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Opis
OBLASŤ VYNÁLEZU
Predložený vynález poskytuje farmaceutickú formuláciu s okamžitým uvoľňovaním, ktorá
obsahuje tabletovú alebo kapsulovú formuláciu obsahujúcu metformín hydrochlorid, inhibítor
glukózového transportéra závislého na sodíku (SGLT2) vybraný z dapagliflozínu a dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu. Predložený vynález taktiež poskytuje spôsoby prípravy
formulácií a formulácie na použitie pri spôsoboch liečenia určitých ochorení alebo porúch
spojených s aktivitou SGLT2.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
Diabetes 2. typu je najbežnejšou formou diabetu, ktorá predstavuje 90 % prípadov diabetu.
Viac ako 100 miliónov ľudí na celom svete má diabetes 2. typu (takmer 17 miliónov v USA) a
výskyt sa dramaticky zvyšuje ako v rozvinutom, tak v rozvojovom svete. Diabetes 2. typu je
celoživotným ochorením, ktoré všeobecne začína v strednom alebo neskoršom veku, ale môže
začať v akomkoľvek veku. Pacienti s diabetom 2. typu nereagujú správne na inzulín, hormón,
ktorý normálne dovoľuje telu premieňať glukózu v krvi na energiu alebo ju ukladať do buniek
na neskoršie využitie. Problémom pri diabete 2. typu je stav nazývaný inzulínová rezistencia,
kedy telo produkuje inzulín v normálnych alebo dokonca veľkých množstvách, avšak niektoré
mechanizmy zabraňujú inzulínu v prenose glukózy do buniek. Pretože telo inzulín nevyužíva
správne, glukóza stúpa na nebezpečnú hladinu v krvi.
Po dlhšom čase vedie trvalá hyperglykémia ku glukotoxicite, ktorá zhoršuje inzulínovú
rezistenciu a prispieva k dysfunkcii beta buniek pankreasu. Stupeň trvalej hyperglykémie má
priamy vzťah k diabetickým mikrovaskulárnym komplikáciám a môže taktiež prispieť k
makrovaskulárnym komplikáciám. Týmto spôsobom hyperglykémia trvalo udržuje cyklus
škodlivých účinkov, ktoré zhoršujú kontrolu a komplikácie diabetu 2. typu.
V súčasnosti je všeobecne uznávané, že glykemická kontrola je dôležitá u pacientov s
diabetom 2. typu. Cieľom liečby diabetu je dosiahnuť a udržiavať glykémiu čo najbližšie pri
normálnej úrovni, aby sa predišlo dlhodobým mikrovaskulárnym a makrovaskulárnym
komplikáciám spojeným so zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Perorálne liečebné možnosti
liečby diabetes mellitus 2. typu zahŕňajú zlúčeniny známe ako: sulfonylmočoviny, biguanidy
(metformín), tiazolidíndióny a inhibítory alfa-glukozidázy. Účinné látky z každej triedy sa
všeobecne podávajú pacientom samotné. Napriek tomu hneď ako sa monoterapia stáva
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nedostatočnou, kombinovaná terapia je atraktívnym a racionálnym liečebným postupom
liečby hyperglykémie.
Nedávno bola objavená nová trieda antidiabetík známych ako inhibítory sodíko-glukózového
transportéra-2 (SGLT2). Inhibítory SGLT2 zabraňujú reabsorbcii glukózy do krvi ľadvinami.
Ľadviny najprv umožňujú glukóze, aby sa dostala z krvi do močového mechúra. Hoci už je
raz v moči, glukóza sa reabsorbuje späť do krvi cez renálne proximálne tubuly. Deväťdesiat
percent spätného vychytávania glukózy v ľadvinách sa uskutočňuje cez renálne proximálne
tubuly. SGLT2 je bielkovina, ktorá je prevažne exprimovaná v proximálnych tubuliach
ľadvín, a je pravdepodobne hlavným transportérom zodpovedným za toto spätné
vychytávanie.
Formulácie, ktoré obsahujú inhibítor SGLT2 dapagliflozín, sú opísané vo WO 2008/116179
A1. Propozície štúdií klinickej biologickej dostupnosti, ktorých cieľom bolo zhodnotiť
biologickú dostupnosť kombinovanej liečby s tabletami s predĺženým uvoľňovaním (XR)
obsahujúcimi 10 mg dapagliflozínu a 1000 mg metformínu v porovnaní so súbežným
podávaním tabliet obsahujúcich 10 mg dapagliflozínu a XR tabliet obsahujúcich 2x 500 mg
Glucophage®, sú opísané v zázname archívu ClinicalTrials.gov pre identifikátor
ClinicalTrials NCT01002807 z 26. 10. 2009
(http://clinicaltrials.gov/archive/NCT01002807/2009_10_26).
Predložený vynález poskytuje farmaceutické formulácie, ktoré obsahujú metformín
hydrochlorid a inhibítor SGLT2 vybratý z dapagliflozínu a dapagliflozín(S)propylénglykol
hydrátu na perorálne podávanie pri liečbe určitých ochorení alebo porúch spojených s
aktivitou SGLT2. Formulácie podľa predloženého vynálezu poskytujú antidiabetickú terapiu
pacientom, ktorá je ako vhodná, tak účinná na kontrolu hladín glukózy v krvi.
Avšak, úspešné vytvorenie formulácie farmaceutickej kompozície obsahujúcej kombináciu
dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu a metformínu vo forme
granulátu alebo vo forme tabletovej formulácie je z niekoľkých dôvodov náročné.
Po prvé, veľký pomer liečiva k liečivu medzi metformínom a inhibítorom SGLT2 v konečnej
formulácii je dôležitým problémom rovnomernosť obsahu, pokiaľ ide o dapagliflozín alebo
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát. Je nevyhnutné, aby toto pomerne malé množstvo
dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu bolo rovnomerne rozložené v
konečnom granuláte alebo tabletovej formulácii, a tak sa predišlo akýmkoľvek odchýlkam v
obsahu.
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Okrem toho veľké rozdiely vo fyzikálnych vlastnostiach dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu a metformínu a zvlášť potom zlej kompaktačnej vlastnosti
metformínu sťažujú výrobu tabliet s prijateľnou mechanickou pevnosťou.
Po niekoľkých neúspešných pokusoch, vrátane suchej granulácie pomocou valcovej
kompaktácie a tradičnej vlhkej granulácie, bolo teraz zistené, že obidve vyššie uvedené
požiadavky je možné dosiahnuť rozprašovaním roztoku alebo suspenzie obsahujúcej
dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát a spojivo na častice metformínu v
zariadeniach s fluidným lôžkom, čím sa získa granulát, ktorý má rovnomerný obsah
dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu a dobré kompaktačné vlastnosti.
Dobré kompaktačné vlastnosti tohto granulátu sú výsledkom spôsobu, akým sa granulát
vytvára počas granulačného procesu s postrekovaním, spoločne so skutočnosťou, že tento
spôsob umožňuje použitie väčšieho množstva spojiva, aké bolo možné v predchádzajúcich
testovaných granulačných procesoch. Spôsob, akým je granuát vytváraný počas granulačného
procesu, mu dáva vhodnú denzitu/pórovitosť a vhodné veľkostné rozdelenie častíc s malou
variáciou medzi dávkami. Granuly majú taktiež vynikajúce tokové vlastnosti.
Ďalej bolo zistené, že tieto užitočné formulácie môžu byť dosiahnuté pri zachovaní chemickej
stability dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu napriek použitiu
spôsobu, pri ktorom je aspoň časť dapagliflozínu rozpustená vo vode.

ZHRNUTIE ZVEREJNENIA VYNÁLEZU
V jednom aspekte predložený vynález poskytuje farmaceutickú formuláciu s okamžitým
uvoľňovaním vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky obsahujúcej (1) inhibítor
SGLT2 vybratý z dapagliflozínu a dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu, (2) metformín
hydrochloridu (HCl) a (3) prípadne poťahovej vrstvy. Formulácia podľa vynálezu ďalej
obsahuje hydroxypropylcelulózu ako spojivo; mikrokryštalickú celulózu ako plnivo; sodný
glykolát škrobu alebo hydroxypropylcelulózu, nízko substituovanú ako dezintegračné činidlo;
a stearan horečnatý ako klznú látku. Najvýhodnejším inhibítorom SGLT2 je dapagliflozín
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát (1: 1: 1).
V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje farmaceutickú formuláciu podľa vynálezu na
použitie pri liečbe ochorení alebo porúch spojených s aktivitou SGLT2, ktorými sú: diabetes
(vrátane diabetu typu 1. a 2. typu), narušená glukózová tolerancia, inzulínová rezistencia,
nefropatia, retinopatia, neuropatia a katarakty, hyperglykémia, hyperinzulinémia, hyper-

4
cholesterolémia, dyslipidémia, zvýšené hladiny voľných mastných kyselín alebo glycerolu v
krvi,

hyperlipidémia,

hypertriglyceridémia,

obezita,

hojenie

rán,

ischémia

tkanív,

ateroskleróza alebo hypertenzia u cicavcov. Spôsoby takejto liečby zahŕňajú podávanie
terapeuticky účinného množstva farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu
cicavcovi, ktorý túto liečbu potrebuje. Farmaceutické formulácie podľa predloženého
vynálezu môžu byť podávané cicavcom, s výhodou ľuďom, na liečenie rôznych stavov a
porúch spojených s aktivitou SGLT2, vrátane, ale nie výhradne, liečby alebo spomalenia
progresie alebo nástupu diabetu (vrátane diabetu 1. typu a 2. typu), zhoršenej glukózovej
tolerancie, inzulínovej rezistencie a diabetických komplikácií, ako je nefropatia, retinopatia,
neuropatia a katarakty, hyperglykémia, hyperinzulinémia, hypercholesterolémia, dyslipidémia, zvýšené hladiny voľných mastných kyselín alebo glycerolu v krvi, hyperlipidémia,
hypertriglyceridémia, obezita, hojenie rán, ischémia tkanív, ateroskleróza a hypertenzia.
Formulácie podľa predloženého vynálezu môžu byť taktiež použité na zvýšenie hladín
lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL) v krvi. Okrem toho môžu byť liečené stavy a
choroby, ktoré sa spoločne označujú ako "syndróm X" alebo metabolický syndróm, použitím
formulácií podľa predloženého vynálezu.
V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsoby prípravy farmaceutickej formulácie s
okamžitým uvoľňovaním, ktorá obsahuje: (1) inhibítor sodíko-glukózového transportéra
(SGLT2) vybratý z dapagliflozínu a dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; (2) metformín
alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ alebo solvát; a (3) prípadnú poťahovú vrstvu.
Uvedené metódy zahŕňajú:
(a) rozpustenie spojiva vo vode;
(b) pridávanie inhibítora SGLT2 k spojivu a vode za účelom získania roztoku inhibítor
SGLT2-spojivo-voda alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda;
(c) rozprašovanie roztoku alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda na metformín
vo fluidnom lôžku, čím sa uskutočňuje granulácia vo fluidnom lôžku za získania
granulátu;
d) mletie granulátu;
(e) zmiešanie granulátu s plnivom a dezintegračným činidlom;
(f) ďalšie miešanie s klznou látkou za účelom získania konečnej zmesi;
(g) lisovanie konečnej zmesi do tabliet; a
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(h) prípadné poťahovanie tabliet.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
Obrázok 1 opisuje profil rozpúšťania formulácií s okamžitým uvoľňovaním (poťahovaných
filmom) z Príkladov 1 a 2, ktoré obsahujú dapagliflozín a metformín.
Obrázok 2 opisuje profil rozpúšťania formulácií s okamžitým uvoľňovaním z Príkladov 1
až14.
Obrázok 3 opisuje spôsoby prípravy formulácií podľa predloženého vynálezu vo vývojovom
diagrame.

PODROBNÝ OPIS ZVEREJNENIA VYNÁLEZU
Predložený

vynález

poskytuje

formulácie

s

okamžitým

uvoľňovaním

obsahujúce

dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát a metformínhydrochlorid v
kombinácii s hydroxypropylcelulózou ako spojivom; mikrokryštalicou celulózou ako
plnivom; sodným glykolátom škrobu alebo hydroxypropylcelulózou, nízko substituovanou,
ako dezintegračným činidlom; a stearanom horečnatým ako klznou látkou. Formulácie sú vo
forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky s tým, že je preferovaná forma tablety.
Formulácie obsahujú kombináciu excipientov a vyrábajú sa spôsobom, ktorý poskytuje
rovnomernosť obsahu, požadovanú pevnosť v ťahu a vhodný čas dezintegrácie a rozpustenie
kombinujúcej zložky s nízkou dávkou so zložkou s vysokou dávkou v tablete. Výhodné
vlastnosti tabletiek zahŕňajú pevnosť v ťahu približne 2 MPa (megapascal), čas dezintegrácie
približne 20 minút a rozpustnosť presahující 80 % po 30 minútach. Formulácie podľa
predloženého vynálezu poskytujú tieto požadované vlastnosti napriek veľkému pomeru
liečiva k liečivu medzi metformínom (500 až 1000 mg) a inhibítorom SGLT2 (1,25 až 5,0
mg) a napriek známemu problému pomalej dezintegrácie tabliet obsahujúcich vysoký obsah
metformínu .
Farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu môžu
obsahovať jedno alebo viac spojív, vrátane hydroxypropylcelulózy, jedno alebo viac plnív,
vrátane mikrokryštalickej celulózy, jedno alebo viac dezintegračných činidiel, vrátane
sodného glykolátu škrobu alebo hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanú, jednu alebo
viac klzných látok, a prípadne poťahovú vrstvu. Výhodným inhibítorom SGLT2 je
dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát (1 : 1 : 1). Výhodné množstvo
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dapagliflozínu

