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Inhalovateľné častice obsahujúce tiotropium
Oblasť techniky
Predložený vynález sa týka inhalovateľných častíc obsahujúcich stabilizovanú
amorfnú formu tiotropia so stabilizačným činidlom, pričom tieto častice sú zmiešané
s jednou alebo viacerými hrubými pomocnými látkami. Týka sa aj farmaceutickej
kompozície, ktorá ich obsahuje, spôsobu ich prípravy a ich použitia pri liečbe astmy
alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).
Doterajší stav techniky
Tiotropiumbromid je antagonista muskarínového receptora s vysoko účinným
anticholinergným

účinkom,

ktorý

sa

používa

ako

dlhodobo

pôsobiaci

bronchodilatátor. Prvýkrát bol opísaný v európskej patentovej prihláške EP 418716
a má nasledujúcu chemickú štruktúru:

Tiotropiumbromid sa používa pri liečbe respiračných ochorení, najmä
chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a astmy.
Sú známe rôzne soli tohto produktu (chlorid, bromid, jodid atď.), ako aj jeho
rôzne kryštalické formy.
Pri liečbe respiračných ochorení, ako je astma alebo CHOCHP, je vhodné
podávať účinnú látku inhaláciou. V porovnaní s inými inhalátormi ponúkajú inhalátory
suchého prášku (ISP) flexibilitu z hľadiska rozmedzia nominálnych dávok, to
znamená množstva účinnej látky, ktorá sa môže podať v rámci jednej inhalácie, čo
ich robí obzvlášť zaujímavými ako nástroje na podávanie. Použitie inhalovateľných
práškov obsahujúcich účinné látky na podávanie pomocou ISP je teda osobitne
významné.
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Aby účinná látka bola schopná preniknúť do pľúc, musí byť inhalovateľná; to
znamená, že musí byť prítomná v časticiach veľkosti približne 1 až 10 µm.
Mikrojemné častice tejto veľkosti možno získať napríklad mikronizáciou, riadeným
zrážaním z vhodných rozpúšťadiel alebo sušením rozprašovaním, ak sú podmienky
spracovania vhodne vybrané, regulované a uskutočňované.
Tradične sa suché prášky formulovali ako mikronizované liečivo zmiešané
s hrubým nosičom, ktorým bola spravidla laktóza. Prípravky suchého prášku
mikronizovaného tiotropia zmiešaného s hrubými nosnými časticami sú tiež opísané
v patentovej literatúre. Napríklad v EP 1292281 sa opisuje spôsob prípravy
obsahujúci mikronizáciu zahŕňajúcu niekoľko krokov miešania pomocných látok.
Mikronizácia je však slabo reprodukovateľná metóda a je výrazne ovplyvňovaná už aj
malými zmenami vo východiskovom materiáli. Okrem toho sa ukázalo, že takéto
kompozície, vrátane lieku Spiriva firmy Boehringer Ingelheim predávaného na trhu,
vykazujú slabú výkonnosť z hľadiska dispergovateľnosti a frakcie jemných častíc.
Navyše spôsob jeho prípravy je spojený s problémami pri získavaní homogénnych
zmesí tiotropia, jemných a hrubých nosičov, pretože sú potrebné dlhé a viacnásobné
kroky miešania. Ako ďalší príklad opisuje EP1508330 kapsulu, ktorá obsahuje
tiotropium zmiešané s prijateľnou pomocnou látkou, s výhodou obsahuje kryštalický
monohydrát tioptropiumbromidu. Stabilizačné činidlo sa však mechanicky mieša
s amorfnými časticami tiotropia, čo znamená, že medzi stabilizačným činidlom
a amorfným tiotropiom nie je priamy kontakt.
Existuje teda potreba zlepšenia kompozícií inhalovateľného suchého prášku
tiotropia, ktoré odstraňujú nevýhody prípravkov podľa doterajšieho stavu techniky
a vykazujú zlepšenia týkajúce sa homogenity práškových zmesí, sypkosti a/alebo
dispergovateľnosti prášku a aerodynamických vlastností.
Podstata vynálezu
Autori vynálezu objavili stabilizovanú bezvodú amorfnú formu tiotropia so
stabilizačným

činidlom,

ktorá

poskytuje

kompozície

inhalovateľného

prášku

vykazujúce vysoký stupeň homogenity a nízke kolísanie disperzných vlastností. Tieto
faktory sú kľúčové pri zabezpečení toho, aby sa inhalovateľný podiel účinnej látky
uvoľňoval reprodukovateľne v konštantných množstvách a s najnižšou možnou
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variabilitou. Kompozície podľa vynálezu majú tiež zlepšené tokové vlastnosti, vysokú
dispergovateľnosť a zvýšenú frakciu jemných častíc (FPF) pri použití vhodného
inhalátora suchého prášku, ako bude ukázané v príkladoch.
Navyše na rozdiel od prípravy inhalovateľných častíc obsahujúcich kryštalickú
formu, pri ktorej sú potrebné presné a prácne procesné podmienky na získanie
požadovanej

