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 Introducere 

  

 În ultimele trei decenii, comprimatele cu dezagregare și /sau dizolvare rapidă în 

cavitatea bucală (ODT) au câştigat o atenţie considerabilă ca o alternativă preferabilă la 

administrarea tabletelor convenţionale şi capsulelor datorită aderenței crescute la tratament a 

pacienţilor. În acest sens, industria farmaceutică a dezvoltat sisteme moderne de eliberare a 

principiilor active dintr-o formă farmaceutică solidă, prin utilizarea tehnologiilor 

convenționale de obținere, precum și a unor tehnologii inovative patentate. Succesul acestor 

reușite este asigurat prin intermediul excipienților direct compresibili, respectiv al 

excipienților co-procesați sau multifuncționali. Diverși excipienți coprocesați formulați pentru 

obținerea de ODT prin comprimare directă sunt disponibili pe piaţa farmaceutică, ceea ce 

permite utilizarea lor fără restricții sau necesitatea plății redevențelor pentru tehnologii 

protejate prin brevete.  

 Pharmaburst
TM

 500 și Prosolv® ODT sunt exemple de excipienți multifuncționali, cu 

proprietăți tehnologice excelente, putând fi utilizați cu costuri minime prin tehnologii 

convenționale, în condiții normale de temperatură și umiditate. Comprimatele obținute 

prezintă aspect neted și gust plăcut, dezagregare rapidă și reziduu absent sau minim pe limbă 

și asigură administrare facilă, complianță crescută, debut rapid al efectului terapeutic. 

 Diclofenacul sodic prezintă biodisponibilitate excelentă (99%), dar solubilitatea în apă 

redusă duce la limitarea ratei de absorbție și de dizolvare, prelungind astfel latența. Din punct 

de vedere al Sistemului de Clasificare Biofarmaceutică (BCS), moleculele cu permeabilitate 

crescută și solubilitate redusă, sunt încadrate în categoria a II-a. Dizolvarea substanțelor din 

această categorie influențează negativ capacitatea de absorbție. În acest caz, profilul de 

dizolvare trebuie să fie riguros definit și să prezinte reproductibilitate înaltă. 

 În cercetările experimentale ale tezei de doctorat am studiat următorii produși cu rol de 

superdezagreganți: Pharmaburst
TM

 500 (SPI Pharma USA) și Prosolv® ODT (JRS Pharma 

GmbH & Co. Germania), în vederea elaborării unor formulări cu diclofenac sodic (Amoli 

Organics Pvt. Ltd. India) cu dezagregare rapidă în cavitatea bucală. Celelalte substanțe 

auxiliare folosite în studiu au fost celuloza microcristalină (Avicel PH 102, JRS Pharma 

Germany), stearat de magneziu (Union Derivan Spania), toate fiind puse la dispoziție prin 

amabilitatea firmei Magistra C&C, Constanța, România. 

 Un concept actual în cercetarea şi producţia de medicamente îl reprezintă acela de 

calitate prin design (Quality by Design), de accentuare a importanţei calităţii farmaceutice ca 

fiind dependentă de substanţa activă, substanţele auxiliare ale formei farmaceutice, procedeele 

tehnologice şi condiționarea medicamentului. 

 Având în vedere variabilitatea formulării şi a variabilelor de proces tehnologic am 

apelat la planuri experimentale (Design of Experiments), prin care s-au selectat variabilele de 

formulare şi proces precum şi optimizarea lor, utilizând metode adecvate (metodologia 

suprafeţelor de răspuns).  

 Formulele optime ale ODT cu diclofenac sodic obținute au fost supuse studiului de 

stabilitate pe o perioadă de 3 luni, în condiții specificate de Conferința Internațională de 

Armonizare (ICH Q1A(R2), 2003) pentru a evalua influența factorilor de mediu ca 

temperatura, umiditatea și lumina asupra calității produselor farmaceutice. 
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 În concluzie, obiectivele propuse prin acest studiu sunt: 

 Formularea ODT cu diclofenac sodic cu proprietăți fizico-chimice acceptabile folosind 

excipienții coprocesati mai sus menționați, 

 optimizarea formulării folosind studiul de design multi-factorial, 

 studiul comparativ al formulelor optime și evaluarea influenței celor doi excipienți 

coprocesați asupra calității comprimatelor, 

 dezvoltarea și validarea unor metode HPLC aplicabile la studiul stabilității ODT cu 

diclofenac sodic, 

 prezicerea condițiilor de calitate și indicații de depozitare pentru ODT cu diclofenac 

sodic. 

 

1. Formularea, obținerea, controlul și optimizarea comprimatelor orodispersabile 

cu diclofenac sodic și excipienți coprocesați 

 

 Obiectivul principal al cercetărilor întreprinse în cadrul tezei de doctorat a constat în 

obținerea unor ODT pe bază de diclofenac sodic folosind diferiți excipienți coprocesați 

(Pharmaburst
TM

 500 și Prosolv ODT), evaluarea calitativă și cantitativă in vitro conform 

metodelor compendiale și necompendiale, secondat de utilizarea unui plan de experiențe 

multifactorial care a permis selectarea formulei optime. 

 Una din metodele de obținere a ODT-urilor este comprimarea directă folosind 

excipienți coprocesați ce conferă avantaje tehnice și biofarmaceutice superioare: proprietăți de 

curgere excelente, lipsa aderenței de poansoane, capacitate apreciabilă de îmbibare, activitate 

capilară înaltă care asigură o dezagregare spontană și deplină. 

 

1.1. Materiale și metode 

  

 Pentru această primă etapă s-au folosit următoarele materii prime furnizate prin 

amabilitatea firmei de medicamente Magistra C&C, Constanța, care figurează în tabelul III.1. 

 

Tabel III.1. Substanțele auxiliare folosite la obținerea ODT cu diclofenac sodic 25 mg 

Excipient (denumire 

chimică/denumire 

comercială) 

Rol în formulare 
Firma 

producătoare 
Lot 

Pharmaburst
TM

 500 
diluant, liant, 

dezagregant, 
SPI Pharma USA 40308-S 

Prosolv ODT® 
diluant, liant, 

dezagregant, 

JRS Pharma 

Germania 
9264 

Celuloză microcristalină 

(Avicel PH 102) 
diluant, liant 

JRS Pharma 

Germania 
710 

Stearat de magneziu lubrifiant, antiglisant 
Union Derivan 

Spania 
472131 

 

  



6 
 

1.1.1. Diclofenacul sodic: proprietăți fizico-chimice, biofarmaceutice și 

farmacotehnice 

 

 Specificațiile analitice ale diclofenacului sodic conform certificatului de analiză oferit 

de distribuitor, dar și rezultatele testelor întreprinse personal, sunt redate în tabelul III.2. și din 

analiza acestora se constatată conformitatea. 

 

Tabel III.2.  Proprietățile fizico-chimice ale diclofenacului sodic, materie primă brută 

(Amoli Organics Pvt, Ltd, India, lot D10-6001BF) 

Parametru Specificații Rezultate 

Descriere 
Pulbere cristalină albă sau 

slab gălbuie 
Pulbere cristalină albă 

Identificare (limpiditatea și 

culoarea soluției) 

Limpede, absorbanța 

măsurată la 440 nm, nu 

depășește 0,05 

Limpede; 0,0005 

pH 7,0 - 8,5 7,4 

Pierdere prin uscare ˂ 0,5% 0,1% 

Metale grele ˂ 10 ppm Validat 

Puritate cromatografică 

 substanțe înrudite 

 total impurități 

Impurități individuale ˂ 

0,2% 

˂ 0,5% 

0,0 

0,0 

Conținut (titrare 

potențiometrică) 

99,0 - 101,0% raportat la 

substanța uscată 
100,4% 

Densitate aparentă înainte de 

tasare 
0,3500 - 0,3900 g/mL - 

Densitate aparentă după tasare 0,6100 - 0,6700 g/mL - 

  

 În scopul argumentării elaborării comprimatelor orodispersabile cu diclofenac sodic a 

fost efectuată o analiză biofarmaceutică şi farmacocinetică a substanţei medicamentoase. Au 

fost culese date din sursele bibliografice ale valorile parametrilor structural - moleculari şi 

proprietăţilor biofarmaceutice şi farmacocinetice ale substanţelor.  

 În baza acestor date a fost evaluată capacitatea de absorbţie la diferite nivele ale 

tractului oro-gastro-intestinal. 

 În cercetarea biofarmaceutică un rol important îl are identificarea şi evaluarea 

proprietăţilor moleculare care limitează biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe 

cale orală.  

