremičitan
horečnatý, hlinitokremičitan horečnatý a stearan horečnatý. Medzi príklady tiež patria
prírodné produkty obsahujúce soli alkalických kovov a/alebo soli kovov alkalických
zemín, napríklad mastenec.
[0017] Z týchto solí kovov je z pohľadu stability účinných zložiek výhodné, aby neboli
obsiahnuté najmä soli kovov alkalických zemín, a ďalej je výhodnejšie, aby nebol
obsiahnutý mastenec, vápenatá soľ karmelózy a stearan horečnatý.
[0018] V perorálnej farmaceutickej kompozícii podľa predkladaného vynálezu
„neobsahuje prísady obsahujúce soľ kovu“ znamená, že prísady obsahujúce soľ kovu
nie sú vôbec obsiahnuté alebo malé množstvo prísad je obsiahnuté do tej miery, že
stabilita FTD a TPI nie je narušená. Špecifický obsah solí kovov je výhodnejší od 0 do
0,1 hmotnostných dielov, výhodnejšie od 0 do 0,05 hmotnostných dielov, ešte
výhodnejšie od 0 do 0,01 hmotnostných dielov a obzvlášť výhodne 0 hmotnostných
dielov, vztiahnuté na 1 hmotnostný diel FTD.
[0019] Perorálna farmaceutická kompozícia podľa predkladaného vynálezu, ktorá
neobsahuje prísady obsahujúce soľ kovu a obsahuje ako pomocnú látku špecifický
cukrový alkohol alebo disacharid, plní dostatočné funkcie ako perorálna farmaceutická
kompozícia, pričom potlačuje zvyšovanie tvorby príbuzných látok FTD a TPI aj pri
skladovaní za podmienok vysokej vlhkosti.
[0020] Cukrové alkoholy alebo disacharidy, ktoré môžu byť v predkladanom vynáleze
použité, sú výhodne laktóza (vrátane anhydridu a hydrátu), sacharóza, manitol alebo
erytritol, výhodnejšie laktóza, sacharóza alebo manitol, a obzvlášť výhodne laktóza
alebo manitol. Je treba poznamenať, že tieto cukry sa môžu použiť jednotlivo alebo v
kombinácii dvoch alebo viacerých.
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[0021] Obsah cukrového alkoholu alebo disacharidu v perorálnej farmaceutickej
kompozícii podľa predkladaného vynálezu je, z hľadiska stability FTD a TPI a funkcie
ako pomocnej látky, výhodne 3,6 hmotnostných dielov alebo viac, výhodnejšie od 3,6 až
50 hmotnostných dielov, ešte výhodnejšie od 3,7 do 25 hmotnostných dielov, a ešte
výhodnejšie od 3,7 do 10 hmotnostných dielov, vztiahnuté na 1 hmotnostný diel FTD.
[0022] Podiel cukrového alkoholu alebo disacharidu v perorálnej farmaceutickej
kompozícii podľa predkladaného vynálezu je, z hľadiska stability účinných zložiek,
výhodne od 50 do 100 % hmotnostných, výhodnejšie v rozmedzí 70 až 100 %
hmotnostných, a obzvlášť výhodne od 70 do 98 % hmotnostných, vztiahnuté na celkové
množstvo prísad.
[0023] Alternatívne môžu byť do farmaceutickej kompozície s perorálnym podávaním
podľa predkladaného vynálezu pridané iné pomocné látky ako cukrový alkohol a
disacharidy. Z hľadiska stability účinných zložiek je podiel cukrového alkoholu alebo
disacharidu výhodne 50 % hmotnostných alebo viac, výhodnejšie 70 % hmotnostných
alebo viac, výhodnejšie 90 % hmotnostných alebo viac a obzvlášť výhodne 100 %
hmotnostných v celkových pomocných látkach.
[0024] Okrem vyššie opísaných pomocných látok možno do perorálnej farmaceutickej
kompozície podľa predkladaného vynálezu pridať tiež dezintegračné činidlá, aby sa
zaistila dobrá dezintegrácia pri perorálnom podaní. Medzi príklady dezintegračného
činidla patrí nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza, kukuričný škrob, čiastočne
predželatínovaný škrob, karmelóza, krospovidón a kryštalická celulóza. Z hľadiska
stability FTD a TPI je výhodná nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza, kukuričný
škrob, čiastočne predželatínovaný škrob alebo karmelóza a obzvlášť výhodná je nízko
substituovaná hydroxypropylcelulóza, kukuričný škrob alebo čiastočne predželatínovaný
škrob. Môžu sa použiť samostatne alebo v kombinácii dvoch alebo viacerých. Obsah
dezintegračného činidla je z hľadiska kombinácie jednotnosti obsahu liečiva v perorálnej
farmaceutickej kompozícii podľa predkladaného vynálezu a dezintegrácie tabliet
výhodne od 2 do 16 % hmotnostných, výhodnejšie od 3 do 13 % hmotnostných, ešte
výhodnejšie od 3 do 10 % hmotnostných, a obzvlášť výhodne od 3 do 7 %
hmotnostných v celkovom množstve perorálnej farmaceutickej kompozície.
[0025] Perorálna farmaceutická kompozícia podľa predkladaného vynálezu môže ďalej
obsahovať rôzne bežne používané prísady, pokiaľ nezabránia účinkom predkladaného
vynálezu. Medzi príklady prísad patria, ale nie sú obmedzené na, pokiaľ je prísada
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prísadou všeobecne používanou, pomocné látky iné ako vyššie uvedený cukor, spojivo,
lubrikanty, farbivá, aromatické prísady a látky maskujúce chuť (s výnimkou kovovej
soli).
[0026]

