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Plan prezentacji

• Bardzo krótkie omówienie suszenia sublimacyjnego dla 
lepszego zrozumienia publikacji

• Przedstawienie koncepcji autorów na stworzenie 
niekonwencjonalnej postaci leku zawierającej nalokson

• Objaśnienie procesu formulacji postaci leku i znaczenia 
zastosowanych substancji pomocniczych 

• Zaprezentowanie wyników badań jakościowych

• Perspektywy sukcesu owej postaci leku na rynku 
farmaceutycznym 



Liofilizacja
(suszenie sublimacyjne)

Proces polegający na usuwaniu wody z zamrożonego materiału
na drodze sublimacji lodu. Przeprowadzany jest pod
zmniejszonym ciśnieniem celem znacznego jego przyśpieszenia.

Liofilizacja przebiega kilkuetapowo

1. Zamrożenie

2. I faza suszenia sublimacyjnego (sublimacja lodu)

3. II faza suszenia sublimacyjnego (dosuszanie)





Dochodzi do formowania się kryształów lodu, co wywołuje wzrost
stężenia i lepkości pozostałej fazy ciekłej. Po obniżeniu
temperatury materiału do określonej wartości (Tg') kończy się
wzrost kryształów lodu. Pozostały roztwór międzykrystaliczny
uzyskuje maksymalne stężenie substancji rozpuszczalnych i
wykazuje cechy amorficzne. Dalsze obniżanie temperatury
prowadzi do przechłodzenia zagęszczonej cieczy oraz szybkiego
wzrostu jej lepkości. Tworzy się struktura podobna do szkła.

Zamrażanie



Sublimacja lodu
Podczas tego etapu może dojść do załamania się wewnętrznej
struktury materiału, co jest zjawiskiem niekorzystnym.
Zamrażanie powoduje rozdzielenie roztworu wodnego
zawartego w produkcie na mieszaninę dwóch faz: kryształy
lodu i zagęszczony roztwór wodny. Załamanie się struktury
zachodzi w momencie, gdy lepkość matrycy spowodowana
zbyt wysoką temperaturą staje się tak niska, że struktura traci
swoją sztywność do tego stopnia, że pory zamykają się zanim
zostaje zakończony główny proces suszenia. Obniża się
wówczas przepuszczalność pary utrudniając suszenie, a także
pogarsza się zdolność produktu do rehydracji.



Dosuszanie

Jest do tzw. suszenie desporpcyjne polegające na ogrzaniu 
produktu i prowadzi do usunięcia wody związanej chemicznie, 
która nie uległa zamrożeniu. Cały lód powinien zostać 
wysublimowany w pierwszym okresie suszenia.





Proszek otrzymywany innymi metodami Proszek otrzymywany metodą 
liofilizacji



Liofilizatory w skali laboratoryjnej 



Liofilizatory w skali przemysłowej



Zastosowanie procesu w 
technologii farmaceutycznej

Otrzymywanie proszków substancji leczniczych, które w środowisku 

wodnym ulegają hydrolizie, a ponadto nie są odporne na wysokie 

temperatury tzn. są termolabilne.

Produkcja proszków do sporządzania roztworów do wstrzykiwań z 

substancjami aktywnymi takimi  jak:

• cytostatyki

• antybiotyki

• leki biologiczne np. przeciwciała monoklonalne,

• hemibursztynian hydrokortyzonu



Niezbędne substancje pomocnicze 
stosowane w liofilizacji struktur 

biologicznych
Krioprotektory - poprzez zwiększanie lokalnej gęstości i stabilizacje wiązań 
chemicznych utrzymują III i IV rzędową strukturę białek podczas etapu 
zamrażania. Rolę tę spełniają polimery cukrowe, oraz rzadziej aminokwasy. 