formy,

inhalovateľné

častice

podľa

vynálezu

možno

získať

jednoduchým a rýchlym procesom, keďže sú v amorfnej forme.
Prvý aspekt predloženého vynálezu sa preto týka inhalovateľných častíc
obsahujúcich stabilizovanú bezvodú amorfnú formu tiotropia so stabilizačným
činidlom, ktorým je laktóza, pričom stabilizovaná amorfná forma tiotropia so
stabilizačným činidlom obsahuje matricu, v ktorej je tiotropium dispergované
v molekulovom stave, alebo pričom stablizovaná amorfná forma tiotropia so
stabilizačným činidlom obsahuje amorfné tiotropium dispergované na povrchu
stabilizačného činidla a pričom častice sú zmiešané s jednou alebo viacerými
hrubými pomocnými látkami s priemernou veľkosťou častíc 15 až 250 µm.
Inhalovateľné častice môžu obsahovať matricu, v ktorej je tiotropium jemne
dispergované v molekulovom stave, alebo amorfné tiotropium dispergované na
povrchu stabilizačného činidla, teda častice stabilizačného činidla sú obalené tenkou
vrstvou amorfného tiotropia.
Pri liečivách, ako je tiotropium, ktoré vykazujú osobitne vysokú účinnosť, sú na
dosiahnutie terapeutického účinku potrebné len malé množstvá účinnej látky v každej
jednotlivej dávke. V dôsledku toho je potrebné účinnú látku zriediť jednou alebo
viacerými farmakologicky neaktívnymi látkami (vhodnými pomocnými látkami), aby
sa získali sypké prášky. Zriedenie musí byť také, že množstvo aplikované
z inhalátora prášku obsahuje presnú požadovanú dávku. Tieto farmakologicky
neaktívne pomocné látky sa používajú nielen ako riedidlá, ale aj pre svoju schopnosť
zabezpečiť práškovej kompozícii dobré tokové vlastnosti, čím uľahčujú proces
zmiešavania.
Jedným z prístupov používaných na zlepšenie sypkosti prášku je použitie
jednej alebo viacerých hrubých pomocných látok. Takéto hrubé pomocné látky
používané ako nosiče musia mať veľkosť častíc, ktorá ich robí neinhalovateľnými,
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keďže mikrojemné častice majú tendenciu vykazovať silnú adhéziu a kohéziu, čo
zasa vedie k slabým tokovým vlastnostiam a k agregácii prášku. Takže podľa
predloženého vynálezu sa inhalovateľné častice podľa vynálezu zmiešajú s jednou
alebo viacerými hrubými pomocnými látkami s priemernou veľkosťou častíc 15 až
250 µm.
Preto podľa vynálezu sa inhalovateľné častice obsahujúce stabilizovanú
amorfnú formu tiotropia so stabilizačným činidlom, ktorým je laktóza, zmiešajú
s jednou alebo viacerými hrubými pomocnými látkami s priemernou veľkosťou častíc
15 až 250 µm. Tieto častice sa tu budú označovať aj ako častice zmiešané s jednou
alebo viacerými hrubými pomocnými látkami.
Zistilo sa, že stabilizovaná amorfná forma tiotropia so stabilizačným činidlom
podľa predloženého vynálezu umožňuje aj získanie prípravkov suchého prášku
s prijateľnou sypkosťou použitím len jemných zložiek. Ako bude ďalej vysvetlené
podrobnejšie, možno to dosiahnuť prípravou inhalovateľných častíc vhodnou
metódou sušenia vychádzajúc z roztokov tiotropia a stabilizačného činidla pri
vhodnom zriedení.
Inhalovateľné častice podľa predloženého vynálezu s vyššie uvedeným
významom možno podávať pacientovi trpiacemu respiračným ochorením vo forme
vhodnej farmaceutickej kompozície. Ďalší aspekt predloženého vynálezu sa týka
farmaceutických kompozícií obsahujúcich inhalovateľné častice podľa predloženého
vynálezu s vyššie uvedeným významom. Tieto kompozície budú podrobnejšie
opísané ďalej.
Inhalovateľné častice podľa vynálezu možno prakticky pripraviť vhodnou
metódou sušenia z roztoku alebo suspenzie tiotropia a stabilizačného činidla. Ďalší
aspekt vynálezu sa teda týka spôsobu prípravy inhalovateľných častíc zahŕňajúceho
nasledujúce kroky:
a)

rozpustenie

alebo

dispergovanie

stabilizačného

činidla

v prchavom

rozpúšťadle miešateľnom s vodou prípadne obsahujúcom vodu, čím sa získa
roztok alebo suspenzia,
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b)

rozpustenie soli tiotropia alebo jej solvátu alebo akejkoľvek jej tuhej formy
v prchavom rozpúšťadle miešateľnom s vodou prípadne obsahujúcom vodu,

c)

zmiešanie roztoku z kroku b) a roztoku alebo suspenzie z kroku a),

d)

sušenie rozprašovaním roztoku/suspenzie z kroku c), čím sa získajú
požadované častice a

e)

zmiešanie častíc z kroku d) s jednou alebo viacerými hrubými pomocnými
látkami s priemernou veľkosťou častíc 15 až 250 µm.
Ako už bolo opísané, kompozície podľa vynálezu sú použiteľné na liečbu

niektorých respiračných ochorení. Ďalší aspekt predloženého vynálezu sa preto týka
inhalovateľných častíc s vyššie uvedeným významom na použitie pri liečbe astmy
alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Tento aspekt sa teda týka
použitia inhalovateľných častíc s vyššie uvedeným významom na výrobu lieku na
liečbu astmy alebo CHOCHP a môže byť formulovaný aj ako spôsob liečby astmy
alebo CHOCHP zahŕňajúci podanie účinného množstva inhalovateľných častíc podľa
vynálezu s vyššie uvedeným významom, vrátane inhalovateľných častíc bez hrubej
pomocnej látky a inhalovateľných častíc s jednou alebo viacerými pomocnými
látkami, subjektu, ktorý to potrebuje.
Tieto aspekty predloženého vynálezu budú ďalej opísané v nasledujúcom
podrobnom opise. Všetky odborné a vedecké pojmy tu použité, ak nie sú definované
inak, majú rovnaký význam, aký mu pripisujú odborníci s bežnými skúsenosťami
v tejto oblasti, do ktorej vynález patrí. V rámci celého opisu a nárokov pojem
„zahŕňať“ a jeho variácie nie sú mienené tak, aby sa vylúčili ďalšie technické
vlastnosti, prísady, zložky alebo kroky.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Obrázok

1

predstavuje

PXRD

difraktogramy

nespracovaného

tiotropiumbromidu (A) a tiotropiumbromidu sušeného rozprašovaním po 6 mesiacoch
skladovania pri teplote 25 °C (B).
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Obrázok 2 predstavuje PXRD difraktogramy tiotropiumbromid-laktózového
prášku sušeného rozprašovaním získaného z etanolovo-vodných roztokov hneď po
sušení rozprašovaním (A) a po 6 mesiacoch skladovania pri teplote 25 °C (B).
Obrázok 3 predstavuje snímky SEM pre prášky sušené rozprašovaním
získané z roztoku tiotropia a laktózy pri rôznych zväčšeniach.
Obrázok 4 predstavuje snímky SEM pre prášky sušené rozprašovaním
získané zo suspenzie tiotropia a laktózy pri rôznych zväčšeniach.
Podrobný opis vynálezu
Prvý