je

medzi

1

a

6

mg

alebo

medzi

1,2

a

7,4

mg

pre

dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát. Najvýhodnejšie množstvo dapagliflozínu je 2,5 mg a
5,0 mg a najvýhodnejšie množstvo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu je 3,08 mg a 6,15
mg. Farmaceutické formulácie podľa vynálezu obsahovali metformín vo forme metformín
hydrochloridu. Výhodné množstvo metformínu je 500 mg, 850 mg a 1000 mg.
Najvýhodnejším dezintegračným činidlom je sodný glykolát škrobu. Formulácie sú vo forme
tablety, zásobného granulátu alebo tobolky, výhodnou formou sú tablety. Prípadná poťahová
vrstva je vybratá z Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry®
II yellow.
Výraz rovnomernosť obsahu (content uniformity – CU) je definovaný ako variabilita obsahu
medzi jednotlivými tabletami odvodenými od tej istej dávky. CU sa meria, aby sa zaistila
konzistencia dávkových jednotiek, t.j. aby každá jednotka v dávke mala obsah účinnej látky v
úzkom rozmedzí okolo cieľovej sily dávkovania, takže dávka spadá do stanovených
medzných hodnôt. CU je udávané ako relatívna smerodajná odchýlka v percentách (% RSD –
relative standard deviation).
Mechanická pevnosť tabliet je určovaná metódou nazývanou diametrálne kompresné
testovanie. To sa skladá z vystavenia diskovej vzorky, napr. tablety, dvom diametricky
protiľahlým bodovým zaťaženiam. Sila sa neustále zvyšuje, dokiaľ sa tableta nezlomí.
Pevnosť v tlaku (N) sa delí veľkosťou oblasti zlomu tablety (mm 2 ), aby sa kompenzovala
veľkosť tablety. Získaný výsledok sa tu označuje ako pevnosť v ťahu (tensile strength – TS)
tablety a meria sa v MPa.
V jednom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,1 až 2 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 55 až 85 % metformín hydrochloridu; približne 1 až
15 % hydroxypropylcelulózy; približne 2 až 25 % mikrokryštalickej celulózy; približne 1 až
12 % sodného glykolátu škrobu alebo približne 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy, a približne
0,25 až 5 % stearanu horečnatého. Prípadnou poťahovacou látkou môže byť Opadry® II
white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow. Farmaceutická
formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje farmaceutické formulácie s okamžitým
uvoľňovaním, ktoré obsahujú približne 0,1 až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 60 až 80 % metformín hydrochloridu; približne 1 až
10 % hydroxypropylcelulózy; približne 2 až 25 % mikrokryštalickej celulózy; približne 4 až
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10 % sodného glykolátu škrobu alebo približne 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy, a približne
0,25 až 2,5 % stearanu horečnatého. Prípadnou poťahovou látkou môže byť Opadry® II
white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow. Farmaceutická
formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,25 až 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 62 až 77 % metformín hydrochloridu; približne 3 až
10 % hydroxypropylcelulózy; približne 5 až 21 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 až 9
% sodného glykolátu škrobu alebo približne 5 až 8 % hydroxypropylcelulózy, a približne 0,6
až 1,4 % stearanu horečnatého. Prípadnou poťahovou látkou môže byť Opadry® II white,
Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow. Farmaceutická formulácia
je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 70,5 % metformín hydrochloridu; približne 8 %
hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,25 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 71 % metformín hydrochloridu; približne 8 %
hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 61,5 % metformín hydrochloridu; približne 8 %
hydroxypropylcelulózy; približne 21 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8,5 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 1,4 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
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V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 72 % metformín hydrochloridu; približne 9 %
hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 1 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 70,5 % metformín hydrochloridu; približne 5,5 %
hydroxypropylcelulózy; približne 20,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 1 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 75,5 % metformín hydrochloridu; približne 6 %
hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 77 % metformín hydrochloridu; približne 10 %
hydroxypropylcelulózy; približne 5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 7,5 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 69 % metformín hydrochloridu; približne 3 %
hydroxypropylcelulózy; približne 20 % mikrokryštalickej celulózy; približne 6,5 %
hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a približne 0,8 % stearanu horečnatého.
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Poťahovou látkou môže byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo
Opadry® II yellow. Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo
tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 68 % metformín hydrochloridu; približne 2,6 %
hydroxypropylcelulózy; približne 20 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,2 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 70,7 % metformín hydrochloridu; približne 8 %
hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 500 mg metformín hydrochloridu; jedno
alebo viac spojív vrátane hydroxypropylcelulózy, jedno alebo viac plnív vrátane
mikrokryštalickej celulózy, jedno alebo viac dezintegračných činidiel, vrátane sodného
glykolátu škrobu alebo hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej, jednu alebo viac
klzných látok vrátane stearanu horečnatého a prípadne poťahovú látku.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 500 mg metformín hydrochloridu; približne
19 mg hydroxypropylcelulózy; približne 150 mg mikrokryštalickej celulózy; približne 60 mg
sodného glykolátu škrobu; a približne 4,5 mg stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže
byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Výhodnou poťahovou látkou môže byť Opadry® II white. Farmaceutická formulácia je vo
forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
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V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 850 mg metformín hydrochloridu; jedno
alebo viac spojív vrátane hydroxypropylcelulózy, jedno alebo viac plnív vrátane
mikrokryštalickej celulózy, jedno alebo viac dezintegračných činidiel, vrátane sodného
glykolátu škrobu alebo hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej, jednu alebo viac
klzných látok vrátane stearanu horečnatého a prípadne poťahové látky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 850 mg metformín hydrochloridu; približne
96 mg hydroxypropylcelulózy; približne 150 mg mikrokryštalickej celulózy; približne 96 mg
sodného glykolátu škrobu; a približne 7 mg stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže
byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Výhodnou poťahovou látkou môže byť Opadry® II white. Farmaceutická formulácia je vo
forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 5 mg dapagliflozínu alebo približne 6,15 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 850 mg metformín hydrochloridu; jedno
alebo viac spojív vrátane hydroxypropylcelulózy, jedno alebo viac plnív vrátane
mikrokryštalickej celulózy, jedno alebo viac dezintegračných činidiel, vrátane sodného
glykolátu škrobu alebo hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej, jednu alebo viac
klzných látok vrátane stearanu horečnatého a prípadne poťahovú látku.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 5 mg dapagliflozínu alebo približne 6,15 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 850 mg metformín hydrochloridu; približne
97 mg hydroxypropylcelulózy; približne 151 mg mikrokryštalickej celulózy; približne 97 mg
sodného glykolátu škrobu; a približne 7 mg stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže
byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Výhodnou poťahovou látkou môže byť Opadry® II brown. Farmaceutická formulácia je vo
forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 1000 mg metformín hydrochloridu; jedno
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alebo viac spojív vrátane hydroxypropylcelulózy, jedno alebo viac plnív vrátane
mikrokryštalickej celulózy, jedno alebo viac dezintegračných činidiel, vrátane sodného
glykolátu škrobu alebo hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej, jednu alebo viac
klzných látok vrátane stearanu horečnatého a prípadne poťahovú látku.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 1000 mg metformín hydrochloridu;
približne 113 mg hydroxypropylcelulózy; približne 177 mg mikrokryštalickej celulózy;
približne 113 mg sodného glykolátu škrobu; a približne 9 mg stearanu horečnatého.
Poťahovou látkou môže byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo
Opadry® II yellow. Výhodnou poťahovou látkou môže byť Opadry® II orange.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 5 mg dapagliflozínu alebo približne 6,15 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 1000 mg metformín hydrochloridu; jedno
alebo viac spojív vrátane hydroxypropylcelulózy, jedno alebo viac plnív vrátane
mikrokryštalickej celulózy, jedno alebo viac dezintegračných činidiel, vrátane sodného
glykolátu škrobu alebo hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej, jednu alebo viac
klzných látok vrátane stearanu horečnatého a prípadne poťahovú látku.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 5 mg dapagliflozínu alebo približne 6,15 mg
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 1000 mg metformín hydrochloridu;
približne 114 mg hydroxypropylcelulózy; približne 177 mg mikrokryštalickej celulózy;
približne 114 mg sodného glykolátu škrobu; a približne 9 mg stearanu horečnatého.
Poťahovou látkou môže byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo
Opadry® II yellow. Výhodnou poťahovou látkou môže byť Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
Farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu môžu byť
použité pri spôsoboch liečby poruchy alebo choroby spojenej s aktivitou SGLT2, ktorá zahŕňa
diabetes (vrátane diabetu 1. typu a 2. typu), poruchu glukózovej tolerancie, inzulínovú
rezistenciu, nefropatiu, retinopatiu, neuropatiu a katarakty, hyperglykémiu, hyperinzulinémiu,
hypercholesterolémiu, dyslipidémiu, zvýšené hladiny voľných mastných kyselín alebo
glycerolu v krvi, hyperlipidémiu, hypertriglyceridémiu, obezitu, hojenie rán, ischémiu tkanív,
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aterosklerózu alebo hypertenziu u cicavcov, zahŕňajúcu podávanie farmaceutickej formulácie
podľa predloženého vynálezu cicavcovi, ktorý takúto liečbu potrebuje. Výhodný spôsob lieči
diabetes 2. typu u človeka.
Napríklad farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,1 až 2 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol
hydrátu; približne 55 % až 85 % metformín hydrochloridu; približne 1 % až 15 %
hydroxypropylcelulózy; približne 2 % až 25 % mikrokryštalickej celulózy; približne 1 % až
12 % sodného glykolátu škrobu alebo 3 % až 10 % hydroxypropylcelulózy, nízko
substituovanej; a približne 0,25 % až 5 % stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou
je formulácia s okamžitým uvoľňovaním vo forme tablety, granulátu alebo tobolky.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,1 % až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol
hydrátu; približne 60 % až 80 % metformín hydrochloridu; približne 1 % až 10 %
hydroxypropylcelulózy; približne 2 % až 25 % mikrokryštalickej celulózy; približne 4 % až
10 % sodného glykolátu škrobu alebo približne 3 % až 10 % hydroxypropylcelulózy, nízko
substituovanej, a približne 0,25 % až 2,5 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže
byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečenia diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,25 % až 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 62 % až 77 % metformín hydrochloridu; približne 3 % až 10 %
hydroxypropylcelulózy; približne 5 % až 21 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % až 9
% sodného glykolátu škrobu alebo 5 % až 8 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej,
a približne 0,6 % až 1,4 % stearanu horečnatého. Farmaceutická formulácia je prostriedok s
okamžitým uvoľňovaním vo forme tablety, granulátu alebo tobolky.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
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farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 70,5 % metformín hydrochloridu; približne 8 % hydroxypropylcelulózy; približne
12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,25 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát;
približne 71 % metformín hydrochloridu; približne 8 % hydroxypropylcelulózy; približne
12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 61,5 % metformín hydrochloridu; približne 8 % hydroxypropylcelulózy; približne
21 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8,5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 1,4 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 72 % metformín hydrochloridu; približne 9 % hydroxypropylcelulózy; približne
12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 1 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
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vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 70,5 % metformín hydrochloridu; približne 5,5 % hydroxypropylcelulózy; približne
20,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 1 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 75,5 % metformín hydrochloridu; približne 6 % hydroxypropylcelulózy; približne
12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 77 % metformín hydrochloridu; približne 10 % hydroxypropylcelulózy; približne 5
% mikrokryštalickej celulózy; približne 7,5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu, ktorá obsahuje približne 0,8 %
dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 69 % metformín
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hydrochloridu; približne 3 % hydroxypropylcelulózy; približne 20 % mikrokryštalickej
celulózy; približne 6,5 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a približne 0,8 %
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 68 % metformín hydrochloridu; približne 2,6 %
hydroxypropylcelulózy; približne 20 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
V ďalšom uskutočnení farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa
predloženého vynálezu obsahujú od približne 0,2 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 70,7 % metformín hydrochloridu; približne 8 %
hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného
glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Farmaceutická formulácia je vo forme tablety, zásobného granulátu alebo tobolky.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu, ktorá obsahuje približne 2,5 mg
dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 500
mg metformín hydrochloridu; približne 19 mg hydroxypropylcelulózy; približne 150 mg
mikrokryštalickej celulózy; približne 60 mg sodného glykolátu škrobu; a približne 4,5 mg
stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním
vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť
Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu, približne 850 mg hydrochloridu metformínu; približne 96 mg
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hydroxypropylcelulózy; približne 150 mg mikrokryštalickej celulózy; približne 96 mg
sodného glykolátu škrobu; a približne 7 mg stearanu horečnatého. Farmaceutickou
formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním vo forme tablety, granulátu alebo
tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť Opadry® II white, Opadry® II
brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 5 mg dapagliflozínu alebo približne 6,15 mg dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 850 mg metformín hydrochloridu; približne 97 mg
hydroxypropylcelulózy; približne 151 mg mikrokryštalickej celulózy; približne 97 mg
sodného glykolátu škrobu; a približne 7 mg stearanu horečnatého. Farmaceutickou
formuláciou je formulácia s okamžitým uvoľňovaním vo forme tablety, granulátu alebo
tobolky, kde je výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť Opadry® II white, Opadry® II
brown, Opadry® II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 2,5 mg dapagliflozínu alebo približne 3,08 mg dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 1000 mg metformín hydrochloridu; približne 113 mg
hydroxypropylcelulózy; približne 177 mg mikrokryštalickej celulózy; približne 113 mg
sodného glykolátu škrobu; približne 9 mg stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou
je formulácia s okamžitým uvoľňovaním vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je
výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry®
II orange alebo Opadry® II yellow.
Ďalej farmaceutické formulácie s okamžitým uvoľňovaním podľa predloženého vynálezu
môžu byť použité pri spôsobe liečby diabetu 2. typu u človeka, ktorý zahŕňa podávanie
farmaceutickej formulácie podľa predloženého vynálezu človeku, ktorý túto liečbu potrebuje,
ktorá obsahuje približne 5 mg dapagliflozínu alebo približne 6,15 mg dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 1000 mg metformín hydrochloridu; približne 114 mg
hydroxypropylcelulózy; približne 177 mg mikrokryštalickej celulózy; približne 114 mg
sodného glykolátu škrobu; približne 9 mg stearanu horečnatého. Farmaceutickou formuláciou
je formulácia s okamžitým uvoľňovaním vo forme tablety, granulátu alebo tobolky, kde je
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výhodná tableta. Poťahovou látkou môže byť Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry®
II orange alebo Opadry® II yellow.
Pre prípravu formulácií podľa tohto vynálezu boli vyvinuté spôsoby, aby sa dosiahla
prijateľná chemická stabilita a rovnomernosť obsahu dapagliflozínu a/alebo dapagliflozín
propylénglykol hydrátu a získala sa prijateľná pevnosť v ťahu tablety a požadovaná úroveň
rozpúšťania a dezintegrácie. Podrobnejšie diskusie týkajúce sa mechanickej pevnosti tabliet a
rovnomernosti obsahu je možné nájsť v publikácii "Pharmaceutics: The Science of Dosage
Form Design", druhé vydanie, Ed. ME Aulton (2002) (Church Livingstone), strany 417-423.
V súlade s tým predložený vynález poskytuje spôsob prípravy formulácie s okamžitým
uvoľňovaním, ktorý zahŕňa: (1) inhibítor SGLT2 vybratý z dapagliflozínu a dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu, (2) metformínu alebo jeho farmaceuticky prijatešnej soli alebo
solvátu a (3) prípadne poťahovej látky. Výhodné spôsoby prípravy formulácií podľa
predloženého vynálezu sú opísané na Obrázku 3. Spôsob podľa predloženého vynálezu na
prípravu formulácie s okamžitým uvoľňovaním zahŕňa: (a) rozpustenie spojiva vo vode za
získania roztoku spojiva; (b) pridávanie inhibítora SGLT2 k roztoku spojiva pre získanie
roztoku inhibítor SGLT2-spojivo-voda alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda; (c)
rozprašovanie roztoku alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda na metformín vo
fluidnom lôžku, čím sa uskutočňuje granulácia vo fluidnom lôžku na získanie granulátu; d)
mletie granulátu; (e) zmiešanie granulátu s plnivom a dezintegračným činidlom; (f) ďalšie
miešanie s klznou látkou za účelom získania konečnej zmesi; (g) stlačenie konečnej zmesi do
tabliet; a (h) prípadné poťahovanie tabliet. Alternatívny spôsob zahŕňa: (a) súčasné pridávanie
spojiva a inhibítora SGLT2 do vody; (b) rozpustenie spojiva a časti alebo celého inhibítora
SGLT2, aby sa získal roztok inhibítor SGLT2-spojivo-voda alebo suspenzia inhibítor SGLT2spojivo-voda; (c) rozprašovanie roztoku alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda na
metformín vo fluidnom lôžku, čím sa uskutočňuje granulácia vo fluidnom lôžku za získania
granulátu; d) mletie granulátu; (e) zmiešanie granulátu s plnivom a dezintegračným činidlom;
(f) ďalšie miešanie s klznou látkou za účelom získania konečnej zmesi; (g) stlačenie konečnej
zmesi do tabliet; a (h) prípadné poťahovanie tabliet.
Formulácie obsahujúce dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát sú
formulácie pripravené týmto postupom. Vo výhodnom uskutočnení sa týmto spôsobom
pripravujú formulácie, ktoré obsahujú 0,25 % až 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu; približne 62 % až 77 % metformín hydrochloridu; približne 3
% až 10 % hydroxypropylcelulózy; približne 5 % až 21 % mikrokryštalickej celulózy;
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približne 5 % až 9 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 % až1,4 % stearanu
horečnatého. Vo výhodnejšom uskutočnení sa týmto spôsobom pripravujú formulácie, ktoré
obsahujú približne 0,1 % až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol
hydrátu; približne 60 % až 80 % metformín hydrochloridu; približne 1 % až 10 %
hydroxypropylcelulózy; približne 2 % až 25 % mikrokryštalickej celulózy; približne 4 % až
10 % sodného glykolátu škrobu alebo približne 3 % až 10 % hydroxypropylcelulózy, a
približne 0,25 % až 2,5 % stearanu horečnatého. Formulácie pripravené tu opísanými
spôsobmi majú dobrú rovnomernosť obsahu vzhľadom na dapagliflozín alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrát, pevnosť v ťahu približne 2 MPa (megapascaly), čas
dezintegrácie 20 minút, rozpustnosť presahujúcu 80 % po 30 minútach a najnižšiu možnú
hmotnosť tablety, ktorá je daná pevnosťou tablety.
V ďalšom uskutočnení spôsob podľa tohto vynálezu zahŕňa: (a) rozpustenie hydroxypropylcelulózy SSL vo vode, čím sa získa HPC-roztok; (b) pridávanie inhibítora SGLT2 k
HPC-roztoku, aby sa získal roztok inhibítor SGLT2-HPC-voda alebo suspenzia inhibítor
SGLT2-HPC-voda; (c) rozstrekovanie roztoku alebo suspenzie inhibítor SGLT2-HPC-voda na
metformín vo fluidnom lôžku, čím sa uskutoční granulácia vo fluidnom lôžku za získania
granulátu; d) mletie granulátu; (e) zmiešanie granulátu s mikrokryštalickou celulózou a
sodným glykolátom škrobu; (f) ďalšie miešanie so stearanom horečnatým za získania
konečnej zmesi; (g) stlačenie konečnej zmesi do tabliet a (h) prípadné poťahovanie tabliet.
Alternatívny spôsob zahŕňa: (a) súčasné pridávanie hydroxypropylcelulózy SSL a inhibítora
SGLT2 a vody; (b) rozpustenie hydroxypropylcelulózy SSL a časti alebo celého inhibítora
SGLT2, aby sa získal roztok inhibítor SGLT2-HPC-voda alebo suspenzia inhibítor SGLT2HPC-voda; (c) rozstrekovanie roztoku alebo suspenzie inhibítor SGLT2-HPC-voda na
metformín vo fluidnom lôžku, čím sa uskutoční granulácia vo fluidnom lôžku za získania
granulátu; d) mletie granulátu; (e) zmiešanie granulátu s plnivom a dezintegračným činidlom;
(f) ďalšie miešanie s klznou látkou za účelom získania konečnej zmesi; (g) stlačenie konečnej
zmesi do tabliet; a (h) prípadné poťahovanie tabliet.
V

