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Вступ
З метою забезпечення вивільнен
ня активного фармацевтичного ін
гредієнта (АФІ) відповідно до необ
хідного профілю таблетки повинні
відповідати низці вимог. Зазначе
ний параметр зазвичай залежить
від міцності таблетки щодо роздав
лювання. Стійкість таблеток до ме
ханічних впливів позначається
також на якість і надійність таких
процесів, як нанесення покриття
та упаковка. Тому в процесі роз
робки складу рецептури дуже важ
ливою є оцінка характеристик таб
летування порошкової суміші. Діа
грами, що відображають залеж
ність міцності таблетки від засто
сованого тиску пресування, є най
важливішим інструментом оцінки
та оптимізації ефективності поро

шкової суміші з точки зору процесу
таблетування.
Для отримання стабільної ре
цептури необхідно знати характе
ристики таблетування порошкової
суміші. Це також важливо при
здійсненні інших проєктів із роз
робки подібних лікарських форм
(наприклад, перорально дисперго
ваних таблеток – ОДТ). Однак, дос
від показує, що обов’язковою умо
вою є застосування стандартизо
ваних методів аналізу, які не зале
жать від розміру таблеток.
Мета цього дослідження – по
яснити, як необхідно аналізувати
характеристики ущільнюваності
(таблетованості) для зіставлення
різних сумішей для таблетування.
Як конкретний приклад були вико
ристані два склади для ОДТ [1, 2].

Таблиця 1. Склад ОДТ на основі цетиризину гідрохлориду
Компонент
Цетиризину гідрохлорид

Концентрація, %
5,00

Лактоза (дрібний порошок)

82,81

Кросповідон (наддрібний порошок)

10,00

Нативний кукурудзяний крохмаль

1,69

Магнію стеарат

0,50

Таблиця 2. Склад ОДТ на основі лопераміду гідрохлориду
Компонент
Лопераміду гідрохлорид

68

Концентрація, %
2,00

Лактоза (дрібний порошок)

87,75

Кросповідон (наддрібний порошок)

10,00

Нативний кукурудзяний крохмаль

1,75

Магнію стеарат

0,50

Матеріали і методи
Для розробки ОДТ застосовували
цетиризину гідрохлорид і лопера
міду гідрохлорид (Selectchemie
AG). АФІ додавали до таблетова
ної суміші після процесу гранулю
вання.
Як наповнювач використову
вали гранули, отримані шляхом
агломерації дрібного порошку
лактози (GranuLac® 230, Meggle
Pharma), як зв’язуючу речовину –
клейстер із нативного кукурудзя
ного крохмалю (C*PharmGel™,
Cargill) [3, 4]. Дрібний порошок
поперечно-зшитого полівінілпі
ролідону (кросповідон, Kollidon®
CL-SF, BASF) додавали після гра
нулювання як дезінтегрант. До таб
летованої суміші уводили лубри
кант магнію стеарат (Bärlocher).
Детальний опис складу наведено
нижче (табл. 1, 2).
Волога грануляція
Процес вологої грануляції здій
снювали за допомогою високо
швидкісного змішувача-грануля
тора (Diosna P 1/6, Dierks & Söhne)
за швидкості лопатевої мішалки
200 об/хв і чопера – 2000 об/хв.
Додавання зв’язуючого розчину
на водній основі проводили про
тягом 120 с, після чого матеріал
був гранульований упродовж
180 с. Вологі агломерати про
пускали через вібраційне сито
(отвори 1,6 мм, AR400, ERWEKA),
просушені на піддоні (за темпера
тури навколишнього середовища)
і потім просіяні крізь сито з отво
рами 0,8 мм.
Таблетування
Процес таблетування проводи
ли на однопуансонному таблет
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ковому пресі XP 1 (Korsch) із
використанням плоских фасет
кових пуансонів діаметром 6 мм
(лопераміду гідрохлорид) і 8 мм
(цетиризину гідрохлорид). Сила
пресування становила від 1 до
7 кН (що відповідає тиску пресу
вання від 40 до 240 МПа) за
швидкості таблетування 20 таб
леток на 1 хв. Таблетки (20 оди
ниць) аналізували за допомо
гою автоматичного тестера
(HT100, Sotax).

Рис. 1. Зображення цетиризину гідрохлориду під растровим електронним
мікроскопом (РЕМ, ДВЕ, 5 кеВ)