Lioprotektory – pełnią funkcję taką jak krioprotektory, a ponadto 
podwyższają temperaturę zeszklenia roztworu co umożliwia prowadzenie 
suszenia sublimacyjnego w wyższych temperaturach, co obniża ryzyko 
zapadnięcia struktury materiału. Role tę pełnią np. poliwinylopirolidon, 
hydroksylometylopropyloceluloza, żelatyna



Zastosowanie w produkcji tabletek ODT (orally
disintegrating tablets),  czyli szybko rozpadających się w 
jamie ustnej. Porowata struktura wysuszonego materiału 
sprzyja błyskawicznemu rozpadowi (do 30 sekund według 
norm farmakopealnych).

Zastosowanie procesu w 
technologii farmaceutycznej



Nalokson (Naloxone)
Naloksonu chlorowodorek 

Czysty antagonista receptorów opioidowych.

Odwracająca działanie opioidów i znosi reakcje nimi 
spowodowane:

• depresję oddechową

• zwężenie źrenic

• niedociśnienie

• sedację

Lek z wyboru stosowany podczas przedawkowania 
opioidów skutkującego utratą przytomności, 
zahamowaniem oddechu i krytycznie zaburzoną 
cyrkulacją krwi. 

Droga podania: dożylna, lub domięśniowa.

Podanie doustne mija się z celem: biodostępność na 
poziomie mniejszym od 1%



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 
2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

medycznych czynności ratunkowych

Na liście 47 leków, które podać może ratownik medyczny znajdziemy 

oczywiście Naloksonu chlorowodorek.



Koncepcja autorów artykułu 
Dostosowanie takiej postaci leku zawierającej Nalokson HCL tak by 
zaaplikować ją mogła osoba bez przeszkolenia medycznego. Ponadto 
podanie musi być możliwe osobie nieprzytomnej. Miałoby umożliwić to 
udzielenie pomocy osobie po przedawkowaniu opioidów przed 
interwencją służb medycznych. 

Wybór padł na tabletki typu ODT, które miałyby zostać umieszczane 
pod polikiem osoby nieprzytomnej. Dawka Naloksonu HCl miałaby 
wnosić 10 mg 

Silnym argumentem jest tutaj dostępność danych klinicznych odnośnie 
wchłaniania naloksonu przez śluzówkę jamy ustnej  w odróżnieniu do 
rozważanej postaci aerozolu do nosa. Tę drogę podania naloksonu
kliniści do tej pory nie przebadali.  



Wybór metody formulacji tabletek ODT

Spośród trzech metod wytwarzania tabletek ODT: liofilizacji, wytłaczania i 

tabletkowania autorzy publikacji wybrali suszenie sublimacyjne z kilku istotnych 

względów:

• Zależało im na jak największym skróceniu rozpadu (<10 sekund), a tylko ta 

metoda pozwala stworzenie tabletek o odpowiednio porowatej strukturze, 

podatnej na błyskawiczne rozpuszczenie w ślinie  

• W skali laboratoryjnej tylko ta metoda pozwala na skuteczne odizolowanie 

materiału od wilgoci na każdym etapie produkcji

• Chlorowodorek Naloksonu ze względu na wysoką rozpuszczalność w wodzie 

jest doskonałym kandydatem do suszenia sublimacyjnego.  







Skład mieszaniny substancji pomocniczych

• Żelatyna 65% w/w

• Mannitol 24% w/w

• Wodorowęglan sodu 11% w/w



Rola żelatyny

• Podnosi temperaturę zeszklenia co pozwala na 
prowadzenie etapu zamrażania, oraz pierwszego i 
drugiego etapu suszenia w wyższych temperaturach.

• Ze względu na swoją strukturę chemiczną podnosi 
wytrzymałość mechaniczną suszonego roztworu

Rola zatem sprowadza się do znacznego zmniejszenia 
ryzyka zapadnięcia się struktury suszonego materiału.



Rola mannitolu

Oddziałuje na ciasne agregaty żelatyny „rozluźniając” jej 
strukturę co po wysuszeniu znacząco zwiększa porowatość 
finalnego materiału. 

Ma to przełożenie na znaczne skrócenie czasu rozpadu 
tabletek.