 În acest domeniu drept conduită poate servi regula lui LIPINSKI sau „regula celor 5”.  

 Datele structural moleculare obținute pentru diclofenac sodic sunt prezentate în 

tabelul. III.7. 
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Tabel III.7.  Datele structural moleculare ale diclofenacului sodic (Iancu V., 2016) 

Nr. crt. Parametri Valori obținute 

1.  Masa moleculară 318,130 g/mol 

2.  Aria suprafeței polare a moleculei 49,33 Å
2
 

3.  Suma donorilor de protoni (OH + NH) 1 

4.  Suma acceptorilor de protoni (N + O) 3 

5.  
Număr total al legăturilor de rotație 

(flexibilitatea moleculei) 
4 

 

 Examinând datele structural moleculare ale diclofenacului sodic (tabelul III.7.) putem 

afirma că, acestea se încadrează în limitele valorilor conform regulii lui C. A. Lipinski. 

 Din aceste date rezultă că administrarea acestui preparat pe cale orală, nu ar ridica 

probleme de absorbţie şi permeabilitate intestinală. 

 

Tabel III.8.  Raportul formelor ionizate și neionizate ale diclofenacului sodic în diferite 

segmente ale traiectului oro-gastro-intestinal (Iancu V., 2016) 

Segment OGI/pH 

(valoare medie) 

Cavitate 

bucală 

(pH = 6,8) 

Stomac 

(pH = 1,5) 

Duoden 

(pH = 6,0) 

Intestin 

subțire 

(pH = 7,5) 

Sânge 

(pH = 7,4) 

Forma ionizată (%) 0,158 99.968 0,990 0.031 0,039 

Forma neionizată (%) 99,842 0,032 99,010 99,969 99,961 

 

 Din datele experimentale prezentate în tabelul III.8 rezultă că procentul crescut al 

formei neionizate de diclofenac sodic se găsește în cavitatea orală, intestin și sânge, fiind 

disponibil pentru absorbție datorită lipofiliei ridicate care permite transportul ușor prin 

membrana lipidică.  

 Și aceste rezultate susțin alegerea adecvată a acestei forme de administrare la nivelul 

mucoasei orofaringiene. 

 

1.1.2. Pharmaburst 
TM

 500: evaluare prin metoda SeDeM 

  

 Pharmaburst 
TM

 500 este un amestec de excipienţi coprocesaţi constituit din 

crospovidonă, manitol, sorbitol si dioxid de siliciu precipitat sau Aerosil 200. Este uşor de 

utilizat, are proprietatea de a se dizolva rapid. Prezintă un cost eficient, uşor de formulat cu 

substanţe active la alegere, în scopul de a realiza forme de dozare cu dizolvare rapidă. 

Pharmaburst 
TM

 500 a fost dezvoltat special pentru performanţa optimă în ceea ce 

priveşte robusteţea (compactarea şi friabilitatea), caracteristici organoleptice superioare şi 

timp de dezagregare rapid. 

 Excipientul coprocesat Pharmaburst
TM

 500 folosit în acest studiu la obținerea 

comprimatelor orodispersabile prin metoda comprimării directe, a fost analizat prin metoda 

SeDeM. Metoda se bazează pe informațiile experimentale și determinările cantitative ce 

caracterizează parametrii substanței solide pentru a sugera profilul adecvat obținerii de 

comprimate prin metoda comprimării directe. 
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Tabel III.9. Rezultatele proprietăților 

farmaco-tehnice ale Pharmaburst
TM 

500 obținute 

prin aplicarea metodei SeDeM 

Parametri 

investigați 
Pharmaburst

TM
 500 

Compoziție 

Manitol, crospovidonă, 

sorbitol, dioxid de siliciu 

precipitat 

Da 4,5 

Dc 5,62 

Ie 3,69 

IC 3,99 

Icd 10,00 

IH 8,76 

α 6,49 

t˝ 7,25 

%HR 8,86 

%H 6,72 

%Pf 6,2 

Iθ 3,65 

Caracteristici 

(valori medii) 

Dimensiuni 5,06 

Compactibilitate 5,89 

Curgere 7,5 

Stabilitate 7,79 

Dozare 4,93 

Indici finali 

IP 0,67 

IPP 6,31 

IGC 6,01 

 

 

 
Figura 3.2. Diagrama SeDeM pentru 

Pharmaburst
TM

500

 Datele experimentale obținute prin metoda SeDeM pentru Pharmaburst
TM

 500 (tabel 

III.9 și figura 3.2) arată că valoarea redusă a capacității de curgere (medie 2,33) sugerează 

ușurința la comprimare crescută (medie 8,45). Atunci când valorile densităților sunt apropiate, 

capacitatea de curgere este mai mare decât cea de comprimare, iar atunci când sunt distante, 

se observă că funcția de comprimare este mai mare decât cea de curgere. De altfel, parametrii 

legați de capacitatea de curgere și compresibilitate sunt considerați cei mai importanți în 

analiza SeDeM, ei se află într-o relație de interdependență și condiționează simultan 

proprietățile materialului supus comprimării directe. Se poate concluziona că valoarea 

maximă pentru IGC obținută de un excipient cu rol predominant diluant folosit pentru 

comprimarea directă este de 8,382. 

 Din datele prezentate, se observă că Pharmaburst
TM

 500 prezintă valori ale densităților 

apropiate, capacitate de curgere bună și indice de comprimare moderat (6,01 ˂ 8,382). Se 

recomandă ca formele solide obținute să conțină un procent de 60-90% din acest excipient. 
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1.1.3. Prosolv® ODT: evaluare prin metoda SeDeM 

  

 Prosolv® ODT este un excipient multifuncțional dezvoltat de firma JRS Pharma 

(USA, 2010), în scopul formulării și obținerii de comprimate cu dezagregare accelerată, 

administrate pe cale orală.  

 Prosolv ODT reprezintă un amestec de celuloză microcristalină, dioxid de siliciu 

coloidal, manitol, fructoză și crospovidonă, prelucrat ca calea coprocesării pentru a obține un 

excipient cu proprietăți farmaco-tehnice superioare.  

 Acesta îndeplinește funcțiile de dezagregant, datorită crospovidonei considerată un 

superdezagregant, diluant, edulcorant (manitol), glisant (dioxid de siliciu), aglutinanat (prin 

fructoză). 

  

Tabel IV.2. Proprietățile farmaco-

tehnice ale PROSOLV
®
ODT obținute prin 

aplicarea metodei SeDeM 

Parametri 

investigați 
Prosolv®ODT 

Compoziție 

Manitol, crospovidonă, 

celuloză microcristalină, 

dioxid de siliciu coloidal, 

fructoză 

Da 3,69 

Dc 4,37 

Ie 3,52 

IC 3,11 

Icd 10,00 

IH 9,47 

α 2,71 

t˝ 7,83 

% HR 4,48 

% H 8,42 

% Pf 6,27 

Iθ 4,25 

Caracteristici 

(valori medii) 
 

Dimensiuni 4,16 

Compactibilitate 4,65 

Curgere 6,67 

Stabilitate 6,45 

Dozare 5,26 

Indici finali  

IP 0,42 

IPP 5,48 

IGC 5,21 

 

 
Figura 4.1. Diagrama SeDeM pentru 

Prosolv®ODT 
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 Rezultatele evaluării excipientului coprocesat Prosolv®ODT după aplicarea metodei 

SeDem se regăsesc în tabelul IV.2 și figura 4.1. 

 Din datele prezentate, se observă că Proslov® ODT, prezintă valori ale densităților 

apropiate, capacitate de curgere bună și indice de comprimare moderat (5,21 ˂ 8,382). Se 

recomandă ca formele solide obținute să conțină un procent de 60 - 90% din acest excipient. 

2. Obținerea și evaluarea ODT cu diclofenac sodic pe bază de Pharmaburst
TM

500 

2.1. Materiale și metode 

  

 Pentru obţinerea comprimatelor orodispersabile cu diclofenac sodic s-a folosit metoda 

comprimării directe. Amestecul de pulberi s-a comprimat cu ajutorul maşinii de comprimat cu 

excentric KORSCH EK-0.  

 Comprimatele orodispersabile pe bază de Pharmaburst
TM

 500 s-au obținut prin 

varierea forței de comprimare, 10 kN, 20 kN (F1) și 10, 20 kN (F2), dar și a raportului dintre 

excipienții direct compresibili (Avicel PH 102, stearat de magneziu și Pharmaburst
TM

 500 

70% respectiv 80% m/m), conform datelor prezente în tabelul III.11. 