Medzi

príklady

spojiva

patrí

hydroxypropylcelulóza,

hypromelóza

a

polyvinylalkohol. Medzi príklady lubrikantu patria hydrogenované oleje, kyselina
stearová a estery sacharózy s mastnými kyselinami. Výhodné sú hydrogenované oleje
alebo kyselina stearová a výhodnejšia je kyselina stearová. Medzi príklady farbiva patria
potravinárska žlť č. 5, potravinárska modrá č. 2, potravinárske pigmentové farby, oxid
železitý, žltý oxid železitý a oxid titaničitý. Medzi príklady aromatickej prísady patria
rôzne pomarančové a citrónové arómy. Medzi príklady látok maskujúcich chuť patrí 1mentol, gáfor a mäta. Môžu byť použité jednotlivo alebo v kombinácii dvoch alebo
viacerých.
[0027] Obsah spojiva je v tomto dokumentu výhodne od 0,001 do 5 % hmotnostných a
výhodnejšie od 0,01 do 3 % hmotnostných v celkovej kompozícii. Obsah lubrikantu je
výhodne od 0,001 do 3 % hmotnostných a výhodnejšie od 0,01 do 2 % hmotnostných v
celkovej kompozícii.
[0028] Perorálna farmaceutická kompozícia podľa predkladaného vynálezu je
nepotiahnutá tableta.
[0029] Hoci perorálna farmaceutická kompozícia podľa predkladaného vynálezu môže
byť použitá ako farmaceutická formulácia tak, ako je, formulácia môže byť na svojom
povrchu ďalej potiahnutá za vzniku perorálnej farmaceutickej formulácie, ktorá je
stabilná a ktorú možno ľahko prehltnúť. Povlak v tomto dokumente zahrnuje filmový
povlak a cukrový povlak. Medzi príklady základu povlaku patria hypromelóza,
etylcelulóza,

hydroxypropylcelulóza,

polyvinylalkohol

a

sacharóza.

Je

treba

poznamenať, že v prípade poťahovania perorálnej farmaceutickej kompozície
obsahujúcej stabilný FTD a TPI môže poťahová vrstva obsahovať povlaky zahrnujúce
soli kovov, zmäkčovadlá, farbivá, aromatické prísady, látky maskujúce chuť a lubrikanty,
pokiaľ stabilita FTD a TPI nie je podstatne ovplyvnená. Medzi príklady zmäkčovadla
patrí polyetylénglykol. Medzi príklady farbiva patria potravinárske dechtové farbivá,
potravinárske dechtové farebné pigmenty, oxid železitý, žltý oxid železitý a oxid
titaničitý. Medzi príklady aromatickej prísady patria rôzne pomarančové a citrónové
arómy. Medzi príklady látok maskujúcich chuť patrí 1-mentol, gáfor a mäta, ktoré môžu
byť použité jednotlivo alebo v kombinácii dvoch či viacerých. Okrem toho možno po
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potiahnutí na povrch pridať lubrikant obsahujúci soli kovu, ako je stearan horečnatý,
mastenec a ľahká bezvodá kyselina kremičitá. Celkové množstvo poťahovej vrstvy je v
tomto dokumente výhodne od 1 do 5 % hmotnostných a výhodnejšie od 2 do 4 %
hmotnostných v celkovej formulácii.
[0030] Perorálnou farmaceutickou formuláciou podľa predkladaného opisu sú tablety.
Medzi príklady tabliet patria žuvacie tablety, pastilky, kvapky a kompozície, ktoré sa
rýchle rozpúšťajú alebo rozpadajú v ústnej dutine a môžu byť prehltnuté aj bez vody a
tiež

zahŕňajú

šumivé

tablety,

ktoré

sa

rozpustia

v čase

použitia.

