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Introducere 
Evaluarea profilelor de dizolvare sau de cedare in vitro a substanțelor medicamentoase din forme 

farmaceutice cu cedare modificată prezintă numeroase particularități, comparativ cu produsele 
caracterizate prin cedare și acțiune imediată. 

Monografiile compendiale includ condiții de testare specifice, durata de testare fiind în general 
similară intervalului dintre doze. Sunt prelevate mai multe probe, în scopul analizei fracțiilor cedate în 
cel puțin trei puncte experimentale. Prima etapă de analiză, localizată în segmentul inițial al profilului de 
cedare, verifică absența efectului de dose dumping, definit prin eliberarea unei fracții considerabile, 
uneori completă, din conținutul declarat. În acest caz, eliberarea este rapidă și demonstrează o robustețe 
redusă sub influența factorilor de formulare sau fiziologici. Următoarele prelevări au rolul de a 
caracteriza cinetic procesul, iar ultimul punct experimental garantează eliberarea completă a dozei 
declarate. 

Multitudinea de dispozitive experimentale compendiale generează profile hidrodinamice distincte, 
cu sau fără inducerea unui stres mecanic asupra unității de dozare. 

Procesul de adoptare oficială a unei monografii dedicate unui produs farmaceutic destinat 
administrării orale include consultări ale grupurilor de experți, inclusiv din partea agențiilor de 
reglementare. Rolul acestora din urmă este esențial. 

Pentru entitățile moleculare noi, încă din stadiile timpurii de preformulare, este necesară 
dezvoltarea unui test de dizolvare. Aplicabilitatea acestei proceduri nu este limitată la eliberarea seriilor 
destinate studiilor preclinice. 

Metodologia de cedare in vitro trebuie să permită înțelegerea proceselor care se desfășoară la 
nivelul tractului gastro-intestinal, în special influența parametrilor critici de compoziție sau de proces de 
fabricație asupra dizolvării și ulterior absorbției. 

O nouă abordare încurajată de agențiile de reglementare în domeniul medicamentului este 
înțelegerea modului în care formularea farmaceutică nu își îndeplinește rolul de vehicul adecvat, 
antrenând deviații majore de la profilele de siguranță și eficacitate dorite (failure modes). 

Pentru un produs generic, existența unei monografii compendiale sau a unei recomandări în bazele 
de date ale agențiilor pare să faciliteze etapa de cercetare-dezvoltare. Trebuie ținut cont de faptul că 
aceste proceduri de testare au fost propuse de un anumit producător, pentru un anumit produs, cu un 
profil biofarmaceutic specific. 

Variabilele de compoziție și mai ales de proces pot determina non-relevanța metodologiei oficiale. 
Deși produsul generic a fost dezvoltat având ca țintă îndeplinirea limitelor compendiale, studiul de 
bioechivalență poate să nu confirme similaritatea vitezei de absorbție și a cantității absorbite. În același 
timp, existența mai multor monografii pentru același produs ilustrează faptul că profile cinetice in vitro 
distincte pot genera aceeași performanță biologică. 

Două argumente majore pot fi invocate în favoarea metodologiilor de testare diferite non-
compendiale. În primul rând, un test dezvoltat în raport cu particularitățile produsului poate fi un 
indicator adecvat pentru comportamentul in vivo, ceea ce permite flexibilizarea procesului de fabricație 
prin stabilirea unor criterii de acceptare mai permisive. Pe de altă parte, noul set de parametri 
experimentali poate include aparate compendiale altele decât palete sau coșulețe standard. 

Limitările lor hidrodinamice pot genera probleme considerabile, legate în primul rând de 
robustețea metodei. Transferul metodologic poate fi dificil de realizat, atât către laboratorul intern de 
control al calității, dar mai ales către alte facilități ale aceluiași producător. 

Acceptarea de către agenția de reglementare a unei metodologii non-compendiale presupune 
demonstrarea caracterului discriminatoriu superior, respectiv o sensibilitate mai mare față de variabilele 
critice amintite anterior. 

Scopul prezentei lucrări a fost realizarea unei analize comparative a performanțelor in vitro pentru 
formele farmaceutice solide cu cedare modificată prin aplicarea unui set de metodologii necompendiale. 
Drept referință în cadrul protocolului experimental au fost incluse produse conținând patru substanțe 
medicamentoase având diferențe considerabile ale proprietăților biofarmaceutice (metoprolol succinat, 
pentoxifilină, teofilină și tramadol clorhidrat). La rândul lor, dozele unitare au fost de tip multiparticulat 
sau matricial, prezentând non-echivalență farmaceutică evidentă și modele cinetice de cedare distincte. 

Aparatele compendiale utilizate au acoperit segmentul uzual al formelor orale, de la paletă sau 
coșuleț standard de 40 mesh la dispozitivul cu mișcări alternative sau cu celule în flux continuu. 

O nouă abordare metodologică a vizat volumele de mediu reduse până la nivelul de definire al 
solubilității în cadrul sistemului de clasificare biofarmaceutică (Biopharmaceutics drug Classification 
System, BCS). 
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Abordările necompendiale propuse și evaluate au reflectat diferențe hidrodinamice, de la riscul 
unor limitări ale vitezelor de curgere și apariția consecutivă a efectului de con specifice metodelor cu 
paletă până la stresul mecanic accentuat și turbulențele favorabile sau nu cedării, asociate aparatului 3. 

În cadrul fiecărei etape de analiză, pentru cel puțin una din formele farmaceutice solide orale cu 
cedare modificată a fost inclusă metodologia compendială, ulterior considerată referință internă. Nu în 
ultimul rând, compararea profilelor medii s-a realizat atât prin calculul metricilor compendiale, precum 
și prin aplicarea unor modele cinetice descrise frecvent în literatura de specialitate. 
 
 
Capitolul 5. 
EVALUAREA PROFILELOR DE DIZOLVARE IN VITRO 
DIN FORME FARMACEUTICE CU CEDARE MODIFICATĂ, UTILIZÂND METODE 
COMPENDIALE 

 
5.1. Introducere 

Aparatul de tip coșuleț a reprezentat primul dispozitiv adoptat oficial. 
Cercetările efectuate independent de către Pernarowski M et al (1967, 1968) și Shah AC et al 

(1973, 1974a,b) au reprezentat fundamentul științelor de dizolvare, care s-au impus în ultimele decenii 
ca element esențial în dezvoltarea și controlul formelor farmaceutice. 

Design-ul inițial a reprezentat transpuneri ale factorilor fiziologici identificați la acel moment ca 
având influență majoră asupra performanțelor biofarmaceutice ale comprimatelor sau capsulelor. 
Momentul coincidea cu creșterea incidenței substanțelor greu solubile obținute în procesul de 
identificare a unor noi entități terapeutice. 

Promotorii cercetărilor în domeniu au fost industria farmaceutică și laboratoarele independente de 
cercetare aplicativă, care semnalaseră lipsa biorelevanței testelor de dezagregare (Cohen LJ et al, 1990). 
Este important de subliniat faptul că primul element de agitare considerat a urmărit o aplicabilitate cvasi-
universală. 

Coșulețul compendial, în variantele sale incipiente, permitea imersarea formei farmaceutice, 
independent de densitatea acesteia. Dominantele procesului de solubilizare au impus creșteri ale 
volumului de mediu, inclusiv prin transpunerea unui circuit deschis cuplat cu echipamente de analiză on 
line. 

Optimizarea ulterioară și standardizarea avansată au vizat variabile critice, precum parametrii 
hidrodinamici, filtrarea și înlocuirea mediului, controlul intensității de agitare, vizualizarea conținutului 
etc. 

Aparatul profesorului M. Pernarowski (1968) a reprezentat în sine o combinație de soluții tehnice 
adresate limitărilor hidrodinamice ale viitorului aparat 1. 

Creșterea de volum până la 3000 mL era specifică limitărilor de solubilitate, iar prezența unui 
agitator de tip elice avea drept scop atenuarea conului inferior, generat prin dezagregare și expulzarea 
particulelor prin ochiurile sitei. 

Evoluția distinctă a celor două echipamente paletă și coșuleț cu intervale ale vitezelor de agitare 
distincte a fost indusă în special de flotabilitatea unităților individuale de dozare. Capitolele destinate 
descrierii aparatelor de testare in vitro sunt în prezent armonizate între cele trei foruri compendiale 
majore, cu mici diferențe. Acceptarea unanimă a dispozitivelor 1 și 2 confirmă importanța acestora în 
controlul calității, cunoașterea profundă a limitărilor și avantajelor, dar și ușurința transferului 
metodologic. 