aspekt

vynálezu

sa

týka

inhalovateľných

častíc

obsahujúcich

stabilizovanú bezvodú amorfnú formu tiotropia so stabilizačným činidlom s vyššie
uvedeným významom.
Pojem tiotropium označuje akúkoľvek farmaceuticky prijateľnú soľ obsahujúcu
tiotropium ako voľný amóniový katión a anión ako protiión. Medzi nevýlučné
tiotropiové soli, ktoré možno použiť v rozsahu predloženého vynálezu, patria
zlúčeniny, ktoré obsahujú napríklad chlorid, bromid, jodid, metánsulfonát, ptoluénsulfonát, benzénsulfonát alebo metylsulfát. Podľa vynálezu je tiotropium, ktoré
je prítomné v stabilizovanej amorfnej forme, bezvodé. Vo výhodnom uskutočnení
inhalovateľné častice podľa vynálezu zahŕňajú stabilizovanú amorfnú formu soli
tiotropia so stabilizačným činidlom. Vo výhodnejšom uskutočnení je soľou tiotropia
tiotropiumbromid. Pojem tiotropiová báza označuje tiotropium ako voľný amóniový
katión.
Tu opísané stabilizačné činidlo, ktorým je laktóza, musí byť schopné
stabilizovať účinnú látku. Laktóza sa používa v kompozíciách podľa vynálezu na
zabránenie alebo spomalenie fyzikálnej premeny (teda z amorfnej na kryštalickú
formu) a/alebo chemickej degradácie (napríklad hydrolýzou, oxidáciou alebo
akýmkoľvek iným degradačným mechanizmom) tiotropia. Znamená to, že fyzická
premena amorfného tiotropia alebo jeho chemická degradácia počas skladovania
(napríklad pri 25 °C/60 % relatívnej vlhkosti, 30 °C/65 % RV alebo 40 °C/75 % RV) je
pomalšia, keď inhalovateľné častice vo svojom zložení obsahujú stabilizačné činidlo,

7
ktorým je laktóza, aj amorfné tiotropium, v porovnaní s inhalovateľnými časticami
obsahujúcimi len amorfné tiotropium.
Podľa predloženého vynálezu je stabilizačným činidlom laktóza (bezvodá
alebo monohydrát).
V rámci rozsahu vynálezu pojem „amorfný“ znamená, že práškový prípravok
obsahuje menej ako 10 % kryštalických frakcií.
Pojem „inhalovateľný“ znamená, že častice sú vhodné na pľúcne podávanie.
Inhalovateľné častice môžu byť dispergované a inhalované pomocou inhalátora,
takže častice vstupujú do pľúc a sú schopné vykazovať systémovú aktivitu prípadne
cez alveoly. V jednom uskutočnení vynálezu inhalovateľné častice obsahujúce
amorfnú matricu tiotropia a stabilizačné činidlo majú priemernú aerodynamickú
veľkosť častíc do 10 µm. Vo výhodnom uskutočnení je priemerná aerodynamická
veľkosť častíc v rozmedzí 0,5 až 6 µm.
Vo výhodnom uskutočnení je hmotnostné percento tiotropiumbromidu
vzhľadom na hmotnosť tiotropiumbromidu a stabilizačného činidla v rozmedzí 0,1 až
10 %, s výhodou 4 až 8 %.
V predloženom vynáleze inhalovateľné častice zahŕňajú stabilizovanú amorfnú
formu tiotropia so stabilizačným činidlom. Pojem „stabilizovaná amorfná forma
tiotropia“ opísaný vo vynáleze označuje kompozície získané výrobnými procesmi
použitými v rozsahu tohto vynálezu na získanie inhalovateľných častíc obsahujúcich
stabilizačné činidlo a amorfné tiotropium.
Pojem „stabilizovaná amorfná forma“ zahŕňa častice, pričom stabilizovaná
amorfná forma tiotropia so stabilizačným činidlom zahŕňa:
a)

matricu, v ktorej je tiotropium jemne dispergované v molekulovom stave, teda
inhalovateľné častice získané vysušením roztoku obsahujúceho stabilizačné
činidlo a tiotropium, a b) amorfné tiotropium dispergované na povrchu
stabilizačného činidla, teda stabilizačné činidlo je obalené tenkou vrstvou
amorfného tiotropia, v tomto prípade sa inhalovateľné častice získajú
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vysušením

suspenzie

stabilizačného

činidla

obsahujúceho

tiotropium

v roztoku).
V oboch prípadoch je na získanie stabilizovanej amorfnej formy tiotropia
potrebný priamy kontakt medzi stabilizačným činidlom a amorfným tiotropiom (teda
tesný kontakt medzi molekulami stabilizačného činidla a tiotropia alebo tesný kontakt
medzi časticami stabilizačného činidla a vrstvou povlaku amorfného tiotropia).
Znamená to, že lepšia stabilita amorfného tiotropia sa dosiahne, keď sa
inhalovateľné častice získajú použitím výrobných procesov opísaných v tomto
vynáleze, než pri použití výrobných procesov na báze použitia len kroku zmiešania,
pri ktorom sa stabilizačné činidlo mechanicky mieša s časticami amorfného tiotropia
(teda použitím vhodnej miešačky na zmiešavanie farmaceutických práškov).
Aby sa získali inhalačné kompozície s dobrými tokovými vlastnosťami, je
potrebné zmiešať inhalovateľné častice obsahujúce stabilizovanú amorfnú formu
tiotropia a stabilizačné činidlo s jedným alebo viacerými hrubými pomocnými látkami.
Takto

v závislosti

od

pomeru

tiotropia

a stabilizačného

činidla,

keď

stabilizovaná amorfná forma tiotropia so stabilizačným činidlom tvorí matricu, v ktorej
je tiotropium jemne dispergované v molekulovom stave, farmaceutické kompozície
podľa vynálezu sa pripravia z častíc získaných po použití vhodnej metódy sušenia
vhodne