 

Tabel III.11. Compoziția comprimatelor cu diclofenac sodic 25 mg și 

Pharmaburst
TM

500 

Denumirea substanţei 
Cantitate (mg) 

Rol în formulare 
F1 F2 

Diclofenac sodic 25 25 Substanţă activă 

Pharmaburst
TM

 500 98 112 Excipient coprocesat 

Avicel PH 102 15,6 1,6 Diluant 

Stearat de Mg 1,4 1,4 Lubrefiant 

Masa totală / comprimat (mg) 140 140 - 

 

2.2. Rezultate  

  

 Comprimatele ODT obținute au fost supuse testelor de evaluare prin metode 

compendiale și necompendiale și au vizat următorii parametrii: 

 caracterele organoleptice (aspect, omogenitate, culoare, miros), 

 caracteristici dimensionale (masă, grosime, înălţime), 

 parametrii farmacotehnici (uniformitatea masei, dezagregarea, rezistența mecanică, 

friabilitatea), 

 timpul de umectare şi procentul de absorbție al apei. 

 Rezultatele obținute sunt exprimate ca medie ±S.D. (deviație standard). 

 Rezultatele caracteristicilor dimensionale (uniformitatea masei, înălțime, diametru) ale 

comprimatelor studiate sunt prezentate sumativ în tabelul III.21. 
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Tabel III.21. Caracteristici dimensionale ale comprimatelor orodispersabile cu 

diclofenac sodic și Pharmaburst
TM

 500 

Parametru 
F1 Pharmaburst

TM
 500 70% m/m F2 Pharmaburst

TM
 500 80% m/m 

10 kN 20 kN 10 kN 20 kN 

Uniformitatea 

masei (g) 
0,1343 0,1376 0,1358 0,1326 

Înălțime (mm, 

medie ± D.S.) 
2,89 ± 0,159 3,24 ± 0.147 3,03 ± 0,133 3,12 ± 0,120 

Diametru (mm, 

medie ± D.S.) 
7,03 ± 0,015 7,05 ± 0,009 7,02 ± 0,005 7,04 ± 0,020 

 

 Rezultatele evaluării rezistenței mecanice și a friabilității ca valori individuale sunt 

redate sumativ în tabelul III.24. 

 

Tabel III.24. Valorile rezistenței mecanice și a friabilității ODT cu diclofenac sodic  

Parametru 

F.1 70% 

Pharmaburst™ 500 

F.2 80% 

Pharmaburst™ 500 

10 kN 20 kN 10 kN 20 kN 

Rezistența mecanică, 

(valoare medie, N) 
123 84.3 100.2 64.1 

Friabilitatea (%) 0.74 1.48 1.65 3.34 

  

 Pentru comprimatele orodispersabile este important co-raportul dintre rezistența 

mecanică și dezagregarea acestora.  

 În acest sens, prezentăm datele obținute la testul de dezagregare și cel de umectare al 

comprimatelor ODT cu diclofenac sodic în tabelul III.25. 

 

Tabel III.25. Rezultatele timpului de dezagregare și al celui de umectare al ODT cu 

diclofenac sodic 

Pharmaburst 
TM

 

500 (m/m%) 

Forța de comprimare 

10 kN 

Forța de comprimare 

20 kN 

Parametri testați 

Timp umectare 

(s) 

Timp 

dezagregare (s) 

Timp umectare 

(s) 

Timp 

dezagregare (s) 

70% 60± 0.096 199±0,87 67± 0.057 125±0,48 

80% 70± 0.090 168±0,27 63± 0.021 233±0,82 

 

 Interdependența parametrilor fizici (porozitatea, timpul de dezagregare și forța de 

comprimare) pentru comprimatele cu diclofenac sodic 25 mg și Pharmaburst
TM

500 este redată 

în tabelul III.26. 
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Tabel III.26. Parametrii fizici ai ODT-urilor pe bază de Pharmaburst
TM

 500 

Parametri 

studiați 

Presiunea de comprimare (kN) 

10 kN 20 kN 

F1 F2 F1 F2 

Rezistența 

mecanică (N) 
123±2,24 100,2±1,79 84,3±3,52 64,1±1,82 

Timpul de 

dezagregare (s.) 
168±0,27 125±0,48 199±0,87 233±0,82 

Porozitatea 

(P%) 
12,15±0,37 8,36±0,36 6,80±0,26 5,43±0,40 

 

2.2.1. Optimizarea ODT cu diclofenac sodic 25 mg și Pharmaburst
TM

 500 

 

 În studiul propus au fost evaluați 3 factori și studiile experimentale au fost efectuate în 

15 combinații posibile (tabelul III.29). 

 În acest sens am folosit programul de design experimental Box - Behnken, pentru a 

stabili relația dintre variabilele independente: concentrația de Pharmaburst
TM

 500 (X1), Avicel 

PH 102 (X2) și forța de comprimare (X3) și variabilele dependente: friabilitate (Y1), timp de 

dezintegrare (Y2), timp de umectare (Y3) și rezistență mecanică (Y4). 

Tabel III. 29. Matricea formulărilor ODT și răspunsurile în funcție de design-ul 

factorial 

Lot 

Variabile independente Variabile dependente 

Pharmaburst
TM

 

500 (X1) 

Avicel 

PH 102 

(X2) 

Forța de 

comprimare 

(X3) 

Friabilitatea 

(Y1) 

Timp 

dezagregare 

(Y2) 

Timp de 

umectare 

(Y3) 

Rezistență 

mecanică 

(Y4) 

F1 112 15.60 15.00 2.38 197 59 103 

F2 105 8.60 15.00 1.69 172 62 92 

F3 98 8.60 10.00 0.4 140 55 112 

F4 98 8.60 20.00 1.48 125 67 84 

F5 112 8.60 10.00 1.77 190 65 111 

F6 112 1.60 10.00 1.65 162 70 100 

F7 105 15.60 20.00 2.3 178 63 84 

F8 105 8.60 15.00 1.69 172 68 92 

F9 112 8.60 20.00 3.34 233 63 64 

F10 105 8.60 15.00 1.69 172 65 92 

F11 105 1.60 20.00 2.3 178 75 63 

F12 105 1.60 10.00 1.09 165 71 100 

F13 98 1.60 15.00 1.01 147 66 82 

F14 98 15.60 10.00 0.74 170 60 123 

F15 105 15.60 10.00 1.09 165 63 122 
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 Analiza ANOVA, folosind metodologia suprafeței de răspuns cvadridimensional este 

prezentată în figurile 3.6,7,8,9. 

 

 
Figura 3.6. Generarea suprafeței de 

răspuns pentru friabilitate (% m/m) 

 

 
Figura 3.7. Generarea suprafeței de 

răspuns pentru timpul de dezagregare (s) 

 

 
Figura 3.8. Generarea suprafeței de 

răspuns pentru timpul de umectare 

 

 
Figura 3.9. Generarea suprafeței de 

răspuns pentru rezistența mecanică (N) 

 Optimizarea comprimatelor orodispersabile 

 Formula optimă a fost selectată pe baza criteriilor de calitate impuse variabilelor 

independente: Y1 = 0-1%, Y2 = 125-180 s, Y3 = 55-75 s, și Y4 = 63-123 N (figura 3.10). 

  
Figura 3.10. Formula optimă pentru ODT cu diclofenac sodic 25 mg și 

Pharmaburst
TM

500 
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2.3. Discuții 

 Examinarea organoleptică a formulărilor pe bază de diclofenac sodic și Pharmaburst
TM

 

500 a evidențiat comprimate neacoperite, de formă rotundă, cu structură compactă şi amorfă, 

cu margini întregi, fără miros, de culoare albă. Aceste proprietăți respectă exigențele legate de 

aspect și se corelează cu determinările fizice și farmacotehnice. 

 Comprimatele orodispersabile obținute s-au încadrat în abaterile dimensionale admise 

de 1- 1,5 %, și în cele ale uniformității masei (7.5%), ceea ce denotă uniformitate a 

dimensiunilor, și o comprimare adecvată. 

 Doar comprimatele corespunzătoare formulei F1, obținute la valori de 10 kN ale forței 

de compactare prezintă rezistență corespunzătoare la abraziune (friabilitate ˂ 1%).  

 Proprietățile celulozei microcristaline, în corelație cu forța de comprimare, favorizează 

pozitiv rigiditatea și rezistența mecanică a comprimatelor, dar vor influența negativ parametrii 

specifici comprimatelor orodispersabile (capacitate de umectare, timp de dezagregare). 

 Creșterea concentrației de excipient co-procesat Pharmaburst
TM

 500 conduce la 

scăderea rezistenței mecanice a comprimatelor (valori medii de 100, 2 respectiv 64,1 N) 

întrucât favorizează capilaritatea și porozitatea acestora.  