Marea majoritate a monografiilor specifice disponibile în cadrul edițiilor în vigoare ale 
Farmacopeelor (în special USP) sau în bazele de date oficiale (FDA Dissolution Method Database, 
2016) recomandă metoda cu paletă. Shohin IE et al (2016) au inventariat cele 1084 de metode, 
observând că aparatul 2 este preferat în dezvoltarea testelor care însoțesc și parțial justifică similaritatea 
profilelor farmacocinetice (studiile de bioechivalență). Frecvența de utilizare este de patru ori mai mare, 
comparativ cu cea a coșulețelor standard. 

Pentru generarea profilelor de cedare considerate ulterior ca referință, o primă etapă a evaluărilor 
in vitro prevăzute de planul experimental a fost aplicarea metodelor compendiale. Din multitudinea de 
teste individuale, demonstrând expuneri totale și globale similare in vivo pentru mecanisme de cedare 
diferite, au fost selectați parametrii experimentali cei mai simpli, ușor de adaptat particularităților 
hidrodinamice ale etapelor ulterioare. 

Evaluările comparative au inclus produse cu echivalență a compoziției calitative și o schemă de 
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prelevare a probelor detaliată în primele momente ale proceselor de cedare. 
S-a urmărit în primul rând o caracterizare cinetică adecvată, cu analiza concomitentă a îndeplinirii 

criteriilor de acceptare relevante pentru fenomenul de dose dumping, respectiv segmentul intermediar al 
profilelor tipice de eliberare. 

 
5.2. Materiale și metode 

Formulările supuse evaluării conform recomandărilor din monografiile individuale au inclus patru 
substanțe medicamentoase, ilustrând proprietăți biofarmaceutice diferite. 

Pentru metoprololul succinat, au fost selectate comprimate filmate cu cedare modificată în două 
niveluri de doză 47.5 și 95 mg (echivalent metoprolol tartrat, 50 respectiv 100 mg). Grupul de formulări 
a inclus referința oficială (Betaloc ZOK, Astra Zeneca, codificare RL și RH, seriile utilizate: UBFT / 
VAKS) și două produse generice (codificare SL/SH, ZL/ZH, serii utilizate: DZ1058 / ED3040 și 
DZ4775 / DU7999), toate prezentând similaritate a compoziției calitative și prospectiv proporționalitate 
cantitativă.  Unitățile individuale de dozare sunt generate prin comprimarea particulelor sferice având 
interfață semipermeabiă (pelete, Tao X et al, 2015), astfel încât este asigurată conservarea mecanismului 
de cedare, chiar și prin divizare. 

În cazul pentoxifilinei, s-au selectat patru produse codificate R, L, T și Z, ultimul în două niveluri 
de doză (400 și 600 mg). Pentru produsul referință au fost incluse două serii diferite, una dintre acestea 
având termenul de valabilitate depășit. S-a considerat că alterările microstructurale posibile vor fi utile 
protocolului experimental, servind în analiza caracterului discriminatoriu al metodologiilor. Detaliile 
referitoare la compoziția calitativă a nucleului sunt prezentate în tabelul următor: 
Tabelul nr.V.1. Prezentarea comparativă a compoziției calitative pentru nucleul comprimatelor cu 
cedare prelungită conținând pentoxifilină 

Cod R1/R2 L T ZH ZL 
Doză (mg) 400 400 400 400 600 
hidroxietilceluloză V - - - - 
hidroxipropil-
metilceluloză - V (100000 cP) V V V 

lactoza atomizată - - V - - 
manitol - V - - - 
amid n de porumb - V - - - 
povidonă V V (K30) - V (40) V (40) 
dioxid de siliciu coloidal - - V - - 
talc V - V V V 
stearat de magneziu V V V V V 
Serie 40C341 3040070481 2135743 3050113 3280912 

 
Cele două produse cu cedare modificată conținând tramadol clorhidrat în două concentrații (150 

și 200 mg) au avut diferențe considerabile ale compoziției calitative. Astfel, pentru formularea L (LL - 
seria 2L003A, LH - seria 3G022A), formatorul hidrofil al sistemului matricial a fost hidroxipropil-
metilceluloza 15000 cPs, în prezența polivinilpirolidonei (K = 22.5-27.0). În cazul formulării generice 
codificată K (KL - seria T93830, KH - seria TA9527), s-a remarcat o aparentă similaritate a compoziției 
calitative, sortul de agent macromolecular fiind diferit (o asociere 4000-100000 cPs). 

Pentru teofilină au fost selectate sisteme multiparticulate tip pelete în capsule gelatinoase moi, 
autorizate pe piața eruropeană în patru doze (KL - 200 mg, seria S85374; HL - 300 mg, seria TA9527; 
KH - 350 mg, seria V18648; HH - 400 mg, seria EX0547). Pentru cele două produse generice, în lipsa 
unor informații detaliate disponibile în prospect, sunt posibile diferențe în raportul și natura 
copolimerilor de acid metacrilic / metacrilat de metil sau amoniu. 

Ca platformă comună pentru desfășurarea testelor de cedare in vitro au fost utilizate aparate de 
dizolvare cu 6-8 poziții și vase compendiale cu calotă și volum util de 1000 mL. 

Au fost analizate 3 sau 6 unități individuale de dozare, în funcție de cantitatea disponibililă din 
fiecare produs. Mediile au fost reprezentate de sisteme apoase compendiale degazate prin filtrare sub vid 
(800 mBar, la temperatura camerei), iar probele de 5 mL au fost prelevate manual sau automat, conform 
tabelului următor: 

 



 8 

Tabelul nr.V.2. Descrierea comparativă a condițiilor de testare in vitro conform monografiilor 
compendiale selectate 

Principiu activ 
(număr test 
compendial) 

Mediu 
(volum, mL) 

Aparat 
(viteză, 

rpm) 
Timpi de prelevare (min) 

Metoprolol succinat 
(Test 1 USP) 

Tampon fosfat 
pH=6.8±0.05 

(900) 

Paletă / 2 
(50) 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 

Pentoxifilină 
(Test 5 USP) 

Apă purificată 
(900) 

Paletă / 2 
(75) 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 

Tramadol clorhidrat 
(Test 1 /2) 

Acid 
clorhidric 

0.1N 
(900) 

Coșuleț 40 
mesh / 1 

(100) 
60, 120, 180, 240, 300, 360, 480  600, 960 

Teofilină 
(Test 2 USP) 

Tampon fosfat 
pH=4.5±0.05 

(1000) 

Paletă / 2 
(75) 

Sinker 
USP/JP 

30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 

 
Se cuvine menționat faptul că pentru pentoxifilină, selectarea testului 10 s-a realizat prin analiza 

datelor de literatură, unul dintre articolele disponibile sugerând obținerea de corelații in vitro in vivo 
(Ionica G et al, 2014). 

În cazul teofilinei, s-a urmărit simplitatea procedurii experimentale, lipsa transferului de mediu 
sau a fragmentelor rezultate prin dezagregare crescând teoretic reproductibilitatea. 

Comprimatele cu cedare modificată conținând tramadol clorhidrat beneficiază în prezent de două 
teste in vitro identice ca parametri experimentali (cel de-al doilea, propus în Pharmacopoeial Forum în 
anul 2012 și ulterior adoptat), diferențele fiind semnalate la nivelul criteriilor de acceptare. 

Pentru formulările cu metoprolol succinat, cedarea de ordin 0 caracteristică majorității produselor 
generice a generat un al doilea test, caracterizat printr-o creștere cu 50% a intensității de agitare. S-a 
considerat că o viteză de rotație de 50 rpm aplicată într-un protocol de evaluare vizând detalii ale 
procesului inițial de eliberare este mai discriminatorie. 

Ca principiu general de operare, prelevările au fost urmate de înlocuire cu mediu blank degazat, 
pentru menținerea condițiilor sink și evitarea alterărilor hidrodinamice asociate scăderilor de volum. S-
au utilizat tije rezidente, având fixate filtre de polipropilenă cu diametru mediu declarat al porilor de 10 
µm. Poziționarea a fost la jumătatea distanței dintre suprafața lichidului și capătul superior al 
elementului de agitare (paletă sau coșuleț), la minim 10 mm de peretele vasului. Agitarea a debutat după 
imersarea formei farmaceutice (pornire decalată cu 20 sec, procedură de tip staggered start). 