ďalšom

uskutočnení

spôsob

podľa

tohto

vynálezu

zahŕňa:

(a)

rozpustenie

hydroxypropylcelulózy SSL vo vode, čím sa získa HPC-roztok; (b) pridávanie dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu k roztoku HPC za získania roztoku
dapagliflozín-HPC

SSL-voda

alebo

suspenzie

dapagliflozín-HPC

SSL-voda;

(c)

rozstrekovanie suspenzie dapagliflozín-HPC SSL-voda na metformín vo fluidnom lôžku, čím
sa uskutočňuje granulácia vo fluidnom lôžku na získanie granulátu; d) mletie granulátu; (e)
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zmiešanie granulátu s mikrokryštalickou celulózou a sodným glykolátom škrobu; (f) ďalšie
miešanie so stearanom horečnatým na získanie konečnej zmesi; (g) stlačenie konečnej zmesi
do tabliet a (h) prípadné poťahovanie tabliet.
Alternatívny spôsob zahŕňa: (a) súčasné pridávanie hydroxypropylcelulózy SSL a
dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu a vody; (b) rozpustenie
hydroxypropylcelulózy SSL a časti alebo celého dapagliflozínu alebo dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu za získania roztoku dapagliflozín-HPC-voda alebo suspenzie
dapagliflozín-HPC-voda; (c) rozstrekovanie roztoku alebo suspenzie dapagliflozín-HPC-voda
na metformín vo fluidnom lôžku, čím sa uskutočňuje granulácia vo fluidnom lôžku pre
získanie granulátu; d) mletie granulátu; (e) zmiešanie granulátu s plnivom a dezintegračným
činidlom; (f) ďalšie miešanie s klznou látkou za účelom získania konečnej zmesi; (g) stlačenie
konečnej zmesi do tabliet; a (h) prípadné poťahovanie tabliet.
V jednom uskutočnení formulácia pripravená touto metódou obsahuje 0,25 % až 0,8 %
dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 62 % až 77 %
metformín hydrochloridu; približne 3 % až10 % hydroxypropylcelulózy; približne 5 % až 21
% mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % až 9 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6
% až 1,4 % stearanu horečnatého. Vo výhodnejšom uskutočnení sa týmto spôsobom
pripravujú formulácie, ktoré obsahujú približne 0,1 % až 1 % dapagliflozínu alebo
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 60 % až 80 % metformín hydrochloridu;
približne 1 % až 10 % hydroxypropylcelulózy; približne 2 % až 25 % mikrokryštalickej
celulózy; približne 4 % až 10 % sodného glykolátu škrobu alebo približne 3 % až 10 %
hydroxypropylcelulózy, a približne 0,25 % až 2,5 % stearanu horečnatého.
Vo výhodnom uskutočnení sa inhibítor SGLT2 a spojivo miešajú pri teplote v rozmedzí od 5
°C do 65 °C. Vo výhodnejšom uskutočnení sa inhibítor SGLT2 a spojivo miešajú pri teplote v
rozmedzí od 40 °C do 60 °C. V najvýhodnejšom uskutočnení sa inhibítor SGLT2 a spojivo
miešajú pri teplote v rozmedzí od 45 °C do 55 °C
Formulácie pripravené spôsobmi opísanými v tomto texte majú dobrú rovnomernosť obsahu s
ohľadom na dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát, pevnosť v ťahu
približne 2MPa (megapascal), čas dezintegrácie 20 minút, rozpúšťanie viac ako 80 % po 30
minútach a najnižšiu možnú hmotnosť tablety danú pevnosťou tablety.
Príklady plnidiel alebo plnív alebo kompresných činidiel vhodných na použitie podľa
vynálezu zahŕňajú deriváty celulózy, ako je mikrokryštalická celulóza alebo drevná celulóza
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(vrátane mikrokryštalickej celulózy 302), laktóza, bezvodá laktóza, sacharóza, škrob,
predželatinovaný škrob, manitol (vrátane manitolu Pearlitol SD 200), fruktóza, xylitol,
sorbitol, kukuričný škrob, modifikovaný kukuričný škrob, anorganické soli ako je uhličitan
vápenatý, fosforečnan vápenatý, hydrogénfosforečnan vápenatý, síran vápenatý, dextrín/
dextráty, maltodextrín, ďalšie známe plnidlá 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 vybratá zo skupiny
pozostávajúcej z typov Avicel®:PH101, PH102, PH103, PH105, PH 112, PH113, PH200,
PH301 a ďalšie typy mikrokryštalickej celulózy, ako je silikovaná mikrokryštalická celulóza.
Niekoľko typov laktózy je vhodných na použitie v tu opísaných formuláciách, napríklad
laktóza vybratá zo skupiny, ktorú tvorí bezvodá laktóza, monohydrát laktózy, laktóza fast
flow, priamo stlačiteľná bezvodá laktóza a modifikovaný monohydrát laktózy. Výhodným
plnivom alebo kompresným prostriedkom podľa predloženého vynálezu je mikrokryštalická
celulóza PH102.
Príklady vhodných spojív na použitie podľa vynálezu zahŕňajú metylcelulózu, karboxymetylcelulózu (vrátane sodnej karboxymetylcelulózy), hydroxypropylcelulózu (vrátane HPCSSL, HPC-SL, HPC-L, HPC-EXF, HPC-ELF atď.), hydroxypropylmetylcelulózu, kukuričný
škrob, predželatinovaný škrob, modifikovaný kukuričný škrob, polyvinylpyrolidón (PVP),
hydroxypropylmetylcelulózu (HPMC) (vrátane hydroxypropylmetylcelulózy 2208), laktózu,
akájovú gumu, arabskú gumu, želatínu, agar, etylcelulózu , acetát celulózy, tragant, alginát
sodný, pullulan, ako aj voskové spojivo, ako je karnaubský vosk, parafín, spermaceti,
polyetylény alebo mikrokryštalický vosk, rovnako ako ďalšie konvenčné spojivá a/alebo
zmesi dvoch alebo viacerých z nich. Výhodnými spojivami podľa predloženého vynálezu sú
hydroxypropylcelulóza SSL, hydroxypropylcelulóza SL, hydroxypropylcelulóza ELF,
polyvinylalkohol-polyetylénglykol a polyvinylpyrolidón. Najvýhodnejším spojivom je
hydroxypropylcelulóza SSL.
Vhodné polyméry HPC na použitie ako spojivo podľa predloženého vynálezu zahŕňajú také,
ktoré majú distribúciu molárnych hmotností v rozmedzí od 1000 do 400 000 g/mol, s
výhodou medzi 1000 a 300 000 g/mol a výhodnejšie medzi 1000 a 200 000 g/mol. Navyše
vhodné HPC polyméry na použitie ako spojivo v predloženom vynáleze, ktoré majú
distribúciu molárnych hmotností ako bolo uvedené vyššie, majú výhodne priemernú molárnu
hmotnosť nižšiu ako 90 000 g/mol, výhodnejšie nižšiu ako 70 000 g/mol a ešte výhodnejšie
menej ako 40 000 g/mol. Navyše vhodné HPC polyméry na použitie ako spojivo v
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predloženom vynáleze, ktoré majú rozloženie molárnych hmotností, ako bolo opísané vyššie,
majú s výhodou priemernú molárnu hmotnosť menšiu ako 50 000 g/mol, výhodnejšie menšiu
ako 45,000 g/mol a ešte výhodnejšie nižšiu ako 25 000 g/mol.
Váhová priemerná molárna hmotnosť, Mw , je definovaná ako:

kde Ni je počet molekúl pri molárnej hmotnosti Mi.
Početne priemerná molárna hmotnosť, Mn , je definovaná ako:

kde Ni je počet molekúl pri molárnej hmotnosti Mi.
Medzi príklady dezintegračných činidiel vhodných na použitie podľa vynálezu patrí sodná
kroskarmelóza, krospovidon, škrob, zemiakový škrob, predželatinovaný škrob, kukuričný
škrob, sodný glykolát škrobu, mikrokryštalická celulóza, nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza LH21, zosieťovaný polyvinylpyrolidón a iné známe dezintegračné činidlá. Niekoľko
špecifických typov dezintegračných činidiel je vhodných na použitie vo formuláciách
opísaných v tomto texte. Napríklad môže byť použitý akýkoľvek typ krospovidonu, vrátane
napríklad krospovidonu XL-10, a vrátane členov vybratých zo skupiny pozostávajúcej z
Kollidon CL®, Polyplasdone XL®, Kollidon CL-M®, Polyplasdone XL-10® a Polyplasdone
INF-10®. V jednom uskutočnení je dezintegračným činidlom, pokiaľ je prítomné, v
zásobnom granuláte sodný glykolát škrobu, sodná soľ kroskarmelózy a/alebo krospovidon.
Výhodnými dezintegračnými činidlami sú sodný glykolát škrobu a nízko substituovaná
hydroxypropylcelulóza LH21. Najvýhodnejším dezintegračným činidlom je sodný glykolát
škrobu.
Príklady klzných látok, ktoré sú vhodné na použitie v tomto vynáleze, zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na, stearan horečnatý, stearan zinočnatý, stearan vápenatý, mastenec, karnaubský
vosk, kyselinu stearovú, kyselinu palmitovú, stearyl-fumarát sodný, laurylsulfát sodný,
glycerylpalmitostearan, kyselinu palmitovú, kyselinu myristovú a hydrogenované rastlinné
oleje a tuky, rovnako ako ďalšie známe klzné látky a/alebo zmesi dvoch alebo viacerých z
nich. Výhodnou klznou látkou podľa tohto vynálezu je stearan horečnatý.
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Príklady mazadiel a/alebo antiadherencií, vhodných na použitie v tomto vynáleze zahŕňajú,
ale nie sú obmedzené na, oxid kremičitý, koloidný oxid kremičitý, kremičitan horečnatý,
trisilikát horečnatý, mastenec a ďalšie formy oxidu kremičitého, ako sú agregované silikáty a
hydratovaný oxid kremičitý.
Poťahová vrstva tablety alebo tobolky, pokiaľ je prítomná, môže obsahovať od približne 10 %
do približne 95 % polyméru, vztiahnuté na hmotnosť poťahovej vrstvy, a môže byť pripravená
použitím obvyklých postupov. Poťahový film tablety alebo kapsuly obsahuje od približne 20
% do približne 90 % polyméru, vztiahnuté na hmotnosť poťahovej vrstvy. Formulácia môže
obsahovať aspoň jednu vrstvu poťahového polyméru a poťahové rozpúšťadlo, napríklad vodu,
ktorá sa používa na spracovanie a odstráni sa sušením. Vhodné príklady polyméru pre
poťahovú vrstvu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, hydroxypropylmetylcelulózu,
polyvinylalkohol (PVA), etylcelulózu, metakrylátové polyméry, hydroxypropylcelulózu a
škrob. Polymérom poťahovej vrstvy môže byť PVA. Polymérom poťahovej vrstvy môže byť
hydroxypropylcelulóza. Použitie PVA umožňuje vylepšené rozlíšenie loga, adhéziu filmu a
uľahčuje rýchlejšie poťahovanie liečiva, z čoho to posledné môže byť dôležité pre
dapagliflozínové formulácie kvôli teplotnej citlivosti zlúčeniny. Poťahová vrstva môže taktiež
prípadne obsahovať plastifikátor od približne 0 % do približne 30 % hmotnosti, vztiahnuté na
hmotnosť poťahovej vrstvy; napr. plastifikátor je od približne 15 % do približne 25 %
hmotnosti poťahovej vrstvy. Medzi vhodné plastifikátory patrí napríklad triacetin, dietylftalát,
tributylsebakát, polyetylénglykol (PEG), glycerín, triacetín a triaetylcitrát. Plastifikátorom je
polyetylénglykol s molekulovou hmotnosťou 200 až 20 000, s molekulovou hmotnosťou 400
až 4 000 alebo s molekulovou hmotnosťou 400.
Poťahová vrstva môže taktiež prípadne obsahovať antiadherentné alebo klzné látky, ako je
mastenec, pyrogénny oxid kremičitý alebo stearan horečnatý, alebo opacifikačné činidlá, ako
je oxid titaničitý. Poťahová vrstva môže prípadne obsahovať jedno alebo viac farbív,
napríklad farbivo (farbivá) na báze oxidu železitého. Príklady komerčne dostupného
poťahového materiálu zahŕňajú Opadry® HP, Opadry® II white, Opadry® II yellow,
Opadry® II orange, a Opadry® II brown. Opadry® II white 85F18422 obsahuje
polyvinylalkohol, polyetylénglykol, oxid titaničitý a mastenec. Opadry® II PVA taktiež
zahŕňa Opadry® II Yellow 85F92582 zloženú z polyvinylalkoholu, polyetylénglykolu, oxidu
titaničitého, mastenca a žltého oxidu železitého. Výhodné poťahové látky podľa predloženého
vynálezu sú Opadry® II white, Opadry® II brown, Opadry® II orange, a Opadry® II yellow.
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Dapagliflozín-(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chlór-3-(4-etoxybenzyl)fenyl)-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyrán-3,4,5-(dapaglifozín)
Dapagliflozín sa môže pripraviť použitím podobných postupov, ako je opísané v US patente č.
6515117 a medzinárodných zverejnených patentových prihláškach č. WO 03/099836 a WO
2008/116179 . SGLT2 EC50 = 1,1 nM.

Dapagliflozín

(S)

PGS-(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chlór-3-(4-etoxybenzyl)fenyl)-6-(hydro-

xymetyl)tetrahydro-2H-pyrán-3,4,5-triol (S)-propán-l,2-diolhydrát (1:1:1)
Dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát (1: 1: 1) sa môže pripraviť použitím podobných
postupov, ako je opísané vo zverejnených patentových prihláškach WO 08/002824 a WO
2008/116179. SGLT2 EC50 = 1,1 nM.