Rola wodorowęglanu sodu

Zapobiega krystalizacji mannitolu.



Blister firmy Zhejang Xinfei

Machinery o wymiarach 30mm x 

16mm  

Zdjęcie powierzchni tabetki wykonane 

pod skaningowym

mikroskopem elektronowym



Zabezpieczenie przed wilgocią

Zarówno etap zamykania blistrów jak i przechowywania 
produktu odbywa się w atmosferze azotu (N2), jako gazu 
obojętnego potencjalnie chroniącego przed wilgocią. 

Jest to postępowanie kosztowne, jednak pozwala na 
utrzymanie stabilności fizycznej i chemicznej naloksonu w tej 
postaci leku na okres 9-ciu miesięcy.



Badanie czasu rozpadu

Zdaniem autorów publikacji w przypadku tabletki ODT z Naloksonem HCl
mija się z celem stosowanie konwencjonalnych metod pomiaru czasu rozpadu
doustnych postaci leku. Uważają, że stosowanie tych metod jest zasadne przy
rozpadzie rzędu kilku minut.



Zastosowana metoda pomiaru
Na potrzeby badania opracowano aparaturę cyfrową.

Badana tabletka znajduje się w blistrze aluminiowym umieszczonym na czarnej 
podstawce. Całość znajduje się łaźni wodnej emitującej ciepło rzędu 37°C ±
0,5°C.

Do blistra doprowadzone jest światło pochodzące ze stosownych emiterów. 

Na tabletkę skierowana jest kamera, która rejestruje obraz w kategoriach bieli, 
odcieni szarości i czerni.  Innymi słowy podczas rozpadu tabletki obraz 
odbierany przez kamerę ciemnieje. 

Obraz konwertowany jest na sygnał skierowany do cyfrowego odbiornika 
określającego procentowy udział barwy białej.
Innymi słowy pomiar 100% oznacza stan początkowy, natomiast wartość 0% 
określa pełen rozpad tabletki, gdyż do kamery dociera wyłącznie obraz czarnej 
płytki podstawnej.
Wykonano pomiary dla rozpadu w dwóch rozpuszczalnikach podawanych w 
objętościach 0,7 mL:
• Buforze fosforanowym
• Sztucznej ślinie



Wykres zależności procentowości barwy białej

od czasu w sekundach.

Pomimo subtelnych różnic w rozpadzie 

rejestrowanym w sztucznej ślinie i buforze w 
temperaturze 37°C ± 0,5°C otrzymano bardzo 

zadowalające wyniki.

Test wykonano również w temperaturach z 

zakresu 33-38°C, lecz w artykule nie 

opatrzono tego stosownym wykresem. Autor 

zarzeka się, że wyniki rozpadu były 

porównywalne. 



Konkluzja autorów publikacji

• Proces udało się zoptymalizować i przenieść na małą skalę 
produkcyjną w strefie GMP. 

• Udało się uruchomić proces badań klinicznych na niewielką 
skalę.

• Postępuje proces patentowy.

• Autorzy świadomi są niedoskonałości opracowanej formulacji. 
Twierdzą że sam proces suszenia sublimacyjnego wymaga 
optymalizacji celem jego skrócenia (W przemyśle czas to 
pieniądz).

• Zdaniem autorów opracowywanie technologii tabletek ODT 
metodą liofilizacji to szansa na sukces dla akademickich 
ośrodków badawczych i małych firm farmaceutycznych ze 
względu na cenę i dostępność potrzebnej aparatury.



Statystyki o nadużywaniu opioidów w USA 

W Polsce problem jest analogiczny z czego Główny Inspektorat Sanitarny w swoich raportach silnie skupia 
się na furanylfentanylu (składnik dopalaczy) oraz fentanylu (składnik plastrów przeciwbólowych).



Prezentacje warto zakończyć cytatem

„Chemia powinna ku dobremu zwracać myśl ludzką" 

~ Mikołaj Kopernik



Dziękuje bardzo serdecznie za uwagę