Analiza cantitativă a substanței medicamentoase s-a realizat spectrofotometric, după diluție 
adecvată cu mediul compendial corespunzător. 

În cazul metoprololului succinat, dezagregarea referinței a generat particule fine de material din 
filmul de acoperire, astfel încât s-a impus o etapă suplimentară de procesare: centrifugarea probelor la 
10000 rpm timp de 10 min. Pentru a asigura comparabilitatea datelor generate pentru produsele 
multisursă, a fost adoptată aceeași procedură pentru toate seturile de probe. 

Pentru dezvoltarea metodelor de analiză au fost preparate probe de calibrare prin diluția unei 
soluții stoc de 400 µg/mL, generată în metanol (cu excepția pentoxifilinei, unde hidrosolubilitatea 
accentuată a permis utilizarea apei purificate). 

Determinarea cantitativă s-a efectuat într-un interval de minim 12 ore de la momentul colectării 
ultimei probe. În cazul unei durate totale a testului mai mare de 360 de minute, a fost inclus un colector 
de fracții tip PTFC II, PharmaTest GmbH (Germania). 
5.3. Rezultate 

5.3.2. Profilele de dizolvare in vitro pentru formele farmaceutice cu cedare modificată 
5.3.2.1. Metoprolol succinat 

Produse: 
Vase 1-3: SL (comprimate filmate, 49.5 mg metoprolol succinat), 
Vase 4-6: SH (comprimate filmate, 95.0 mg metoprolol succinat), 

Condiții de testare: aparat USP2, 50 rpm, 900 mL tampon fosfat pH=6.8. 
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5.3.2.1. Metoprolol succinat 
 

  
Figura nr.5.1. Profilele individuale de dizolvare Figura nr.5.2. Profilele medii de dizolvare (n=3) 

5.3.2.2. Pentoxifilină 
Produs: R1 (comprimate filmate, 400 mg pentoxifilină), 

Condiții de testare: aparat USP2, 50 rpm, 900 mL apă purificată. 
 

5.3.2.2. Pentoxifilină 

  
Figura nr.5.3. Profilele individuale de dizolvare Figura nr.5.4. Profilele medii de dizolvare (n=6) 

 
 

5.3.2.3. Teofilină 
Produs: HL (capsule gelatinoase tari, 300 mg teofilină), 

Condiții de testare: aparat USP2 (sinker), 75 rpm, 1000 mL tampon fosfat pH=4.5. 
5.3.2.3. Teofilină 

 
 

Figura nr.5.5. Profilele individuale de dizolvare Figura nr.5.6. Profilele medii de dizolvare (n=6) 
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5.3.2.4. Tramadol clorhidrat 
Produse: 

LL (comprimate filmate, 150 mg tramadol clorhidrat), 
LH (comprimate filmate, 200 mg tramadol clorhidrat), 

Condiții de testare: aparat USP1 (40 mesh), 100 rpm, 900 mL acid clorhidric 0.1N. 

  
Figura nr.5.7. Profilele individuale de dizolvare Figura nr.5.8. Profilele medii de dizolvare (n=3) 

5.4. Discuții 
Un prim comentariu este legat de variabilitatea considerabilă a condițiilor recomandate în 

monografiile specifice compendiale pentru cele patru tipuri de produse cu cedare modificată. 
Un studiu preliminar (Aqel NN, Popescu IA et al, 2014) efectuat în cazul unor comprimate 

filmate cu cedare imediată prin implementarea celor trei stadii de pH uzuale, a subliniat avantajele și 
limitările celor două tipuri de aparate compendiale, 1 și 2. Reprezintă echipamentele cel mai des utilizate 
și prima opțiune în dezvoltarea de metodologii aplicabile în controlul de calitate, din două motive. 

Primul este legat de larga disponibilitate, iar cel de-al doilea, oarecum corelat, este asigurarea unei 
comparabilități a datelor de consistență inter-șarjă, în contextul analizei produselor multi-sursă. 
Totodată, transferul metodologic este facilitat. 

Metodele cu paletă prezintă limitări nu doar în cazul apariției efectului de con. Profilul vitezelor 
de curgere a fluidului (Becket AH et al, 1996) indică o zonă de relativă staționare, situată în regiunea de 
sub paletă. 

În același timp, fenomenul este înlocuit de o convecție liberă, pentru aparatul de tip coșuleț 
(D’Arcy DM et al, 2006). Consecințele pentru aplicarea metodelor compendiale sunt dependente de tipul 
de formă farmaceutică și de mecanismul proiectat de eliberare a substanței medicamentoase. 

În cazul metoprololului succinat, solubilitatea mare în apă a exclus limitările directe ale procesului 
de dizolvare. În chiar primele momente după introducerea comprimatelor filmate și pornirea agitării, s-a 
observat o dezagregare rapidă, fenomen care a generat un amestec eterogen de excipienți insolubili și 
pelete. Pe fondul vitezei reduse de agitare (50 rpm), forfecarea a fost redusă și limitată la stratul extern. 

Procesul a fost evident în special la nivelul inferior de doză. Pentru concentrația de 95 mg 
(echivalent 100 mg metoprolol tartrat), cantitatea de particule solide a fost proporțională iar mișcarea 
straturilor periferice mai intensă prin expunere la viteze de curgere mai mari, ceea ce a făcut posibile 
fenomene de eroziune. 

Cu toate acestea, diferențele dintre valorile medii ale fracțiilor cedate din cele două doze pentru 
același produs, pentru intervalul primelor 6 ore au fost mai mici de 5%, maximul fiind atins în cazul 
produsului Z. Această constatare, dublată de complianța evidentă cu intervalele de acceptare 
compendiale, sugerează o robustețe adecvată. Profilele sunt liniare, cu o componentă având cedare 
imediată care poate reprezenta un fenomen tipic de eliberare rapidă a cantității superficiale de substanță, 
situată în imediata vecinătate a filmului semipermeabil și insolubil. 
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Figura nr.5.9. Prezentarea comparativă a conformității cu specificațiile compendiale 
(notă: liniile corespund criteriilor de acceptare) 

a) metoprolol succinat    b) pentoxifilină 

 
c) teofilină     d) tramadol clorhidrat 

 
 

Menționăm utilitatea schemei de prelevare adaptată pentru obținerea de informații detaliate din 
regiunea inițială a profilului. 

Procesul se desfășoară concomitent cu difuzia limitată a mediului apos în interiorul peletelor și 
stabilirea lentă a echilibrului de transfer. Independența de valoarea pH-ului este sugerată chiar prin 
existența a două monografii compendiale. Testul 2 adoptat din 2012 este bazat tot pe o cinetică de ordin 
0 (viteză de eliberare constantă în timp), iar intensificarea agitării la 75 rpm determină decalaje ale 
intervalelor de acceptare cu 15-25%, la t=8 ore. Klein S (2005) a confirmat că viteza de rotație de 100 
rpm este utilă pentru investigarea fenomenelor de eroziune. Peletele sau micropeletele reprezentând 
unitățile individuale de cedare în cazul formulărilor echivalente farmaceutic cu referința de tip ZOK 
(zero order kinetics) au un film de acoperire de etilceluloză, non-erodabil și cu cedare pH-independentă. 

Calculul metricilor compendiale prin utilizarea profilelor medii obținute conform testului 1, 
teoretic mai discriminator prin viteza de rotație redusă, a confirmat similaritatea. Diferențe reduse au 
fost sesizate în cazul produsului Z, doar în cazul factorului diferență, însă conform ghidurilor în vigoare, 
decizia privind similaritatea este luată pe baza factorului f2. 

Figura nr.5.10. Compararea profilelor medii de cedare in vitro, prin calculul metricilor 
compendiale (diferență și de similaritate) 

 
 

Cod produs 
 

 
S Z R 

    s. 47.5 mg 
f1 6.35 14.13 12.13 
f2 91.79 74.26 83.70 

Generic vs. referință (95 mg) f1 7.65 38.25 - 
f2 89.21 55.98 - 

Generic vs. referință (47.5 
mg) 

f1 3.22 27.34 - 
f2 96.09 65.28 - 
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În cazul pentoxifilinei, selecția testului 5 poate părea riscantă, din punct de vedere al principiilor 
generale de dezvoltare a unor teste comparative. 

