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Matrycowe postacie leku 

Zajmujemy się od dawna 
Czemu mri jest dobry do tego 
Woda w matrycy (nie przezroczyste) 

Nokhodichi et al. BioImpacts, 2012, 2(4), 175-187  

Medium (woda, roztwór HCl, bufor fosforanowy … ) 

Utarte schematy:  
• Uwadniana matryca tworzy warstwę (pseudo)żelową 
• Warstwa (pseudo)żelowa kontroluje uwalnianie  



Matrycowe postacie leku 

• Badania podstawowe:  
 Co się dzieje wewnątrz matrycy  
  (mikrostruktura, właściwości uwadnianej matrycy)?  
 Czy tak naprawdę wszystko wiemy? 
  
• Badania stosowane:  

 Wpływ dostępnych technologii na właściwości matrycy;  
 Projektowanie produktów (zwłaszcza odtwórczych). 
 

• Tabletki 
• Kapsułki  
• Ekstrudaty 
• Peletki 
… 
… 
 



HPMC 
 Prezentowane wyniki własne oraz dane z piśmiennictwa dotyczą 

głównie matryc polimerowych hydroxypropylometylocelulozy 
(HPMC) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Ze względu na stosunkowo liczne publikacje dotyczące układów 

tego typu istnieje możliwość porównania danych 
eksperymentalnych i danych z piśmiennictwa 

 
  

 
 
 
 



Test uwalniania substancji leczniczej in vitro 

Aparat do uwalniania wg. norm Farmakopei Europejskiej 4 z komorą komorą 
przepływową – rekomendowana do  postaci leku o modyfikowanym (kontrolowanym, 
przedłużonym) uwalnianiu: 
 • uwzględniona erozja 

• możliwe „sink condition” 
• zmiana medium  

Profile uwalniania 



Test uwalniania substancji leczniczej in vitro 

Modyfikowane uwalnianie – przedłużone, opóźnione, kontrolowane …  
 
• Substancja lecznicza ma się w określony sposób uwalniać w ciągu kilku godzin 

przebywania w przewodzie pokarmowym. 
• Matryca „aktywnie” uczestniczy w procesie uwalniania 

Profile uwalniania 



Test uwalniania substancji leczniczej in vitro 

Media:  

•  FaSSGF  (fasted state) –  0.1 M HCl 
•  FeSSGF  (fed state)  
 –  0.01 M HCl + Laurylosiarczan sodu 2,5g/L + Chlorek sodu 2,0g/L 
   

♦  SGF (Simulated Gastric Fluids) 

Przepływ medium:  
 

do 40 ml/min, pulsacyjny (pompy perystaltyczne lub tłokowe) 

Wymiana mediów:   
 

(np.: 2 godz. w FaSSGF następnie 6 godz. bufor fosforanowy)  

♦  Bufor fosforanowy, pH 6.8 (Simulated Intestinal Fluid)  
♦  Woda 
 



Test uwalniania substancji leczniczej in vitro 
Podstawowe narzędzie technologa postaci leku (R&D w przemyśle 
farmaceutycznym). 
 
Profil uwalniania : 
 

• Porównywanie formulacji; 
 

• Wnioskowanie o mechanizmach odpowiedzialnych za     
uwalnianie substancji czynnej/leku (dyfuzja, erozja, tzw. 
mechanizm anomalny) ! 
 

•   Przewidywanie zachowania układu w warunkach in vivo; 
 



Obrazowanie MR w zestawie do 
uwalniania leku  
   



Proces przygotowania a następnie wprowadzenia na rynek 
generycznego (odtwórczego) produktu leczniczego składa się z dwu 
etapów: 
 

• Etap in vitro (stosunkowo tani) – tu istotne żeby była ekwiwalencja 
farmaceutyczna, t.j. substancja lecznicza i dawka mają być takie 
same, mechanizm uwalniania może być dowolny. 

• Etap in vivo (duże koszty) – „chwila prawdy” – produkt ma 
wywoływać taki sam efekt w organizmie (stężenie substancji 
czynnej we krwi) jak produkt oryginalny.  