[0031] Perorálna farmaceutická kompozícia a farmaceutická formulácia podľa
predkladaného vynálezu môžu byť vyrobené v súlade so známym spôsobom na
prípravu perorálne podávaných formulácií. Medzi príklady spôsobu granulácie patria
spôsoby granulácie vo fluidnej vrstve, spôsoby granulácie miešaním, spôsoby
granulácie vo fluidnej vrstve s rotáciou, spôsoby granulácie s vytlačovaním, spôsoby
granulácie s rozprašovaním a spôsoby granulácie drvením, ktoré možno použiť na
výrobu nepotiahnutých tabliet. Z hľadiska princípu granulácie sa spôsoby granulácie do
značnej miery tiež rozdeľujú na spôsob granulácie za sucha a spôsob granulácie za
mokra. Z hľadiska stability FTD a TPI je výhodný spôsob granulácie za sucha.
[0032] V súlade s predkladaným vynálezom nepridanie prísad, vrátane soli kovu, môže
podstatne potlačiť zvyšovanie tvorby príbuzných látok FTD a TPI, ktoré sa potenciálne
vytvárajú pri výrobe perorálnych farmaceutických kompozícií a farmaceutických
formulácií obsahujúcich FTD a TPI ako účinné zložky. Zodpovedajúce príbuzné látky v
tomto dokumente znamenajú zložky iné ako FTD, TPI a prísady a týkajú sa hlavne
štruktúrne príbuzných zlúčenín zodpovedajúcim obom účinným zložkám. Konkrétne
príbuznými látkami sú látky iné ako FTD, TPI a prísady, ktoré sú detegované pri meraní
podľa kvapalinovej chromatografie opísanej v japonskom dokumente Pharmacopoeia,
General Tests, Physical tests (Liekopis, všeobecné testy, fyzikálne testy) po skladovaní
perorálnej farmaceutickej kompozície a farmaceutickej formulácie za určitých
konštantných podmienok.
[0033] Aspekty a výhodné uskutočnenia predkladaného vynálezu sú uvedené nižšie.
[0034]
[1] Nepotiahnutá tableta obsahujúca α,α,α-trifluórtymidín (FTD) a 5-chlór-6-(2iminopyrolidín-1-yl)-metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidín-dión-hydrochlorid

(TPI)

ako

účinné

zložky, obsahujúca cukrový alkohol alebo disacharid ako pomocnú látku, jednu alebo
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viacero látok vybraných zo skupiny pozostávajúcej z hydrogenovaných olejov a kyseliny
stearovej ako lubrikant a neobsahujúca prísady obsahujúce soľ kovu.
[2] Nepotiahnutá tableta podľa [1], pričom soľ kovu je vybraná zo solí alkalických kovov
a solí kovov alkalických zemín.
[3] Nepotiahnutá tabletová kompozícia podľa [1] alebo [2], pričom soľ kovu je vybraná
zo sodných solí, draselných solí, vápenatých solí a horečnatých solí.
[4] Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z [1] až [3], pričom obsah soli kovu je od 0
do 0,1 hmotnostných dielov, výhodnejšie od 0 do 0,05 hmotnostných dielov,
výhodnejšie od 0 do 0,01 hmotnostných dielov a ešte výhodnejšie 0 hmotnostných
dielov, vztiahnuté na 1 hmotnostný diel FTD.
[5] Nepotiahnutá tableta podľa [1], pričom cukrový alkohol alebo disacharid obsiahnutý
ako pomocná látka je jeden alebo viacero látok vybraných z laktózy, sacharózy,
erytritolu a manitolu a výhodne jeden alebo viacero látok vybraných z laktózy,
sacharózy a manitolu.
[6] Nepotiahnutá tableta podľa [1], pričom obsah cukrového alkoholu alebo disacharidu
je 3,6 hmotnostných dielov alebo viac, výhodnejšie 3,6 až 50 hmotnostných dielov,
výhodnejšie 3,7 až 25 hmotnostných dielov a ešte výhodnejšie 3,7 až 10 hmotnostných
dielov, vztiahnuté na 1 hmotnostný diel FTD.
[7] Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z [1] až [6], ktorá ďalej ako dezintegračné
činidlo