Apa purificată nu este în sine un mediu biorelevant, întrucât este lipsită de capacitate tampon. În 
același timp, calitatea variabilă între laboratoare face dificil transferul metodologic. 

Varații de pH sau de tărie ionică pot genera diferențe majore ale proceselor de hidratare, critice în 
cazul formulărilor de tip matriță hidrofilă. Grosimea, vâscozitatea și rezistența la stresul mecanic 
specifice barierelor gelice pot fi alterate, cu consecințe directe asupra difuziei și eroziunii. 

Conform mențiunilor anterioare, aplicarea acestor condiții permite obținerea de corelații in vitro in 
vivo (Ionică G et al, 2009). În plus, analiza intervalelor de acceptare a confirmat aplicabilitatea mai 
multor modele cinetice distincte. Astfel limitele inferioare definite în cadrul testului 5 descriu o cinetică 
de ordin 0, iar cele superioare un model difuzional tip Higuchi (Popescu IA et al, 2015). 

Figura nr.5.11. Analiza cinetică a limitelor intervalului de acceptare pentru comprimatele cu 
cedare modificată conținând pentoxifilină. 

 
 

Includerea unor produse cu echivalență farmaceutică și grad variabil de similaritate a compoziției 
calitative a permis analiza caracterului discriminatoriu, cu evidențierea unor posibile mecanisme 
distincte de eliberare. În toate cele 6 cazuri, s-a observat formarea barierei gelice, fără diferențe majore 
în privința consistenței acesteia cu excepția seriei R2. 

Unitatea de dozare a suferit deformări avansate, cu etalarea unui strat semisolid pe fundul vasului 
asemănător cu cel specific suspensiilor orale. Fenomenele de dizolvare au fost de tip rapid, cu depășirea 
pragului de 90% din conținutul declarat în 30 de minute. 

Profilulul a corespuns unui fenomen de tip dose-dumping. 
A fost confirmată astfel sensibilitatea metodei compendiale față de modificiările structurale care 

survin la sfârșitului intervalului de valabilitate. Totodată, comportamentul atipic a prezentat interes 
pentru includerea în următoarele etape ale planului experimental, în contextul variațiilor hidrodinamice 
urmărite. 

Pentru produsul T, filmul de acoperire nu a suferit o dispersare rapidă, ci mai degrabă o 
fragmentare. Analiza compoziției calitative a confirmat o diferență majoră, alternativele generice având 
ca formator de matriță hidroxipropil-metilceluloza, iar referința derivatul de tip hidroxietil. 

Produsul generic L a prezentat o asociere de poliol și polivinilpirolidonă, ca excipienți critici care 
pot altera fenomenele de hidratare și consistența barierei care controlează fenomenul difuzional 
(Popescu IA et al, 2015). Profilul mediu de cedare a fost unul intermediar, ceea ce a sugerat că formarea 
unor canale apoase este contrabalansată de vâscozitatea crescută (sort 100000 cP), probabil asociată cu o 
dimensiune mai mare a particulelor de pentoxifilină. La finalul celor 360 de minute, fracția eliberată a 
fost minimă în cadrul grupului evaluat (42.7%) și sensibil egală cu cea obținută în cazul referinței (R1, 
43.21%). 

S-a aplicat același calcul al metricilor compendiale pentru analiza similarității. Criteriile de 
acceptare compendiale au fost îndeplinite în cazul tuturor produselor (Popescu IA et al, 2014a). Ca o 
observație cu caracter general, intervalele descrise în monografia specifică din USP39/NF34 nu doar că 
permit includerea unei varietăți de mecanisme de cedare, dar permit variații mari ale fracțiilor eliberate. 

Independența de model a celor doi factori f1 și f2 presupune consistența modelului cinetic. Astfel, 
s-a constatat că produsele multisursă au generat profile similare in vitro descrise adecvat de același 
model non-Fickian de tip Korsmeyer-Peppas. 
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Tabelul nr.V.3. Evaluarea similarității in vitro pentru comprimatele cu cedare modificată conținând 
pentoxifilină 

Referință R ZH 
Test L T ZL ZH ZL 

f1 4.65 16 8 7.6 16 6 8.51 
f2 89.21 66.55 83.18 65.81 74.25 

 
Teofilina a fost inclusă în clasa 1 a Sistemului de Clasificare Biofarmaceutică (Lindenberg M et 

al, 2004), pe fondul solubilității crescute și a permeabilității mari. 
În același timp, procedurile de tip biowaiver sunt excluse, fiind o substanță cu indice terapeutic 

mic. Concentrațiile terapeutice fiind situate în jurul valorii de 10 µg/mL (Klein S, 2005), cu variații intra 
și interindividuale apreciabile. 

Fenomenul de dose-dumping capătă o semnificație aparte, prin impactul asupra expunerii globale 
și maximale. Multitudinea de metode compendiale disponibile sugerează, ca și în cazurile anterioare, 
mecansime distincte de eliberare, chiar și în cazul produselor echivalente farmaceutic. 

Condițiile selectate pentru testarea in vitro au fost ușor adaptabile metodologiilor necompendiale 
adoptate ulterior în cadrul planului experimental. 

S-a observat o diferență considerabilă între cele două formulări generice, precum și o similaritate 
evidentă între cele două niveluri de doză ale aceluiași produs. 

Profilele medii de cedare in vitro ilustrează două aspecte specifice utilității și riscurilor asociate 
adoptării unei metode compendiale. Setul de parametrii experimentali sugerați de o anumită monografie 
individuală este specific unui anumit produs, cu compoziție și mecanism de eliberare distincte. 

Extrapolarea în cazul produselor multi-sursă este posibilă doar în cazul unei similiarități avansate 
a compoziției calitative și cantitative, precum și prin utilizarea unor parametri de proces comparabili. 
Variații ale raportului caracteristic copolimerului care controlează fenomenul de cedare in-vitro, dar și 
suprafața specifică a peletelor, pot fi invocate în explicarea non-similarității in vitro. 

Astfel, produsul K a îndeplinit criteriile de acceptare asociate testului aplicat pentru toate punctele 
de monitorizare. Dizolvarea a fost completă în aproximativ 360 de minute. Pentru cele două puncte de 
prelevare intermediare (180 și 240 de minute), diferențele fracțiilor dizolvate pentru cele două 
concentrații au fost mai mari de 10%. În același timp, calculul metricilor compendiale a confirmat 
similaritatea (f2 a avut valoarea de 50.51%), confirmând dependența acestor proceduri de frecvența 
prelevărilor. 

Pentru formularea H, cedarea a fost mult mai lentă, atingând la sfârșitul testului diferențe mai 
mari de 70% comparativ cu produsul K. Similaritatea între cele două doze (f1=14.39, f2=72.13) a fost 
indusă de limitarea evidentă a cedării, probabil prin hidrodinamica deficitară. Evaluarea conținutului 
vaselor la sfârșitul testului a dus la observarea unui fenomen specific. Hidratarea unităților individuale 
de cedare a generat mase gelatinoase, cu adeziunea consecutivă și reducerea suprafeței de contact cu 
mediul compendial. 

Teste suplimentare efectuate prin creșterea vitezei de rotație au determinat intensificarea 
proporțională a cedării. 

Se cuvine menționat și impactul sinker-elor. Aceste dispozitive sunt o componentă esențială a 
metodologiei, ghidurile și documentele de reglementare în vigoare solicitând descrieri și evaluări 
detaliate ca parte a dezvoltării de metodă. 

Cerința este justificată prin rolul lor complex. Doar în primă instanță, sinker-ele mențin dozele 
unitare flotabile imersate (Soltero RA et al, 1989). După dispersarea învelișului gelatinos, stabilitatea 
poziției este critică. 

În același timp, analiza profilelor de dizolvare a unor forme farmaceutice cu cedare imediată a 
confirmat un posibil efect de ecranare (Aqel NN et al, 2014), dependent nu doar de solubilitatea 
substanței dar și de natura particulelor rezidente pe fundul vasului, în interiorul spirelor. 

Testele au fost efectuate în sinker-e uzuale, cu 10 spire de diametru 13 mm. Corelat cu 
dimensiunea capsulelor, pentru nivelurile inferioare de doză au fost aplicate suplimentar două modele 
diferite (pentru produsul HL, sinker tip japonez; pentru produsul KL, sinker tip time release, în forma 
literei S, cu imobilizarea capsulei în regiunea centrală). Astfel, nu s-a observat un impact semnificativ, 
fenomenele limitante ale cedării fiind nealterate. Factorul diferență a avut valori sub 5%, iar factorul de 
similaritate peste 80%. 