Dapagliflozín(R)

PGS-(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-chlór-3-(4-etoxybenzyl)fenyl)-6-(hydro-

xymetyl) tetrahydro-2H-pyrán-3,4,5-triol (R)-propán-l,2-diolhydrát (1:1:1)
Dapagliflozín(R)propylénglykol hydrát (1:1:1) sa môže pripraviť použitím podobných
postupov, ako je opísané vo WO 08/002824 a WO 2008/116179. SGLT2 EC50 = 1,1 nM.
Rôzne formy antidiabetika metformínu sú vhodné na použitie vo formuláciách dvojvrstvovej
tablety vrátane ich farmaceuticky prijateľných solí, ako je napríklad hydrochlorid, hydrobromid, fumarát, sukcinát, p-chlórfenoxyacetát alebo embonát. Fumarátovovými a sukcinátovými soľami sú s výhodou metformín (2 : 1) fumarát a metformín (2 : 1) sukcinát. Výhodný
je metformín hydrochlorid.
Ďalšie inhibítory SGLT2 zahŕňajú zlúčeniny vzorca (I) opísané v US patente č. 6414126,
sergliflozín, remogliflozín, remogliflozín etabonát, kanagliflozín, BI-10773 a BI-44847, ASP1941, R-7201, LX-4211, YM-543, AVE 2268, TS-033 alebo SGL-0100 a zlúčeniny opísané v
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US 7589193, WO2007007628 , EP2009010, WO200903596, US 2009030198 , US 7288528 a
US 2007/0197623, ako aj nasledujúce inhibítory SGLT2:

a
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Farmaceutické prípravky podľa predloženého vynálezu môžu byť použité na prípravu alebo
na výrobu liečiva pre liečbu diabetu (vrátane diabetu 1. typu a 2. typu), zhoršenej glukózovej
tolerancie, rezistencie na inzulín a diabetických komplikácií, ako je napríklad nefropatia,
retinopatia, neuropatia a katarakty, hyperglykémia, hyperinzulinémia, hypercholesterolémia,
dyslipidémia, zvýšených hladín voľných mastných kyselín alebo glycerolu v krvi, hyperlipidémie, hypertriglyceridémie, obezity, hojenia rán, ischémie tkanív, aterosklerózy a
hypertenzie.
V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje farmaceutickú formuláciu podľa vynálezu,
ktorá obsahuje metformín hydrochlorid; inhibítor SGLT2 vybratý z dapagliflozínu a
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; jedno alebo viac spojív, vrátane hydroxypropylcelulózy; jedno alebo viac plnív, vrátane mikrokryštalickej celulózy; jedno alebo viac
dezintegračných činidiel, vrátane sodného glykolátu škrobu alebo hydroxypropylcelulózy,
nízko substituovanej; jednu alebo viac klzných látok, vrátane stearanu horečnatého; a
prípadne poťahový materiál na použitie pri liečbe poruchy alebo ochorení spojených s
aktivitou SGLT2, ktorými sú diabetes (vrátane diabetu 1.typu a 2. typu), zhoršená glukózová
tolerancia, inzulínová rezistencia a diabetické komplikácie, ako je nefropatia, retinopatia,
neuropatia a katarakty, hyperglykémia, hyperinzulinémia, hypercholesterolémia, dyslipidémia, zvýšené hladiny voľných mastných kyselín alebo glycerolu v krvi, hyperlipidémia,
hypertriglyceridémia, obezita, hojenie rán, tkanivová ischémia, ateroskleróza a hypertenzia.
V súlade s tým predložený vynález poskytuje použitie farmaceutickej formulácie podľa
predloženého vynálezu obsahujúcej metformín hydrochlorid; inhibítor SGLT2 vybratý z
dapagliflozínu a dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; hydroxypropylcelulózu; mikrokryštalickú celulózu; sodný glykolát škrobu alebo hydroxypropylcelulózu, nízko substituovanú;
stearan horečnatý; a prípadne poťahovú látku na použitie pri liečbe poruchy alebo ochorení
spojených s aktivitou SGLT2, ktorými sú diabetes (vrátane diabetu 1. typu a 2. typu),
narušená glukózová tolerancia, inzulínová rezistencia a diabetické komplikácie, ako je
nefropatia, retinopatia, neuropatia a katarakty, hyperglykémia, hyperinzulinémia, hypercholesterolémia, dyslipidémia, zvýšené hladiny voľných mastných kyselín alebo glycerolu v krvi,
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hyperlipidémia, hypertriglyceridémia, obezita, hojenie rán, tkanivová ischémia, ateroskleróza
a hypertenzia.
V ďalšom uskutočnení farmaceutická formulácia obsahuje 0,25 až 0,8 % dapagliflozínu alebo
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 62 až 77 % metformín hydrochloridu;
približne 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy; približne 5 až 21 % mikrokryštalickej celulózy;
približne 5 až 9 % sodného glykolátu škrobu alebo približne 5 až 8 % hydroxypropylcelulózy,
približne 0,6 až 1,4 % stearanu horečnatého; a prípadne poťahové látky; a liečenou poruchou
alebo ochorením je diabetes (vrátane diabetu 1. typu a 2. typu), porucha glukózovej
tolerancie, inzulínová rezistencia a diabetické komplikácie, ako je nefropatia, retinopatia,
neuropatia a katarakty, hyperglykémia, hyperinzulinémia, hypercholesterolémia, dyslipidémia, zvýšené hladiny voľných mastných kyselín alebo glycerolu v krvi, hyperlipidémia,
hypertriglyceridémia, obezita, hojenie rán, tkanivová ischémia, ateroskleróza a hypertenzia.
V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,5 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 70,5 % metformín hydrochloridu;
približne 8 % hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne
8 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého; a liečenou poruchou
alebo chorobou je diabetes 2. typu.
V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,25 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 71 % metformín hydrochloridu;
približne 8 % hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne
8 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého; a poruchou alebo
chorobou, ktorá má byť liečená, je diabetes 2. typu.
V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,4 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 61,5 % metformín hydrochloridu;
približne 8 % hydroxypropylcelulózy; približne 21 % mikrokryštalickej celulózy; približne
8,5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 1,4 % stearanu horečnatého; a poruchou alebo
chorobou, ktorá má byť liečená, je diabetes 2. typu.
V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,4 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 72 % metformín hydrochloridu;
približne 9 % hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne
5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 1 % stearanu horečnatého; a poruchou alebo
chorobou, ktorá má byť liečená, je diabetes 2. typu.
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V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,5 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 70,5 % metformín hydrochloridu;
približne 5,5 % hydroxypropylcelulózy; približne 20,5 % mikrokryštalickej celulózy;
približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 1 % stearanu horečnatého; a poruchou
alebo chorobou, ktorá má byť liečená, je diabetes 2. typu.
V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,5 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 75,5 % metformín hydrochloridu;
približne 6 % hydroxypropylcelulózy; približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne
5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého; a poruchou alebo
chorobou, ktorá má byť liečená, je diabetes 2. typu.
V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,5 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 77 % metformín hydrochloridu;
približne 10 % hydroxypropylcelulózy; približne 5 % mikrokryštalickej celulózy; približne
7,5 % sodného glykolátu škrobu; a približne 0,6 % stearanu horečnatého; a poruchou alebo
chorobou, ktorá má byť liečená, je diabetes 2. typu.
V ďalšom uskutočnení obsahuje farmaceutická formulácia približne 0,8 % dapagliflozínu
alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne 69 % metformín hydrochloridu;
približne 3 % hydroxypropylcelulózy; približne 20 % mikrokryštalickej celulózy; približne
6,5 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a približne 0,8 % stearanu horečnatého; a
poruchou alebo chorobou, ktorá má byť liečená, je diabetes 2. typu.
Farmaceutické formulácie podľa vynálezu môžu byť balené v akomkoľvek obale, ktorý
zlepšuje stabilitu liekovej formy. Môžu byť napríklad použité zatvorené fľaše z polyetylénu s
vysokou hustotou (HDPE) obsahujúce silikagélový dezikant alebo môže byť použitý
hliníkový blister potiahnutý PVC. Použitie takého obalu pomáha kontrolovať nežiaducu
oxidáciu produktu pri izbovej teplote.
Tento vynález taktiež zahŕňa poťahované tablety, kde poťahová vrstva obsahuje saxagliptín
alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ. Saxagliptín je výhodný ako voľná báza, ako
monohydrát alebo ako hydrochlorid. Poťahovaná tableta obsahuje tabletové jadro
farmaceutických formulácií podľa predloženého vynálezu, prvú poťahovú vrstvu, druhú
poťahovú vrstvu a prípadne tretiu poťahovú vrstvu. Jadro tablety obsahuje metformín
hydrochlorid a inhibítor SGLT2 vybratý z dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu. Prvá a druhá poťahová vrstva prípadne obsahujú saxagliptin, kde aspoň jedna
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z prvej a druhej poťahovej vrstvy obsahuje saxagliptin. Treťou vrstvou je prípadné vonkajšie
ochranný poťah. Saxagliptin, znázornený nižšie, je možné pripraviť tak, ako je opísané v US
6395767. Prvá a druhá poťahová vrstva sa pripravia podobným spôsobom, ako sa pripravuje
vnútorná tesniaca vrstva alebo stredná vrstva (liečiva), ako je opísané vo WO 2005/117841 .
Tretia poťahová vrstva sa pripraví podobným spôsobom, ako sa pripraví vonkajšia ochranná
vrstva, ako je opísané vo WO 2005/117841.

Prvá poťahová vrstva obsahuje až 95 % polyméru, vztiahnuté na hmotnosť prvej poťahovej
vrstvy. Formulácia bude obsahovať aspoň jeden polymér poťahovej vrstvy a poťahové
rozpúšťadlo, výhodným rozpúšťadlom je voda použitá na spracovanie a je odstránená
sušením. Polymérom prvej poťahovej vrstvy môže byť hydroxypropylmetylcelulóza, polyvinylalkohol (PVA), etylcelulóza, metakrylátové polyméry alebo hydroxypropylcelulóza, s
výhodou PVA. Prvá poťahová vrstva prípadne obsahuje saxagliptínv rozmedzí od približne
0,5 % do približne 70 %, s výhodou od približne 30% do približne 50 hmotnostných %,
vztiahnuté na hmotnosť druhej poťahovej vrstvy. Prvá poťahová vrstva môže prípadne
obsahovať plastifikátor, ako je triacetin, dietylftalát, tributylsebakát alebo polyetylénglykol
(PEG), s výhodou PEG; antiadherentnú alebo klznú látku, ako je mastenec, pyrogénny oxid
kremičitý alebo stearan horečnatý; a opacifikačné činidlo, ako je oxid titaničitý. Poťahová
vrstva môže taktiež obsahovať farbivá na báze oxidu železitého. Jedným z poťahových
materiálov je komerčne dostupný pod obchodným názvom Opadry® HP alebo Opadry® II
white.
Druhá poťahová vrstva je podobná v zložení prvej poťahovej vrstve a s výhodou obsahuje
saxagliptin.
Tretia poťahová vrstva je podobná zložením prvej poťahovej vrstve, iba bez saxagliptinu.
V súlade s tým predložený vynález poskytuje poťahovanú tabletu, ktorá obsahuje (1) jadro
tablety obsahujúce metformín hydrochlorid a inhibítor SGLT2 podľa farmaceutických
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formulácií podľa predloženého vynálezu; (2) prvú poťahovú vrstvu prípadne obsahujúcu
saxagliptin; (3) druhú poťahovú vrstvu prípadne obsahujúcu saxagliptin; a (3) prípadne tretiu
poťahovú vrstvu. Inhibítorom SGLT2 je dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol
hydrát. Aspoň jedna z prvej a druhej poťahovej vrstvy obsahuje saxagliptin. Prvá a druhá
poťahová vrstva sa pripravia podobným spôsobom, ako sa pripravuje vnútorná tesniaca vrstva
alebo stredná vrstva (liečiva), ako je opísané vo WO 2005/117841. Tretia poťahová vrstva sa
pripraví podobným spôsobom, ako sa pripravuje vonkajšia ochranná vrstva, ako je opísané vo
WO 2005/117841.
V jednom uskutočnení poťahovaných tabliet podľa tohto vynálezu, (1) jadro tablety obsahuje
dapagliflozín

alebo

dapagliflozín(S)propylénglykol

hydrát;

metformín

hydrochlorid;

hydroxypropylcelulózu; mikrokryštalickú celulózu; sodný glykolát škrobu alebo hydroxypropylcelulózu, nízko substituovanú; a stearan horečnatý; (2) prvá poťahová vrstva obsahuje
polymér na báze polyvinylalkoholu; (3) druhá poťahová vrstva obsahuje saxagliptína polymér
na báze polyvinylalkoholu; (4) a tretia poťahová vrstva obsahuje polymér na báze
polyvinylalkoholu.
V ďalšom uskutočnení poťahovaných tabliet podľa tohto vynálezu, (1) jadro tablety obsahuje
približne 0,25 až 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 62 až 77 % metformín hydrochloridu; približne 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy;
približne 5 až 21 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 až 9 % sodného glykolátu škrobu
alebo približne 5 až 8 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej, a približne 0,6 až 1,4
% stearanu horečnatého; (2) prvá poťahová vrstva, ktorá obsahuje Opadry® HP; (3) druhá
poťahová vrstva, ktorá obsahuje saxagliptína Opadry® HP; a (4) tretia poťahová vrstva, ktorá
obsahuje Opadry® HP.
V ďalšom uskutočnení poťahovaných tabliet podľa tohto vynálezu, (1) jadro tablety obsahuje
približne 0,1 až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; približne
60 až 80 % metformín hydrochloridu; približne 1 až 10 % hydroxypropylcelulózy; približne 2
až 25 % mikrokryštalickej celulózy; približne 4 až 10 % sodného glykolátu škrobu alebo
približne 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej, a približne 0,25 až 2,5 %
stearanu horečnatého; (2) prvá poťahová vrstva, ktorá obsahuje Opadry® HP; (3) druhá
poťahová vrstva, ktorá obsahuje saxagliptína Opadry® HP; a (4) tretia poťahová vrstva, ktorá
obsahuje Opadry® HP.
V ďalšom uskutočnení poťahovaných tabliet podľa tohto vynálezu, (1) jadro tablety obsahuje:
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(A) približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 70,5 % metformín hydrochloridu; približne 8 % hydroxypropylcelulózy;
približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného glykolátu škrobu; a
približne 0,6 % stearanu horečnatého;
(B) približne 0,25 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 71 % metformín hydrochloridu; približne 8 % hydroxypropylcelulózy;
približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8 % sodného glykolátu škrobu; a
približne 0,6 % stearanu horečnatého;
(C) približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 61,5 % metformín hydrochloridu; približne 8 % hydroxypropylcelulózy;
približne 21 % mikrokryštalickej celulózy; približne 8,5 % sodného glykolátu škrobu; a
približne 1,4 % stearanu horečnatého;
(D) približne 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 72 % metformín hydrochloridu; približne 9 % hydroxypropylcelulózy;
približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a
približne 1 % stearanu horečnatého;
(E) približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 70,5 % metformín hydrochloridu; približne 5,5 % hydroxypropylcelulózy;
približne 20,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a
približne 1 % stearanu horečnatého;
(F) približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 75,5 % metformín hydrochloridu; približne 6 % hydroxypropylcelulózy;
približne 12,5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a
približne 0,6 % stearanu horečnatého;
(G) približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 77 % metformín hydrochloridu; približne 10 % hydroxypropylcelulózy;
približne 5 % mikrokryštalickej celulózy; približne 7,5 % sodného glykolátu škrobu; a
približne 0,6 % stearanu horečnatého; alebo
(H) približne 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 69 % metformín hydrochloridu; približne 3 % hydroxypropylcelulózy;
približne 20 % mikrokryštalickej celulózy; približne 6,5 % hydroxypropylcelulózy,
nízko substituovanej; a približne 0,8 % stearanu horečnatého; (2) prvá poťahová vrstva,
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ktorá obsahuje Opadry® HP; (3) druhá poťahová vrstva, ktorá obsahuje saxagliptína
Opadry® HP; a (4) tretia poťahová vrstva, ktorá obsahuje Opadry® HP.