obsahuje

jednu

alebo

dve

látky

vybrané

z

nízko

substituovanej

hydroxypropylcelulózy, karmelózy, kukuričného škrobu, čiastočne predželatínovaného
škrobu a krospovidonu, výhodne jednu alebo viac látok vybraných z nízko
substituovanej hydroxypropylcelulózy, karmelózy, kukuričného škrobu a čiastočne
predželatínovaného škrobu, a výhodnejšie jednu alebo viac látok vybraných z nízko
substituovanej

hydroxypropylcelulózy,

kukuričného

škrobu

a

čiastočne

predželatínovaného škrobu.
[8] Nepotiahnutá tableta podľa [7], pričom obsah dezintegračného činidla je od 2 do
16 % hmotnostných, výhodne od 3 do 13 % hmotnostných, výhodnejšie od 3 do 10 %
hmotnostných, a obzvlášť výhodne od 3 do 7 % hmotnostných v celkovom množstve
kompozície.
[9] Nepotiahnutá tableta podľa [1], pričom obsah lubrikantu je od 0,001 do 3 %
hmotnostných a výhodne od 0,01 do 2 % hmotnostných v celkovej kompozícii.
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[10] Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z [1] až [9], ktorá obsahuje FTD a TPI v
molárnom pomere 1 : 0,5.
[11] Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z [1] až [10], pričom perorálna
farmaceutická kompozícia obsahuje ako účinné zložky FTD a TPI v molárnom pomere
1 : 0,5; ako pomocnú látku obsahuje jednu alebo viac látok vybraných z laktózy,
sacharózy alebo manitolu (výhodne laktózu); ako dezintegračné činidlo obsahuje jednu
alebo viac látok vybraných z nízko substituovanej hydroxypropylcelulózy, kukuričného
škrobu, čiastočne predželatínovaného škrobu a karmelózy (výhodne jednu alebo dve
látky vybrané z kukuričného škrobu a čiastočne predželatínovaného škrobu); a ako
lubrikant jednu alebo dve látky z hydrogenovaných olejov a kyseliny stearovej (výhodne
kyselinu stearovú).
[12] Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z [1] až [11], pričom tableta je
potiahnutá.
[Príklady]
[0035] Predkladaný vynález je podrobnejšie opísaný nižšie v tomto dokumente s
odkazom na príklady, porovnávacie príklady a skúšobné príklady.
Príklad 1
[0036] Po zmiešaní 1 g FTD, 0,471 g TPI, 3,779 g hydrátu laktózy, 0,75 g karmelózy
„NS-300“ (výrobca GOTOKU CHEMICAL COMPANY LTD.) a 0,15 g kyseliny stearovej
v trecej miske sa odvážilo 123 mg, ktoré sa tlakovo lisovali silou 1 tony pomocou
lisovníka s ϕ = 7 mm a R = 10 mm a hydraulického lisu (výrobca RIKEN SEIKI CO.,
LTD), čím sa získali tablety (pozri tabuľka 1).
Príklad 2
[0037] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa
nepridala karmelóza. Hmotnosť tablety sa však upravila na 108 mg, aby sa dosiahla
hmotnosť zodpovedajúca 20 mg FTD (pozri tabuľka 1).
Príklad 3
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[0038] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 1 s tým rozdielom, že
namiesto karmelózy sa použil kukuričný škrob „kukuričný škrob W“ (výrobca NIHON
SHOKUHIN KAKO CO., LTD.) (pozri tabuľka 1).
Príklad 4
[0039] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 1 s tým rozdielom, že
namiesto karmelózy sa použil čiastočne predželatínovaný škrob „PCS (PC-10)“
(výrobca Asahi Kasei Chemicals Corporation) (pozri tabuľka 1).
Porovnávací príklad 1
[0040] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 1 s tým rozdielom, že
namiesto karmelózy sa použila vápenatá soľ karmelózy „E.C.G-505“ (výrobca GOTOKU
CHEMICAL COMPANY LTD.) (pozri tabuľka 1).
Porovnávací príklad 2
[0041] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 1 s tým rozdielom, že
namiesto karmelózy sa použila sodná soľ kroskarmelózy „Ac-Di-Sol“ (výrobca Asahi
Kasei Corporation) (pozri tabuľka 1).
Príklad skúšky 1
[0042] Tablety získané v príkladoch 1 až 4 a v porovnávacích príkladoch 1 a 2 boli
skladované pri teplote 40 °C a relatívnej vlhkosti 75 % počas štyroch týždňov. Na
porovnanie sa tiež pripravili tablety skladované pri teplote 5 °C (vo vzduchotesnom
obale).
[0043]