Selecția acidului clorhidric 0.1N ca mediu pentru cedarea in vitro a tramadolului clorhidrat din 
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comprimate cu cedare modificată poate părea lipsită de biorelevanță, în special considerând durata 
testului. Rezidența gastrică a dozelor unitare timp de 16 ore este improbabilă. În același timp, 
menționăm încă o dată faptul că testele compendiale au aplicabilități limitate la controlul de calitate, 
respectiv în analiza consistenței inter-șarjă. 

Cu toate acestea, solubilitatea apoasă mare a tramadolului și apartenența teoretică la clasa 1 BCS 
sugerează independența de pH, în domeniul fiziologic de variație. Specificitatea metodologiei derivă din 
utilizarea aparatului 1, precum și din viteza de agitare crescută. Sistemele matriciale și formarea de 
bariere de gel au făcut posibile fenomene de adeziune de elementul de agitare, iar geometria acestuia a 
generat eroziuni specifice. 

Ca o observație cu caracter general, niciunul dintre cele două produse în ambele niveluri de 
concentrație nu a îndeplinit criteriile compendiale. 

Debutul cedării a fost relativ rapid, fără un timp de latență. Valoarea medie a fracției eliberate s-a 
situat în jurul valorii de 30% din conținutul declarat. Variația vitezei de cedare în timp a fost tipică 
sistemelor în cazul cărora hidratarea și eroziunea sunt simultane. Forțele de frecare manifestate la nivelul 
sitei inferioare de 40 mesh au fost responsabile pentru erodările pe una din fețele comprimatului, cu 
dispersarea rapidă a barierei de gel. 

Simultan, pe fața superioară procesul poate fi considerat exclusiv difuzional, profilul mediu fiind 
rezultanta globală. Asimetria generată de expunerea directă a particulelor de substanță medicamentoasă 
la mediu, respectiv de procesul Fickian, a condus la o cinetică de eliberare tip Korsmeyer-Peppas, cu 
valori ale indicelui n mai mari de 0.5. 

Diferențele între cele două niveluri de doză au fost mai mici de 1%, pe întreg profilul produselor 
K, demonstrând proporționalitatea compoziției cantitative. În același timp, forma și dimensiunile diferite 
ale comprimatelor L pot reprezenta o explicație pentru cedarea mai lentă pentru concentrația de 200 mg 
tramadol clorhidrat, dar similară (f1=12.24%, f2=56.19%). 

Menționăm și faptul că adoptarea compendială a unui test suplimentar prin menținerea 
caracteristicilor hidrodinamice a marcat o reducere a valorilor care delimitează intervalele de acceptare. 
Prin corelarea cu rezultatele prezentului studiu, este posibil ca plaja de mecanisme și compoziții  care 
induc parametri farmacocinetici comparabili după administrarea per os să fie mult mai largă. 

Studiul in vivo este argumentul suprem în favoarea bioechivalenței și poate servi ca bază pentru 
dezvoltarea de metodologii interne, diferite de cele compendiale. 

În final, menționăm rezultatele analizei cinetice a profilelor medii de cedare in vitro. În cazul 
metoprololului succinat, s-a obținut o similaritate avansată a comportamentului produselor multi-sursă, 
descris de același model - cinetică de ordin 0. 

Datele experimentale ilustrează cazul formulărilor multiparticulate (beads), pentru care intervale 
largi de doză sunt obținute prin variații ale cantității de unități individuale de eliberare (pelete sau micro-
pelete). Această abordare facilitează extrapolările inter-doză, în condițiile unei farmacocinetici liniare, 
dar asigură și caracterul divizibil, după dovedirea funcționalității (functional scoring). 

 
 

Figura nr.4.1. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

a) metoprolol succinat (cinetică de ordin 0)  b) pentoxifilină (model Korsmeyer-Peppas) 
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c) teofilină (cinetică de ordin 0 /1)   d) tramadol clorhidrat (cinetică de ordin 1) 

 
 

O concluzie similară a fost obținută în cazul formulărilor cu teofilină, cu menționarea unor 
diferențe. În primul rând, modelul cinetic a fost diferit pentru cele două produse generice, dar consistent 
între cele două doze (cinetică de ordin 0 pentru formulările H, respectiv cinetică de ordin 1 cu termen de 
latență pentru formulările K). 

În al doilea rând, extrapolările inter-doză sunt limitate teoretic de indicele terapeutic mic al 
substanței medicamentoase. 

Pentru pentoxifilină, modelul non-Fickian de tip Korsmeyer-Peppas a descris adecvat datele 
experimentale, cu excepția seriei R2 în cazul căreia s-a observat fenomenul de dose dumping generat pe 
fondul modificării semnificative a microstructurii după intervalul de valabilitate. 

În cazul sistemelor de tip matriță hidrofilă conținând tramadol clorhidrat, cedarea s-a defășurat 
conform unui model de ordin 1 cu limitare prin conținutul declarat (termenul Fmax), fără latență 
semnificativă (Popescu IA et al, 2014b). 
 
5.5. Concluzii 

A fost selectat un grup de forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată conținând patru 
substanțe medicamentoase având caracteristici biofarmaceutice și niveluri de doză distincte. 

Ca prim stadiu al evaluărilor de performanță in vitro au fost aplicate teste incluse în monografiile 
specifice compendiale. Selecția și adaptarea parametrilor experimentali s-a efectuat pe baza rapoartelor 
din literatura de specialitate sugerând caracterul biorelevant sau prin considerarea particularităților de 
formulare. 

Profilele medii de cedare in vitro au confirmat mecanismele de cedare și etapele limitante induse 
de factorii de compoziție, precum și particularitățile hidrodinamice ale aparatelor de testare. 

Astfel, în cazul metoprololului succinat cinetica de eliberare a fost de ordin 0, remarcându-se 
conformitatea cu limitele compendiale și similaritatea între cele două niveluri de doză analizate pentru 
fiecare produs. Etapa limitantă a fost transferul prin filmul superficial insolubil al peletelor, iar fracția cu 
eliberare rapidă a fost atribuită solubilizării și difuziei fracției de substanță localizată la suprafață. 

Pentru comprimatele conținând pentoxifilină, profilele medii au confirmat un comportament 
intermediar între limitele inferioare de acceptare care descriu o cinetică de ordin 0 și cele superficiale, 
specifice modelului difuzional Higuchi. 

Manifestarea suplimentară a unor fenomene de eroziune a generat o eliberare non-Fickiană, dar și 
o sensibilitate adecvată față de modificările de microstructură care survin în afara perioadei de 
valabilitate. Procesele specifice transferului prin barierele de gel au fost alterate semnificativ de 
particularitățile constructive ale aparatului de tip coșuleț. 

S-a presupus că cele două fenomene simultane, eroziunea și hidratarea specifică formării barierei 
difuzionale au localizare diferită în cazul comprimatelor cu tramadol clorhidrat. Suprafața de expunere 
la mediu este dependentă atât de modificările dimensionale survenite pe durata testului, dar și de 
solubilizarea prin contactul direct dintre particule și fluidul compendial. Niciunul dintre produsele testate 
nu a îndeplinit criteriile compendiale de acceptare. 

În cazul sistemelor multiparticulate conținând teofilină, non-similaritatea compoziției calitative și 
cantitative a fost transpusă în modele de cedare diferite, în care domină transferul prin membrane 
semipermeabile (cinetică de ordin 0) sau rezistența difuzională, dublată de agregarea particulelor 
hidratate și limitarea suprafeței de contact. A fost sugerat un posibil efect de ecranare al dispozitivelor de 
tip sinker, evidențiat anterior pentru forme farmaceutice cu cedare imediată. 
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Capitolul 6. 
ADAPTĂRI NECOMPENDIALE ALE TESTELOR DE DIZOLVARE IN VITRO DIN FORME 
FARMACEUTICE CU CEDARE MODIFICATĂ LA CARACTERISTICILE APARATULUI 
BIODISS 

 
6.1. Introducere 

Aparatul 3 a fost adoptat de către forurile compendiale la recomandarea Federației Internaționale 
Farmaceutice, fiind o adaptare a dispozitivelor specifice testelor de dezagregare (Rohrs BR et al, 1995, 
1997). 