Opadry HP obsahuje 40 % polyvinylalkoholu, 20 % polyetylénglykolu, 15 % mastenec a 25
% oxidu titaničitého.
Tablety podľa predloženého vynálezu môžu byť použité v kombinácii s jedným alebo
viacerými antidiabetikmi; antihyperglykemickými činidlami; hypolipidemikami/látkami
znižujúcimi hladinu lipidov; antitobezitikami; antihypertenzívami, látkami potlačujúcimi chuť
do jedla; inzulínovými senzibilizátormi, aktivátormi glukokinázy, antagonistami glukokortikoidov, inhibítormi fruktóza 1,6-bisfosfatázami, aktivátormi AMP kinázy, modulátormi
dráhy inkretínov, ako sú sekretagoga inkretínu, ako sú agonisty GPR119 alebo GPR40,
inkretínovými mimikami, ako Byetta, a inkretínovými potenciátormi, sekvestrantmi žlčových
kyselín alebo agonistami receptora žlčových kyselín, ako sú agonisty TGR5, agonisty
receptora dopaminu, ako je Cycloset, aktivátormi inhibítorov aldosreduktázy PPARγ,
agonistami PPARα, antagonistami alebo agonistami PPAPδ, duálnymi agonistami PPARα /γ,
inhibítormi 11-β-HSD-1, inhibítormi dipeptidylpeptidázy IV (DPP4) inými ako saxagliptin,
inhibítormi SGLT2 inými ako dapagliflozín, glukagónu podobným peptidom-1 (GLP-1),
agonistami GLP-1 a inhibítormi PTP-1B. Taktiež látky pôsobiace na úbytok hmotnosti, ktoré
pôsobia prostredníctvom zníženia príjmu potravy, ako je sibutramin, antagonisty CB1,
agonisty 5HT2C, antagonisty MCHR1 a látky, ktoré znižujú absorpciu živín (ako sú
inhibítory lipázy (Orlistat)) a látky zvyšujúce energetický výdaj, ako sú tyromimetiká alebo
spomaľujú pohyblivosť GIT, ako sú mimetiká amylinu alebo antagonisty ghrelinu.
Príklady vhodných antidiabetík na použitie v kombinácii s formuláciami podľa predloženého
vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, inhibítory alfa-glukozidázy (akarbóza alebo
miglitol), inzulíny (vrátane inzulínových sekretagog alebo inzulínových senzibilizátorov),
meglitinidy (repaglinid), sulfonylmočoviny (glimepirid, glyburid, gliclazid, chlórpropamid a
glipizid), kombinácie biguanid/glyburid (Glucovance®), tiazolidíndióny (napr. troglitazon,
rosiglitazon a pioglitazon), agonisty PPAR-alfa, agonisty PPAR-gamma, duálne agonisty
PPAR alfa/gamma, inhibítory glykogén-fosforylázy, inhibítory väzbového proteínu mastných
kyselín (aP2), modulátory GPR-119, modulátory GPR40, inhibítory glukokinázy, glukagónu
podobný peptid 1GLP-1 a ďalšie agonisty receptora GLP-1, inhibítory SGLT2 iné ako
dapagliflozín, a inhibítory dipeptidyl peptidázy IV (DPP4) iné ako saxagliptin.
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Ďalšie vhodné tiazolidindióny zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, MCC-555 (opísaný v US
patente č. 5594016, Mitsubishi), faraglitazar (GI-262570, Glaxo-Wellcome), englitazon (CP68722, Pfizer) alebo darglitazon (CP-86325, Pfizer; isaglitazone, MIT/Johnson& Johnson),
reglitazar (JTT-501, (JPNT/Pharmacia & Upjohn), rivoglitazon (R-119702, Sankyo/WL),
liraglutid (NN-2344, Dr. Reddy/Johnson & Johnson) NN) a (Z)-1,4-bis-4-[(3,5-dioxo-l,2,4oxadiazolidin-2-yl-metyl)] fenoxybut-2-en (YM-440, Yamanouchi).
Príklady agonistov PPAR-alfa, agonistov PPAR-gama a duálnych agonistov PPAR alfa/gama
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, muraglitazar, peliglitazar, tesaglitazar AR-H039242
(Astra/Zeneca), GW-501516 (Glaxo-Wellcome ), KRP297 (Kyorin Merck), rovnako ako látky
opísané v práci: 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. 6414002 a US patente č.
6653314 použitím dávkovania, ako je v nich uvedené. V jednom uskutočnení zlúčeniny
označené ako výhodné v uvedených citáciách sú výhodné aj na použitie tu.
Vhodné inhibítory aP2 zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na také, ktoré sú opísané v US
patentovej prihláške sériového čísla 09/391053, podanej 7. septembra 1999, a v US patente
6548529 s použitím dávok v nich uvedených.
Vhodné inhibítory DPP4 zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, sitagliptín a vildagliptín, ako aj
zlúčeniny opísané vo WO99/38501, WO99/46272 , WO99/67279 (PROBIODRUG),
WO99/67278 (PROBIODRUG), WO99/61431 ( PROBIODRUG), NVP-DPP728A (1-[[[2[(5-kyanopyridín-2-yl)amino]etyl]amino]acetyl]-2-kyano-(S)-pyrolidín) (Novartis), ako je
opísané v Hughes et al., Biochemistry, 38(36), 11597-11603, 1999 , TSL-225 ( tryptofyll,2,3,4-tetrahydroizochinolín-3-karboxylová kyselina (opísané v Yamada et al., Bioorg. Lett.,
8 (1998) 1537-1540 ), 2-kyanopyrolidíny a 4-kyanopyrolidíny, ako je opísané v Ashworth et
al, Bioorg. & Med. Chem. Lett., Vol. 6, No. 22, pp 1163-1166 and 2745-2748 (1996),
zlúčeniny opísané v US patentovej prihláške č. 10/899641, ktoré používajú dávky, ako sú
uvedené vo vyššie uvedených odkazoch.
Sú tu opísané vhodné inhibítory SGLT2, ktoré patria do rozsahu vynálezu pre kombinačnú
terapiu.
Vhodné meglitinidy zahŕňajú nateglinid (Novartis) alebo KAD1229 (PF/Kissei).
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Príklady vhodných anti-hyperglykemických činidiel na použitie v kombinácii s formuláciami
podľa predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, glukagónu podobný peptid1 (GLP-1), ako je GLP-1(1-36)amid, GLP-1(7-36)amid, GLP-1(7-37) (ako je opísané v US
patente č. 5614492 ), rovnako ako exenatid (Amylin/Lilly), LY-315902 (Lilly) 0431 (Merck),
liraglutid (NovoNordisk), ZP-10 (Zealand Pharmaceuticals A/S), CJC-1131 (Conjuchem Inc.)
a zlúčeniny opísané vo WO 03/033671.
Príklady vhodných hypolipidemík, lipidy znižujúcich činidiel na použitie v kombinácii s
formuláciami podľa tohto vynálezu zahŕňajú jeden alebo viac inhibítorov MTP, inhibítory
HMG CoA reduktázy, inhibítory skvalensyntetázy, deriváty kyseliny fibrovej, inhibítory
ACAT, inhibítory lipoxygenázy, inhibítory absorpcie cholesterolu, inhibítory ileálneho kotransportéra Na+/žlčovej kyseliny, up-regulátory aktivity receptora LDL, sekvestranty
žlčových kyselín, cholesterolester transferový proteín (napr. CETP inhibítory, ako je
torcetrapib (CP-529414, Pfizer) a JTT-705 ( Akros Pharma)), agonisty PPAR (ako je opísané
vyššie) a/alebo kyselinú nikotínovú a jej deriváty. Hypolipidemické činidlo môže byť
regulátorom aktivity LD2 receptora, ako je 1(3H)-izobenzofuranón, 3-(13-hydroxy-10oxotetradecyl)-5,7-dimetoxy-(MD-700, Taisho Pharmaceutical Co. Ltd) a cholestan-3-ol,4-(2propenyl)-(3a, 4a, 5a)- (LY295427, Eli Lilly). Výhodné hypolipidemiká zahŕňajú napríklad
pravastatin, lovastatin, simvastatin, atorvastatin, fluvastatin, cerivastatin, atavastatín a
rosuvastatín (ZD-4522).
Príklady inhibítorov MTP, ktoré môžu byť použité, ako je opísané vyššie, zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na tie, ktoré sú opísané 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.
Príklady inhibítorov HMG CoA reduktázy, ktoré môžu byť použité v kombinácii s
formuláciami podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, mevastatín a príbuzné
zlúčeniny, ako je opísané v US patente č. 3983140, lovastatín (mevinolín) a príbuzné
zlúčeniny, ako je opísané v US patente č. 4231938, pravastatín a príbuzné zlúčeniny, ako je
opísané v US patente č. 4346227, simvastatín a príbuzné zlúčeniny, ako je opísané v US
patentoch 4448784 a 4450171. Ďalšie vhodné inhibítory HMG CoA reduktázy, ktoré môžu
byť tu použité zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, fluvastatín, opísaný v US patente č.
5354772, cerivastatín, opísaný v US patentoch č. 5006530 a 5177080 , atorvastatín, opísaný v
US patentoch č. 4681893, 5273995, 5385929 a 5686104, atavastatín (Nissan/Sankyo je
nisvastatín (NK-104)), opísaný v US patente č. 5011930, rosuvastatín (Shionogi -
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Astra/Zeneca (ZD-4522), ako je opísané v US patente č. 5260440 a statínu príbuzné zlúčeniny
opísané v US patente č. 5 753 675, pyrazolové analógy mevalonolaktónových derivátov, ako
je opísané v US patente 4613610, indenové analógy mevalonolaktónových derivátov, ako je
opísané v PCT prihláške WO 86/03488, 6-[2-(substituovaný-pyrol-l-yl)-alkyl)pyrán-2-óny a
ich deriváty, ako je opísané v US patente 4647576, Searle SC-45355 (3-substituovaný derivát
pentándiovej kyseliny) dichloroacetát, imidazolové analógy mevalonolaktónu, ako je opísané
v PCT prihláške WO 86/07054, deriváty kyseliny 3-karboxy-2-hydroxypropánfosfónovej, ako
je opísané vo francúzskom patente č. 2596393, deriváty 2,3-disubstituovaného pyrolu,
deriváty furánu a tiofénu, ako je opísané v európskej patentovej prihláške č. 0221025,
naftylové analógy mevalonolaktónu, ako je opísané v US patente č. 4686237, oktahydronaftalény, ako je opísané v US patente č. 4499289, keto-analógy mevinolínu (lovastatín), ako
je opísané v európskej patentovej prihláške č. 0142146 A2 a deriváty chinolínu a pyridínu,
ako je opísané v US patentoch č. 5506219 a 5691322. Okrem toho sú na použitie v
kombinácii s formuláciami podľa predloženého vynálezu vhodné zlúčeniny fosfínovej
kyseliny užitočné pri inhibícii HMG CoA reduktázy, ako sú látky opísané v GB 2205837 .
Príklady inhibítorov skvalén syntetázy vhodné na použitie podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale
nie sú obmedzené na, alfa-fosfono-sulfonáty opísané v US patente č. 5712396, ktoré sú
opísané v Biller et al., J. Med. Chem., 1988, vol. 31, č. 10, str. 1869-1871 , vrátane izoprenoid
(fosfinylmetyl)fosfonátov, rovnako ako iné známe inhibítory skvalénsyntetázy, ako sú opísané
napríklad v US patentoch č. 4871721 a 4,924024 a v Biller, S.A., Neuenschwander, K.,
Ponpipom, M.M., and Poulter, C.D., Current Pharmaceutical Design, 2,1-40 (1996). Iné
inhibítory skvalénsyntetázy vhodné na použitie podľa vynálezu zahŕňajú terpenoidné
pyrofosfáty opísané v publikácii P. Ortiz de Montellano et al., J. Med. Chem., 1977, 20, 243249; analógy farnezyldifosfátu A a analógy preskvalénpyrofosfátu (PSQ-PP), ako je opísané v
Corey a Volante, J. Am. Chem. Soc., 1976, 98, 1291-1293; fosfinylfosfonáty uvádzané v
McClardem, RW et al., JACS, 1987, 109, 5544 ; a cyklopropány uvádzané Capsonom, TL v
PhD dizertačnej práci, jún 1987, Dept. Med. Chem. U. of Utah, Abstrakt, Obsah, str. 16, 17,
40-43, 48-51, Súhrn.
Príklady derivátov kyseliny fibrovej, ktoré môžu byť použité v kombinácii s formuláciami
podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, fenofibrát, gemfibrozil, klofibrát,
bezafibrát, ciprofibrát, klinofibrát a podobne, probukol a príbuzné zlúčeniny, ako je opísané v
US patente č. 3674836, sekvestranty žlčových kyselín, ako je cholestyramín, kolestipol a
DEAE-Sephadex

(Secholex®, Policexide®), ako aj lipostabil (Rhone-Poulenc), Eisai E-
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5050 (derivát N-substituovaného etanolamínu), imanixil (HOE-402), tetrahydrolipstatín
(THL), istigmastorylcholín (SPC, Roche), aminocyklodextrín (Tanabe Seiyoku), Ajinomoto
AJ-814 (azulénový derivát), melinamid (Sumitomo), Sandoz 58-035, americký kyanamid CL277.082 a CL-283.546 (disubstituované deriváty močoviny), kyselina nikotínová, acipimox,
acifran, neomycín, kyselina p-aminosalicylová, aspirín, deriváty poly(dialylmetylamínu), ako
sú opísané v US patente č. 4759923, kvartérny amín poly(dialyldimetylamóniumchlorid)
opísaný v US patente č. 4027009, a ďalšie známe látky znižujúce hladinu cholesterolu v sére.
V jednom uskutočnení je derivátom kyseliny fibrovej probukol alebo gemfibrozil.
Príklady inhibítorov ACAT, ktoré môžu byť použité v kombinácii s formuláciami podľa tohto
vynálezu, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, 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, Editor(s): 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 acyl-CoA:cholesterol O-acyl transferase (ACAT) as
hypocholesterolemic agents. The first water-soluble ACAT inhibitor with lipid-regulating
activity. Inhibitors of acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT). Development of a series
of substituted N-phenyl-N'-[(1-phenylcyclopentyl)metyl]ureas with enhanced hypocholesterolemic activity", Stout et al, Chemtracts: Org. Chem. (1995), 8(6), 359-62, alebo TS-962
(Taisho Pharmaceutical Co. Ltd).
Príklady vhodných inhibítorov absorpcie cholesterolu na použitie v kombinácii s
formuláciami podľa vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, SCH48461 (ScheringPlough), rovnako ako tie, opísané v Atherosclerosis 115, 45-63 (1995 ) a J. Med. Chem. 41,
973 (1998).
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Príklady vhodných inhibítorov ko-transportéra ileálnej Na+/žlčovej kyseliny na použitie v
kombinácii s formuláciami podľa vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, zlúčeniny ako
je opísané v Drugs of the Future, 24, 425-430 (1999).
Príklady inhibítorov lipoxygenázy, ktoré môžu byť použité v kombinácii s formuláciami
podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, inhibítory 15-lipoxygenázy (15-LO),
ako sú napríklad deriváty benzimidazolu, ako sú uvedené vo WO 97/12615, inhibítory 15-LO,
ako je opísané vo WO 97/12613 , izotiazolóny, ako je opísané vo WO 96/38144, a inhibítory
15-LO, ako je opísané v publikáciách 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, a Cornicelli et al., "15Lipoxygenase and its Inhibition: A Novel Therapeutic Target for Vascular Disease", Current
Pharmaceutical Design, 1999, 5,11-20.
Príklady vhodných antihypertenzív na použitie v kombinácii s formuláciami podľa
predloženého vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, beta adrenergné blokátory,
blokátory vápnikových kanálov (typu L a T, napr. diltiazem, verapamil, nifedipín, amlodipín a
mybefradil),

diuretiká

(napr.