Hmotnosť

vytvorených

príbuzných

látok

sa

merala

kvapalinovou

chromatografiou opísanou v japonskom dokumente Pharmacopoeia, General Tests,
Physical tests (Liekopis, všeobecné testy, fyzikálne testy). Výsledky sú

uvedené v

tabuľke 1. Je treba poznamenať, že piky iné než piky FTD, TPI a prísad sa označujú
ako piky príbuzných látok a že celková hmotnosť príbuzných látok označuje súčet
hmotnosti príbuzných látok vypočítaný na základe plochy účinných zložiek z plochy piku
príbuzných látok.
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[Tabuľka 1]
Jednotka: hmotnostné
diely
Príklad

Porovnávací
príklad

1

2

3

4

1

2

FTD

20

20

20

20

20

20

TPI

9,42

9,42

9,42

9,42

9,42

9,42

Hydrát laktózy

75,58

75,58

75,58

75,58

75,58

75,58

Karmelóza

15

–

–

–

–

–

Kukuričný škrob

–

–

15

–

–

–

Čiastočne predželatínovaný škrob

–

–

–

15

–

–

Vápenatá soľ karmelózy

–

–

–

–

15

–

Vápenatá soľ kroskarmelózy

–

–

–

–

–

15

Kyselina stearová

3

3

3

3

3

3

0,286

0,669

0,688

1,194

2,529

0,246

0,232

0,283

0,227

0,273

Skladované pri 0,404
Celková
hmotnosť
príbuzných látok

teplote 40 °C
a relatívnej
vlhkosti 75 %

(%)
Skladované pri 0,226
teplote 5 °C
[0044] Ako je zrejmé z výsledkov v tabuľke 1, príklady 1 až 4, ktoré neobsahujú žiadne
prísady obsahujúce soli kovu, mali nižšie zvýšenie celkovej hmotnosti príbuzných látok
v porovnaní s tabletami skladovanými na chladnom mieste pri teplote 5 °C, a to aj po
skladovaní v podmienkach vysokej vlhkosti pri teplote 40 °C a relatívnej vlhkosti 75 %.
Naproti tomu v porovnávacích príkladoch bolo v porovnaní s tabletami uskladnenými na
chladnom mieste pozorované zreteľné zvýšenie celkových príbuzných látok. Z vyššie
uvedeného možno tvrdiť, že vo formuláciách obsahujúcich FTD a TPI môžu formulácie
obsahujúce soli kovu ako prísady vyvolať zvýšenie príbuzných látok.
Príklad 5
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[0045] V granulátore s miešaním a zmiešavaním (názov zariadenia „Vertical Granulator
VG-05“, výrobca Powrex Corporation) náplň tvorilo 30 g FTD 14,13 g TPI, 270,87 g
hydrátu laktózy a 45 g karmelózy, k nim sa pridala purifikovaná zmes voda/etanol
(1 : 1), čím sa uskutočnila granulácia. Granulovaný produkt sa vysušil použitím sušičky
s fluidným lôžkom (názov zariadenia „FLOW-COATER MINI“, výrobca Freund
Corporation) a následne sa preosial cez sito s otvormi 600 mm, čím sa získal produkt
danej veľkosti.
[0046] Po zmiešaní v plastovom vrecku 2,4 g tohto produktu danej veľkosti a 0,6 g
kyseliny stearovej (výrobca NOF CORPORATION) ako lubrikantu, sa odvážilo 150 mg,
ktoré sa tlakovo lisovali silou 1 tony pomocou lisovníka s ϕ = 7 mm a R = 10 mm a
hydraulického lisu, čím sa získali tablety.
Príklad 6
[0047] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 5 s tým rozdielom, že sa
nepridala kyselina stearová. Hmotnosť tablety v tomto prípade sa upravila na 120 mg,
aby sa dosiahla hmotnosť zodpovedajúca 10 mg FTD.
Príklad 7
[0048] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 5 s tým rozdielom, že
namiesto kyseliny stearovej sa použil hydrogenovaný ricínový olej „Lubriwax101“(výrobca Freund Corporation).
Porovnávací príklad 3
[0049] Tablety sa získali rovnakým spôsobom ako v príklade 5 s tým rozdielom, že
namiesto kyseliny stearovej sa použil stearan horečnatý (výrobca TAIHEI CHEMICAL
INDUSTRIAL CO., LTD.).
Príklad skúšky 2
[0050] Podľa spôsobu opísaného v príklade skúšky 1 tablety získané v príkladoch 5 až
7 a v porovnávacom príklade 3 sa skladovali pri teplote 60 °C a relatívnej vlhkosti 80 %
počas ôsmich dní. Hmotnosť vytvorených príbuzných látok sa merala kvapalinovou
chromatografiou opísanou v japonskom dokumente Pharmacopoeia, General Tests,
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Physical tests (Liekopis, všeobecné testy, fyzikálne testy). Výsledky sú