zmiešaných s jednou alebo

viacerými hrubými

pomocnými látkami

s priemernou veľkosťou častíc 15 až 250 µm.
Keď stabilizovaná amorfná forma tiotropia so stabilizačným činidlom zahŕňa
amorfné tiotropium dispergované na povrchu stabilizačného činidla, farmaceutické
kompozície podľa vynálezu sa musia pripravovať z častíc získaných po použití
vhodnej metódy sušenia, pričom sa častice zmiešajú s jednou alebo viacerými
hrubými pomocnými látkami s priemernou veľkosťou častíc 15 až 250 µm.
Vo výhodnom uskutočnení vynálezu sa použije len jedna hrubá pomocná látka
a má s výhodou priemernú veľkosť častíc pohybujúcu sa od 50 do 150 µm.
Stabilizačné činidlo, ktorým je laktóza, a hrubé pomocné látky môžu byť
založené na chemicky totožných alebo rôznych látkach. V konkrétnom uskutočnení
stabilizačné činidlo a hrubá pomocná látka predstavujú tú istú chemickú zlúčeninu.
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Vo výhodnom uskutočnení je stabilizačným činidlom, ako aj hrubou pomocnou látkou
laktóza, prípadne vo forme monohydrátu.
Farmaceutické kompozície podľa vynálezu s výhodou zahŕňajú od 0,02 do
0,8 % tiotropiovej bázy.
Ak tu nie je uvedené inak, percentá uvedené v rámci predloženého vynálezu
sú vždy hmotnostné percentá.
Kompozície podľa vynálezu sú s výhodou vo forme kapsuly na inhaláciu.
Kapsula môže byť vytvorená z rôznych materiálov, ako je želatína, deriváty celulózy,
škrob, deriváty škrobu, chitosan a syntetické plasty. Vo výhodnom uskutočnení je
kapsula vytvorená z celulózových derivátov. Neobmedzujúcimi príkladmi takýchto
derivátov sú hydroxypropylmetylcelulóza (HPMC), hydroxypropylcelulóza (HPC),
metylcelulóza, hydroxymetylcelulóza alebo hydroxyetylcelulóza. Vo výhodnejšom
uskutočnení vynálezu inhalačná kapsula obsahuje HPMC. V najvýhodnejšom
uskutočnení HPMC kapsuly vykazujú nízku zvyškovú vlhkosť (obsah vody nižší ako
4 %).
Inhalovateľné častice podľa vynálezu možno pripraviť vychádzajúc z roztoku
alebo suspenzie stabilizačného činidla vo vhodnom rozpúšťadle. Výhodou tohto
spôsobu je, že farmaceutické kompozície podľa vynálezu dávajú po rozpustení vo
vode neutrálne hodnoty pH. To je veľmi zaujímavé z hľadiska pľúcnej tolerancie,
keďže neutrálne hodnoty pH pľúc by sa inhaláciou nemali meniť.
V prípade, že sa vychádza z roztoku stabilizačného činidla, sa stabilizačné
činidlo rozpustí v rozpúšťadle miešateľnom s vodou obsahujúcom vodu (roztok kroku
a)) a tento roztok sa zmieša s roztokom získaným z tiotropia v rovnakom rozpúšťadle
(roztok kroku b)). V tomto prípade, ako bude odborníkovi v danom odbore zrejmé,
tieto kroky možno uskutočniť v akomkoľvek poradí tak, aby sa získal roztok
obsahujúci tiotropium a stabilizačné činidlo.
Po použití vhodnej metódy sušenia výsledné získané častice obsahujú
matricu,

v ktorej

je

tiotropium

jemne

dispergované

v molekulovom

stave

v stabilizačnom činidle (teda vytvorí sa matrica laktózy obsahujúca tiotropium), aby
sa získal účinný stabilizačný efekt na účinnú látku v amorfnej forme.
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Keď sa inhalovateľné častice podľa vynálezu pripravujú vychádzajúc zo
suspenzie stabilizačného činidla, kroky a) a b) sa s výhodou uskutočňujú oddelene
a s väčšou výhodou sa stabilizačné činidlo najprv disperguje a homogenizuje
(napríklad použitím vysokorýchlostnej alebo vysokotlakovej homogenizácie), aby sa
získala homogénna suspenzia stabilizačného činidla, a pridá sa roztok účinnej látky
(roztok kroku b)). V tomto prípade po použití vhodnej metódy sušenia výsledné
častice obsahujú amorfné tiotropium dispergované na povrchu častíc stabilizačného
činidla. V tomto prípade je stabilizačné činidlo s výhodou vo forme častíc
s priemernou veľkosťou častíc 1 až 9 µm.
Rozpúšťadlový systém použitý na prípravu vyššie opísaných inhalovateľných
častíc tvorí prchavé rozpúšťadlo miešateľné s vodou prípadne obsahujúce vodu. Ako
je vysvetlené vyššie, prítomnosť vody spôsobuje vznik roztokov stabilizačného
činidla, zatiaľ čo jej neprítomnosť spôsobuje vznik suspenzií tohto činidla. V prípade,
že sa použije roztok stabilizačného činidla, v závislosti od použitého množstva
stabilizačného činidla by sa malo pridať vhodné rozpúšťadlo miešateľné s vodou, aby
sa stabilizačné činidlo úplne solubilizovalo. Na druhej strane, účinná látka je vždy
rozpustená. Prchavým rozpúšťadlom miešateľným s vodou je s výhodou (C1-C4)alkohol. Pojem (C1-C4)-alkohol označuje lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec
obsahujúci 1 až 4 atómy uhlíka a jednu alebo viacero hydroxylových skupín. Tento
pojem zahŕňa (ale nielen) metanol, etanol, propanol, izopropanol a butanol. Vo
výhodnom uskutočnení vynálezu je použitým alkoholovým rozpúšťadlom etanol alebo
izopropanol.
Použitou metódou sušenia je sušenie rozprašovaním. Tento spôsob umožňuje
prispieť k získaniu presnej kontroly nad priemernou veľkosťou častíc a distribúciou
veľkosti častíc a tiež zlepšeniu makroskopických vlastností prášku, ako je sypkosť
a dispergovateľnosť. Typický rozprašovací sušič umožňuje získanie rozmedzia
veľkostí častíc od 0,5 do 30 µm. Dolná medza je daná separačnou schopnosťou
použitého cyklónu: menšie častice už nemožno oddeľovať a prechádzajú do filtra.
Opísaný spôsob prípravy inhalovateľných častíc má tú výhodu, že sa vyhýba
mikronizácii použitím reprodukovateľnejšieho procesu, pretože mikronizácia je slabo
reprodukovateľná