chlorotiazid,

hydrochlorotiazid,

bendroflumetiazid,

metylchlorotiazid, trichlorometiazid, polytiazid, benztiazid, trikrynafén kyseliny etakrynovej,
chlortalidón, furosemid, musolimín, bumetanid, triamtrenén, amilorid, spironolaktón),
inhibítory renínu, ACE inhibítory (napr. kaptopril, zofenopril, fosinopril, enalapril, ceranopril,
cilazopril, delapril, pentopril, quinapril, ramipril, lisinopril), antagonisty receptora AT-1 (napr.
losartan, irbesartan, valsartan), antagonisty ET receptora (napr. sitaxsentan, atrsentan a
zlúčeniny opísané v US patente č. 5612359 a 6043265 ), duálne antagonisty ET/AII (napr.
zlúčeniny opísané vo WO 00/01389), inhibítory neutrálnej endopeptidázy (NEP), vazopepsidázové inhibítory (duálne inhibítory NEP-ACE) (napr. omapatrilat a gemopatrilat)a nitráty.
Príklady vhodných antiobezitík na použitie v kombinácii s formuláciami podľa predloženého
vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, beta3 adrenergné agonisty, inhibítory lipázy,
inhibítory spätného vychytávania serotonínu (a dopamínu), liečivá ovplyvňujúce beta
tyroidný receptor, agonisty 5HT2C (napríklad Arena APD-356); antagonisty MCHR1, ako sú
Synaptic SNAP-7941 a Takeda T-226926, agonisty melanokortínového receptora (MC4R),
antagonisty receptora hormónu koncentrujúceho melanín (MCHR) (ako je Synaptic SNAP7941 a Takeda T-226926), modulátory galaninového receptora, anatagonisty orexínu, agonisty
CCK, antagonisty NPY1 alebo NPY5, modulátory NPY2 a NPY4, agonisty faktora
uvoľňujúce kortikotropín, modulátory histamínového receptora 3 (H3), inhibítory 11-beta-
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HSD-1, modulátory receptora adinopektínu, inhibítory spätného vychytávania monoamínu
alebo uvoľňovače, ciliárne neurotrofické faktory (CNTF, ako je AXOKINE® od
Regeneronu), BDNF (brain-derived neurotrophic factor), modulátory leptínu a leptínového
receptora, antagonisty kanabinoidného receptora 1 (napríklad SR-141716 (Sanofi) alebo SLV319 (Solvay)) a anorektiká.
Beta 3 adrenergné agonisty, ktoré môžu byť voliteľne použité v kombinácii s formuláciami
podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, AJ9677 (Takeda/Dainippon),
L750355 (Merck), CP331648 (Pfizer) alebo iné známe beta 3 agonisty , ako je opísané v US
patentoch č. 5541204, 5770615, 5491134, 5776983 a 5488064.
Príklady inhibítorov lipázy, ktoré môžu byť použité v kombinácii s formuláciami podľa tohto
vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, orlistat a ATL-962 (Alizyme).
Inhibítory spätného vychytávania serotonínu (a dopamínu) (alebo agonisty receptora
serotonínu), ktoré môžu byť použité v kombinácii s formuláciami podľa tohto vynálezu,
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, BVT-933 (Biovitrum), sibutramin, topiramát (Johnson &
Johnson) a axokin (Regeneron).
Príklady zlúčenín ovplyvňujúcich tyroidný receptor beta, ktoré môžu byť použité v
kombinácii s formuláciami podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, ligandy
tyroidného receptora, ako sú napríklad tie opísané vo WO 97/21993 (U. Cal SF), WO
99/00353 (KaroBio) a WO 00/039077 (KaroBio).
Príklady inhibítorov spätného vychytávania monoamínov, ktoré môžu byť použité v
kombinácii s formuláciami podľa tohto vynálezu zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na,
fenfluramín, dexfenfluramín, fluvoxamín, fluoxetín, paroxetín, sertralín, chlórfentermín,
kloforex, klortermín, picilorex, sibutramín, dexamfetamín, fentermín, fenylpropanolamín a
mazindol.
Anorektiká, ktorá môžu byť použité v kombinácii s formuláciami podľa tohto vynálezu,
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, topiramát (Johnson & Johnson), dexamfetamín, fentermín,
fenylpropanolamín a mazindol.
Pokiaľ sa niektoré z formulácií podľa vynálezu používajú v kombinácii s iným terapeutickým
činidlom (činidlami, ďalšie terapeutické činidlo (činidlá) môžu byť použité napríklad v
množstvách určených vo Physician's Desk Reference, rovnako ako v citovaných patentoch a
patentových prihláškach uvedených vyššie, alebo inak známych a používaných odborníkmi v
odbore.
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Štúdie na ľuďoch
V 24-týždennej 3. fáze klinickej štúdie znižovala kombinácia metformínu a inhibítora SGLT2
dapagliflozínu hladiny glykovaného hemoglobínu (HbA1c) a hladiny glukózy v plazme v
stave nalačno (fasting plasma glucose – FPG) u diabetikov 2. typu. Glykozylovaný
hemoglobín a hladiny glukózy v plazme nalačno boli nedostatočne kontrolované samotným
metformínom v porovnaní s placebom a metformínom. Štúdia taktiež ukázala, že pacienti
užívajúci dapagliflozín mali štatisticky vyššie priemerné zníženie telesnej hmotnosti v
porovnaní s jednotlivcami, ktorí užívali placebo.
Táto štúdia bola navrhnutá na hodnotenie účinnosti a bezpečnosti dapagliflozínu ako doplnku
k metformínu počas 24 týždňov u pacientov s nedostatočne kontrolovaným diabetom 2. typu.
Dáta predstavujú nálezy z randomizovanej, dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdie 546
jedincov s diabetom 2. typu, ktorých HbA1c bol vyšší ako alebo rovný úrovni 7,0 % a nižší
ako alebo rovný úrovni 10 % pri východiskovom stave. Po dvojtýždennej úvodnej fáze boli
jednotlivé osoby randomizované do jedného zo štyroch samostatných liečebných ramien:
dapagliflozín 2,5 mg (n = 137), dapagliflozín 5 mg (n = 137), dapagliflozín 10 mg (n = 135)
alebo placebo (n = 137). Pacienti vo všetkých ramenách rovnako dostávali metformín (viac
alebo presne 1500 mg/deň). Primárnym cieľom štúdie bolo porovnať priemernú zmenu
HbA1c oproti východiskovým hodnotám v každom ramene liečeného dapagliflozínom v
porovnaní s placebom po 24 týždňoch. Sekundárne koncové parametre zahŕňali zmenu oproti
východiskovej hodnote FPG a zmenu telesnej hmotnosti v 24. týždni v porovnaní s placebom,
a upravené percento jedincov liečených dapagliflozínom, ktorí dosiahli HbA1c menej ako 7 %
po 24 týždňoch. Koncové parametre výskumu zahŕňali zníženie telesnej hmotnosti o 5 %
alebo viac alebo o 10 % alebo viac, rovnako ako zmeny telesnej hmotnosti oproti
východiskovým hodnotám.
Po 24 týždňoch osoby užívajúce dapagliflozín 2,5 mg, 5 mg a 10 mg a metformín vykazovali
štatisticky významnú korigovanú priemernú zmenu HbA1c oproti východiskovej hodnote 0,67 percenta, -0,70 percent a -0,84 percenta v tomto poradí, v porovnaní s -0,30 percent u
placeba. Jednotlivci liečení dapagliflozínom vykazovali štatisticky významnú korigovanú
priemernú zmenu v FPG, sekundárnom koncovom parametre, od východiskovej hodnoty v
týždni 24: -17,8 mg/dl pre dapagliflozín 2,5 mg; -21,5 mg/dl pre dapagliflozín 5 mg; a -23,5
mg/dl pre dapagliflozín 10 mg v porovnaní s -6,0 mg/dl u placeba.
Táto štúdia taktiež hodnotí možný dopad dapagliflozínu na chudnutie. Toto zistenie zahŕňalo
zmeny údajov o celkovej telesnej hmotnosti počas 24-týždenného obdobia štúdie. Po 24
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týždňoch bola zmena celkovej telesnej hmotnosti v kg sekundárnym koncovým parametrom 2,21 kg pre dapagliflozín 2,5 mg, -3,04 kg pre dapagliflozín 5 mg a -2,86 kg pre dapagliflozín
10 mg v porovnaní s -0,89 kg pre placebo. Celkovo viac pacientov, ktorí užívali dapagliflozín,
dosiahlo úbytku hmotnosti, sekundárneho výskumného parametra, vyššieho alebo rovného 5
% v porovnaní s placebom.
Tieto výsledky ukazujú, že kombinácia inhibítora SGLT2, najmä dapagliflozín alebo
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu, s metformínom účinne lieči hyperglykémiu bez
vyvolania prírastku hmotnosti pacientov s diabetom 2. typu.
Príklady
Vynález je ďalej ilustrovaný nasledujúcimi príkladmi, ktoré sú poskytnuté iba na ilustratívne
účely.
Príklad 1
Hydroxypropylcelulóza SSL (HPC SSL; 229,10 g) sa rozpustí v 673,07 g vody za účelom
získania roztoku HPC o 25,4 %. Dapagliflozín (14,53 g) bol rozpustený v roztoku použitím
nástavcového (overhead) mixéra cez noc. Roztok dapagliflozín-HPC SSL-voda sa
rozstrekoval na 2026,10 g metformín HCl (vrátane 0,5 % stearanu horečnatého) vo fluidnom
lôžku Glatt GPCG3. Granulát (2090,0 g) bol miešaný s mikrokryštalickou celulózou (MCC
PH102, 329,65 g) a sodným škrobovým glykolátom (SSG, 210,96 g) počas 5 minút. Primárna
zmes bola nakoniec miešaná so stearanom horečnatým (6,59 g) počas 2 minút.
Tablety boli zlisované na tabletovú hmotnosť približne 1208 mg (lisovacia matrica 9,6 x 21
mm) použitím Fette 1090 rotačného tabletovacieho lisu. Tablety (1000 g) boli potiahnuté v
Bohle BFC5 perforovanom obaľovacom bubne. Roztok na poťahovanie filmom pozostával z
Opadry® II white, oxidu titaničitého, žltého oxidu železitého, červenohnedého oxidu
železitého a vody s obsahom sušiny 21,6 %. Bolo použitých 165 g poťahového roztoku a
hmotnostný prírastok bol 3,1 %.
Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina
Metformín HCl

Účel

mg/tableta

% v kompozícii

API

850

70,39

Dapagliflozín (S) PGS API

6,15

0,51

HPC SSL

Spojivo

96,6

8,0

MCC PH102

Kompresné
aditívum

150,9

12,5
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Surovina

Účel

mg/tableta

% v kompozícii

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka 96,6

8,0

Stearan horečnatý

Klzná látka

0,60

7,3

Profily rozpúšťania pre tablety obsahujúce dapagliflozín a metformín HCl z Príkladu 1 sú
znázornené na Obrázku 1.
Príklad 2
Hydroxypropylcelulóza SSL (HPC SSL, 5,049 kg) sa rozpustila v 16,9 kg vody, aby sa získal
roztok HPC s 23,0 %. Dapagliflozín (0,3204 kg) bol rozpustený v roztoku použitím
nástavcového mixéra počas aspoň 8 hodín. Roztok dapagliflozín-HPC SSL-voda (11,134 kg)
sa rozstrekoval na 22,313 kg metformín HCl (vrátane 0,5 % stearanu horečnatého) vo
fluidnom lôžku Glatt GPCG30. Granulát bol rozomletý na veľkosť zŕn 1,14 mm. Granulát
(23,6 kg) bol miešaný s mikrokryštalickou celulózou (MCC PH102, 3,722 kg) a sodným
škrobovým glykolátom (SSG, 2,383 kg) počas 5 minút. Primárna zmes bola nakoniec miešaná
so stearanom horečnatým (0,075 kg) počas 2 minút.
Tablety boly zlisované na tabletovú hmotnosť približne 1208 mg (lisovacia matrica 9,5 x 20
mm) použitím Fette 1200 rotačného tabletovacieho lisu. Tablety (24,7 kg) boli potiahnuté v
perforovanom poťahovom bubne Glatt Coater. Roztok na poťahovanie filmom pozostával z
Opadry® II white a vody s obsahom sušiny 20 %. Bolo použitých 4 323 kg poťahového
roztoku a prírastok hmotnosti bol 3,4 %.
Zloženie každej tablety bolo také, ako je uvedené v Príklade 1. Profily rozpúšťania pre tablety
obsahujúce dapagliflozín a metformínu HCl podľa Príkladu 2 sú znázornené na Obrázku 1.
Príklad 3
Hydroxypropylcelulóza SSL (HPC SSL; 228,15 g) sa rozpustila v 677,15 g vody za účelom
získania roztoku HPC o 25,2 %. Dapagliflozín (7,28 g) bol rozpustený v roztoku cez noc.
Roztok dapagliflozín-HPC SSL-voda sa rozstrekoval na 2026,20 g metformínu HCl (vrátane
0,5 % stearanu horečnatého) vo fluidnom lôžku Glatt GPCG3. Granulát (2142,17 g) bol
miešaný s mikrokryštalickou celulózou (MCC PH102, 337,88 g) a sodným glykolátom škrobu
(SSG, 216,36 g) počas 5 minút. Primárna zmes bola nakoniec miešaná so stearanom
horečnatým (6,74 g) počas 2 minút.
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Tablety boli zlisované na tabletovú hmotnosť približne 1203 mg (lisovacia matrica 9,6 x 21
mm) použitím Fette 1090 rotačného tabletovacieho lisu.
Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina

Účel

mg/tableta % v kompozícii

Metformín HCl

API

850

70,65

Dapagliflozín (S) PGS

API

3,075

0,25

HPC SSL

Spojivo

96,2

8,0

MCC PH102

Kompresné aditívum 150,4

12,5

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

96,3

8,0

Stearan horečnatý

Klzná látka

7,3

0,60

Parametre pre spracovanie pre Príklady 1 až 3 boli nasledujúce.
Parameter procesu

Príklad 1

Príklad 2

Príklad 3

Teplota privádzaného vzduchu (°C)

65

65

65

Rýchlosť postreku (g/ml)

20

110-137

20

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

2,5

3,7

3,0

Prietok vzduchu v atomizéri (Nm3/h)

11,2-11,4

14

13,2-13,4

Fluidný prietok vzduchu (m3/h)

74-98

400-600

49-95

Aktívne nástroje

2/20

20/20

2/20

Rýchlosť kompresie (ot/min)

55

45

66

Rýchlosť podávača (ot/min)

10

36

40

Sila lisovania (kN)

32-38

39

38

Predlisovacia sila (kN)

9,4-10,2

8

13

Objem privádzaného vzduchu (Nm3
150
h)

500

N/A

Teplota privádzaného vzduchu (°C)

65

60

N/A

Rýchlosť bubna (ot/min)

15

11

N/A

Rýchlosť postreku (g/min)

7

50

N/A

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

2,2

2,4-2,5

N/A

Granulácia vo fluidnom lôžku

Lisovanie

Poťahová vrstva
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Príklady 4 až 8
Všeobecný postup:
Hydroxypropylcelulóza SSL (HPC SSL) sa rozpustila za účelom získania roztoku HPC.
Dapagliflozín bol rozpustený/suspendovaný v roztoku použitím nástavcového (overhead)
mixéra cez noc. Roztok dapagliflozín-HPC SSL-voda bol rozstrekovaný na metformín HCl
(vrátane 0,5 % stearanu horečnatého) vo fluidnom lôžku Glatt GPCG3. Granulát bol miešaný
s mikrokryštalickou celulózou (MCC PH102) a sodným glykolátom škrobu (SSG) počas 5
minút. Primárna zmes bola nakoniec miešaná so stearanom horečnatým počas 2 minút.
Tablety boli zlisované (lisovacia matrica 8,5 x 17 mm) použitím rotačného tabletového lisu
Korsch XL 100.
Parametre spracovania pre príklady 4 až 8 boli nasledujúce:
Parameter procesu

Príklady 4 až 8

Granulácia vo fluidnom lôžku
Teplota privádzaného vzduchu (°C)

60

Rýchlosť postreku (g/min)

20

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

2,5

Lisovanie
Aktívne nástroje

3/10

Rýchlosť kompresie (ot/min)

20

Sila lisovania (kN)

cca 23

Príklad 4
Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina

Účel

Mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

500

61,2

Dapagliflozín (S) PGS

API

3,075

0,4

HPC SSL

Spojivo

62,9

7,7

MCC PH102

Kompresné aditívum

170,8

20,9

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

67,8

8,3

Stearan horečnatý

Klzná látka

11,4

1,4
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Príklad 5
Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina

Účel

Mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

500

72,0

Dapagliflozín (S) PGS

API

3,075

0,4

HPC SSL

Spojivo

63,2

9,1

MCC PH102

Kompresné aditívum

86,1

12,4

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

34,7

5,0

Stearan horečnatý

Klzná látka

6,9

1,0

Príklad 6
Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina

Účel

Mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

500

70,39

Dapagliflozín (S) PGS

API

3,075

0,51

HPC SSL

Spojivo

40,0

5,4

MCC PH102

Kompresné aditívum

151,7

20,5

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

37,7

5,1

Stearan horečnatý

Klzná látka

7,4

1,0

Príklad 7
Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina

Účel

Mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

500

75,4

Dapagliflozín (S) PGS

API

3,075

0,5

HPC SSL

Spojivo

39,8

6,0

MCC PH102

Kompresné aditívum

82,9

12,5

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

33,2

5,0

Stearan horečnatý

Klzná látka

4,0

0,6
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Príklad 8
Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina

Účel

Mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

500

76,9

Dapagliflozín (S) PGS

API

3,075

0,5

HPC SSL

Spojivo

63,1

9,7

MCCPH102

Kompresné aditívum

30,6

4,7

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

49,4

7,6

Stearan horečnatý

Klzná látka

3,9

0,6

Príklad 9
Hydroxypropylcelulóza SSL (HPC SSL) sa rozpustila za účelom získania roztoku HPC.
Dapagliflozín bol rozpustený/suspendovaný v roztoku použitím nástavcového (overhead)
mixéra cez noc. Roztok/suspenzia dapagliflozín-HPC SSL-voda sa rozstrekoval na metformín
HCl (vrátane 0,5 % stearanu horečnatého) a L-HPC vo fluidnom lôžku Glatt GPCG1.
Granulát bol miešaný s mikrokryštalickou celulózou (MCC PH102) a L-HPC počas 6 minút.
Primárna zmes bola nakoniec miešaná so stearanom horečnatým počas 2 minút. Tablety boli
lisované (lisovacia matrica 8,5 x 17 mm) použitím rotačného tabletového lisu Korsch XL 100.
Parametre pre spracovanie boli nasledujúce:
Parameter procesu

Príklad 9

Granulácia vo fluidnom lôžku
Teplota privádzaného vzduchu (°C)

70

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

2,5

Lisovanie
Aktívne nástroje

3/10

Rýchlosť kompresie (ot/min)

20

Sila lisovania (kN)

cca 22

Zloženie jednotlivých tabliet je nasledujúce
Surovina

Účel

Mg/tableta % v kompozícii

Metformín HCl

API

500

68,9

Dapagliflozín (S) PGS

API

6,15

0,8

HPC SSL

Spojivo

21,8

3,0
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Surovina

Účel

Mg/tableta % v kompozícii

MCC PH102

Kompresné aditívum

145,2

20,0

L-HPC LH21

Dezintegračná látka

47,2

6,5

Stearan horečnatý

Klzná látka

5,4

0,8

Príklad 10 (Porovnávací príklad pre spôsob podľa predloženého vynálezu).
Zloženie je nasledujúce
Surovina

Účel

mg/tableta % v kompozícii

Metformín HCl

API

500

72,0

Dapagliflozín (PG-solvát)