 Cele mai mici valori ale timpului de dezagregare (125 s) se observă la comprimatele 

cu concentrație mică de Pharmaburst
TM

 500 (70% g/g) obținute la forță de comprimare de 20 

kN, acestea prezentând o structură puțin compactă care ajută dezintegrarea în apă. 

 Creșterea concentrației de excipient coprocesat nu îmbunătățește semnificativ viteza 

de dezagregare, lucru explicat prin capilaritatea insuficientă și forțele de expansiune reduse 

din interiorul comprimatelor, precum și prin mecanismul propriu al crospovidonei din 

excipient (gonflare, deformarea și capilaritate) la dezintegrarea tabletei.  

 Toate datele arată că prezența crospovidonei în excipientul coprocesat este foarte 

eficientă în procesul de umectare a matricei tabletei, care necesită o cantitate scăzută de apă, 

pentru a promova dezintegrarea tabletei.  

 Din datele experimentale obținute reiese că formula 1 cu un conținut de 70%excipient 

coprocesat Pharmaburst
TM

 500, Avicel PH 102 11,4%, prezintă următorii parametrii de 

calitate (dezagregare 125 sec., rezistență mecanică 123 N, friabilitate 1.43% (neconformă), 

timp de umectare, procent de absorbția a apei corelat cu porozitatea crescută a 

comprimatului), ceea ce necesită o reevaluare a parametrilor de lucru. 

 În urma procesului de optimizare, formula propusă pentru comprimatele 

orodispersabile cu diclofenac sodic 25 mg constă în utilizarea a 71,4% g/g Pharmaburst
TM

 

500, 9,65% g/g Avicel PH 102 și 1% g/g stearat de magneziu și o forță de comprimare de 10 

kN. Aceasta formulă optimă prezintă condiții de calitate optime: friabilitate - 0,76%, timp 

dezintegrare - 161,5 s, timp de umectare 59,56 s și rezistență mecanică - 119,33 N.  
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3. Obținerea și evaluarea ODT cu diclofenac sodic 25 mg și Prosolv® ODT 

 

3.1. Materiale și metode 

 

Compoziția cantitativă și calitativă a comprimatelor orodispersabile este prezentată în 

tabelul IV.1. În acest sens formularea este completată doar de stearat de magneziu, folosit ca 

lubrifiant, în proporții ce variază de la 0 % până la 1, 43% (0 - 2 mg/140 mg comprimat).  

Tabel IV.1. Formularea ODT cu diclofenac sodic și Prosolv
®
ODT 

Materiale 
Cantitatea (mg) Rol în formulare 

F1 F2 F3 

Diclofenac sodic 25 25 25 Substanța activă 

Prosolv® ODT 115 114 113 Excipient coprocesat 

Stearat de magneziu - 1 2 Lubrifiant 

Masa totală/comprimat 

(mg) 
140 140 140 

 

 

 Amestecul de pulberi a fost comprimat la presa hidraulică, folosind poansonul de 7 

mm și forțe de compactare diferite: 5, 10, 15 kN pentru fiecare dintre cele trei formule alese, 

conform metodei descrise la punctul 3.2.1. 

 Controlul calității ODT cu diclofenac sodic 25 mg și Prosolv
®

ODT a evidențiat 

parametrii enunțați la Capitolul 2, pentru acest tip de formă farmaceutică. Rezultatele obținute 

sunt exprimate ca medie ± D.S. 

 

3.2. Rezultate 

 

 Controlul organoleptic al comprimatelor orodispersabile a urmărit omogenitatea 

suprafeței, culoarea, gustul și mirosul.  

 Caracterele dimensionale (uniformitatea masei, înălțime, diametru) ale comprimatelor 

studiate sunt prezentate în tabelul IV.4. 

 

Tabel IV.4. Caracterele dimensionale ale ODT cu diclofenac sodic și Prosolv® ODT 

Parametru 
F1 F2 F3 

5 kN 10 kN 15 kN 5 kN 10 kN 15 kN 5 kN 10 kN 15 kN 

Uniformitatea 

masei (mg) 
138,90 139,60 141,30 141,2 140,50 138,80 140,40 141,60 139,20 

Înălțime 

(mm, medie ± 

D.S.) 

3,74 ± 

0,1080 

3,65 ± 

0,1030 

3,55 ± 

0,1050 

3,25 ± 

0,2301 

3,23 ± 

0,1930 

3,01 ± 

0,2093 

3,28 ± 

0,2073 

3,16 ± 

0,2035 

3,06 ± 

0,1737 

Diametru 

(mm, medie ± 

D.S.) 

7,07 ± 

0,0122 

7,06 ± 

0,0124 

7,04 ± 

0,0224 

7,05 ± 

0,0134 

7,06 ± 

0,0148 

7,04 ± 

0,0184 

7,04 ± 

0,0081 

7,05 ± 

0,0116 

7,05 ± 

0,0165 

 

 Rezultatele interdependenței rezistenței mecanice, dezagregării și porozității sunt 

prezentate în tabelul IV.7. 
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Tabel IV.7. Studiul parametrilor fizici ai ODT cu diclofenac sodic și Prosolv® ODT 

Parametrii 

(valori medii) 

F1 F2 F3 

5 kN 10 kN 15 kN 5 kN 10 kN 15 kN 5 kN 10 kN 15 kN 

Rezistența 

mecanică (N) 
11,5 14,8 17 33,4 41,6 55,7 43,9 65,3 75,2 

Timpul de 

dezagregare, (s.) 
43 62 83 280 306 339 247 336 521 

Porozitatea, % 22,24 20,12 17,86 12,46 10,16 8,53 13,36 7,86 4,22 

 

 Valorile timpului de umectare cât și a timpului de dezagregare pentru comprimatele 

orodispersabile sunt prezentate în tabelul IV.8. 

Tabel IV.8. Evaluarea timpului de umectare și a timpului de dezagregare a ODT cu 

diclofenac sodic și Prosolv® ODT 

Numărul 

formulei/ 

conținutul 

Prosolv® 

ODT (%) 

Presiunea de comprimare (kN) 

5 10 15 

Parametri testați (min) 

Timp 

umectare 

Timp 

dezagregare 

Timp 

umectare 

Timp 

dezagregare 

Timp 

umectare 

Timp 

dezagregare 

F1; 82,14 1,04±0,15 0,43±0,18 4,16±0,18 4,40±0,16 3,40±0,23 4,07±0,24 

F2; 81,43 1,26±0,16 1,02±0,12 5,00±0,21 5,06±0,11 5,30±0,24 5,36±0,20 

F3; 80,71 1,44±0,14 1,13±0,13 5,20±0,20 5,39±0,15 7,15±0,19 8,41±0,11 

 

3.2.1. Optimizarea formulării comprimatelor orodispersabile cu diclofenac sodic 

și Prosolv ODT® 

 

 Matricea formulărilor comprimatelor orodispersabile cu diclofenac sodic rezultate în 

urma aplicării design-ului factorial sunt prezentate în tabelul IV.10.   
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Tabel IV.10. Matricea formulărilor orodispersabile și răspunsurile în funcție de  

design-ul factorial 

Lot 

Variabile independente Variabile dependente 

Prosolv 

ODT, mg, 

(A) 

Stearat 

Mg, mg 

(B) 

Forța de 

comprimare, 

kN, (C) 

Rezistența 

mecanică, 

N 

Timp 

dezagregare, 

sec. 

Timp 

umectare, 

sec 

Friabilitate, 

% 

F1 115 0 5 8,9 80 80 3,30 

F2 115 0 10 12,5 94 94 2,80 

F3 115 0 15 17 120 120 2,40 

F4 115 1 5 44,3 140 215 1,90 

F5 114 0 10 13,6 111 111 1,66 

F6 114 0 15 31,6 143 143 1,46 

F7 114 1 5 22,3 182 182 1,43 

F8 114 1 10 49,7 195 195 1,39 

F9 114 1 15 65,7 215 215 1,24 

F10 114 2 15 93,0 289 414 0,57 

F11 114 2 5 56,9 225 350 0,96 

F12 113 1 10 59,3 221 122 1,71 

F13 113 2 5 43,9 320 320 0,98 

F14 113 2 10 78 350 350 0,93 

F15 113 2 15 100,5 438 438 0,91 

 

 Analiza ANOVA, folosind metodologia suprafeței de răspuns cvadridimensional, 

pentru parametri de calitate: friabilitate (% m/m), timp dezagregare (s), timp de umectare (s) 

și rezistență mecanică (N) este prezentată în figurile 4.4,5,6,7. 