metóda

a je

výrazne

závislá

od

fyzikálnych

vlastností

východiskového materiálu. V prípade predloženého vynálezu môže byť východiskový
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materiál (tiotropiová zlúčenina) v akejkoľvek fyzikálnej forme, keďže sa najprv
rozpustí. Východiskovou tiotropiovou zlúčeninou môže teda byť akákoľvek soľ
tiotropia alebo jej solvát alebo akákoľvek jej tuhá forma vrátane racemátu alebo
akéhokoľvek enantioméru alebo ich zmesí.
Ako je uvedené vyššie, inhalovateľné častice podľa vynálezu vykazujú
zlepšenú frakciu jemných častíc. Pojem „frakcia jemných častíc“ (FPF) opisuje
inhalovateľnú časť prášku. FPF je dávka (vyjadrená v hmotnostných percentách)
častíc, ktoré majú aerodynamický priemer menší ako 5 µm, vo vzťahu k menovitej
dávke (dávka jemných častíc/zavedená dávka x 100). Dávku jemných častíc (FPD)
možno určiť metódami opísanými v liekopise USA a v Európskom liekopise na
aerodynamické hodnotenie jemných častíc. V prášku, ktorý je dobre dispergovateľný,
je FPF viac ako 20 %, s výhodou viac ako 30 %. Pojem „priemerný aerodynamický
priemer častíc“, známy aj ako hmotnostný medián aerodynamického priemeru
(MMAD) označuje aerodynamickú veľkosť častíc, pri ktorej má 50 % častíc prášku
menší aerodynamický priemer.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Nasledujúce príklady sú uvedené ako ilustrácia a nie sú mienené ako
obmedzenie rozsahu predloženého vynálezu.
Vysokovýkonná kvapalinová chromatografia (HPLC)
Stanovenie

obsahu

tiotropia

v prípravkoch

sušených

rozprašovaním

a finálnych zmesiach tiotropia s laktózou sa uskutočnilo pomocou HPLC.
HPLC systém pozostával z HPLC systému (HP 1200 series, Agilent
technologies, Belgicko) vybaveného kvartérnou pumpou, autosamplerom a UV
detektorom s diódovým poľom nastaveným na 238 nm. Separačným systémom bola
125 mm x 4 mm kolóna z nehrdzavejúcej ocele (veľkosť častíc 5 µm) s reverznou
fázou C18 (Alltima, Alltech, Belgicko). Vstrekovali sa vzorky s objemom 100 μl.
Teplota bola nastavená na 35 °C a prietok bol 0,8 ml/min. Celkový čas analýzy bol
10 minút.
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Tlmivý roztok: KH2PO4 100 mM s pH upraveným na 4 kyselinou ofosforečnou.



Mobilná fáza: 80 objemov fosfátový tlmivý roztok, 20 objemov acetonitril.



Riediaca fáza: 75 objemov voda, 25 objemov metanol.
V tabuľke 1 sú uvedené štandardné roztoky obsahujúce tiotropium.

Štandardné roztoky
S1: 2,5 mg monohydrátu tiotropiumbromidu v 10 ml metanolu (= 200 µg/ml
tiotropiovej bázy)
S2: 1,0 ml roztoku S1 v 25 ml riediacej fázy (= 8 µg/ml)
Tabuľka 1
Štandardy

Obj. S2 (ml)/celkový obj. (ml)

Konc. tiotropiovej bázy (µg/ml)

1

0,250/100

0,02

2

0,250/50

0,04

3

0,200/20

0,08

4

0,400/20

0,16

5

1,0/20

0,40

6

2,0/20

0,80

7

4,0/20

1,60

8

5,0/20

2,00
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Príprava stabilných prípravkov tiotropia sušením rozprašovaním
a)

Príprava inhalovateľných častíc obsahujúcich tiotropiumbromid a mikrojemnú

laktózu (Lactochem, Borculo; priemerná veľkosť častíc približne 8 µm)
Prípravky sa pripravili v laboratórnom meradle sušením rozprašovaním
použitím rozprašovacieho sušiča Büchi Mini Spray Dryer B-191a (Büchi Laboratory
Techniques, Švajčiarsko). Pripravili sa rôzne roztoky a suspenzie v etanole alebo
izopropanole obsahujúce alebo neobsahujúce rôzne množstvá vody.
Najprv sa laktóza rozpustila alebo dispergovala v rozpúšťadlovom médiu, aby
sa získali roztoky (za prítomnosti dostatočných množstiev vody) alebo suspenzie (za
neprítomnosti vody). Potom sa v rozpúšťadlovom médiu rozpustil tiotropiumbromid
a získané roztoky alebo suspenzie a roztoky sa zmiešali. Za neprítomnosti vody sa
laktóza najprv dispergovala a homogenizovala (napríklad použitím vysokorýchlostnej
alebo vysokotlakovej homogenizácie), aby sa získala homogénna suspenzia, a pridal
sa roztok tiotropia.
Prípravky sa potom sušili rozprašovaním za nepretržitého miešania. Pri sušení
rozprašovaním sa použili nasledujúce podmienky: prietok rozprašovacieho vzduchu
800 l/h; prietok sušiaceho vzduchu 35 m3/h; rýchlosť prívodu suspenzie 3,5 až 4,0
g/min; veľkosť dýzy 0,5 mm. Vstupná teplota sa nastavila na 70 °C alebo 120 °C (za
prítomnosti vody) a za týchto podmienok sa výstupná teplota pohybovala od 44 do
46 °C alebo od 65 do 68 °C. Získaný prášok sa fúkal cez cyklónový odlučovač
a zachytával sa do nádoby. Prášky sa skladovali v exsikátoroch pri rôznych
teplotných podmienkach (25 °C, 40 °C a 60 °C).
Týmto postupom sa získali nasledujúce príklady:
Príklad 1: Roztok tiotropia a laktózy v etanole a vode
Etanol

100 g

Voda

100 g

Mikrojemná laktóza

4,480 g
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Monohydrát tiotropiumbromidu