API

1,5

0,2

HPC SSL

Spojivo

15,6

2,2

MCC PH102

Kompresné aditívum

138,8

20,0

L-HPC LH21

Dezintegračná látka

31,2

4,5

Stearan horečnatý

Klzná látka

7,1

1,0

Veľkosť várky: 273 tabliet
Metformínový granulát
53,56 g HPC SSL sa rozpustilo v 125 ml vody, aby sa získal roztok HPC. 781,55 g metformín
HCl a 24,29 g L-HPC bolo nasucho miešaných vo vysokostrihovom mixéri Diosna P-1/6. K
805,84 g suchej zmesi sa pridalo 82,33 g roztoku HPC a za mokra sa vytvárala hmota. Vlhká
hmota bola vysušená na táckach v peci Termaks TS8265 cez noc. Vysušený granulát bol
rozomletý v oscilačnom mlyne Freund TFC-Labo.
Dapagliflozínový granulát
Zmes 1 - 296,8 g dapagliflozínu a 361,6 g MCC bolo miešaných v mixéri Turbula počas 5
minút.
Zmes 2 - 296,36 g L-HPC a 362,94 g MCC bolo miešaných v mixéri Turbula počas 3 minút.
Zmes 3 - 658,4 g zmesi 1 a 658,8 g zmesi 2 bolo miešaných v mixéri Turbula počas 3 minút.
Zmes 4 - 1317,2 g zmesi 3 bolo miešaných so zvyšnou časťou, 1637,8 g, MCC v mixéri
Turbula počas 5 minút.
Konečné miešanie- 2050 g zmesi 4 bolo miešaných s 12,3 g stearanu horečnatého (plneného
cez sito 0,5 mm) v mixéri Turbula počas 2 minút. Nakoniec bol zmiešaný granulát stlačený a
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rozomletý na granuly pomocou zariadenia pre valcovú kompaktáciu Alexanderwerk WP 120
V Pharma.
Konečné miešanie a lisovanie
Zmes 1 - 11,58 g granulátu dapaglifozinu bolo miešané s 15,44 g granulátu metformínu v
mixéri Turbula počas 3 minút.
Zmes 2 - 27,02 g zmesi 1 bolo miešané s 38,60 g granulátu metformínu v mixéri Turbula
počas 3 minút.
Zmes 3 - 65,62 g zmesi 2 bolo miešané s 96,80 g granulátu metformínu v mixéri Turbula
počas 3 minút.
Zmes 4 - 162,41 g zmesi 3 bolo miešané s 249,20 g granulátu metformínu v mixéri Turbula
počas 3 minút.
Zmes 5 - 94,79 g MCC a 10,55 g L-HPC bolo miešané so 409,68 g zmesi 4 v mixéri Turbula
počas 5 minút.
Zmes 6 - Konečné miešanie, bolo miešané 515,02 g zmesi 5 a 3,24 g stearanu horečnatého
(plneného cez sito 0,5 mm) v mixéri Turbula počas 2 minút.
Tablety boly lisované (lisovacia matrica 8,5 x 17 mm) použitím Korsch XL 100 rotačného
tabletovacieho lisu.
Parametre pre spracovanie boli nasledujúce
Parameter procesu

Príklad 10

Vlhká granulácia

Diosna P-1/6

Veľkosť banky (litr)

4

Rýchlosť mixéra (ot/min)

600

Rýchlosť rezačky (ot/min)

1500

Rýchlosť pridávania kvapaliny (ml/min)

25

Čas miešania za sucha (min)

1

Čas vytvárania hmoty za mokra (min)

3

Sušenie

Termaks TS8265

Teplota sušenia (°C)

55

Čas sušenia (h)

16

Mletie

Freund TFC-Labo

Veľkosť sita (μm)

965
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Parameter procesu

Príklad 10

Vlhká granulácia

Diosna P-1/6

Veľkosť banky (litr)

4

Rýchlosť mixéra (ot/min)

600

Rýchlosť rezačky (ot/min)

1500

Rýchlosť pridávania kvapaliny (ml/min)

25

Čas miešania za sucha (min)

1

Čas vytvárania hmoty za mokra (min)

3

Rýchlosť mletia (ot/min)

143

Miešanie

Turbula T10B

Rýchlosť mixéra (ot/min)

32

Valcová kompaktácia

Alexanderwerk WP120
V Pharma

Priemer valca (mm)

120

Šírka valca (mm)

25

Typ valca

Vrúbkovaný

Rýchlosť závitovkového podávača (ot/min)

40

Rýchlosť valca (otáčky za minútu)

5

Tlak valca (bar)

40

Rýchlosť granulátora (ot/min)

50

Horné sito (mm)

3,15

Dolné sito (mm)

1,00

Konečné miešanie

Turbula T10B

Rýchlosť mixéra (ot/min)

30-34

Lisovanie

Korsch XL100

Aktívne nástroje

3/10

Rýchlosť kompresie (ot/min)

20

Sila lisovania (kN)

cca 23

Lisovacia matrica (mm)

8,5 x 17
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Príklad 11
Kompozícia je nasledujúca

Surovina

Účel

mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

500

68,0

Dapagliflozín (PG-solvát)

API

3,075

0,4

HPC SSL

Spojivo

19,4

2,6

MCC PH102

Kompresné aditívum

149,0

20,3

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

59,6

8,1

stearan horečnatý

Klzná látka

4,4

0,6

Veľkosť várky: 700 tabliet
HPC SSL sa rozpustila vo vode za účelem získania roztoku HPC. Dapagliflozín bol
rozpustený/suspendovaný v roztoku použitím nástavcového mixéra cez noc. Roztok/
suspenzia dapagliflozín-HPC SSL-voda sa najprv rozstrekovali na metformín HCl (vrátane
0,5 % stearanu horečnatého) vo fluidnom lôžku Glatt GPCG3.
Tento granulát bol miešaný s mikrokryštalickou celulózou a sodným glykolátom škrobu
(SSG) počas 5 minút. Primárna zmes bola nakoniec miešaná so stearanom horečnatým počas
2 minút. Tablety boli zlisované (lisovacia matrica 8,5 x 17 mm) použitím rotačného
tabletového lisu Korsch XL 100.
Parametre pre spracovanie boli nasledujúce:
Parameter procesu

Príklad 11

Granulácia vo fluidnom lôžku

GPCG3

Teplota privádzaného vzduchu (°C)

60

Rýchlosť postreku (g/ml)

20

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

2,5

Lisovanie

Korsch XL 100

Aktívne nástroje

3/10

Rýchlosť kompresie (ot/min)

20

Sila lisovania (kN)

Cca 23
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Príklad 12
Kompozícia je nasledujúca
Surovina

Účel

mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

1000

70,7

Dapagliflozín (PG-solvát)

API

3,075

0,2

HPC SSL

Spojivo

113

8,0

MCC PH102

Kompresné aditívum

177

12,5

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

113

8,0

stearan horečnatý

Klzná látka

9

0,6

Veľkosť várky 27,4 kg
Hydroxypropylcelulóza SSL (HPC SSL) (6,861 kg) bola dispergovaná vo vode (23,0 kg) pri
50 °C. Keď teplota klesla pod bod zákalu, HPC sa rozpustila (približne 3 hodiny). Do roztoku
HPC bol pri teplote 30 °C pridaný dapagliflozín (0,186 kg) a bol rozpustený počas približne
2,5 hodiny. Kvapalina bola pripravená v dvojplášťovej nádobe a čas prípravy bol celkom
menej ako 6 hodín. Kvapalina sa ponechala cez noc a nasledujúci deň bola použitá ako
granulačná kvapalina. Roztok dapagliflozín-HPC SSL-voda (12,16 kg) bol zvrchu
rozstrekovaný na metformín HCl (vrátane 0,5 % stearanu horečnatého) (24,571 kg) vo
fluidnom lôžku Glatt GPCG30. Granulát bol rozomletý (25,0 kg) a miešaný s
mikrokryštalickou celulózou (3,944 kg) a sodným glykolátom škrobu (SSG) (2,525 kg) počas
5 minút. Primárna zmes bola nakoniec miešaná so stearanom horečnatým (0,079 kg) počas 2
minút. Tablety boli lisované (lisovacia matrica 10,5 x 21,5 mm) pomocou rotačného
tabletového lisu Fette 1200. Niektoré tablety (1,201 kg) boli potiahnuté v perforovanom
poťahovacom bubne. Roztok na poťahovanie filmom pozostával z Opadry® II orange a vody
s obsahom sušiny 20,0 %. Bolo použitých 216 g poťahového roztoku a nárast hmotnosti bol
3,5 %.
Parametre pre spracovanie boli nasledujúce:
Parameter procesu

Príklad 12

Granulácia vo fluidnom lôžku

GPCG30

Teplota privádzaného vzduchu (°C)

65

Rýchlosť postreku (g/min)

160

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

3,7

Lisovanie

Fette 1200

Aktívne nástroje

20/20
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Parameter procesu

Príklad 12

Granulácia vo fluidnom lôžku

GPCG30

Teplota privádzaného vzduchu (°C)

65

Rýchlosť kompresie (ot/min)

45

Predlisovacia sila (kN)

Cca 9

Sila lisovania (kN)

Cca 42

Profili rozpúšťania pre dapagliflozín a metformín boli nasledujúce (n = 6):
Rozp. %

Rozp. %

Rozp. %

Rozp. %

Rozp. %

10 min

20 min

30 min

45 min

75 min

Dapagliflozín

38

78

96

99

99

Metformín

41

80

97

100

100

Príklad 13
Veľkosť várky: 27,4 kg
Hydroxypropylcelulóza SSL (HPC SSL) (6,861 kg) bola dispergovaná vo vode (23,0 kg) pri
55 °C. Keď teplota klesla pod bod zákalu, HPC sa rozpustila (približne 1 hodinu). Do roztoku
HPC bol pri teplote 40 °C pridaný dapagliflozín (0,186 kg), ktorý bol rozpustený počas
približne 3,5 hodiny. Kvapalina bola pripravená v dvojplášťovej nádobe a čas prípravy bol
celkem menej ako 5 hodín. Kvapalina sa ponechala cez noc a nasledujúci deň bola použitá
ako granulačná kvapalina. Roztok dapagliflozín-HPC SSL-voda (12,2 kg) bol zvrchu
rozstrekovaný na metformín HCl (vrátane 0,5 % stearanu horečnatého) vo fluidnom lôžku
Glatt GPCG30 (24,571 kg). Granulát bol rozomletý (25,0 kg) a miešaný s mikrokryštalickou
celulózou (3,944 kg) a sodným glykolátom škrobu (SSG) (2,524 kg) počas 5 minút. Primárna
zmes bola nakoniec miešaná so stearanom horečnatým (0,079 kg) počas 2 minút. Tablety boli
lisované (lisovacia matrica 10,5 x 21,5 mm) pomocou rotačného tabletového lisu Fette 1200.
Niektoré tablety (1,201 kg) boli potiahnaté v perforovanom poťahovom tabletovom bubne.
Roztok na poťahovanie filmom pozostával z Opadry® II orange a vody s obsahom sušiny
20,0 %. Bolo použitých 216 g poťahového roztoku a nárast hmotnosti bol 3,2 %.
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Zloženie bolo nasledujúce:
Surovina

Účel

mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

1000

70,7

Dapagliflozín (PG-solvát)

API

3,075

0,2

HPC SSL

Spojivo

113

8,0

MCC PH102

Kompresné aditívum

177

12,5

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

113

8,0

stearan horečnatý

Klzná látka

9

0,6

Parametre pre spracovanie boli nasledujúce.
Parameter procesu

Príklad 13

Granulácia vo fluidnom lôžku

GPCG30

Teplota privádzaného vzduchu (°C)

65

Rýchlosť postreku (g/min)

160-170

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

3,7

Lisovanie

Fette 1200

Aktívne nástroje

20/20

Rýchlosť kompresie (ot/min)

45

Predlisovacia sila (kN)

Cca 9

Sila lisovania (kN)

Cca 42

Profily rozpúšťania pre dapagliflozín a metformín boli nasledujúce (n = 6):
Rozp. %
10 min

Rozp. %
20 min

Rozp. %
30 min

Rozp. %
45 min

Rozp. %
75 min

Dapagliflozín

37

77

95

97

97

Metformín

41

81

98

100

100

Príklad 14
Veľkosť várky: 2,2 kg
Dapagliflozín (12,07 g) bol dispergovaný vo vode (1487,19 g) pri 46 °C, bezprostredne
nasledovalo pridávanie hydroxypropylcelulózy SSL (HPC SSL) (444,20 g). Zmes bola
miešaná mixérom Lightnin počas 30 minút. Teplota bola udržiavaná na 46 °C. Po 30
minútach sa zohrievanie vyplo a miešanie sa znížilo a o niekoľko minút neskôr sa vyplo.
Zmes bola ochladená vo vodnom kúpeli a pri poklese teploty pod bod zákalu sa HPC
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rozpustila. Čas prípravy bol celkom menej ako 3 hodiny a granulačná kvapalina bola
okamžite použitá na granuláciu. Roztok dapagliflozín-HPC SSL-voda (971,83 g) bol
rozstrekovaný na metformín HCl (vrátane 0,5 % stearanu horečnatého) (1971,9 g) vo
fluidnom lôžku Glatt GPCG3. Granulát (770,03 g) bol miešaný s mikrokryštalickou celulózou
(MCC PH102) (121,43 g) a sodným glykolátom škrobu (SSG) (77,28 g) počas 5 minút.
Primárna zmes bola nakoniec miešaná so stearanom horečnatým (2,43 g) počas 2 minút.
Tablety boly zlisované (lisovacia matrica 10,5 x 21,5 mm) použitím rotačného tabletového
lisu Korsch XL 100.
Zloženie je nasledujúce
Surovina

Účel

mg/tableta

% v kompozícii

Metformín HCl

API

1000

70,7

Dapagliflozín (PG-solvát)

API

3,075

0,2

HPC SSL

Spojivo

113

8,0

MCC PH102

Kompresné aditívum

177

12,5

sodný glykolát škrobu

Dezintegračná látka

113

8,0

stearan horečnatý

Klzná látka

9

0,6

Parametre pre spracovanie boli nasledujúce
Parameter procesu

Príklad 14

Granulácia vo fluidnom lôžku

GPCG3

Teplota privádzaného vzduchu (°C)

65

Rýchlosť postreku (g/min)

20

Tlak vzduchu v atomizéri (bar)

2,5

Lisovanie

Korsch XL100

Aktívne nástroje

2/8

Rýchlosť kompresie (ot/min)

20

Sila lisovania (kN)

cca 36

Profil rozpúšťania dapagliflozínu v Príkladoch 1 až 14 je znázornený na Obrázku 2.
Meranie rovnomernosti obsahu (content uniformity – CU):
CU sa meria jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov, ako je uvedené pre každý príklad v
Tabuľke 1 označeným tých, v ktorých je použitá infinita testovania (2):
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1. Každá z niekoľkých tabliet (6 až 10 jednotiek) bola rozpustená v oddelenej banke a
analyzovaná pomocou HPLC (vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie). Relatívna
smerodajná odchýlka v percentách (% RSD) bola vypočítaná na základe získaných
výsledkov, alebo
2. Po dokončení merania rozpúšťania (3 až 6 jednotiek), ako je opísané vyššie, bola
rýchlosť miešacej lopatky zvýšená na 250 otáčok za minútu v každej nádobe počas 15
minút (infinity testovania). Po 15 minútach bola odobratá vzorka z každej nádoby a
analyzovaná pomocou HPLC. Relatívna smerodajná odchýlka v percentách (% RSD)
bola vypočítaná na základe získaných výsledkov.
Kritérium prijateľnosti bolo nastavené na % RSD menšie alebo rovné 6 % cieľového
množstva účinnej látky v tablete.
Meranie pevnosti v ťahu (TS):
Pevnosť v ťahu tabliet bola stanovená metódou diametrickej kompresie použitím zariadenia
Holland C50. Pevnosť v tlaku bola potom delená plochou lomu tablety, aby sa získala hodnota
TS.
Meranie dezintegrácie:
Rozpad tabliet bol uskutočňovaný podľa USP. Každá tableta bola umiestnená do skúmavky
koša. Bola použitá kadinka s objemom 1000 ml s vodou o 37 ± 2 °C.
Meranie rozpúšťania:
Rozpúšťanie API bolo analyzované metódou USP II (s lopatkovým miešadlom). Každá
tableta bola umiestnená do 1000 ml fosfátového pufru s pH 6,8 pri 37 °C a rýchlosť lopatky
bola 75 ot/min.
Tabuľka 1
Rovnomernosť obsahu, pevnosť v ťahu a dezintegrácia v príkladoch 1 až 14.
Príklad

Rovnomernosť obsahu Dapa (% RSD,
n = testované tablety)

Pevnosť v ťahu
(MPa; CPa)

Čas dezintegrácie (minúty,
n = testované tablety)

2,03; 255

cca 15c; n=3

1,0; n=10

1,92; 246

15-16; n=3

b

1,96; 204

16; n=3

1

NA

2
3

0,6; n=3
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Príklad

Rovnomernosť obsahu Dapa (% RSD,
n = testované tablety)

Pevnosť v ťahu
(MPa; CPa)

Čas dezintegrácie (minúty,
n = testované tablety)

4

0,5; n=3b

2,31; 204

17-18; n=6

5

0,8; n=3b

2,13; 204

15-17; n=6

6

1,6; n=3b

2,27; 199

13-15; n=6

7

0,5; n=3b

2,02; 201

10-11; n=6

8

0,6; n=3b

1,96; 209

12-13; n=6

9

0,5; n=3b

1,87; 193

cca 12; n=3

10

7,6; n=6b

1,44; 202

11-12; n=3

11

0,7; n=3b

1,80; 205

7-8; n=6

12

0,7; n=10

1,97; 231

cca 17c; n=3

13

0,6; n=10

1,87; 231

cca 16c; n=3

14

0,5; n=5b

2,18; 200

cca 17; n=6

a

b

c

CP = Lisovací tlak (MPa); Infinity testovania; Poťahované tablety
Tieto výsledky demonštrujú zlepšenú rovnomernosť obsahu a pevnosť v ťahu v Príkladch 1 až
9 a 11 až 14 s ohľadom na porovnávací Príklad 10.
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Patentové nároky
1.