Dezvoltarea modelului și standardizarea au fost efectuate de către grupul de cercetători condus de 
Prof. Beckett AH, pornind de la utilizarea și avantajele aparatului de tip recipient rotativ (rotating bottle; 
Noormohammadi A et al, 1991). În pofida versatilității remarcabile, acesta nu a fost considerat de către 
Farmacopeea Americană, unul din dezavantajele majore fiind dificultățile evidente de operare. 

Dispozitivul cu cilindri aflați în mișcare alternativă reprezintă o recunoaștere a limitărilor 
hidrodinamice ale celor două echipamente cu utilizare largă în industria farmaceutică și este preferat în 
analiza profilelor de cedare in vitro ale substanțelor medicamentoase din formulări cu cedare modificată. 

A fost atribuită o biorelevanță crescută, prin volumele mici utilizate în stadii individuale, precum 
și prin posibilitatea de variație a pH-ului pe întreg intervalul fiziologic, în cadrul aceluiași studiu. 

Volumul practic nelimitat și conformitatea cu cerințele legate de condițiile sink sunt mai rar 
menționate. 

Farmacopeea japoneză nu a adoptat acest aparat, o posibilă justificare fiind legată de profilul 
turbulent de curgere. 

Nu în ultimul rând, Perivilli S et al (2015) au demonstrat prin proceduri complexe de simulare 
computerizată existența unui profil hidrodinamic distinct, având regiuni de stagnare la interfața cu 
pereții vasului cilindric extern și zone cu turbulețe majore. 

Dependent de viteza de scufundare, unitățile de dozare aderă de sita inferioară sau plutesc liber în 
interiorul elementului de agitare. Formulările dezagregabile sau aderente impun precauții speciale, în 
special în privința transferului între vase, caracteristice stadiilor de evoluție. 

Este important de menționat faptul că, deși brevetul inițial cuprindea o descriere a unui suport 
pentru sisteme farmaceutice de tip pelete supuse unui stres mecanic relevant pentru administrarea in 
vivo, aplicabilitatea aparatului este mult mai largă. 

Yu L et al (2001) au demonstrat utilitatea în cadrul evaluărilor comprimatelor cu cedare imediată 
conținând substanțe cu solubilitate mare, incluse cu un an înainte în definiția claselor BCS 1 și 2 (FDA, 
2000). Raportul sugera absența efectului de con, modificarea controlată a parametrilor fizico-chimici și 
tensiunile de forfecare ca avantaje considerabile. Erau confirmate rezultate anterioare, inclusiv în 
privința corelării cu studiile efectuate în cadrul vaselor necompendiale de tip Peak (Borst I et al, 1997). 

Dezavantajul major este legat de depunerea periferică a particulelor rezultate prin dezagregare sau 
eroziune, pentru care a fost proiectată o componentă specială de dimensiuni (sistem inferior de montare 
a sitei cu diametru mai mare; Rohrs BR et al, 1997). 

Intercomparabilitatea datelor experimentale generate prin aplicarea primelor trei aparate 
compendiale a prezentat un interes deosebit. 

Biorelevanța superioară a echipamentului cu cilindri cu mișcări alternative este însoțită de o 
disponibilitate limitată la nivelul laboratoarelor de cercetare dezvoltare. 

Transpunerea la nivelul procedurilor uzuale de control de calitate este dificil de realizat, impunând 
instruirea personalului. Se adaugă costuri considerabile ale echipamentului și prelevarea probelor, 
preferabil automatizată pentru a nu stopa fenomenele de dizolvare. 

Consistența modelului cinetic a fost confirmată de rapoarte individuale între aparatele cu paletă 
(Cacace J et al, 2004) sau coșuleț (da Silva M et al, 2015) și cel de tip Bio-Diss pentru entități și 
mecanisme de cedare dintr-o gamă largă (Wong D et ak, 1997; Li J et al, 2002; Nagata S et al, 2013). 

Unii autori au semnalat o robustețe remarcabilă (Perivilli S et al, 2015), modificări de 5% ale 
frecvenței de scufundare fiind lipsite de un impact major asupra profilelor hidrodinamice. 

De remarcat că, spre deosebire de celule în flux continuu, aparatul 3 a fost subiectul unui studiu 
colaborativ de stabilire a unui produs pentru verificarea performanței sistemului (Taklar NB et al, 1997). 
S-au considerat inițial două produse farmaceutice, comprimatele cu cedare prelungită de clorfeniramin 
reprezentative pentru sistemele matriciale tip monolit, respectiv capsulele conținând pelete cu teofilină, 
pentru formulările multiparticulate. Rezultatele studiului au condus în final la selecția comprimatelor 
matriciale (pe fondul reproductibilității parametrilor de calitate solicitați de un standard de calibrare). 
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Următoarea etapă a protocolului experimental a urmărit dezvoltarea de metodologii non-
compendiale alternative, prin transpuneri ale parametrilor de operare utilizați anterior (în special, prin 
adoptarea aceluiași mediu și limitarea volumului la 250 mL). 
6.2. Materiale și metode 
În proiectarea protocolului experimental s-a utilizat platforma Erweka Release Rate Tester BioDis 
RRT10, Erweka GmbH (Germania), cu adaptări specifice comportamentului formelor farmaceutice 
multiparticulate. 

Teste preliminare care nu sunt detaliate în prezenta lucrare, dar și comportamentul observat în 
cadrul metodologiilor compendiale aplicate anterior, au sugerat că dimensiunea paeletelor rezultate prin 
dezagregarea rapidă a comprimatelor conținând metoprolol succinat reprezintă un factor critic. Selecția 
sitelor care delimitează cilindrul mobil s-a efectuat prin considerarea dimensiunii ochiurilor astfel încât 
ele să permită reținerea prin excluziune sterică a peletelor, variabile între produsele analizate. 

Pe de altă parte, alegerea unor materiale de tip metalic sau polipropilenic a garantat absența 
fenomenelor de adsorbție sau degradare. Astfel, s-a optat pentru site inferioare metalice de 420 µm. 

Planul de evaluare a inclus parametrii operaționali uzuali, respectiv o amplitudine a mișcărilor 
alternative de 10 cm cu o frecvență de 20 dpm. 

Volumul de mediu, identic din punct de vedere al compoziției cu cel utilizat anterior pentru 
fiecare tip de produs, a fost de 250 mL. S-a considerat atât cantitatea maximă care permite funcționarea 
standardizată și reproductibilă (fără expulzare de mediu), dar și corespondența cu volumul utilizat în 
definirea solubilității, conform sistemului de clasificare biofarmaceutică. 

Deși natura mișcărilor specifice aparatului 3 induce turbulențe, inclusiv hidrodinamică distinctă în 
funcție de regiune, procedura de degazare prin filtrare sub vid a fost menținută. Cele 7 vase au fost 
umplute și etanșeizate, încălzirea fiind lentă fără agitare. Pentru eliminarea erorilor determinate de 
variațiile de volum de înlocuire, mediul blank a fost poziționat într-un recipient suplimentar termostatat. 

În momentul prelevării, mișcările alternative au fost oprite, iar cilindrul mobil a fost suspendat în 
afara vasului. Colectarea probelor de 5 mL s-a realizat rapid, în mai puțin de 90 de secunde, prin tije de 
inox cu capăt de tip luer și seringi de material plastic. După prelevare, mediul a fost înlocuit cu ajutorul 
unei pipete automate cu volum fix. 

S-a utilizat un singur stadiu de testare in vitro, corespunzător unui singur rând de vase. Din punct 
de vedere teoretic, condițiile sink nu au putut fi asigurate, însă datele anterioare au sugerat cedări lente. 

Considerând îndepărtarea a 2% din cantitatea cedată la fiecare moment de prelevare, precum și 
înlocuirea a 2% din volumul total, s-a presupus că viteza de dizolvare nu va fi alterată semnificativ. 

Un alt aspect important a fost observarea comportamentului unităților individuale de dozare, 
respectiv adeziunea matrițelor hidrofile hidratate, odată cu inducerea barierei de gel specifice, dar și 
eroziunea lentă a peletelor, în special în cazul în care mecanismul de eliberare era mediat de membrane 
semipermeabile (film de acoperire). 