uvedené v

tabuľke 2.
[Tabuľka 2]
Jednotka: hmotnostné
diely
Príklad

Porovnávací
príklad

5

6

7

3

FTD

10

10

10

10

TPI

4,71

4,71

4,71

4,71

Hydrát laktózy

90,29

90,29

90,29

90,29

Karmelóza

15

15

15

15

Kyselina stearová

30

–

–

–

Hydrogenovaný ricínový olej

–

–

30

–

Stearan horečnatý

–

–

–

30

6,4

6,4

6,3

38,1

Celková hmotnosť príbuzných látok (%)
Skladované pri teplote 60 °C a relatívnej
vlhkosti 80 %

[0051] Ako je zrejmé z výsledkov v tabuľke 2, tiež v prípade, keď sa pridal lubrikant,
vykázali príklady 5 a 7, ktoré neobsahujú lubrikanty obsahujúce soli kovu, nízke
zvýšenie celkovej hmotnosti príbuzných látok, aj keď sú skladované za veľmi tvrdých
podmienok vysokej teploty a vysokej vlhkosti 60 °C/80 % relatívnej vlhkosti, ako príklad
6, ktorý neobsahuje žiadny lubrikant. Naproti tomu v porovnávacom príklade 3 sa
pozorovalo značné zvýšenie celkových príbuzných látok.
0052] Z výsledkov vyššie opísaných sa zistilo, že formulácie obsahujúce FTD a TPI,
ktoré majú vysokú stabilitu aj za veľmi tvrdých podmienok vysokej teploty a/alebo
vysokej vlhkosti, možno získať tým, že sa nepridajú prísady obsahujúce soli kovu.
Príklad 8
[0053] V plastovom vrecku sa zmiešalo 400 g FTD, 188,4 g TPI, 1 511,6 g hydrátu
laktózy, 300 g karmelózy a 40 g kyseliny stearovej. Tato zmes sa tabletovala na
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rotačnom tabletovacom stroji do tablety o priemere 15 mm a hmotnosti 800 mg. Potom
sa tablety rozdrvili drviacim zariadením a získal sa granulovaný produkt. Ku 122 dielom
tohoto granulovaného produktu sa ďalej pridal 1 diel kyseliny stearovej a zmiešalo sa
v plastovom vrecku. Na rotačnom tabletovacom stroji sa získali nepotiahnuté tablety o
priemere 7 mm a hmotnosti 123 mg (pozri tabuľka 3).
Príklad 9 (referenčný)
[0054] V trecej miske sa zmiešalo 1 g zmesi 1 dielu FTD a 0,471 dielov TPI, 6 g hydrátu
laktózy a 1 g karmelózy. Z tejto zmesi sa pomocou hydraulického lisu získali
nepotiahnuté tablety o hmotnosti 235,36 mg (pozri tabuľka 3).
Príklad 10
[0055] V plastovom vrecku sa zmiešalo 1 200 g FTD, 565,2 g TPI, 7 258,8 g hydrátu
laktózy, 480 g čiastočne predželatínovaného škrobu a 96 g kyseliny stearovej. Z tejto
zmesi sa pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali nepotiahnuté tablety o
priemere 7 mm a hmotnosti 120 mg (pozri tabuľka 3).
Príklad 11
[0056] Podľa spôsobu opísaného v príklade 10 sa v plastovom vrecku zmiešalo 100 g
FTD, 47,1 g TPI, 371,9 g hydrátu laktózy, 100 g čiastočne predželatínovaného škrobu a
6 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali
nepotiahnuté tablety o priemere 7 mm a hmotnosti 125 mg (pozri tabuľka 4).
Príklad 12
[0057] Podľa spôsobu opísaného v príklade 10 sa v plastovom vrecku zmiešalo 100 g
FTD, 47,1 g TPI, 371,9 g hydrátu laktózy, 25 g čiastočne predželatínovaného škrobu a
6 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali
nepotiahnuté tablety o priemere 7 mm a hmotnosti 110 mg (pozri tabuľka 4).
Príklad 13
[0058] Podľa spôsobu opísaného v príklade 10 sa v plastovom vrecku zmiešalo 100 g
FTD, 47,1 g TPI, 371,9 g hydrátu laktózy, 50 g čiastočne predželatínovaného škrobu a
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6 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali
nepotiahnuté tablety o priemere 7 mm a hmotnosti 115 mg (pozri tabuľka 4).
Príklad 14
[0059] Podľa spôsobu opísaného v príklade 10 sa v plastovom vrecku zmiešalo 100 g
FTD, 47,1 g TPI, 521,9 g hydrátu laktózy, 75 g čiastočne predželatínovaného škrobu a
6 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali
nepotiahnuté tablety o priemere 7 mm a hmotnosti 150 mg (pozri tabuľka 4).
Príklad 15
[0060] Podľa spôsobu opísaného v príklade 10 sa v plastovom vrecku zmiešalo 100 g
FTD, 47,1 g TPI, 671,9 g hydrátu laktózy, 75 g čiastočne predželatínovaného škrobu a
6 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali
nepotiahnuté tablety o priemere 7 mm a hmotnosti 150 mg (pozri tabuľka 4).
[Tabuľka 3]
Jednotka: hmotnostné diely
Príklad
8