0,360 g

Príklad 2: Roztok tiotropia a laktózy v izopropanole a vode
Izopropanol

100 g

Voda

100 g

Mikrojemná laktóza

4,480 g

Monohydrát tiotropiumbromidu

0,360 g

Príklad 3: Suspenzie tiotropia a laktózy v etanole
Etanol

200 g

Mikrojemná laktóza

4,480 g

Monohydrát tiotropiumbromidu

0,360 g

Príklad 4: Suspenzie tiotropia a laktózy v izopropanole
Izopropanol

200 g

Mikrojemná laktóza

4,480 g

Monohydrát tiotropiumbromidu

0,360 g

Príklad 5: Roztok tiotropia a laktózy v etanole a vode
Etanol

100 g

Voda

100 g

Monohydrát laktózy zrnitosti 200 mesh (priemerná veľkosť častíc

4,480 g

približne 74 µm)
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Monohydrát tiotropiumbromidu

0,360 g

Príklad 6: Roztok tiotropia a laktózy v izopropanole a vode
Izopropanol

100 g

Voda

100 g

Monohydrát laktózy zrnitosti 200 mesh (priemerná veľkosť častíc

4,480 g

približne 74 µm)
Monohydrát tiotropiumbromidu

0,360 g

Príklad 7: Roztok tiotropia a laktózy v etanole a vode
Etanol

500 g

Voda

500 g

Mikrojemná laktóza

88,02 g

Monohydrát tiotropiumbromidu

0,360 g

b)

Prípravok inhalovateľných častíc získaných v kroku a) zmiešaných s hrubou

pomocnou látkou – monohydrátom laktózy zrnitosti 200 mesh (priemerná veľkosť
častíc približne 74 µm) alebo na valci sušenou bezvodou laktózou (priemerná veľkosť
častíc približne 120 µm)
Na

tento

účel

sa

použila

všeobecne

známa

laboratórna

miešačka

s trojrozmerným pohybom Turbula 2C (Bachofen AG, Švajčiarsko). 50 ml nádoba
z nezosieťovaného polyetylénu sa naplnila na 50 % svojho vnútorného objemu
a zmiešavanie (približne 20 g) sa uskutočnilo pri rýchlostiach miešania 46,2 ot./min.
Najprv sa pridalo približne 25 % laktózy, aby sa steny miešačky pokryli
laktózou a potlačila sa ďalšia adhézia liečiva. Potom sa pridal prášok sušený
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rozprašovaním získaný v kroku a) a zmiešal sa manuálne s laktózou. Potom sa pridal
zvyšok laktózy a miešanie sa uskutočnilo v priebehu približne 30 minút.
Príklad 1 sa zmiešal s hrubou pomocnou látkou (monohydrátom laktózy
a bezvodou laktózou), čím sa získali šarže 1A (príklad 8) a 1B (príklad 9).
Príklad 3 sa zmiešal s hrubou pomocnou látkou (monohydrátom laktózy
a bezvodou laktózou), čím sa získali šarže 3A (príklad 10) a 3B (príklad 11).
Príklad 8: Operácia miešania (Turbula) – monohydrát laktózy
Prášok vysušený rozprašovaním získaný v kroku a) príkladu 1

1,200 g

Monohydrát laktózy (74 µm, DMV)

20,810 g

Celková hmotnosť

22,010 g

Príklad 9: Operácia miešania (Turbula) – bezvodá laktóza
Prášok vysušený rozprašovaním získaný v kroku a) príkladu 1

1,200 g

Bezvodá laktóza (120 µm, DMV)

20,810 g

Celková hmotnosť

22,010 g

Príklad 10: Operácia miešania (Turbula) – monohydrát laktózy
Prášok vysušený rozprašovaním získaný v kroku a) príkladu 3

1,200 g

Monohydrát laktózy (74 µm, DMV)

20,810 g

Celková hmotnosť

22,010 g

Príklad 11: Operácia miešania (Turbula) – bezvodá laktóza
Prášok vysušený rozprašovaním získaný v kroku a) príkladu 3

1,200 g
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Bezvodá laktóza (120 µm, DMV)

20,810 g

Celková hmotnosť

22,010 g

Jednotková finálna kompozícia z predchádzajúcich príkladov
Tiotropium (báza)

18 µg

Monohydrát laktózy (stabilizačné činidlo)

0,2775 mg

Monohydrát laktózy alebo bezvodá laktóza (hrubá pomocná látka)

5,2025 mg

V týchto príkladoch bol konečný obsah tiotropiumbromidu okolo 0,39 %
(približne 0,33 % pre tiotropiovú bázu) v hmotnostných percentách vzhľadom na
celkovú hmotnosť kompozíce.
RTG prášková difrakcia (XRPD)
RTG práškové difraktogramy sa získali na difraktometri Siemens D5000
(Siemens, Nemecko) s čiarou Cu ako zdrojom žiarenia (WL1 = 1,5406 A, WL2 =
1,54439 A) a štandardnými meraniami použitím napätia 40 kV, prúdu 40 mA
a rýchlosti snímania 0,02°/min v priebehu rozmedzia 2 θ 2° až 70°.
Na obrázkoch 1A a 2A PXRD analýza ukázala, že proces sušenia
rozprašovaním umožnil premenu roztoku samotného tiotropiumbromidu aj roztoku
tiotropiumbromidu s laktózou podľa kompozície opísanej v príklade 1 na amorfnú
formu. Ako však vidno na obrázku 1B, amorfný tiotropiumbromid vysušený
rozprašovaním nebol stabilný, keďže amorfná forma sa počas skladovania premenila
na kryštalické tiotropium. Naproti tomu ako vidno na obrázku 2B, prítomnosť laktózy
v práškoch vysušených rozprašovaním umožnila stabilizáciu tiotropia vo forme
tiotropium-laktózovej amorfnej formy aj po skladovaní.
Analýza veľkosti častíc
Veľkosť častíc sa merala technikou založenou na rozptyle laserového svetla.
Distribúcia objemovej veľkosti častíc sa merala použitím laserového difraktometra