Din punct de vedere analitic, utlizarea aceluiași mediu a permis aplicarea acelorași metode de 
cuantificare, dezvoltate și implementate anterior. Suplimentar, a fost necesară diluția, ca primă opțiune 
fiind calculul bazat pe raportul de volum specific metodelor compendiale versus 250 mL. 
6.3. Rezultate 

6.3.1. Profilele de dizolvare in vitro pentru formele farmaceutice testate 
6.3.1.1. Metoprolol succinat 

Produse: Vase 1-3: SL (comprimate filmate, 49.5 mg metoprolol succinat), 
Vase 4-6: SH (comprimate filmate, 95.0 mg metoprolol succinat), 

Condiții de testare: aparat USP3, 20 dpm, 250 mL tampon fosfat pH=6.8. 
Figura 6.1. Profilele individuale de dizolvare 

 

Figura 6.2. Profilele medii de dizolvare (n=3) 
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6.3.1.2. Pentoxifilină 

Produse: 
Vase 1-3: R1 (comprimate filmate, 400 mg pentoxifilină), 
Vase 4-6: T (comprimate filmate, 400 mg pentoxifilină), 

Condiții de testare: aparat USP3, 20 dpm, 250 mL apă purificată. 
Figura 6.3. Profilele individuale de dizolvare 

 
 

Figura 6.4. Profilele medii de dizolvare (n=3) 

 
 

6.3.1.3. Teofilină 
Produse: 

Vase 1-3: HL (capsule gelatinoase tari, 300 mg teofilină), 
Vase 4-6: HH (capsule gelatinoase tari, 400 mg teofilină), 

Condiții de testare: aparat USP3, 20 dpm, 250 mL tampon fosfat pH=4.5. 
Figura nr. 6.5. Profilele individuale de 

dizolvare 

 
 

Figura 6.6. Profilele medii de dizolvare (n=3) 

 
 

6.3.1.4. Tramadol clorhidrat 
Produse: 

LL (comprimate filmate, 150 mg tramadol clorhidrat), 
LH (comprimate filmate, 200 mg tramadol clorhidrat), 

Condiții de testare: aparat USP3, 20 dpm, 250 mL acid clorhidric 0.1N. 
Figura 6.6. Profilele individuale de dizolvare

 
 

Figura 6.7. Profilele medii de dizolvare (n=3) 
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6.3.2 Modelarea matematică a profilelor de dizolvare in-vitro 
Aplicarea modelelor matematice s-a realizat conform procedurii descrise în capitolul anterior. 
În general, s-a remarcat o conservare a mecanismului de cedare, cu creșteri specifice ale 

constantelor de viteză în cazul comprimatelor cu pentoxifilină. 
Cinetica de ordin 1 în cazul sistemelor matriciale hidrofile ale tramadolului clorhidrat sau 

peletelor cu teofilină care suferă fenomene de hidratare a căpătat o componentă difuzională dominantă. 
Mici diferențe au fost sesizate la nivelul timpilor de latență. 

Tabel VI.1. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale metoprololului 
succinat din forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 

Parametru / Formulare SL SH ZL Z  L RH 
k0 0.04 0.05 0.04 0.05 0.07 0.07 
F0 -0.31 -0.05 1.67 0.13 5.82 4.09 
T25 681.90 520.56 601.43 500.90 281.29 307.01 
T50 1355.47 1040.07 1245.93 100 .47 647.88 674.13 
T75 2029.05 1559.57 1890.43 1508.05 1014.47 1041.25 
T80 2163.76 1663.47 2019.34 1608.76 1087.79 1114.67 
T90 2433.19 1871.27 2277.14 1810.19 1234.42 1261.52 
R2 0.9972 0.9993 0.9993 0.9989 0.9972 0.9993 

Figura 6.8. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

 
Tabel VI.2. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale pentoxifilinei din 

forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 
Pa ametru / Formulare R R2 T L ZL ZH 

kKP 0.96 0.11 0.38 0.81 1.23 1.30 
n 0.71 0.00 0.90 0.76 0.69 0.70 

Tlag -0.23 104.59 12.91 -0.17 -0.01 0.00 
T25 96.00 2.53 117.62 91.32 76.89 69.62 
T50 254.08 6.02 239.00 227.70 208.78 188.16 
T75 448.78 11.70 367.58 388.46 374.49 336.61 
T80 491.30 13.41 393.94 422.92 410.98 369.26 
T90 579.56 18.25 447.18 493.89 487.00 437.23 
R2 0.9975 0.9980 0.9984 0.9987 0.9995 0.9993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Figura 6.9. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

 
 

Tabel VI.3. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale teofilinei din 
forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 

Parametru / Formulare HL HH KL KH 
k0 0.07 0.07 3.65 3.41 

Tlag -1.91 -8.33 25.57 24.38 
T25 343.54 329.55 72.43 78.13 
T50 688.99 667.43 213.04 239.39 
T75 1034.44 1005.31 447.39 508.15 
T80 1103.53 1072.88 505.51 574.80 
T90 1241.71 1208.04 632.99 721.01 
R2 0.9998 0.9965 0.9983 0.9988 

 
Figura 6.10. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 

matematic optim 

 
Tabel VI.4. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale tramadolului 

clorhidrat din forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 
Parametru / Formulare LL LH KL KH 

kKP 5.29 4.15 1.25 1.29 
n 0.50 0.52 0.72 0.76 

Tlag 19.47 13.39 40.74 36.57 
T25 42.08 44.47 103.59 86.65 
T50 110.38 130.44 204.69 161.54 
T75 224.65 267.62 328.02 249.91 
T80 253.03 301.03 354.85 268.87 
T90 315.34 373.73 410.44 307.92 
R2 0.9996 0.9995 0.9951 0.9956 
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Figura 6.11. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

 
 

 
6.4. Discuții 

Adaptarea metodologiei de testare s-a realizat prin considerarea particularităților constructive și 
hidrodinamice ale aparatului cu clinidri cu mișcări alternative. 

În proiectarea studiului, s-a considerat că variații de solubilitate ale substanțelor medicamentoase 
selectate vor limita analiza comparativă a profilelor medii generate, astfel încât compoziția mediului a 
fost menținută constantă. 

O primă limitare posibilă a fost legată de volumul redus al fluidului compendial (apă purificată, 
acid clorhidric 0.1N sau tampon fosfat). Teoretic, o creștere a volumului ar fi fost posibilă prin 
implementarea mai multor stadii de analiză, în același mediu. 

Riscul potențial ar fi fost cedarea secvențială, cu o succesiune de fenomene tip burst effect. 
Gradientul de concentrație care guvernează fenomenele de eliberare prin membrane semipermeabile sau 
bariere gelice ar fi variat brusc, cu inconsistență a modelului cinetic. Nu în ultimul rând, selecția unui 
singur stadiu reduce variabilitatea experimentală, dar aduce și un plus de biorelevanță. 

Unul din dezavantajele invocate în cazul testelor oficiale specifice metodelor cu paletă sau coșuleț 
este volumul non-fiziologic necesar pentru a asigura standardizarea profilelor de curgere. În plus, 
curgerea este turbulentă, greu de standardizat. 

Profilele medii de cedare indică trei cazuri distincte, prin compararea cu cele obținute prin 
aplicarea metodei cu paletă. 

În cazul metoprololului succinat, generarea rapidă a peletelor prin dezagregarea comprimatelor 
filmate a determinat expunerea la un stres mecanic variabil, în pofida standardizării frecvenței și 
amplitudinii mișcărilor de scufundare. 

Astfel, particulele de excipient insolubil au fost evacuate, cu depunere la periferia vaselor. În 
funcție de densitatea specifică a peletelor, acestea au fost menținute suspendate cu sau fără atingerea 
sitelor care delimitează cilindrul mobil. 

În absența fenomenelor de eroziune, demonstrată și anterior, produsul referință în ambele niveluri 
de doză a demonstrat o robustețe remarcabilă, profilele de dizolvare fiind comparabile. Aspectul general 
este unul liniar, însă în cazul produsului referință valoarea fracție cu eliberare aparent rapidă este mai 
mare. Explicația este dată de dezagregare accelerată, debutând chiar din momentul inițial al imersării și 
completă în mai puțin de un minut. 

Este important de remarcat că pentru formulările generice, fracția cedată la sfârșitul celor 360 de 
minute ale testului a reprezentat 42-57% din cea obținută în cazul metodei cu paletă. Comportamentul in 
vitro a fost net diferit, pe fondul unui timp de sedimentare mai mare. 