 

Problem:  
Minimalizacja ryzyka niepowodzenia na etapie in vivo, czyli dobre 
przygotowanie formulacji na etapie in vitro.  
Ale … nie ma metod in vitro do przygotowania generycznych 
postaci leku o modyfikowanym (przedłużonym, kontrolowanym) 
uwalnianiu na których można polegać.  

 
 
   

Dla czego metody obrazowania ? 



Dla czego metody obrazowania ? 
Dotychczasowe metody używane w procesie R&D działają dobrze 
dla matryc o bezpośrednim uwalnianiu (Immediate Release), 
używane do matryc o uwalnianiu modyfikowanych mogą 
prowadzić do wyników negatywnych (straty finansowe) 

 
„While this approach has been successful, it must also be noted that the vast 
majority of generic drug products approved under this paradigm were 
solution and immediate release oral products, which are inherently simple 
in design.” 
„For this reason, enhancement of the historical approaches to ensure 
generic drug product quality may be useful, particularly in the context of 
these more complex drug products.” 
 
 

Pharmaceutical Equivalence by Design for Generic Drugs: Modified-Release Products,  
Raw AS, Lionberger R, & Yu LX, Pharm Res, 2011;28:1445–1453  



Farmaceutyczne obrazowanie 
magnetyczno-rezonansowe 

• Nieniszcząca i nieinwazyjna metoda badania mikrostruktury i właściwości (nie 
ograniczona do powierzchni) 

• Można badać matryce o dowolnym kształcie i rozmiarze (znacznie praktyczne) 

• Jeśli matryca pęcznieje to pęcznienie nie jest ograniczone (w metodach optycznych 
pęcznienie ograniczone do kierunku radialnego) 

• Można badać proces uwadniania matrycy (przestrzeń – czas) 

• Możliwa integracja ze standardem farmaceutycznym – aparat do uwalniania 
zgodny z normą USP 4 – możliwe równoczesne badanie uwalniania i obrazowanie 
postaci leku 

• Stosunkowo niska czułość ⇒ rozdzielczość przestrzenna ~100-200 µm (można 
uzyskać ~50 µm ale spotyka się też ~500 µm) 

• Rozdzielczość przestrzenna kosztem czasowej – w przypadku układów o 
modyfikowanym uwalnianiu rozsądna rozdzielczość czasowa do 10 minut  



MRI – charakterystyka metody 

a) cewka nadprzewodząca 
b) cewka radiowej częstości 
c) zestaw cewek gradientowych 

B0 

B1(t) 

𝜔0 = 𝛾𝐵0 
M0 



MRI – charakterystyka metody 
Sekwencja pomiarowa – ciąg impulsów rf, impulsów gradientowych oraz akwizycji (pomiaru) 
sygnału generowanego w cewce rf przez próbkę. Jedną z metod uzyskiwania obrazów jest 
sekwencja echa spinowego.  
 
Sygnał uzyskany z próbki: 
 
 

T1, T2 – czasy relaksacji – parametry próbki, które zależą od mobilności cząsteczek wody;  
ρ – koncentracja cząsteczek wody. 
 
TE, TR – parametry sekwencji pomiarowej – dobór tych parametrów pozwala na uzyskanie 
kontrastu pomiędzy obszarami o różnych własnościach fizykochemicznych 
 

Sygnał – Rekonstrukcja – Obraz  
Uzyskany obraz jest kształtowany przez wiele czynników:  

czasy relaksacji, dyfuzję, różnice w podatności magnetycznej ... 

( )1 2/ /( , )~ 1 TR T TE Ts TR TE e eρ − −−



MRI – charakterystyka metody 
Ze względu na przepływ medium (do 40 ml/min)  
Sekwencja Spin-Echo z kompensacją przepływu (min. TE=19 ms). 