18
Malvern Mastersizer 2000 použitím suchého vzorkovacieho systému (Scirocco 2000,
Malvern, Spojené kráľovstvo) s vhodným štandardným prevádzkovým postupom.
Distribúcia

veľkosti

častíc

je

charakterizovaná

hmotnostno-objemovým

mediánom priemeru (d(0,5)), teda veľkosťou v mikrometroch, pri ktorej je 50 %
vzorky menších a 50 % je väčších, a hmotnostno-objemovým priemerným priemerom
(D[4,3]). Uvedené hodnoty predstavujú priemer najmenej 3 stanovení.
Analýza veľkosti častíc ukázala, že oba prípravky sušené rozprašovaním
získané z laktózy v roztoku (príklad 1) a v suspenzii (príklad 3) vykazovali vhodné
vlastnosti z hľadiska veľkosti častíc na podávanie hlboko do pľúc.
Medián

objemového

priemeru

d(0,5)

pre

prípravky

roztokového

a suspenzného typu bol 2,9 µm a 3,0 µm a priemerný objemový priemer D[4,3] pre
tie isté prípravky bol 10,3 µm a 10,5 µm. Okrem toho vyše 70 % častíc malo veľkosť
menšiu ako 5,0 µm, čo sa vo všeobecnosti považuje za veľkostný limit pre dobrú
pľúcnu penetráciu.
Skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM)
Hodnotenie veľkosti a morfológie častíc sa uskutočnilo pomocou skenovacej
elektrónovej mikroskopie (SEM) použitím mikroskopu JSM-610 (Jeol, Japonsko).
Vzorky sa rozptýlili na tenký film dvojzložkovej epoxidovej živice a pokryli sa
vrstvičkou platiny. Urýchľovanie počas pozorovania bolo 25 kV.
Obrázok 3 predstavuje snímky SEM pre prášky sušené rozprašovaním
získané z roztoku tiotropia a laktózy podľa kompozície opísanej v príklade 1 pri
rôznych zväčšeniach.
Obrázok 4 predstavuje snímky SEM pre prášky sušené rozprašovaním
získané zo suspenzie tiotropia a laktózy podľa kompozície opísanej v príklade 3 pri
rôznych zväčšeniach.
Morfológia a povrchová štruktúra prípravkov analyzovaná pomocou SEM
ukázala, že prášky sušené rozprašovaním pozostávali z voľných aglomerátov.
Veľkosť aglomerátov sa pohybovala okolo 100 až 500 µm. Pri väčších zväčšeniach
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môžeme pozorovať, že tieto aglomeráty pozostávajú z malých častíc rozmerov
v oblasti mikrometrov a majú homogénnejší guľový tvar v prípade prášku získaného
z roztokov než prášku zo suspenzií.
Hodnotenie homogénnosti distribúcie liečiva v práškoch sušených rozprašovaním
a vo finálnych zmesiach tiotropia a laktózy
Homogénnosť distribúcie liečiva sa hodnotilo na základe HPLC použitím
vyššie opísanej metódy.
Výsledky uvedené v tabuľke 2 predstavujú hmotnosť vzorky (jednotkovú dávku
v kapsule),

koncentráciu

tiotropia

vo

vstreknutom

roztoku

z HPLC

analýzy

a množstvá tiotropia v prípravkoch sušených rozprašovaním vyjadrené v mg/g
a v percentách. Tieto údaje ukazujú relatívne homogénnu distribúciu liečiva pre dve
šarže sušené rozprašovaním, pričom vykazujú vhodný obsah liečiva okolo 7 %
a 6,7 % pre roztoky sušené rozprašovaním obsahujúce etanol s vodou a izopropanol
s vodou.
Tabuľka 2

Príklad 1

Príklad 2

9

mg/l

mg/g

%

0,00506

3,6076

71,2957

7,1

0,00500

3,5169

70,3380

7,0

0,00500

3,2894

65,7886

6,6

0,00506

3,1509

62,2708

6,2

0,00504

3,4112

67,6827

6,8

0,00510

3,4286

67,2278

6,7

Aerodynamické hodnotenie in vitro
Aerodynamická distribúcia veľkosti častíc pre nové tiotropiové prípravky sa
stanovila použitím prístroja Multi-Stage Liquid Impinger (MsLI). Inhalačný prístroj na

20
suchý prášok (Fantasmino) sa vybavil HPMC kapsulou č. 3 (Capsugel, Francúzsko).
Prietok sa upravil na tlakovú stratu 4 kPa, čo je typické pre nádych pacienta, čím sa
dosiahol prietok 100 l/min v priebehu 2,4 sekundy. Na každý test sa použilo päť
kapsúl obsahujúcich 5,5 mg prášku (18 µg tiotropia). Depozícia liečiva v zariadení,
hrdle, štyroch stupňoch a filtri (stupeň 5) sa stanovila analýzou vysokotlakovou
kvapalinovou chromatografiou (HPLC). Kvôli presnosti sa test opakoval trikrát.
Aerodynamická distribúcia veľkosti častíc pre referenčný výrobok Spiriva sa
stanovila použitím prístroja MsLI so zariadením Handihaler obsahujúceho želatínové
kapsuly. Prietok bol 60 ml/min v priebehu 4 sekúnd.
Výsledky signalizovali, že dávka jemných častíc, ktorá zhruba zodpovedá
depozícii liečiva v štádiách 3, 4 a filtri (limitné priemery 5,27 µm, 2,40 µm a 1,32 µm),
pre vyvinuté prípravky sa pohybovala v rozmedzí 4,9 µg (frakcia jemných častíc
27 %) a 6,4 µg (frakcia jemných častíc 35 %). Tieto výsledky ukázali významne
vyššie hodnoty dávky jemných častíc v porovnaní s referenčným výrobkom. Hodnota
dávky jemných častíc pre Spiriva bola 1,6 µg, čo zodpovedá frakcii jemných častíc
8,9 %.
Tabuľka 3
Príklad 8

