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Wpływ wilgoci na tabletki

Ilość wilgoci, która została zaadsorbowana przez substancję
leczniczą lub nośnik wpływa na:

- twardość

- czas rozpadu  

- szybkość uwalniania substancji leczniczej 

Powstałe zmiany mogą modyfikować:

- biodostępność

- skuteczność terapeutyczną

podczas gdy czystość i zawartość substancji leczniczej nie 
uległy zmianie. 



Woda reaguje z substancjami stałymi uŜywanymi w 
przemyśle farmaceutycznym praktycznie na 
wszystkich etapach produkcji.

Fizykochemiczne właściwości substancji stałych (takie 
jak sypkość, twardość i rozpuszczalność) zaleŜą od 
zawartości wilgoci.

Ilość wody związanej z substancją stałą w konkretnej 
temperaturze i wilgotności względnej (RH) zaleŜy od: 

- powinowactwa wody do tej substancji 

- liczby dostępnych miejsc interakcji 

- powierzchni kontaktu
- właściwości substancji



Zmiany wytrzymało ści podczas przechowywania

Mechanizmy tłumaczące zjawisko powstawania 
oddziaływań międzycząsteczkowych:

- reorganizacja substancji stałych na powierzchni 
cząsteczek 

- postępująca deformacja cząsteczek po procesie 
tabletkowania 

- krystalizacja rozpuszczonych substancji 
pomiędzy cząsteczkami spowodowana ruchem 
wody w obrębie tabletki



Czynniki wpływaj ące na wytrzymało ść

tabletek



Rozpuszczalność proszków a wilgotność względna(RH) �

Substancje łatwrozpuszczalne w wodzie: tabletki z sacharozą
i chlorkiem sodu 

– wytrzymałość przewaŜnie wzrasta podczas 
przechowywania; tabletki z sacharozą większy wzrost  
wytrzymałości niŜ z chlorkiem sodu po 1 tygodniu 
przechowywania. Zmiany wytrzymałości mogą być związane 
ze zmianami na powierzchni tabletek.

Substancje trudnorozpuszczalne w wodzie:
wodororofosforan wapnia dwuwodny, kwas acetylosalicylowy

- wytrzymałość tabletki nie zmieniła się z czasem ani z 
warunkami przechowywania



Wykazano, Ŝe istnieje transport albo ruch substancji stałej w 
obrębie tabletki podczas przechowywania co skutkuje 
reorganizacją materiału, w skutek czego powstają nowe 
oddziaływania międzycząsteczkowe. Jest to związane z 
zawartością wilgoci w materiale.

Wilgotność względna (RH) otoczenia podczas przechowywania 
tabletek wywiera efekt na:

- szybkość pochłaniania wody

- ilość pochłoniętej wody.

Tempo i stopień ruchu w materiale i tworzenie oddziaływań
międzycząsteczkowych są związane z ilością pochłoniętej 
wody. 



Wykazano wzrost wytrzymałości tabletki z chlorkiem sodu 
przy RH 57% podczas pierwszych 4h przechowywania,
podczas gdy przy RH 0% zmiana była niezauwaŜalna. 

Efekt temperatury i wilgotności na twardość tabletek o 
przedłuŜonym uwalnianiu z matrycy z chlorowodorkiem
difenhydraminy - okres stabilizacji twardości jest osiągany  
szybciej dla tabletek przechowywanych w 40˚C 75% RH niŜ
dla tabletek w 25˚C 60% RH. 

Prawdopodobnie jest to związane z szybszym osiągnięciem 
równowagi wilgotności w wysokiej temperaturze i RH. 



Punkt płyni ęcia soli

Wzrost wilgotności (pozostający poniŜej krytycznego punktu 
płynięcia) twardość soli wzrasta. PowyŜej krytycznego 
punktu płynięcia twardość soli znacząco spada. 

W przypadku tabletek z polimerami wpływ wilgotności jest 
złoŜony. Np. wykazano niekorzystny wpływ wody na 
wytrzymałość tabletek z celulozą mikrokrystaliczną w 
trakcie przechowywania w podwyŜszonej wilgotności –
rozerwanie wiązań i osłabienie wytrzymałości.



Początkowa zawartość wilgoci w proszku jest waŜnym 
czynnikiem wpływającym na parametry wytrzymałościowe. 
Niektóre badania sugerują ograniczony wpływ warunków 
przechowywania proszków na zmiany wytrzymałości tabletek
(otrzymanych z tych proszków).

Porównano zmianę wytrzymałości tabletek otrzymanych z

- wilgotny proszek celulozy mikrokrystalicznej

- suchy proszek celulozy mikrokrystalicznej

Otrzymane tabletki przechowywano w podwyŜszonej 
wilgotności. W pierwszym przypadku wzrost wytrzymałości, w 
drugim znaczny spadek.