𝑠(𝑇𝑇,𝑇𝑇)~𝜌(1 − 𝑒−𝑇𝑇/𝑇𝑇)𝑒−𝑇𝑇/𝑇𝑇 



MRI – charakterystyka metody 

𝑠(𝑇𝑇,𝑇𝑇)~𝜌(1 − 𝑒−𝑇𝑇/𝑇𝑇)𝑒−𝑇𝑇/𝑇𝑇 

(a) Kontrast T1 (dobieramy TR) 
(b) Kontrast T2 (dobieramy TE) 



Zestawy pomiarowe 

A – klatka faraday’a 
B – magnes nadprzewodzący 4.7T  
C – komora przepływowa 
D – cewka RF 
F – pomiar temperatury 

Kulinowski  et al. Acta Physica Polonica A. 2005;108: 155.   
Kulinowski  et al. Journal of  Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2008;48:685-693.  



Zestaw z komorą przepływową USP 4 

... do cewek gradientowych φ90 (Resonance Research) do magnesu 4.7T 



Zestaw z komorą przepływową USP 4 

... do cewek gradientowych φ90 (Resonance Research) do magnesu 4.7T 



Analiza zmian struktury   

FOV=35 x 35 mm, TE = 19 ms, TR = 625 ms, grubość warstwy 1 mm, obraz 256 x 256. 
 

Substancje pomocnicze: laktoza monohydrat, celuloza mikrokrystaliczna, cytrynian sodu oraz stearynian magnezu 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research 2011; 28:1065-73.  

Matryce komercyjne o kontrolowanym uwalnianiu -  Seroquel XR (AstraZeneca)  
zawierające hydroksypropymethylocelulozę (HPMC)  oraz fumaran quetiapiny (400 mg) jako substancję 
czynną (moderately soluble in water drug) 
 

Obrazowanie T1/T2 ważone.  



Analiza zmian struktury   
Jeżeli zestawimy histogramy obrazów wnętrza matrycy z kolejnych czasów hydratacji …   

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research 2011; 28:1065-73.  



Analiza zmian struktury  

Po segmentacji obrazu (progowanie) możemy  
wykreślić ewolucję poszczególnych obszarów matrycy 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research 2011; 28:1065-73.  

Ju et al. J Pharm Sci. 1995;84:1464-77.  
( semiempiryczny model ) 



Analiza zmian struktury 
Model semiempiryczny 
 

Ju RTC et al. J Pharm Sci. 1995;84:1464-77.  

Postać leku (500 mg) : 35% HPMC ( 250 kDa), łatwo rozpuszczalna substancja lecznicza (adinazolam 
mesylate – 2.5%) oraz wypełniacz (laktoza – 65%).  

Ju et al. wykazuje istnienie trzech regionów (warstw) podlegających zmianom: „suchy rdzeń” – 
nieuwodniona matryca, spęczniała matryca z polimerem w stanie szklistym charakteryzująca się bardzo 
silnym splątaniem łańcuchów polimeru oraz warstwa żelu charakteryzująca się silnym splątaniem 
łańcuchów. 



Warstwy ? 

MSME  
pierwsze echo (10ms) 

Ultra Short Echo Time (UTE) 
rejestracja sygnału już po 300 µs 

H2O H2O D2O 

Kulinowski P, et al (nie publikowane) 

Próbka obrazowana po 2 godzinach uwadniania  
w systemie Bruker Biospin 9.4 T 
 
 



Obrazowanie MR + test uwalniania 

Modelowanie profilu uwalniania (oprogramowanie KinetDS)  
     – punkt charakterystyczny 3.75 h 
• 0.25 – 3.5 h – kinetyka uwalniania zerowego rzędu  
• 4 – 6 h zależność nieliniowa 

Kulinowski P, et al. (submitted) 

Test uwalniania substancji czynnej w aparacie przepływowym USP4 
  



Obrazowanie MR + test uwalniania 

H2O D2O 

Kulinowski P. et al. (submitted) 

Obrazowanie MR – metodyka jak w poprzednio z wyjątkiem analizy obrazu (Trainable 
Weka Segmentation – uwzględnienie tekstury obrazu) 

Kinetyka zerowego rzędu w uwalnianiu 
substancji czynnej pomiędzy 0.25 a 3.5 h jest 
wynikiem  odpowiedniego balansu między 
obszarami w matrycy.  