Farmaceutická formulácia s okamžitým uvoľňovaním vo forme tablety, zásobného
granulátu alebo tobolky obsahujúca: (1) inhibítor SGLT2 vybratý z dapagliflozínu a
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; (2) metformín hydrochlorid; hydroxypropylcelulózu ako spojivo; mikrokryštalickú celulózu ako plnivo; sodný glykolát škrobu
alebo hydroxypropylcelulózu, nízko substituované, ako dezintegračné činidlo; a
stearan horečnatý ako klznú látku.

2.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 1 vo forme prípadne potiahnutej tablety.

3.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 1 vo forme zásobného granulátu.

4.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 1 vo forme tobolky.

5.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že formulácia obsahuje 0,1 až 2 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 55 až 85 % metformín hydrochloridu; 1 až 15 % hydroxypropylcelulózy; 2 až 25 % mikrokryštalickej celulózy; 1 až 12 % sodného glykolátu škrobu
alebo 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a 0,25 až 5 % stearanu
horečnatého.

6.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že formulácia obsahuje 0,1 až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 60 až 80 % metformín hydrochloridu; 1 až 10 % hydroxypropylcelulózy; 2 až 25 % mikrokryštalickej celulózy; 4 až 10 % sodného glykolátu škrobu
alebo 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a 0,25 až 2,5 %
stearanu horečnatého.

7.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že formulácia obsahuje 0,25 až 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 62 až 77 % metformín hydrochloridu; 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy; 5 až 21 % mikrokryštalickej celulózy; 5 až 9 % sodného glykolátu škrobu
alebo 5 až 8 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a 0,6 až 1,4 % stearanu
horečnatého.

8.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 6, vyznačujúca sa tým, že formulácia
obsahuje:
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(A) 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 70,5 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého;
(B) 0,25 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 71 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého;
(C) 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 61,5 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 21 % mikrokryštalickej
celulózy; 8,5 % sodného glykolátu škrobu; a 1,4 % stearanu horečnatého;
(D) 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 72 %
metformín hydrochloridu; 9 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 5 % sodného glykolátu škrobu; a 1 % stearanu horečnatého;
(E) 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 70,5 %
metformín hydrochloridu; 5,5 % hydroxypropylcelulózy; 20,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 5 % sodného glykolátu škrobu; a 1 % stearanu horečnatého;
(F) 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 75,5 %
metformín hydrochloridu; 6 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 5 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého;
(G) 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 77 %
metformín hydrochloridu; 10 % hydroxypropylcelulózy; 5 % mikrokryštalickej
celulózy; 7,5 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého;
(H) 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 69 %
metformín hydrochloridu; 3 % hydroxypropylcelulózy; 20 % mikrokryštalickej
celulózy; 6,5 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituované; a 0,8 % stearanu
horečnatého;
(I) 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 68 %
metformín hydrochloridu; 2,6 % hydroxypropylcelulózy; 20 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého; alebo
(J) 0,2 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 70,7 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého.
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9.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 8, vyznačujúca sa tým, že formuláciou je
tableta a tá má poťahovú vrstvu obsahujúcu polyvinylalkohol, polyetylénglykol, oxid
titaničitý

a mastenec,

alebo

poťahovú

vrstvu

obsahujúcu

polyvinylalkohol,

polyetylénglykol, oxid titaničitý, mastenec a žltý oxid železitý.
10.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že inhibítorom SGLT2 je 2,5 mg dapagliflozínu alebo 3,08 mg dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu a metformínom je 500 mg metformín hydrochloridu.

11.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 10 ďalej obsahujúca 19 mg hydroxypropylcelulózy; 150 mg mikrokryštalickej celulózy; 60 mg sodného glykolátu škrobu; a 4,5
mg stearanu horečnatého.

12.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že inhibítorom SGLT2 je 2,5 mg dapagliflozínu alebo 3,08 mg dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu a metformínom je 850 mg metformín hydrochloridu.

13.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 12 ďalej obsahujúca 96 mg hydroxypropylcelulózy; 150 mg mikrokryštalickej celulózy; 96 mg sodného glykolátu škrobu; a 7 mg
stearanu horečnatého.

14.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 13, vyznačujúca sa tým, že je vo forme
tablety a tá má poťahovú vrstvu obsahujúcu polyvinylalkohol, polyetylénglykol, oxid
titaničitý a mastenec.

15.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že inhibítorom SGLT2 je 5 mg dapagliflozínu alebo 6,15 mg dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu a metformínom je 850 mg metformín hydrochloridu.

16.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 15, ktorá ďalej obsahuje 97 mg hydroxypropylcelulózy; 151 mg mikrokryštalickej celulózy; 97 mg sodného glykolátu škrobu;
a 7 mg stearanu horečnatého.

17.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že inhibítorom SGLT2 je 2,5 mg dapagliflozínu alebo 3,08 mg dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu a metformínom je 1000 mg metformín hydrochloridu.

18.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 17 ďalej obsahujúca 113 mg hydroxypropylcelulózy; 177 mg mikrokryštalickej celulózy; 113 mg sodného glykolátu škrobu; a 9
mg stearanu horečnatého.
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19.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že inhibítorom SGLT2 je 5 mg dapagliflozínu alebo 6,15 mg dapagliflozin(S)propylénglykol hydrátu, metformínom je 1000 mg metformín hydrochloridu.

20.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 19 ďalej obsahujúca 114 mg hydroxypropylcelulózy; 177 mg mikrokryštalickej celulózy; 114 mg sodného glykolátu škrobu; a 9
mg stearanu horečnatého.

21.

Farmaceutická formulácia podľa nároku 20, vyznačujúca sa tým, že je vo forme
tablety a je prítomná poťahová vrstva obsahujúca polyvinylalkohol, polyetylénglykol,
oxid titaničitý, mastenec a žltý oxid železitý.

22.

Farmaceutická formulácia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 21 na použitie pri
liečbe porúch alebo ochorení spojených s aktivitou SGLT2, ktorými sú diabetes
(vrátane diabetu 1. typu a 2. typu), narušená glukózová tolerancia, inzulínová
rezistencia, nefropatia, retinopatia, neuropatia a katarakty, hyperglykémia, hyperinzulinémia, hypercholesterolémia, dyslipidémia, zvýšené hladiny voľných mastných
kyselín alebo glycerolu v krvi, hyperlipidémia, hypertriglyceridémia, obezita, hojenie
rán, ischémie tkanív, ateroskleróza alebo hypertenzia cicavcov.

23.

Farmaceutická formulácia na použitie podľa nároku 22, vyznačujúca sa tým, že
poruchou je diabetes 2. typu a cicavcom je človek.

24.

Spôsob prípravy farmaceutickej formulácie s okamžitým uvoľňovaním obsahujúci: (1)
inhibítor SGLT2 vybratý z dapagliflozínu a dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
(2) metformínu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí alebo solvátov; a (3)
prípadne poťahovú vrstvu; pričom tento spôsob zahŕňa:
(a) rozpustenie spojiva vo vode;
(b) pridávanie inhibítora SGLT2 k spojivu a vode za účelom získania roztoku inhibítor
SGLT2-spojivo-voda alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda;
(c) rozprašovanie roztoku alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda na
metformín vo fluidnom lôžku, čím sa uskutočňuje granulácia vo fluidnom lôžku za
získania granulátu;
d) mletie granulátu;
(e) miešanie granulátu s plnivom a dezintegračným činidlom;
(f) ďalšie miešanie s klznou látkou za účelom získania konečnej zmesi;
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(g) lisovanie konečnej zmesi do tabliet; a
(h) prípadné poťahovanie tabliet.
25.

Spôsob podľa nároku 24, vyznačujúci sa tým, že spojivo sa najprv rozpustí vo vode,
aby sa získal roztok spojiva, a do roztoku spojiva sa pridá dapagliflozín alebo
dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát za vzniku roztoku inhibítor SGLT2-spojivovoda alebo suspenzie inhibítor SGLT2-spojivo-voda.

26.

Spôsob podľa nároku 24 alebo 25, vyznačujúci sa tým, že farmaceutická formulácia
obsahuje 0,25 až 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
62 až 77 % metformín hydrochloridu; 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy; 5 až 21 %
mikrokryštalickej celulózy; 5 až 9 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 až 1,4 %
stearanu horečnatého.

27.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 24 až 26, vyznačujúci sa tým, že
v kroku (a) je spojivom hydroxypropylcelulóza SSL;
v kroku (e) je plnivom mikrokryštalická celulóza a dezintegračným činidlom je sodný
glykolát škrobu; a
v kroku (f) je klznou látkou stearan horečnatý.

28.

Spôsob podľa nároku 27, vyznačujúci sa tým, že farmaceutická formulácia obsahuje
0,1 až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 60 až 80 %
metformín hydrochloridu; 1 až 10 % hydroxypropylcelulózy; 2 až 25 %
mikrokryštalickej celulózy; 4 až 10 % sodného glykolátu škrobu alebo 3 až 10 %
hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a 0,25 až 2,5 % stearanu horečnatého.

29.

Spôsob podľa nároku 24, vyznačujúci sa tým, že
v kroku (a) je spojivom hydroxypropylcelulóza SSL; a
v krokoch (a) a (b) sa do vody súčasne pridá hydroxypropylcelulóza SSL a časť alebo
celý dapagliflozín alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrát.

30.

Spôsob podľa nároku 29, vyznačujúci sa tým, že farmaceutická formulácia obsahuje
0,1 až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 60 až 80 %
metformín hydrochloridu; 1 až 10 % hydroxypropylcelulózy; 2 až 25 %
mikrokryštalickej celulózy; 4 až 10 % sodného glykolátu škrobu alebo 3 až 10 %
hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a 0,25 až 2,5 % stearanu horečnatého.
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31.

Poťahovaná tableta, ktorá obsahuje (1) jadro tablety podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1,
2, 5 až 8, 10 až 13 a 15 až 20; (2) prvú poťahovú vrstvu, ktorá prípadne obsahuje
saxagliptin; (3) druhú poťahovú vrstvu, ktorá prípadne obsahuje saxagliptin; a (4)
prípadne tretiu poťahovú vrstvu.

32.

Jadro poťahovanej tablety podľa nároku 31, vyznačujúce sa tým, že (2) prvá poťahová
vrstva obsahuje polymér na báze polyvinylalkoholu; (3) druhá poťahová vrstva
obsahuje saxagliptín a polymér na báze polyvinylalkoholu; (4) a tretia poťahová vrstva
obsahuje polymér na báze polyvinylalkoholu.

33.

Jadro poťahovanej tablety podľa nároku 32, vyznačujúce sa tým, že
(1) jadro tablety obsahuje 0,1 až 1 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 60 až 80 % metformín hydrochloridu; 1 až 10 % hydroxypropylcelulózy; 2 až 25 % mikrokryštalickej celulózy; 4 až 10 % sodného glykolátu škrobu
alebo 3 až 10 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituovanej; a 0,25 až 2,5 %
stearanu horečnatého;
(2) prvá poťahová vrstva obsahuje kompozíciu pozostávajúcu zo 40 % polyvinylalkoholu, 20 % polyetylénglykolu, 15 % mastenca a 25 % oxidu titaničitého;
(3) druhá poťahová vrstva obsahuje saxagliptín a kompozíciu pozostávajúcu zo 40 %
polyvinylalkoholu, 20 % polyetylénglykolu, 15 % mastenca a 25 % oxidu titaničitého;
a
(4) tretia poťahová vrstva obsahuje kompozíciu pozostávajúcu zo 40 % polyvinylalkoholu, 20 % polyetylénglykolu, 15 % mastenca a 25 % oxidu titaničitého.

34.

Potiahnuté jadro tablety podľa nároku 33, vyznačujúce sa tým, že
(1) jadro tablety obsahuje:
(A) 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 70,5 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého;
(B) 0,25 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 71 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého;
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(C) 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 61,5 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 21 % mikrokryštalickej
celulózy; 8,5 % sodného glykolátu škrobu; a 1,4 % stearanu horečnatého;
(D) 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 72 %
metformín hydrochloridu; 9 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 5 % sodného glykolátu škrobu; a 1 % stearanu horečnatého;
(E) 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 70,5 %
metformín hydrochloridu; 5,5 % hydroxypropylcelulózy; približne 20,5 %
mikrokryštalickej celulózy; približne 5 % sodného glykolátu škrobu; a 1 % stearanu
horečnatého;
(F) približne 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu;
približne 75,5 % metformín hydrochloridu; približne 6 % hydroxypropylcelulózy; 12,5
% mikrokryštalickej celulózy; 5 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu
horečnatého;
(G) 0,5 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 77 %
metformín hydrochloridu; 10 % hydroxypropylcelulózy; 5 % mikrokryštalickej
celulózy; 7,5 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého;
(H) 0,8 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 69 %
metformín hydrochloridu; 3 % hydroxypropylcelulózy; 20 % mikrokryštalickej
celulózy; 6,5 % hydroxypropylcelulózy, nízko substituované; a 0,8 % stearanu
horečnatého;
(I) 0,4 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 68 %
metformín hydrochloridu; 2,6 % hydroxypropylcelulózy; 20 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého; alebo
(J) 0,2 % dapagliflozínu alebo dapagliflozín(S)propylénglykol hydrátu; 70,7 %
metformín hydrochloridu; 8 % hydroxypropylcelulózy; 12,5 % mikrokryštalickej
celulózy; 8 % sodného glykolátu škrobu; a 0,6 % stearanu horečnatého,
(2) prvá poťahová vrstva obsahuje zmes pozostávajúcu zo 40 % polyvinylalkoholu, 20
% polyetylénglykolu, 15 % mastenca a 25 % oxidu titaničitého;
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(3) druhá poťahová vrstva obsahuje saxagliptín a kompozíciu pozostávajúcu zo 40 %
polyvinylalkoholu, 20 % polyetylénglykolu, 15 % mastenca a 25 % oxidu titaničitého;
a
(4) tretia poťahová vrstva obsahuje kompozíciu pozostávajúcu zo 40 % polyvinylalkoholu, 20 % polyetylénglykolu, 15 % mastenca a 25 % oxidu titaničitého.
35.

Farmaceutická kombinácia, ktorá obsahuje farmaceutickú formuláciu podľa nároku 1 a
antidiabetikum, vyznačujúca sa tým, že antidiabetikom je sulfonylmočovina,
tiazolidindión, inhibítor alfa-glukozidázy, meglitinid, agonista glukagónu-podobného
peptidu (GLP), inzulín, agonista amylínu, inhibítor fruktóza 1,6-bisfosfatázy,
inzulínové sekretagoga, inzulínový senzitizér, aktivátor glukokinázy, antagonista
glukokortikoidov, aktivátor AMP kinázy, modulátory dráhy inkretínu, ako sú
inkretínové sekretagogy, inkretínové mimiká, potenciátor inkretínu, sekvestrant
žlčovej kyseliny alebo agonista receptora žlčových kyselín, ako napríklad agonista
TGR5, agonista receptora dopamínu, inhibítor aldozareduktázy, agonista PPARγ,
agonista PPARα, antagonista alebo agonista PPARδ, duálny agonista PPARα/γ,
inhibítor 11-β-HSD-1, inhibítor dipeptidylpeptidázy IV (DPP4) iný ako saxagliptín,
inhibítor SGLT2 iný ako dapagliflozín, glukagónu-podobný peptid-1 (GLP-1),
agonista GLP-1 alebo inhibítor PTP-1B.

36.

Farmaceutická kombinácia, vyznačujúca sa tým, že obsahuje farmaceutickú
formuláciu podľa nároku 1 a činidlo na zníženie telesnej hmotnosti, vyznačujúca sa
tým, že činidlom na zníženie telesnej hmotnosti je sibutramín, antagonista CB1,
agonista 5HT2C, antagonista MCHR1, orlistat, tyromimetikum, amylínové mimetiká
alebo antagonista ghrelínu.
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Obrázky
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