Рис. 2. Зображення лопераміду гідрохлориду під растровим електронним
мікроскопом (РЕМ, ДВЕ, 5 кеВ)
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Результати та обговорення
Два АФІ значно відрізняються
за зовнішніми характеристика
ми: цетиризину гідрохлорид –
це дрібні, частково агреговані
частинки зі значною площею по
верхні (рис. 1), у той час як част
ки лопераміду гідрохлориду ма
ють більш пластинчасту криста
лічну структуру (рис. 2). З огляду
на відмінності в морфології та
розподілі розміру частинок двох
речовин виявлялося ймовірним,
що тип використаного АФІ міг
уплинути на характеристики таб
летування.
Для оцінки характеристик таб
летування була підготовлена діа
грама ущільненості, що відобра
жає залежність міцності таблетки
до роздавлювання від тиску пре
сування (рис. 3). Згідно з цією
діаграмою таблетки на основі це
тиризину гідрохлориду мали ниж
чу міцність щодо роздавлювання,
ніж таблетки, що містили лопера
міду гідрохлорид. У той же час
слід ураховувати, що таблетки з
різними АФІ також відрізнялися
за розмірами. Діаметр таблеток
на основі лопераміду гідрохлори
ду становив 6 мм, тоді як на осно
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Сила пресування (верхній пуансон), кН
цетиризину гхл (поза межами)

лопераміду гхл (поза межами)

Міцність до роздавлювання, Н

Рис. 3. Міцність до роздавлювання залежно від сили пресування

Тиск пресування (верхній пуансон), МПа
цетиризину гхл (поза межами)

лопераміду гхл (поза межами)

Міцність на розтягування, Н/мм2

Рис. 4. Міцність до роздавлювання залежно від тиску пресування

Тиск пресування (верхній пуансон), МПа
цетиризину гхл (поза межами)

лопераміду гхл (поза межами)

Рис. 5. Міцність на розтягування залежно від тиску пресування
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ві цетиризину гідрохлориду –
8 мм. Отже, одній і тій самій силі
пресування, наданій на суміш,
що таблетується, відповідали
дуже різні показники тиску пресу
вання.
Сила пресування є одним із
встановлюваних параметрів таб
леткового пресу, тому зазвичай
її застосовують у діаграмах
ущільненості. Однак для порів
няння характеристик таблету
вання порошкових сумішей при
виробництві таблеток різного
розміру необхідно брати до ува
ги також їхні розміри. Для на
лежного
виконання
цього
завдання сила пресування має
бути перетворена на тиск пресу
вання (рівняння 1).
При побудові графіка залеж
ності міцності на роздавлюван
ня від сили пресування (рис. 4)
було досягнуто нормалізації
кривої таблетованості і більшої
подібності обох складів. Однак у
зазначеній адаптації діаграми
взято до уваги лише діаметр без
урахування відмінностей у за
гальному обсязі таблетки. Ре
цептура ОДТ на основі цетири
зину
гідрохлориду
містила
200 мг активної речовини, тоді
як рецептура лопераміду гідро
хлориду містила 100 мг активної
речовини при половині таблет
ки. Отже, для побудови діагра
ми, що дозволяє належним чи
ном зіставити обидва препара
ти, також необхідно було норма
лізувати значення міцності на
роздавлювання. Це було зроб
лено шляхом розрахунку попе
речного перерізу таблеток та
перетворення міцності на роз
давлювання на міцність на роз
тягування (рівняння 2) [5].
Діаграма ущільненості, що ві
дображає міцність на розтягу
вання залежно від тиску пресу
вання, дозволила ретельно по
рівняти дві рецептури (рис. 5).
Нормування обох осей надало
міцну основу належного прове
дення порівняльного аналізу.
Очевидно, що властивості табле
тування обох рецептур є однако
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сила пресування [кН]
тиск пресування (МПа) =

площа поверхні
пуансона [мм2]

Рівняння 1. Розрахунок тиску пресування

вими. Це видається обґрунтова
ним, оскільки вміст АФІ в них був
дуже низьким.
Слід зважати на те, що міц
ність таблеток на роздавлюван
ня безпосередньо вимірюють,
тоді як міцність на розтягування
розраховують за допомогою
двох параметрів (міцність до
роздавлювання та висота таб
летки), що прямо залежать від
тиску пресування. В результаті
використання останнього із цих

2 ∙ міцність
на роздавлювання [Н]
міцність
на розтягування [Н/мм2] =
π ∙ висота таблетки [мм]
∙ діаметр таблетки [мм]

Рівняння 2. Розрахунок міцності на розтягування

параметрів у діаграмі ущільню
ваності призводить до більш
значущої крутості нахилу функції.
Висновки
Діаграма ущільнення виступає
найбільш точним інструментом
для порівняння властивостей
таблетування різних порошко
вих сумішей. Проте передумо
вою належного дослідження є
нормування осей. Для отриман
ня результатів, що не залежать
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від розмірів таблеток, є необхід
ним перетворення сили пресу
вання на тиск пресування і міц
ності на роздавлювання до міц
ність на розтягування. Зобра
ження міцності на розтягування
як функції тиску пресування
дозволяє порівняти характери
стики таблетування різних пре
паратів незалежно від розмірів
таблеток, що є найважливішим
інструментом розробки складу
препаратів. Однак потрібно вра
ховувати, що така функціональ
ність має непрямий характер.
Отже, за наявності значних від
мінностей для розуміння ос
новних причин необхідні додат
кові діаграми (пресованість і
здатність до з’єднання) [6].
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