Wielokrotna regresja liniowa, redukcja 
zmiennych  
Dwie istotne zmienne niezależne: powierzchnia 
przekroju rdzenia i interface (swollen glassy) 

%QTP=−0.38·INTERFACE −0.52·CORE+44.32 



Obrazowanie MR + test uwalniania 

Kulinowski P. et al. (submitted) 

(1) Zanik rdzenia ⇒ 
 (2) zmiana w charakterze zależności między powierzchniami  
  obszarów żelu i interface (swollen glassy) ⇒ 
    (3A) utrata kinetyki uwalniania zerowego rzędu  
    (3B) wzrost RSD w profilu uwalniania   

Podsumowanie:  
po raz pierwszy pokazano wpływ morfologii uwadnianej  
matrycy i jej ewolucji w czasie na uwalnianie substancji czynnej 



Obrazowanie parametryczne 
(relaksometria)   



Tajarobi et al. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 37: 89–97 

Motywacja 
Zwykle termin „warstwa żelowa” („gel layer”)  
 jest używany na oznaczenie całej uwodnionej części matrycy 

Medium  

„Suchy rdzeń” 
(„Dry core”) 

Warstwa żelowa 
(„Gel layer”) 

HPMC/mannitol 
Sekwencja echa spinowego: 
TE = 10-200 ms (20 różnych TE) 
RD = 10s  
Pole widzenia 2.5cm×2.5cm (128×128), 
(rozdzielczość 0.2 mm) 
 
• Medium: bufor fosforanowy  
(500 ml @ 37◦C, 100mM, pH 6.8, I = 0.1).  
• Wirowanie tabletki: 100rpm 



Tajarobi et al. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 37: 89–97 

Motywacja 

... oraz HPMC/DCP w stosunku 
wagowym 2:3  

(DCP – substancja praktycznie nie 
rozpuszczalna) 

HPMC/mannitol w stosunku 
wagowym 2:3  

(mannitol – substancja dobrze 
rozpuszczalna) 

Uwalnianie polimeru 

Uwalnianie substancji leczniczej 

Uwalnianie 
 polimeru 

Uwalnianie substancji leczniczej „The shaded area in between the fronts  
resembles the gel layer thickness”   



Czy możemy zaobserować różnice 
we właściwościach matryc ? 



Pomiar czasów relaksacji poprzecznej T2 

Pomiar sygnału z całej objętości 



T2 MRI 
Pomiar sygnału z wybranej warstwy  
 – wiele obrazów z różnymi czasami echa 



T2 MRI 

Dla każdego piksela fitujemy: 
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Pomiar sygnału z wybranej warstwy  
 – wiele obrazów z różnymi czasami echa 



Materiały i przygotowanie próbek:  
 
 

Polimer: Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) o lepkości 400 oraz 10 000 cP.  
Modelowe substancje czynne (lecznicze): Ketoprofen (KT)  i L-Dopa (LD) 
Rozpuszczalności w 0.1 M roztworze HCl: 
• L-dopa: dość trudno rozpuszczalna (1 g in 30–100 mL), 
• Ketoprofen: bardzo trudno rozpuszczalny (1 g in 1,000–10,000 mL) 
 
Tabletki: 
6 serii tabletek o stałej masie tabletki (200mg) i średnicy 9mm:  
• HPMC 
• HPMC i L-Dopa w proporcji wagowej 1:1  
• HPMC i Ketoprofen w proporcji wagowej 1:1.  
 
Przygotowanie próbek: 
Uwadnianie przez określony okres czasu (30, 60, 120 and 180 min) w 0.1M roztworze 
HCl, a następnie usunięcie roztworu w celu wykonania pomiaru.  