 

 
Figura 4.3. Generarea suprafeței de răspuns 

pentru friabilitate (% m/m) 

 
 

Figura 4.5. Generarea suprafeței de răspuns 

pentru timpul de dezagregare (s 
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Figura 4.6. Generarea suprafeței de 

răspuns pentru timpul de umectare (s) 

 

 
Figura 4.7. Generarea suprafeței de 

răspuns pentru rezistența mecanică (N) 

 

 După generarea modelului de ecuații polinomiale pentru a corela variabilele 

dependente și independente, procesul o fost optimizat pentru toate cele patru răspunsuri.  

 Formula optimă este redată în figura 4.8. 

 
Figura 4.8. Formula optimă pentru ODT cu diclofenac sodic și Prosolv® ODT 

 

3.3. Discuții 

 

 Examinarea organoleptică a formulărilor pe bază de diclofenac sodic și Prosolv® ODT 

a evidențiat comprimate neacoperite, de formă rotundă, cu structură compactă şi amorfă, cu 

margini întregi, fără miros, de culoare albă. 

 Caracterele dimensionale (uniformitatea masei, înălțime, diametru) ale comprimatelor 

studiate s-au încadrat în abaterile procentuale faţă de masa medie ceea ce denotă uniformitatea 

masei. 

 Formula nr. 3 cu compoziția cantitativă Prosolv® ODT : Stearat de Magneziu = 80,71 

:1,43% (m/m) se prezintă sub formă de comprimate rigide, rezistente, dovedind 

compactibilitatea crescută a amestecului de pulberi. Stearatul de magneziu depășește 

concentrația de 1% recomandată de F.R.X. și poate influența negativ comportamentul la 

dezagregare al comprimatelor. 
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 Valori ale timpului de dezagregare ce respectă exigențele comprimatelor 

orodispersabile (maximum 180 secunde) se manifestă pentru formula nr. 1 (F1): 43, 62 

respectiv 83 secunde. Dezagregarea rapidă se poate datora fragilității mecanice a 

comprimatelor, așa cum s-a arătat în testul anterior, și poate sugera o caracteristică neadecvată 

o comprimatelor. 

 Formula F2, ce manifestă rezistență mecanică adecvată, are valori ale timpului de 

dezagregare mai mari decât limitele impuse (280, 306, 339 secunde). Acest lucru se poate 

explica prin prezența stearatului de magneziu ce împiedică absorbția apei, capilaritatea 

acesteia în interiorul comprimatului și dezagregarea finală.  

 Valorile obținute pentru formula F3 dovedesc influența negativă a stearatului de 

magneziu, în corelația cu forța crescută de comprimare, și recomandă cercetarea unor formule 

cu adaos minim de agent lubrefiant obținute la forțe adecvate, care să asigure atât rezistența 

mecanică dar și timpul optim pentru dezagregare.  

 Din datele experimentale prezentate în tabelul IV.7 se constată că valoarea ridicată a 

porozității la formula 1 (fără stearat de magneziu) a determinat obținerea unor comprimate cu 

dezagregare redusă, care se încadrează în limitele admise de Farmacopeea Europeană 

(maximum 3 minute), dar cu o rezistență mecanică redusă care va afecta condiționarea, 

transportul și stabilitatea preparatului. 

 Creșterea concentrației de excipient multifuncțional Prosolv® ODT în formulă duce la 

micșorarea timpului de umectare și dezagregare al comprimatelor, iar cele mai mici valori se 

observă la formula F1 (82,14%). Formulele obținute la valoarea presiunii egală cu 5 kN 

prezintă cele mai reduse valori pentru timpii de umectare și dezagregare, în timp ce formulele 

obținute la presiuni mai mari (10, 15 kN) depășesc exigențele comprimatelor orodispersabile 

pentru timpii de umectare și dezagregare (3 min). 

 Formula optimă propusă pe baza planurilor experimentale, pentru comprimatele 

orodispersabile conține 25 mg de diclofenac sodic, Prosolv ODT 113 mg, stearat de magneziu 

0.04 mg, și 15 kN forță de comprimare. Parametrii de calitate rezultate optime: timp 

dezagregare = 175 s, umectare = 80 s, friabilitate = 0,97% și rezistență mecanică = 53 N. 

 

4. Studiul comparativ al formulelor optime pentru ODT cu diclofenac sodic și 

excipienți co-procesați Pharmaburst
TM

 500 și Prosolv® ODT 

 

4.1. Materiale și metode 

  

 Ca rezultat al optimizării formulării comprimatelor orodispersabile cu diclofenac 

sodic, studiu efectuat în capitolele 3 și 4, s-au obținut următoarele compoziții (tabelul V.1), 

care au fost supuse în continuare evaluării calitative și cantitative in vitro. 
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Tabelul V.1.  Formulele optime ale comprimatelor orodispersabile cu diclofenac 

sodic 

Denumirea componentelor 
Codificarea formulelor / Cantitățile (mg) 

A (Pharmaburst
TM

 500) B (Prosolv® ODT) 

Diclofenac sodic 25 25 

Pharmaburst
TM

 500 100 - 

Prosolv® ODT - 113 

Avicel PH 102 13,6 - 

Stearat de magneziu 1,4 0,04 

Masa totală comprimat 140 138,04 

Forța de comprimare (kN) 10 15 

 

4.1.1. Dizolvarea comprimatelor orodispersabile 

 

 Studiile de dizolvare au fost realizate pentru cele două formule optime A și B, în 

concordanță cu ghidul de dizolvare MCC. 

 Pentru fiecare interval de timp la care s-a făcut prelevarea probelor s-a calculat 

valoarea medie a procentului de dizolvare  

 Condiţiile testului de dizolvare 

În acest scop s-a folosit Aparatul II (cu palete) Electrolab TD, conform USP. 

 Pentru realizarea studiilor de bioechivalență și dezvoltare a produsului farmaceutic cu 

eliberare accelerată se recomandă mai multe prelevări intermediare din proba testată.  

 În acest sens au fost prelevate probe la interval de 5, 10, 15, 20, 30 și 45 minute. 

 Condițiile de dizolvare impuse de ghidul MCC sunt: 

 solvent 1: tampon fosfat pH 6,8 (900 ml), 

 solvent 2: tampon Sorenssen pH 4,5 (900 ml), 

 solvent 3: 0,1N HCl (900 ml), 

 aparat II cu palete, conform USP, viteza de rotație 50 rpm, 

 12 probe (2 seturi de dizolvare a câte 6 comprimate) din fiecare lot în cele 3 medii de 

dizolvare. 

 Compararea profilurilor de dizolvare 

 S-au calculat: constanta de viteză a dizolvării (Kd) și timpul necesar pentru dizolvarea 

a 50% din substanță (T1/2) 

 De asemenea, s-au comparat profilurile de dizolvare ale diclofenacului sodic din 

comprimatele orodispersabile folosind metoda independentă de model prin intermediul a doi 

factori: factor de diferenţă (f1) şi factor de similaritate (f2), recomandate de FDA 

 

4.1.2. Identificarea și dozarea prin metoda HPLC a diclofenacului sodic  

 

 Pentru identificarea și dozarea diclofenacului sodic din cele două formule, s-a adaptat 

și validat o metodă HPLC. În acest scop am utilizat o metodă din literatură cu unele 

modificări pentru separarea și dozarea diclofenacului prin HPLC. M-am axat în principal pe 
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variaţiile spectrelor şi ale ariilor picurilor obţinute care apar în urma modificărilor unor 

parametrii de lucru dintre care enumăr: debitul, compoziţia fazei mobile. 

 Substanţe de referinţă, reactivi, materiale şi aparatură 

 Substanţe de referinţă, reactivi, materiale: diclofenac sodic 99% (Magistra C&C); 

acetonitril de puritate cromatografică (Fluka, Germania); apă bidistilată obţinută cu un sistem 

de purificare al apei Milli-Q (Millipore, Watford, Anglia) cu rezistivitate minimum 18,2 MΩ 

şi conţinut maxim de compuşi organici TOC maximum 30 ppb; hârtie de filtru cantitativă 240 

mm (Schleicher & Schuell, Germania).  

 Aparatură: balanţă analitică electronică de precizie XS Excellence Mettler Toledo, 

Elveţia; cromatograf de lichide de înaltă performanţă Agilent 1200, cu pompă cuaternară 

(G1311A), sistem de degazare (G1322A), termostat (G1316A), autosampler (G1329A), 

coloană tip C18 (150 x 4,6) 5µm XDB-C18 Agilent (Zorbax Eclipse XDB-C18); mărime pori 

80Å; suprafaţa 180m
2
 /g; tlimită = 60°C, pH = 2 – 9; capete dublu legate; carbon legat 10% şi 

detector DAD (G1315), Germania; program de achiziţie şi prelucrare a datelor Chem Station; 

program de prelucrare statistică a datelor Microsoft Excel 2010 software. 