9

10

FTD

1

1

1

TPI

0,47

0,47

0,47

Hydrát laktózy

3,78

8,83

6,05

Karmelóza

0,75

1,47

–

Čiastočne

–

0,4

predželatínovaný
škrob

[Tabuľka 4]

Kyselina stearová

0,15

–

Celkom

6,15 11,77

0,08
8

16
Jednotka: hmotnostné
diely
Príklad
FTD

11

12

13

14

15

1

1

1

1

1

TPI

0,471 0,471 0,471 0,471 0,471

Hydrát laktózy

3,719 3,719 3,719 5,219 6,719

Čiastočne

1

0,25

0,5

0,75

0,75

Kyselina stearová

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Celkom

6,25

5,5

5,75

7,5

9

predželatínovaný
škrob

Príklad 16
[0061] Podľa spôsobu opísaného v príklade 10 sa v plastovom vrecku zmiešalo 50 g
FTD, 23,55 g TPI, 226,45 g hydrátu laktózy a 3 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa
pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali nepotiahnuté tablety o hmotnosti 121,2
mg (pozri tabuľka 5).
Príklad 17
[0062] Podľa spôsobu opísaného v príklade 10 sa v plastovom vrecku zmiešalo 50 g
FTD, 23,55 g TPI, 211,45 g hydrátu laktózy, 15 g dezintegračného činidla (ktorákoľvek
látka z kukuričného škrobu, čiastočne predželatínovaného škrobu alebo nízko
substituovanej hydroxypropylcelulózy) a 3 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa
pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali nepotiahnuté tablety o hmotnosti 121,2
mg (pozri tabuľka 5).
Príklad 18
[0063] Podľa spôsobu opísaného v príklade 17 sa v plastovom vrecku zmiešalo 50 g
FTD, 23,55 g TPI, 196,45 g hydrátu laktózy, 30 g dezintegračného činidla (ktorákoľvek
látka z kukuričného škrobu, čiastočne predželatínovaného škrobu alebo nízko
substituovanej hydroxypropylcelulózy) a 3 g kyseliny stearovej. Z tejto zmesi sa
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pomocou rotačného tabletovacieho stroja získali nepotiahnuté tablety o hmotnosti 121,2
mg (pozri tabuľka 5).
Príklad skúšky 3
[0064] Podľa spôsobu opísaného v príklade skúšky 1 sa tablety získané v príkladoch
16, 17 a 18 skladovali pri teplote 40 °C a relatívnej vlhkosti 75 % v otvorených
podmienkach počas dvoch týždňov a potom sa zmerala celková hmotnosť príbuzných
látok (pozri tabuľka 5).
[0065] Výsledkom bolo, že v žiadnej z tabliet sa nepozorovali zreteľné zvýšenia
príbuzných látok.
[Tabuľka 5]
Jednotka: hmotnostné diely
Príklad
16
FTD