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  



Aparatura i sekwencje pomiarowe  
Aparatura  
Pionowy magnes nadprzewodzący (Oxford Instruments U.K.) 
11.7T (500MHz) z konsolą Avance DRX (Bruker,Germany)  
i zestawem cewek gradientowych o  średnicy wewnętrznej 
72mm (Magnex,UK) 
 

Sekwencje pomiarowe 
Długa skala czasowa zaniku obwiedni T2 (od 6.5 ms do 
208ms)) – Multi Slice Multi Echo (MSME); 
Krótka skala czasowa zaniku obwiedni T2 (od 3 do 12 ms) –
Broad Line Imaging Package Modes BLIP_MODES);  
   

TR = 4000ms (MSME)/500ms (BLIP), ilość akumulacji = 2,  
ilość obrazów (ech) = 32, rozmiar obrazu = 256x256,   
grubość warstwy = 1mm,  
FOV = 15x15 mm (rozdzielczość w płaszczyźnie – 59µm). 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  



Analiza danych:  
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Analiza sygnału dla każdego piksela w przestrzeni – zakładamy dwie komponenty 
w zaniku obwiedni T2: 
 
 Wartość T2 dłuższej składowej (T2L) estymowana z danych uzyskanych sekwencją 
MSME.  

Amplituda dłuższej składowej (AL), amplituda (AS) oraz wartość T2 krótszej 
składowej (T2S) wyznaczone z danych uzyskanych sekwencją BLIP_MODES: 

Rezultat:      dwuwymiarowe mapy AL, AS, oraz efektywne T2L, T2S  

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  



Obrazy parametryczne:  

• Dane z obrazów parametrycznych uśredniono kątowo (kąt 60º) 
• Uzyskujemy jednowymiarowe radialne profile 4 parametrów (AL, AS, oraz efektywne T2L, T2S)  
• Profile możemy zestawiać razem w jeden diagram.  

Mapy T2L  

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92   



Rozkład parametrów wzdłuż promienia:  

@ 2h of hydration 

@2h hydratacji 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92 

AL – amplituda dłuższej składowej, AS – amplituda krótszej składowej, AT – całkowita amplituda,  

T2L – czas relaksacji T2 dłuższej składowej,  T2S – czas relaksacji T2 krótszej składowej 



Matryca z L-Dopą:  

@ 2h of hydration 

@2h  hydratacji 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  

AL – amplituda dłuższej składowej, AS – amplituda krótszej składowej, AT – całkowita amplituda,  

T2L – czas relaksacji T2 dłuższej składowej,  T2S – czas relaksacji T2 krótszej składowej 



Matryca z L-Dopą  
   – przypadek najbardziej ogólny   
1. Matryca nie uwodniona  – tylko na wczesnym etapie uwadniania  (0.5h)  
2. Minimalnie uwodniona część matrycy – wkład od protonów o bardzo małej mobilności w centrum   

(zastępuje obszar 1 począwszy od 1h uwadniania)   
3. Pierwsza warstwa przejściowa (interface layer)  gdzie istnieje tylko jedna składowa o krótkim (<10ms) T2 oraz 

duży gradient stężenia obserwowanych protonów w tym obszarze. 
4. Druga warstwa przejściowa gdzie pojawia się druga komponenta (dłuższe T2), AL rośnie podczas gdy AS maleje.  

4a. Pierwsza „podwarstwa” – umiarkowane nachylenie profilu AL i AS 
4b. Druga „podwarstwa”  - nachylenie profilu AL i AS jest 3-6 razy większe niż w pierwszej „podwarstwie” 

5. Warstwa zewnętrzna (gel-like layer) – obie składowe koegzystują, a ich amplitudy są w przybliżeniu stałe 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  



Matryca z Ketoprofenem:  

@ 2h of hydration 

Kulinowski P, et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski P, et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  



Matryca z ketoprofenem 
HPMC/LD 
@ nieciągłość T2L 

HPMC/KT 
@ zwewnątrz  

Czas 
[h] 

T2L  
[ms] 

T2S  
[ms] 

T2L  
[ms] 

T2S  
[ms] 

0.5 31.3 16.3 30.8 14.9 

1 34.6 19.0 35.4 17.2 

2 35.0 20.3 34.1 17.7 

3 32.1 19.8 32.2 15.1 

Średnia 
±SD 

33.3 
±1.6 

18.9 
±1.5 

33.1 
±1.8 

16.2 
±1.2 

Kulinowski et al. Pharmaceutical 
Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical 
Research, 2014; 31(9): 2383–92 