 Soluţii utilizate 

 Soluţie de substanţă pură standard de diclofenac sodic în alcool metilic: apă 70:30 

(70,0 mg/100 mL), 

 Soluţii de lucru de substanţă pură de diclofenac sodic în alcool metilic (diferite 

concentraţii cuprinse intre 6,00 şi 200 μg/mL), 

 Soluţie de alcool metilic 70%, 

 Faza mobilă constând într-un amestec de acid ortofosforic 0.1% (40%), acetonitril 

50%, alcool metilic 10%  a fost pompată cu un debit de 1,5 mL/min.  

 Solubilitatea diclofenacului sodic este mai mare în solvenţi polari (metanol, etanol) 

decât în apă. Având în vedere faptul că spectrul de absorbţie al unei substanţe poate suferi 

diverse modificări (deplasare batocromă sau hipsocromă, efect hipercromic, efect 

hopicromic), am considerat necesar ca, în ceea ce priveşte alegerea compoziţiei finale a fazei 

mobile primul pas să îl constituie studiul spectrului de absorbţie în diverşi solvenţi. 

 Pentru aceasta, au fost preparate soluţii de concentraţie de 0,01 mg/mL în câteva 

variante de solvent: apă, alcool metilic, alcool etilic, acetonitril, soluţie tampon de fosfat, 

concentraţia de 0,01 mg/mL fiind astfel aleasă pentru a permite dizolvarea diclofenacului şi în 

apă.  

 După prepararea soluţiei de lucru, s-a măsurat absorbanța în UV-VIS și s-a înregistrat 

maximumul de absorbție. 

 

4.2. Rezultate 

 

 Valorile experimentale obținute pentru caracteristicile reologice sunt prezentate în 

tabelul V.2. și confirmă proprietățile bune de curgere ale celor două formule. 
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Tabel V.2. Evaluarea capacității de curgere a pulberilor 

Denumirea 

formulei 

Densitatea 

volumetrică 

inițială (dvi) 

g/cm
3
 

Densitate 

volumetrică 

după tasare 

(dvt), g/cm
3 

Indicele 

Carr % 

Raportul 

Haussner 
Observații 

Amestec de pulberi 

A (Pharma-

burst
TM

 500) 
0,64 0,78 1,22 17,95 

capacitate de 

curgere bună, 

compresibilitate 

bună 

B (Prosolv® 

ODT) 
0,66 0,79 1,20 16,46 

 

Observațiile făcute pentru caracteristicile organoleptice se regăsesc în tabelul V.3 și 

arată că ODT-urile cu diclofenac sodic se încadrează în specificațiile testului. 

Tabel V.3. Caracteristici organoleptice ale ODT-urilor cu diclofenac sodic A și B 

Caracteristici Formula A Formula B 

Aspect 

Comprimate neacoperite,formă 

rotundă , structură compactă şi 

amorfă cu margini întregi, 

Comprimate neacoperite,formă 

rotundă , structură compactă şi 

amorfă cu margini întregi, 

Miros Fără miros Fără miros 

Culoare Alb Alb 

  

 Rezultatele testului uniformității masei arată că ambele formulări pe bază de 

diclofenac sodic s-au încadrat în limitele admise, dovedind reproductibilitatea procesului 

tehnologic. (vezi tabelul V.4.) 

 

Tabel V.4. Uniformitatea masei comprimatelor orodispersabile cu diclofenac sodic 

Nr. Determinări - 20 
Comprimate / limite admise (mg, Eur. Ph. 8.0) 

A (126,0 - 154,0 mg) B (124,2 - 151,8 mg0 

Medie ± D.S. 144,08±4,7048 133,95±4,1973 

 

 Rezultatele evaluării rezistenței mecanice la șocuri și abraziune sunt prezentate în 

tabelul V.5 și dovedesc corelarea cu rezultatele optimizării formulelor A și B.  

Tabel V.5. Proprietățile fizice ale ODT-urilor cu diclofenac sodic 

Formula Rezistența mecanică (N) Friabilitatea (%) 

Formula A (Pharmaburst
TM

 

500, 10 kN) 
120±1,79 0,76 

Formula B (Prosolv® ODT, 

15 kN) 
58±2,13 0,94 

 

 Rezultatele testelor de dezagregare in vitro pentru comprimatele cu diclofenac sodic 

sunt prezentate în tabelul V.6. 
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Tabel V.6.  Evaluarea timpului de dezagregare a comprimatelor orodispersabile  

Parametru investigat Timpul de dezagregare (min.) 

Metoda de testare USP 29 Ph. Eur. 

Formula A (Pharmaburst
TM

 500, 10 kN) 2,37±0,97 2,41±1,13 

Formula B (Prosolv® ODT, 15 kN) 2,37±0,97 2,55±1,32 

 

 Rezultatele pentru uniformitatea conținutului preparatelor unidoză obţinute sunt 

prezentate în tabelul V.7, din care se observă, că substanţa activă se încadrează în limitele 

admise de Eur. Ph. 8.0 (±7,5 %), în intervalul de 23,125 până la 26,875 mg. 

 

Tabel V.7. Uniformitatea conținutului ODT cu diclofenac sodic 25 mg (A, B) 

Nr. Determinări - 

10 

Comprimate / interval admis (23,125 - 26,875 mg, Eur. Ph.) 

A B 

Medie ± D.S. 25,01±0,3178 24,44±0,5796 

 

 Rezultatele testului de dizolvare: procentul de substanță activă dizolvată (%), factorii 

de bioechivalență (f1 și f2) pentru formulările cu diclofenac sodic A (Pharmaburst
TM

 500, 

71,43%) și B (Prosolv ® ODT, 81,86%) sunt prezentate în tabelele V.8-10  

 Profilele de dizolvare ale formulelor A și B în cele trei medii de dizolvare se regăsesc 

în figurile 5.3-5. 

Tabel V.8. Cantitatea de substanță activă 

dizolvată din formulele A și B în HCl 0,1 N 

Timp (min) 

Substanță activă dizolvată 

(%) 

Formula A Formula B 

5 24,20 32,53 

10 23,02 28,91 

15 19,79 23,62 

20 15,73 20,24 

30 12,66 15,18 

45 11,84 12,39 

f1 (n=6) 24 

f2 (n=6) 65 

Figura 5.3. Profilele de dizolvare a a 

diclofenacului sodic din formulele A și B în HCl 

0,1N pH 1,2 
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Tabel V.9. Cantitatea de substanță activă 

dizolvată din formulele A și B în tampon 

Sorenssen pH 4,5 

Timp (min) 

Substanță activă dizolvată 

(%) 

Formula A Formula B 

5 43,52 57,42 

10 45,19 60,48 

15 43,34 56,84 

20 40,39 54,94 

30 37,71 50,90 

45 34,85 49,24 

f1 (n=6) 35 

f2 (n=6) 42 

 
Figura 5.4. Profilele de dizolvare a a 

diclofenacului sodic din formulele A și B în 

tampon Sorenssen pH 4,5 

 

 

Tabel V.10. Cantitatea de substanță activă 

dizolvată din formulele A și B în tampon fosfat 

pH 6,8 

Timp (min) 

Substanță activă dizolvată 

(%) 

Formula A Formula B 

5 91,63 82,26 

10 99,35 91,95 

15 99,55 94,19 

20 99,57 95,85 

30 99,83 97,49 

45 100,75 99,38 

f1 (n=6) 
Nu se aplică, 

˃ 85% după 15 min 

 
Figura 5.5. Profilele de dizolvare a 

diclofenacului sodic din formulele A și B în 

tampon fosfat 6,8 

 

 Valorile pentru constanta vitezei de dizolvare (Kd) și a timpului de înjumătățire (T1/2) 

ale comprimatelor cercetate cu diclofenac sodic sunt prezentate în tabelul V.14. și 

reprezentate schematic în figurile 5.1-2. 