Zawarto ść wilgoci



Wniosek: Częściowa utrata wilgoci jest głównym czynnikiem 
zwiększający wytrzymałość tabletek na zasadzie 
rekrystalizacji substancji rozpuszczalnej w wodzie.

Metoda tabletkowania

Tabletki otrzymywane przez tabletkowanie bezpośrednie 
są bardziej podatne na zmiany wytrzymałości 
spowodowane zmianą wilgotności niŜ tabletki otrzymane 
po uprzedniej granulacji na mokro (znacząca zawartością
wody w granulacie). 

W przypadku, gdy w procesie bezpośrednim uŜyto proszku 
o wysokiej początkowej zawartość wilgoci obserwowano 
wzrost wytrzymałości podczas przechowywania Np. tabletki 
z laktozy z róŜnymi początkowymi zawartościami wilgoci są
najbardziej oporne na zmiany podczas przechowywania. 



Wpływ zawartości wilgoci w polimerach na ich 
właściwości.

Zmienna zawartość wilgoci moŜe zmniejszać lub zwiększać
wytrzymałość mechaniczną – zmiany zaleŜne od rodzaju 
związanej wilgoci .

Wpływ RH na właściwość HPMC (hydroksypropylometylocelulozy) �
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Czynniki wpływające na wytrzymałość tabletek (polimery)

-rozmieszczenie wilgoci w materiale

-zasięg i siła oddziaływań van der Waalsa pomiędzy 
cząsteczkami

-powstanie dodatkowych wiązań podczas plastycznej 
deformacji/topienia proszku na etapie kompresji

Cząsteczki wody początkowo zaadsobowane na 
powierzchni tworzą warstwę co zwiększa siłę oddziaływań
van der Waalsa i prowadzi do wygładzenia powierzchni 
oraz redukuje wolne przestrzenie między cząsteczkami. 

Wzrost wytrzymałości tabletek z HPMC wraz ze wzrostem 
zawartości wilgoci. Podczas kompresji zwiększona 
powierzchnia kontaktu między cząsteczkami co zwiększy 
plastyczna deformację i powstanie więcej wiązań.



Wpływ warunków przechowywania na 
czas rozpadu i szybko ść uwalniania 

substancji leczniczej



Czas rozpadu

Pochłanianie lub utrata wody przez nośnik podczas 
przechowywania wpływa na parametry wytrzymałościowe
(moŜe doprowadzić do zmian biodostepności)

- przy niskim RH podczas przechowywania czas rozpadu 
ulega wydłuŜeniu

- przy wysokim RH czas rozpadu ulega skróceniu



Szybko ść uwalniania

Nie zaobserwowano Ŝadnych znaczących spadków w 
uwalnianiu jako rezultatu wzrostu twardości na drodze utraty 
wilgoci. Jednak przy niskiej zawartości wilgoci granulatu, gdy 
wzrost twardości osiągnięto przez zwiększenie siły kompresji -
znaczny spadek rozpuszczalności. 

Dla tabletek o przedłuŜonym uwalnianiu z difenhydraminą
ekspozycja na wilgoć nie wpłynęła na współczynnik
uwalniania z matrycy z kollidonu. 

Współczynnik uwalniania teofiliny z tabletki z amylodekstryn –
juŜ małe zmiany wilgotności powodują duŜe zmiany w 
uwalnianiu. Uwalnianie zwalnia gdy wzrasta wilgotność
tabletki.



Podczas dekompresji (w procesie tabletkowania) następuje 
rozluźnienie elastycznych polimerów. W efekcie powstają
porowate tabletki. Co więcej, siły wiąŜące tych tabletek są
względnie niskie z powodu mało elastycznych domen i 
wielowarstwowej adsorpcji wody, co osłabia wiązania 
międzycząsteczkowe, poniewaŜ woda odgrywa role 
poślizgową. Te czynniki obniŜają wytrzymałość tabletki i 
ułatwiają rozpad co skutkuje łatwiejszym uwolnieniem.
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Dla tabletek z polimerów pęczniejących np. HPMC 
podwyŜszona wilgotność podczas przechowywania nie 
ma znaczącego wpływu na profil uwalniania. 

Dla tabletek z amylodekstryn zawartość wilgoci podczas 
przechowywania ma znaczny wpływ na szybkość
uwalniania.

Kontrola wilgotności jest kluczowa dla produkcji tabletek z
amylodekstryn (które maja mieć powtarzalny profil 
uwalniania) �



Dziękuję za uwagę.