Ewolucja matryc w czasie:  

Kulinowski et al. Pharmaceutical 
Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical 
Research, 2014; 31(9): 2383–92  



Mało mobilna woda w centrum matrycy:  

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  

Matryca HPMC 10k cP 

     Obrazy na wybranych echach 



Matryca HPMC 10k cP 

Mało mobilna woda w centrum matrycy:  

Szum na zewnątrz (N) 
W pełni uwodniony obszar (FH) 

Centrum matrycy (TC) 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92  



Li W, et al. Journal of Pharmaceutical Sciences 2010;99(7):3081-8. 

•  Gradient koncentracji wody między centrum matrycy (core) a w pełni uwodnionym obszarem; 

• Zawartość wody we w pełni uwodnionej części matrycy na mniej więcej stałym poziomie;  

• Koncentracja wody w centrum matrycy (core) relatywnie niska, ale zwiększa się z czasem – autorzy sugerują 
penetrację pary wodnej. 

• Autorzy wydzielają: warstwę żelową, obszar pęcznienia, rdzeń matrycy, ale także obszar przejścia fazowego ze stanu 
szklistego do elastycznego; 

 

Odniesienie: obrazowanie chemiczne w bliskiej podczerwieni (NIR) 
i chemometryczna analiza danych 

Badanie inwazyjne (próbka przecięta),  
matryca oparta na HPMC z łatwo rozpuszczalną substancją leczniczą (API) 

woda 6h 



Podsumowanie:  

 
• Zaobserwowano zróżnicowane własności wody wewnątrz 

uwadnianej matrycy opartej HPMC; 
 

• Na tej podstawie ustalono kryteria podziału matrycy na 
warstwy; 
 

• Pokazano wpływ rozpuszczalności substancji leczniczej 
na własności matrycy HPMC. 
 

 
 

Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2012; 29(12): 3420-33 
Kulinowski et al. Pharmaceutical Research, 2014; 31(9): 2383–92 



Próba praktycznego zastosowania  
metod obrazowania w procesie 
badawczo-rozwojowym 



Matryca: hypromeloza (HPMC), laktoza jednowodna, celuloza 
mikrokrystaliczna, cytrynian sodu, stearynian magnezu. 
 
Oryginalna postać leku –  Seroquel Prolong (AstraZeneca)  
Substancja czynna(lecznicza): fumaran kwetiapiny (400 mg), rozpuszczalność 
substancji w wodzie 3,29 mg/ml (w temp. 25°C),  zwiększa się w środowisku 
kwaśnym. 
 
Formulacja T5 
Wybrano formulcję zawierającą HPMC o lepkości 50 cP (33% udziału w 
matrycy) oraz HPMC 4000 cP (67% udziału w matrycy)  
Arbitralnie dobrana technologia – granulacja wolnoobrotowa !!! 
 

QbD – Quality by Design 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



A - 0.1M HCl (pH=1.2) 
B – Bufor octanowy (pH=4.5)  
C – Bufor fosforanowy (pH = 6.8)  
D - Woda  
 
♦Seroquel XR,  
■ T5 
 

Wyniki uwalniania  
w aparacie USP II  

QbD – Quality by Design 

Profile uwalniania porównano stosując  
współczynnik podobieństwa f2 

Formulacja spełnia farmaceutyczne kryteria podobieństwa  
   we wszystkich roztworach (f2 powyżej 50) 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Obrazowanie MR w komorze 
przepływowej (4.7T) 
 

1 – medium,  
2 – warstwa pseudożelowa,  
3 – warstwa pośrednia  
 (spęczniały polimer w stanie szklistym),  
4 – rdzeń matrycy, 
? – problemy z interpretacją. 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Obrazowanie MR @2h (9.4T) 
Uwadnianie w aparacie przepływowym, próbka z holder’em 
wyciągnięta po 2 godzinach do obrazowania w systemie Bruker 
Biospin 9.4 T,  
 
 

 
sekwencja  
Multi Slice Multi Echo (MSME) 
ilość ech (NE) – 64,  
czas echa (TE) – 10 ms,  
czas powtarzania – 1.5 s,  
pole widzenia – 30x30 mm,  
obraz 256x256 piseli. 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Mikrotomografia rentgenowska @2h 
Uwadnianie w aparacie przepływowym, próbka z holder’em wyciągnięta 
po 2 godzinach do obrazowania. 
 