 

Tabel V.14. Valorile constantei vitezei de dizolvare și a timpului de înjumătățire a 

diclofenacului sodic din formulele cercetate 

Mediu de dizolvare Formula Kd (min
-1

) T1/2 (min) 

HCl 0,1N, pH=1,2 
A 0,057 12,158 

B 0,079 8,773 

Tampon Sorenssen, 

pH=4,5 

A 0,115 6,026 

B 0,171 4,053 

Tampon fosfat, 

pH=6,8 

A 0,496 1,398 

B 0,346 2,003 
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Figura 5.1. Valorile constantelor de viteză a 

dizolvării diclofenacului sodici din comprimatele 

orodispersabile, în diverse medii de dizolvare 

 
Figura 5.2. Valorile timpului necesar 

pentru dizolvarea a 50% de diclofenac sodic din 

comprimatele orodispersabile, în diverse medii 

de dizolvare 

 

4.2.1. Instituirea metodei de analiză HPLC 

  

 Din analiza spectrului de absorbţie în fază mobilă (figura 5.7), se constată că acesta 

prezintă un maxim de absorbţie la lungimea de undă 276 nm, unde nu interferă cu absorbția 

componentelor fazei mobile. Această lungime de undă a fost utilizată pentru detecţia 

diclofenacului sodic prin metoda cromatografică.  

 Metoda a fost optimizată și validată în domeniul 6 –200 µg/mL. 

 

Figura 5.7.  Spectrul de absorbţie al 

diclofenacului sodic, soluţie în fază mobilă 

1mg/mL; λmax=276 nm 

Figura 5.8. Stabilirea domeniului optim de 

concentraţie al soluţiei de diclofenac sodic 

 

 A fost urmărit efectul pH-ului fazei mobile asupra timpului de retenţie, prin analiza 

unei soluţii standard de diclofenac sodic (1,0 µg/mL), injectată de trei ori. 

 S-au efectuat trei serii de determinări. Pentru fiecare serie s-a preparat câte o fază 

mobilă (acid fosforic 0,1%: acetonitril: methanol- 40:50:10, acid fosforic 0,1%: acetonitril: 

metanol- 40:40:20, acid fosforic 0,1%: acetonitril: metanol- 30:50:20), modificându-se pH-ul 

soluţiei de fază mobilă.  

 Considerând funcţia bazică a diclofenacului sodic şi pentru menţinerea acesteia în 

formă protonată, pH-ul fazei mobile a fost ajustat potențiometric la 2,89 – 3,33. Se constată că 

o creştere a pH-ului componentei apoase a fazei mobile determină creşterea timpului de 

retenţie. 
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 În concluzie, pH-ul de 2,89 (faza mobila acid fosforic 0,1%: acetonitril: metanol- 

40:50:10) pentru care s-a obţinut o arie maximă a picului şi un timp de retenţie pentru 

diclofenac sodic de aproximativ 4,441 minute este potrivit pentru metoda aleasă. 

 Se reprezintă grafic variaţia ariei medii în funcţie de concentraţie şi se determină 

domeniul pentru care această variaţie este liniară (Figura 5.15). 

 

 

Figura 5.15.   Curba de etalonare pentru determinarea diclofenacului sodic prin 

metoda HPLC 

 

 Ecuaţia dreptei de calibrare calculată prin regresie matematică este: 

  Aria = 1.4685 x Concentraţia + 2.7617 

 

 Cromatograma corespunzătoare determinarii HPLC a diclofenacului sodic din 

comprimatul ODT cu diclofenac sodic și Pharmaburst
TM

500 (formula A) se evidențiază în 

figura 5.19, iar rezultatele au fost prelucrate statistic şi reunite în tabelul V.30. 

 

 

Figura 5.19.    Cromatograma probei de 

diclofenac sodic din formula A 

Tabel V.30. Date statistice 

n 6 

ν 5 

x  104.2060 

Minim 102,0783 

Maxim 106,7487 

Deviaţia standard 

(SD) 
0.7436 

 2/tx
SDx 

102.0783± 0.76 

Deviaţia standard 

relativă (RSD%) 
0.2975 

 

 Cromatograma corespunzătoare determinarii HPLC a diclofenacului sodic din 

comprimatul ODT cu diclofenac sodic și Prosolv® ODT (formula B) se evidențiază în figura 

5.18, iar rezultatele au fost prelucrate statistic şi reunite în tabelul V.28. 
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Figura 5.18. – Cromatograma probei de 

diclofenac sodic din comprimate formula B

Tabel V.28 Date statistice 

n 6 

ν 5 

x  100.9773 

Minim 97.3312 

Maxim 104.0289 

Deviaţia standard 

(SD) 
2.5696 

 2/tx
SDx 

100.9773± 0.91 

Deviaţia standard 

relativă (RSD%) 
0.3642 

 

4.3. Discuții 

  

 Controlul organoleptic al comprimatelor orodispersabile arată că ODT-urile cu 

diclofenac sodic se încadrează specificațiile testului: ambele formule se prezintă drept 

comprimate neacoperite, formă rotundă , structură compactă şi amorfă cu margini întregi, fără 

miros, culoarea albă.  

 Rezultatele testului uniformității masei arată că ambele formulări pe bază de 

diclofenac sodic s-au încadrat în limitele admise, dovedind reproductibilitatea procesului 

tehnologic. 

 Formula A prezintă o rezistență mecanică superioară (120±1,79 N) comparativ cu 

formula B (58±2,13 N), ceea ce se corelează cu o mai bună rezistență la șocuri și 

abraziune(0,76 respectiv 0,94%). 

 Timpul de dezagregare pentru comprimatele orodispersabile se încadrează în limitele 

impuse de către Farmacopeea Europeană, de max. 3 minute (A - 2,41±1,13 min., B - 

2,55±1,32 min.) dar depășește exigențele USP 29, de 1 minut (A - 2,37±0,97, B - 2,37±0,97 

min.) și trebuie să considerăm acest fenomen neadecvat mai apropiat de comportamentul in 

vivo. 

 Rezultatele dizolvării în mediu de HCl 0,1N pH 1,2 și  în tampon Sorenssen pH 4,5 au 

valori mici pentru ambele formule, și se datorează solubilității reduse a diclofenacului la 

valori scăzute de pH. 

 La dizolvarea în HCl 0,1N și tampon Sorenssen pH 4,5 se observă reducerea 

procentului de diclofenac sodic dizolvat pentru ambele formule. Acest lucru se poate explica 

prin ciclizarea diclofenacului sodic în soluții apoase acide cu formarea de derivați indolinonă 

(lactamici). 

 Prin compararea profilelor de dizolvare în tampon fosfat pH 6,8 se poate observa că 

formula A (Kd = 0,496 min
-1

, T1/2 = 1,398 min)  se dizolvă mai repede la același interval de 

timp comparativ cu formula B (Kd = 0,346 min
-1

, T1/2 = 2,003 min), ceea ce indică că 

excipientul Pharmaburst
TM

 500 71,43 % prezintă proprietăți de dezagregare superioare 

Prosolv ODT 81,86%.  

 Rezultatele pot fi explicate prin prezența celulozei microcristaline în compoziția 

Prosolv® ODT, excipient ce întârzie dezagregarea comprimatelor. Proporția mai mare de 

crospovidonă din Pharmaburst
TM 

500, dezagregant ce acționează în principal prin capilaritate 
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și deformare, și într-o măsură redusă, prin expandare, contribuie, de asemenea, la mărirea 

disponibilității farmaceutice. 

 Validarea metodei HPLC pentru dozarea diclofenacului sodic evidenţiază 

selectivitatea metodei și utilitatea pentru controlul calităţii şi evaluarea comprimatelor cu 

diclofenac sodic. Rezultatele obținute se încadrează în abaterea admisă de ± 10% de către 

F.R.X. (A - 0,29%; B - 0,36%) 

 

5. Studii de stabilitate 

 

5.1. Materiale și metode 

  

 Comprimatele cu diclofenac sodic obținute în urma optimizării au fost supuse unui 

studiu de stabilitate pe o perioadă de 3 luni, în condiții specificate de Conferința Internațională 

de Armonizare (ICH Q1A(R2), 2003). Evaluarea stabilității s-a făcut inițial, după 1, 2 și 3 

luni. 

 În ceea ce privește condițiile de depozitare, se menționează că dacă apar modificări 

semnificative la 40
o
C și 75% RH, se impun teste adiționale la parametrii intermediari 

(30
o
C/65% RH). Modificări semnificative sunt definite ca incapacitatea substanței active de a 

întruni condițiile menționate de ghidul Consiliului de control asupra medicamentului 

(Medicines Control Council, MCC, 2006) (Sonali 2013). 

 În cadrul acestui test, stabilitatea a fost determinată prin metoda clasică, seriile de 

comprimate fiind depozitate în camera climatică VB 0714, timp de 3 luni, la temperatura 

25±2
o
C, în condiții de umiditate relativă 60±5%, la loc ferit de lumină.  

 La începutul dozării experimentale s-a realizat dozarea prin metoda spectrofotometrică 

în UV. 