1

TPI

0,471

Hydrát laktózy

4,529

17
1

18
1

1

1

1

1

0,471 0,471

0,471

0,471

0,471

0,471

4,229 4,229

4,229

3,929

3,929

3,929

Kukuričný škrob

–

0,3

–

–

0,6

–

–

Čiastočne

–

–

0,3

–

–

0,6

–

–

–

–

0,3

–

–

0,6

Kyselina stearová

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Celkom

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06

Celková hmotnosť

0,188

0,2

0,266

0,332

0,282

0,334

0,391

predželatínovaný
škrob
Nízko substituovaná
hydroxypropylcelulóza

príbuzných látok (%)
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Nepotiahnutá tableta obsahujúca α,α,α-trifluórtymidín a 5-chlór-6-(2-iminopyrolidín-1yl)-metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidín-dión-hydrochlorid ako účinné zložky; obsahujúca
cukrový alkohol alebo disacharid ako pomocnú látku, jednu alebo viac látok
vybraných zo skupiny pozostávajúcej z hydrogenovaných olejov a kyseliny stearovej
ako lubrikant a neobsahujúca prísadu obsahujúcu soľ kovu.
2. Nepotiahnutá tableta podľa nároku 1, pričom soľ kovu je vybraná zo solí alkalických
kovov a solí kovov alkalických zemín.
3. Nepotiahnutá tableta podľa nároku 1 alebo 2, pričom soľ kovu je vybraná zo sodných
solí, draselných solí, vápenatých solí a horečnatých solí.
4. Nepotiahnutá tableta podľa nároku 1, pričom cukrový alkohol alebo disacharid
obsiahnutý ako pomocná látka je jedna alebo viac látok vybraných z laktózy,
sacharózy, erytritolu a manitolu.
5. Nepotiahnutá tableta podľa nároku 4, pričom obsah cukrového alkoholu alebo
disacharidu je 3,6 hmotnostných dielov alebo viac, vztiahnuté na 1 hmotnostný diel
α,α,α-trifluórtymidínu.
6. Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, ktorá ďalej ako
dezintegračné činidlo obsahuje jednu alebo viac látok vybraných z nízko
substituovanej

hydroxypropylcelulózy,

kukuričného

škrobu,

čiastočne

predželatínovaného škrobu, karmelózy a krospovidónu.
7. Nepotiahnutá tableta podľa nároku 6, pričom obsah dezintegračného činidla je od 2
do 16 % hmotnostných v celkovom množstve kompozície.
8. Nepotiahnutá tableta podľa nároku 1, pričom obsah lubrikantu je od 0,001 do 3 %
hmotnostných v celkovej kompozícii.
9. Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, ktorá obsahuje α,α,αtrifluórtymidín

a

5-chlór-6-(2-iminopyrolidín-1-yl)metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidín-dión-

hydrochlorid v molárnom pomere 1 : 0,5.
10. Nepotiahnutá tableta podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, pričom nepotiahnutá
tableta obsahuje ako účinné zložky α,α,α-trifluórtymidín a 5-chlór-6-(2-iminopyrolidín1-yl)metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidín-dión-hydrochlorid v molárnom pomere 1 : 0,5; ako
pomocnú látku obsahuje jednu alebo viac látok vybraných z laktózy, sacharózy alebo
manitolu; a ako dezintegračné činidlo jednu alebo viac látok vybraných z nízko
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substituovanej

hydroxypropylcelulózy,

kukuričného

škrobu,

čiastočne

predželatínovaného škrobu a karmelózy.
11. Perorálna

farmaceutická

formulácia

obsahujúca

nepotiahnutú

tabletu

podľa

ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, pričom tableta je potiahnutá.
12. Potiahnutá tableta podľa nároku 11, pričom tableta na povrchu obsahuje stearan
horečnatý.
13. Spôsob stabilizácie nepotiahnutej tablety obsahujúci α,α,α-trifluórtymidín a 5-chlór-6(2-iminopyrolidín-1-yl)-metyl-2,4(1H,3H)-pyrimidín-dión-hydrochlorid

ako

účinné

zložky; obsahujúci cukrový alkohol alebo disacharid ako pomocnú látku a jednu
alebo viac látok vybraných zo skupiny pozostávajúcej z hydrogenovaných olejov a
kyseliny stearovej ako lubrikant, vyznačujúci sa tým, že nie je pridávaná žiadna
prísada obsahujúca soľ kovu.