Mikrotomograf rentgenowski,  
Benchtop X-Tek CT 160Xi (Nikon Metrology Inc.): 
• Ilość projekcji – 3010,  
• czas akwizycji – 17.8 min, 
• rozdzielczość przestrzenna – 16.9 µm.  
 

Rekonstrukcja – Avizo 6.3 (VSG - Visualization Sciences Group). 
 

Segmentacja obrazów – Fiji (dystrybucja ImageJ v.1.44). 
• Segmentacja porów manualna na bazie histogramu.  
• Segmentacja porów i ziaren dla formulacji T5 przy użyciu plug-in’u 

Trainable Weka Segmentation. 
 

Rendering i wizualiacja – Fiji przy użyciu plug-in’u Volume Viewer. 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Mikrotomografia rentgenowska @2h 
1 – szczeliny wewnątrz 
uwodnionego obszaru 
matrycy,  
 
2 – szczeliny w rdzeniu,  
 
3 – granulki kwetiapiny 
oraz szczeliny między 
nimi,  
 
4 – banieczki powietrza 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Mikrotomografia rentgenowska @2h 

A, C: 
   9.78x9.87x4.24 mm 
B, D: 
  11.02x10.46x4.24 mm 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Mikrotomografia rentgenowska @2h 
Formulacja referencyjna 

Formulacja T5 

3.23x2.31x7.93 mm 7.27x3.06x7.93 mm 

0.42x3.28x4.61 mm 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Uwalnianie substancji czynnej  
  - symulacja warunków fizjologicznych  

Dissolution stress apparatus 

G. Garbacz, et. al, Eur. J. Pharm. Biopharm. 70 (2008) 421-428. 



Uwalnianie substancji czynnej  
  - symulacja warunków fizjologicznych  

Formulacja referencyjna 

Formulacja T5 

• Podobieństwo formulacji testowane metodami używanymi tradycyjnie w pracach 
badawczo-rozwojowych (aparat łopatkowy USP2 oraz aparat przepływowy 
USP4) …  

• … ale, formulacja T5 uwalnia substancję czynną w całości już po 5 godzinach w 
aparacie symulującym warunki fizjologiczne – spójność z obserwacjami 
wykonanymi technikami obrazowania i analizą tekstury.  

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Podsumowanie:  
1. Postuluję, że obrazowanie MR, mikro-CT wraz z testem 

uwalniania symulującym warunki fizjologiczne pozwalają 
na minimalizację ryzyka w badaniu biorównoważności 
(lepszy dobór formulacji do badania biorównoważności).  

2. Obrazowanie MR oraz mikro-CT są metodami 
komplementarnymi w tego typu badaniach. 

3. Aspekt technologiczy w procesie badawczo-rozwojowym 
nie może być zaniedbywany, wpływa na mikro/meso 
strukturę (tworzenie się warstw/obszarów i ich 
właściwości) uwadnianej matrycy. 

4. Zidentyfikowano trzy rodzaje porów tworzących się w 
uwadnianej matrycy na bazie HPMC – pory nie były do tej 
pory uwzględniane przy tworzeniu modeli pęczniejących 
matryc. 

Kulinowski et al., International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45 



Przedstawione wyniki uzyskano w ramach projektów:  
• 2P05F 004 28, Zastosowanie tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego 

w ocenie flotacyjnych postaci leku. (2005–2008, CM UJ, główny wykonawca) 
– badania wstępne 

• NN518 407438, Obrazowanie MR jako narzędzie służące do oceny 
właściwości i porównania generycznych produktów leczniczych.  
(2010–2013, IFJ PAN, kierownik) – zasadnicza większość prezentowanych 
wyników 

 
 

Podziękowania: 
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