 S-au determinat indicii de calitate: aspectul, uniformitatea masei, testul de 

dezagregare, testul de dizolvare, dozarea substanței active. Determinările s-au efectuat în 

paralel pentru cele două tipuri de comprimate cu diclofenac sodic, A și B. 

 Rezultatele testelor de stabilitate sunt exprimate ca valoare medie ± D.S. 

 

5.2. Rezultate 

 

 Rezumatul evaluării comprimatelor cu diclofenac sodic pe parcursul testului de 

stabilitate (condiții depozitare 25
o
C/60%RH, timp de 3 luni) este prezentat în tabelele VI.9-

10. 
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Tabel VI.9. Rezumatul evaluării formulei A în testul de stabilitate 

Parametri 

investigați 

Specificații/ 

Limite 
Inițial 

Condiții depozitare 25
o
c/60%RH/ 

Interval timp 

1 lună 2 luni 3 luni 

Aspect 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

Uniformitate

a masei 
˂ 7,5% valid valid valid valid 

Masa medie 

(mg) 
126,0-154,0 144,08 144,32 144,86 145,00 

Înălțime 

(mm) 
2,85-3,49 3,15 3,16 3,19 3,19 

Diametru 

(mm) 
6,35-7,77 7,05 7,05 7,07 7,08 

Rezistență 

mecanică (N) 
108-132 120 121 123 123 

Friabilitate 

(%) 
˂ 1% 0,76 0,74 0,72 0,72 

Dezagregare 

(s) 
˂ 180 161 163 164 166 

Dozarea (%) 90-110 97,1 97,0 96,3 96,6 

Dizolvarea 

(%) 

˃ 75% după 

30 min 
99,6 100,2 100,4 99,0 
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Tabel VI.10. Rezumatul evaluării formulei B în testul de stabilitate 

Parametri 

investigați 

Specificații/ 

Limite 
Inițial 

Condiții depozitare 25
o
c/60%RH/ 

Interval timp 

1 lună 2 luni 3 luni 

Aspect 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

compr. 

neacoperit, 

margini 

drepte, 

intacte, 

culoare alb, 

fără marcaje 

Uniformitate

a masei 
˂ 7,5% valid valid valid valid 

Masa medie 

(mg) 
124,2-151,8 133,95 134,60 135,00 135,20 

Înălțime 

(mm) 
2,78-3,34 3,08 3,08 3,10 3,11 

Diametru 

(mm) 
6,35-7,76 7,03 7,04 7,06 7,07 

Rezistență 

mecanică (N) 
53-65 58 58 60 61 

Friabilitate 

(%) 
˂ 1% 0,94 0,93 0,90 0,90 

Dezagregare 

(s) 
˂ 180 175 176 178 180 

Dozarea (%) 90-110 99,3 99,3 97,5 96,0 

Dizolvarea 

(%, după 30 

min) 

˃ 75%  95,9 95,9 98,1 94,8 

 

5.3. Discuții 

 

 Evaluarea macroscopică nu a evidențiat modificări pe perioada testului, comprimatele 

păstrându-și aspectul: neacoperit, margini drepte, intacte, culoare alb, fără marcaje. 

 Caracterele dimensionale ale ambelor formule au rămas aproximativ constante pe 

perioada testului. 

 Rezistența mecanică a celor două formule a înregistrat o ușoară creștere, în condițiile 

de lucru, acest aspect s-a corelat cu reducerea friabilității. Nu s-au observat semne de 

abraziune pe suprafața comprimatelor sau fragmentarea acestora. 

 Timpul de dezagregare a crescut cu timpul, în condițiile de depozitare, pentru ambele 

formule, dar s-a încadrat în limita de 3 minute. 
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 Identificarea diclofenacului sodic prin metoda HPLC a fost pozitivă pentru ambele 

formule iar dozarea conținutului s-a încadrat în limitele 90-110%, chiar dacă a scăzut ușor cu 

timpul. 

 Rata de dizolvare a diclofenacului sodic din comprimate a fost rapidă după primele 10 

minute, și nu a fost influențată semnificativ de condițiile de depozitare. 

 Putem concluziona că formulele cu diclofenac sodic nu sunt afectate semnificativ de 

condițiile uzuale de temperatură și umiditate.  

 Acestea se pot păstra în recipiente rezistente la lumină, închise etanș, la temperatură 

sub 30
o
C. Se impune continuarea testelor de stabilitate accelerate pentru a preciza condițiile 

optime de condiționare și conservare. 

 

 Concluzii generale 

 

 Scopul acestei lucrări este de a formula ODT-uri stabile, conținând diclofenac sodic și 

excipienți coprocesați Pharmaburst
TM

 500 și Prosolv® ODT și de a evalua comparativ 

influența celor doi compuși asupra calității și stabilității comprimatelor. 

 Comprimatele au fost obținute prin metoda de presare directă la presa hidraulică, la 

valori variate ale forței de comprimare, diametrul comprimatelor fiind de 7 mm, iar masa unui 

comprimat de 140 mg. 

 Creșterea concentrației de excipient co-procesat Pharmaburst
TM

 500 conduce la 

scăderea rezistenței mecanice a comprimatelor (valori medii de 100,2 respectiv 64,1 N) 

deoarece favorizează capilaritatea și porozitatea acestora. 

 Formulele care ating parametrii de dezagregare pentru comprimatele orodispersabile 

(180 secunde) sunt F1 - 70% Pharmaburst
TM

 500, 10 kN (125 s) și F2 - 80%Pharmaburst
TM

 

500, 20 kN (168 s) și necesită corelarea judicioasă între concentrația excipientului și forța de 

comprimare. 

 Pentru obținerea formulelor optime de comprimate orodispersabile cu diclofenac sodic 

prin comprimare directă, s-au folosit în cadrul conceptului de calitate prin design (Quality by 

Design), variabilele de formulare şi proces precum şi optimizarea lor, prin aplicarea 

designului experimental Box - Behnken și a metodologiei suprafeţelor de răspuns.  

 Parametrii critici care influențează răspunsurile sistemului (friabilitate, dezagregare, 

rezistență mecanică, timp de umectare) sunt reprezentați de cantitatea de excipient coprocesat 

utilizat, concentrația celorlalți excipienți (Avicel PH 102, stearat de magneziu) și forța de 

comprimare utilizată. 

 În urma procesului de optimizare, formula propusă pentru comprimatele 

orodispersabile conține 25 mg de diclofenac sodic, 71,4% g/g Pharmaburst
TM

 500, 9,65% g/g 

Avicel PH 102, 1% g/g stearat de magneziu și 10 kN forță de comprimare. Aceasta prezintă 

condiții de calitate optime: friabilitate - 0,76%, timp dezintegrare - 161,5 s, timp umectare 

59,56 s și rezistență mecanică - 119,33 N.  

 Formulele cu diclofenac sodic și Prosolv ODT, obținute la valoarea presiunii egală cu 

5 kN prezintă cele mai reduse valori pentru timpii de umectare și dezagregare, în timp ce 

formulele obținute la presiuni mai mari (10, 15 kN) depășesc exigențele comprimatelor 

orodispersabile pentru timpii de umectare și dezagregare (3 min) 
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 În urma analizei ANOVA se obține formula optimă pentru comprimate cu diclofenac 

sodic 25 mg, Prosolv ODT 113 mg și steart de magneziu 0,04 mg per comprimat. Acestea se 

obțin la forța de comprimate de 15 kN și prezintă următoarele caracteristici: timp dezagregare 

= 175 s, umectare = 80 s, friabilitate = 0,97% și rezistență mecanică = 53 N. 

 Formulele optime cu diclofenac sodic (A și B) au fost supuse condițiilor standard de 

stabilitate (25
o
C/60%RH, timp de 3 luni) și au fost evaluat din punct de vedere al aspectului, 

proprietăților dimensionale, mecanice, parametrilor de dezagregare și dizolvare. 

 Evaluarea macroscopică nu a evidențiat modificări pe perioada testului, comprimatele 

păstrându-și aspectul: neacoperit, margini drepte, intacte, culoare alb, fără marcaje. 

 Identificarea diclofenacului sodic prin metoda HPLC a fost pozitivă pentru ambele 

formule iar dozarea conținutului s-a încadrat în limitele 90-110%, chiar dacă a scăzut ușor cu 

timpul. 

 Putem concluziona că formulele cu diclofenac sodic nu sunt afectate semnificativ de 

condițiile uzuale de temperatură și umiditate. Acestea se pot păstra în recipiente rezistente la 

lumină, închise etanș, la temperatură sub 30
o
C.  

 Se impune continuarea testelor de stabilitate accelerate pentru a preciza condițiile 

optime de condiționare și conservare. 
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