Príklad 9

Príklad 10

Spiriva

Prie- Štandardná Prie- Štandardná Prie- Štandardná Prie- Štandardná
mer

odchýlka

mer

odchýlka

mer

odchýlka

mer

odchýlka

Zariadenie

1,34

0,1

2,48

1,7

1,56

0,8

6,20

0,8

Hrdlo

0,77

0,2

0,48

0,2

0,37

0,4

0,07

0,1

1

0,57

0,5

0,38

0,4

0,24

0,2

0,00

0,0

2

1,26

0,2

0,97

0,1

1,29

0,2

0,09

0,2

3

3,21

0,7

3,22

0,3

3,89

1,1

1,48

0,6

4

2,28

0,2

1,68

0,3

2,15

1,9

0,15

0,1

Filter

0,46

0,1

0,21

0,0

0,60

0,1

0,00

0,0
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Príklad 8

Príklad 9

Príklad 10

Spiriva

Prie- Štandardná Prie- Štandardná Prie- Štandardná Prie- Štandardná
mer

odchýlka

mer

odchýlka

mer

odchýlka

mer

odchýlka

FPD

5,76

0,5

4,93

0,5

6,39

1,0

1,59

0,6

Získané

9,9

3,0

9,4

3,0

10,1

5,3

8,0

3,4

32,0

0,6

27,4

1,3

35,5

1,0

8,9

1,1

späť
FPF

Predbežné vyhodnotenie stability nových prípravkov
Tri zmiešané prípravky hrubého monohydrátu laktózy a tiotropia vykazujúce
homogénnosť, konkrétne príklady 8, 9 a 10, sa umiestnili do dobre uzavretých nádob
a skladovali sa 15 dní a 1 mesiac pri teplote 25 °C (teplota miestnosti), 40 °C
a 60 °C. Obsah tiotropia v rôznych vzorkách sa vyhodnotil HPLC analýzou podľa
ďalej uvedeného opisu pri rôznych časoch skladovania a porovnal sa s referenčným
výrobkom Spiriva. Získané výsledky ukázali, že 3 šarže vykazujú pri troch teplotách
skladovania prijateľnú stabilitu pri čase skladovania až 30 dní. Obsah tiotropia
v nových prípravkoch bol porovnateľný s obsahom v referenčnom výrobku.
V tabuľke 4 sú uvedené hodnoty stability rôznych prípravkov po 30 dňoch a pri
25 °C, 40 °C a 60 °C. Konkrétne je uvedený percentuálny obsah tiotropia určený
pomocou HPLC, ako aj hodnoty štandardnej odchýlky.
Tabuľka 4
Skúška stability pri 25 °C
Čas Referenčný Štandardná

Príklad 8

Štandardná
odchýlka

Príklad 9

Štandardná

Príklad

Štandardná

odchýlka

10

odchýlka

(dni)

výrobok

odchýlka

0

98,2

10,2

102,8

24,9

102,2

16,1

103,8

16,1

15

96,5

4,6

96,1

5,5

101,3

9,2

100,7

7,8

30

111,1

4,1

104,2

9,0

95,0

6,0

-

-
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Skúška stability pri 40 °C
Čas Referenčný Štandardná

Príklad 8

Štandardná
odchýlka

Príklad 9

Štandardná

Príklad

Štandardná

odchýlka

10

odchýlka

(dni)

výrobok

odchýlka

0

98,2

10,2

102,8

24,9

102,2

16,1

103,8

16,1

15

95,1

0,2

97,9

9,8

103,2

3,9

108,4

35,1

30

96,9

14,4

106,2

2,9

102,8

3,4

-

-

Štandardná

Príklad

Štandardná

odchýlka

10

odchýlka

Skúška stability pri 60 °C
Čas Referenčný Štandardná

Príklad 8

Štandardná
odchýlka

Príklad 9

(dni)

výrobok

odchýlka

0

98,2

10,2

102,8

24,9

102,2

16,1

103,8

16,1

15

91,3

2,1

102,3

14,1

96,9

7,5

117,6

19,3

30

93,7

3,1

102,5

8,0

115,5

6,3

-

-
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P A T E N T O V É
1.

N Á R O K Y

Inhalovateľné častice obsahujúce stabilizovanú bezvodú amorfnú formu
tiotropia so stabilizačným činidlom, ktorým je laktóza, pričom stabilizovaná
amorfná forma tiotropia so stabilizačným činidlom obsahuje matricu, v ktorej je
tiotropium dispergované v molekulovom stave, alebo pričom stablizovaná
amorfná forma tiotropia so stabilizačným činidlom obsahuje amorfné
tiotropium dispergované na povrchu stabilizačného činidla a pričom častice sú
zmiešané s jednou alebo viacerými hrubými pomocnými látkami s priemernou
veľkosťou častíc 15 až 250 µm.

2.

Inhalovateľné častice podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že tiotropium
zahŕňa tiotropiumbromid.

3.

Inhalovateľné častice podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 2, vyznačujúce sa
tým, že majú priemernú aerodynamickú veľkosť častíc do 10 μm.

4.

Inhalovateľné častice podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že hrubou
pomocnou látkou je laktóza.

5.

Farmaceutická

kompozícia

obsahujúca

inhalovateľné

častice

podľa

ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 4.
6.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 5, vyznačujúca sa tým, že obsah
tiotropiovej bázy je 0,02 až 0,8 %.

7.

Farmaceutická

kompozícia

podľa

ktoréhokoľvek

z nárokov

5

až

6,

vyznačujúca sa tým, že je vo forme kapsuly na inhaláciu.
8.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 7, vyznačujúca sa tým, že kapsula
obsahuje hydroxypropylmetylcelulózu.

9.

Spôsob prípravy inhalovateľných častíc podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4,
vyznačujúci sa tým, že obsahuje nasledujúce kroky:
a)

rozpustenie alebo dispergovanie stabilizačného činidla v prchavom
rozpúšťadle miešateľnom s vodou prípadne obsahujúcom vodu, čím sa
získa roztok alebo suspenzia;
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b)

rozpustenie soli tiotropia alebo jej solvátu alebo akejkoľvek jej tuhej
formy

v prchavom

rozpúšťadle

miešateľnom

s vodou

prípadne

obsahujúcom vodu,
c)

zmiešanie roztoku z kroku b) a roztoku alebo suspenzie z kroku a),

d)

sušenie rozprašovaním roztoku/suspenzie z kroku c), čím sa získajú
požadované častice a

e)

zmiešanie častíc z kroku d) s jednou alebo viacerými hrubými
pomocnými látkami s priemernou veľkosťou častíc 15 až 250 µm.

10.

Spôsob podľa nároku 9, vyznačujúci sa tým, že v kroku a) sa vytvorí
suspenzia, použité rozpúšťadlo neobsahuje vodu a stabilizačné činidlo je vo
forme častíc s priemernou veľkosťou 1 až 9 µm.

11.

Inhalovateľné častice s významom podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 na
použitie pri liečbe astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc.
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Obrázok 1

Lin (Cps)

Lineárna intenzita (počet za minútu)

2-Theta scale

Stupnica 2θ
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Obrázok 2

Lin (Cps)

Lineárna intenzita (počet za minútu)

2-Theta scale

Stupnica 2θ
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Obrázok 3
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Obrázok 4