Astfel, menținerea suspendată pe toată durata cursei a redus rolul impactului cu sita inferioară, 
încetinind cedarea. În același timp, unele micro-pelete pot suferi micșorări, cu eliberarea prin sitele 
ochiurilor (420 µm, dimensiune foarte apropiată de cea declarată pentru componentele sistemului 
microparticulat, 500 µm; Klein S, 2005). 

Calculul metricilor de comparare prezentat în tabelul următor a dovedit non-similaritatea 
hidrodinamică a celor două metodologii (aparat 2 și 3, primul considerat sistem de referință). 

 
 
 
 



 22 

Tabel VI.5. Calculul metricilor de similaritate pentru profilele medii de cedare in vitro ale 
metoprolului succinat, prin aplicarea celor două tipuri de metodologii (aparatul 2 considerat sistem 

de referință) 
Metrici SL SH ZL ZH RL RH 

f1 67.44 52.64 63.37 61.30 1.80 4.42 
f2 46.04 52.96 42.33 42.45 98.79 94.59 

 
Formarea barierelor gelice a determinat agregarea în zonele periferice a particulelor conținând 

teofilină, pentru peletele produsului K, cu expunerea la viteze de curgere mai lente pe fondul ecranării. 
Timpii de latență calculați au avut valori mai mari de 24 de minute. 

Cedarea nu mai este completă în 480 de minute, atingând un maxim de 73-79% din conținutul 
declarat. Totodată, pentru formularea H, mișcarea particulelor rezultate prin dispersarea învelișului 
gelatinos a fost echivalentă celei sesizată pentru micropeletele cu metoprolol succinat. Considerând și 
similaritatea mecanismului de cedare, mediat de membrane semipermeabile insolubile, rezultă atât o 
cinetică de eliberare liniară, cât și o lipsă a impactului diferențelor hidrodinamice (diferențe mai mici de 
10%). 

 
Figura 6.12. Profilele medii de cedare din sisteme multiparticulate cu eliberare modificată, prin 

aplicarea aparatului 3 (deviația standard nu a fost reprezentată, pentru claritatea graficului) 
a) metoprolol succinat    b) teofilină 

 
 

Forma farmaceutică de tip capsulă gelatinoasă tare solicită o standardizare a poziției inițiale, 
dificil de realizat. Inițial, doza unitară se poziționează superior, astfel încât rolul sitei superioare a fost 
esențial. Mișcările alternative determină erodări variabile ale învelișului. Cu cât acest proces este mai 
lent, cu atât procesul concomitent de hidratare a peletelor cu mecanism de cedare difuzional joacă un rol 
mai important. 

Agregarea internă a unităților individuale de eliberare și creșterea de masă favorizează aderența de 
sita inferioară. O alternativă ar fi aplicarea unor viteze inițiale de scufundare mai mari, care să favorizeze 
dispersarea rapidă și uniformă. 

Matrițele hidrofile au prezentat un comportment echivalent. Pentru seria R2 a produsului cu 
cedare modificată conținând pentoxifilină, forfecarea intensă a barierei gelice având consistență redusă a 
indus cedări complete de la primul punct de prelevare. În cazul celorlalte produse, stresul mecanic 
determină creșteri uniforme a fracției dizolvate, superioare cu 21-28% celor obținute prin adoptarea 
aparatului 2. 

Observația a fost valabilă și în cazul tramadolului clorhidrat. Rohrs et al (1995) și Klein (2005) au 
sugerat corespondențe diferite între numărul de scufundări pe minut și viteza de rotație. Astfel, metoda 
cu paletă la 100 rpm a fost corelată cu 10 dpm, intensitate medie și teoretic, discriminatorie pentru 
metodologiile de cedare in vitro. Sub acest nivel, similar vitezelor paletei sub nivelul de 50 rpm, 
caracterul discriminatoriu scade, chiar și în condițiile unor mecanisme diferite de cedare (difuzional, 
erozional sau combiant; Rohrs et al, 1995). 
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Figura 6.13. Profilele medii de cedare din sisteme matriciale, prin aplicarea aparatului 3 
(deviația standard nu a fost reprezentată, pentru claritatea graficului) 

a) pentoxifilină     b) tramadol clorhidrat 

 
Dacă se ignoră valoarea metricii diferență în cazul produsului ZL, factorul f2 confirmă non-

similaritatea obținută pentru toate perechile de profilele medii ale pentoxifilinei. 
Concluzia poate este explicabilă din perspectiva diferențelor hidrodinamice evidente, respectiv 

prin natura și amplitudinea mișcărilor. Hidratarea a fost uniformă și mai rapidă, bariera gelică formându-
se în strat uniform. Suprafața la nivelul căreia se desfășoară procesul difuzional este teoretic dublă. 

 
Tabel VI.6. Calculul metricilor de similaritate pentru profilele medii de cedare din matrițe hidrofile, 

prin aplicarea celor două tipuri de metodologii (aparatul 2 considerat sistem de referință) 
a) pentoxifilină 

Metrici R1 L T ZL ZH 
f1 44.66 63.05 36.99 8.69 52.91 
f2 43.78 37.48 44.91 37.84 37.17 

b) tramadol clorhidrat 

Metrici HL HH KL KH 
f1 13.52 70.06 18.15 17.77 
f2 54.28 50.51 42.68 46.47 

În plus, stratul semisolid care opune rezistență difuzională este supus unui stres mecanic cu profil 
sinusoidal, diferit față de forfecarea la viteză constantă indusă de paletă. 

Este posibil ca destructurarea să fie mai intensă, mai ales că în zonele în care viteza fluidului este 
minimă (corespunzătoare poziției minime sau maxime de scufundare), are loc un contact suplimentar 
între doza unitară hidratată și sitele care delimitează elementul de agitare. Menționăm că durata de 
staționare a sistemului pentru prelevarea probelor a fost standardizată. 

La sfârșitul testelor, comprimatele nedezagregabile au fost secționate, observându-se gonflarea 
accentuată și lipsa unei delimitări clare a nucleului, mai ales în cazul produsului H pentru ambele 
concentrații. 

Figura 6. 13. Evaluarea comparativă a fracțiilor medii cedate la 360 de min prin aplicarea aparatelor 
compendiale 2 și 3 

 
Analiza fracțiilor cedate la finalul intervalelor de testare a confirmat robustețea mecanismelor de 

eliberare pur difuzionale, fără componentă asociată eroziunii. 
Prezența formatorilor de canale în cazul matrițelor hidrofile amplifică efectul stresului mecanic, 

accelerând hidratarea. 
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Modelarea matematică a profilelor de cedare in vitro a confirmat robustețea formelor farmaceutice 
multiparticulate, respectiv conservarea rolului critic atribuit filmului superficial. Deși stresul mecanic 
este intensificat, comparativ cu metodele bazate pe aparatele compendiale 1 și 2, chiar în condițiile 
selectării unei frecvențe de imersie spre limita superioară a intervalului uzual, cinetica de eliberare de 
ordin 0 s-a menținut în cazul produselor cu metoprolol succinat, dar și în cazul formulării H conținând 
teofilină. 

S-a observat și un caracter discriminatoriu mai accentuat față de fracția inițială cu cedare rapidă, 
posibil corelată cu suprafața specifică a peletelor și cantitatea acestora. Din punct de vedere al 
compoziției calitative, etilceluloza este excipientul comun al stratului de acoperire semipermeabil. 

În celelalte cazuri reprezentate de matrițe hidrofile, modelul optim (Korsmeyer Peppas sau chiar 
Higuchi, prin valori ale exponentului n apropiate de 0.5) a dobândit o componentă difuzională 
majoritară. Gonflarea este mai rapidă și în anumite cazuri reduce fenomenul de eroziune, prin reducerea 
timpului de contact cu sitele inferioară și superioară. 

Figura 6.14. Prezentarea comparativă a datelor de cedare in vitro estimate 
a) metoprolol succinat    b) pentoxifilină 

 
c) teofilină     d) tramadol clorhidrat 

 
 

Din punct de vedere al aplicabilității metodologiilor necompendiale dezvoltate și prezentate 
anterior, este nevoie de o analiză mai detaliată a relațiilor sau corelațiilor cu parametrii farmacocinetici 
in vivo. 

Menționăm că pentru două dintre produsele investigate conținând pentoxifilină, similaritatea 
observată in vitro independent de condițiile hidrodinamice corespunde bioechivalenței evaluată pe loturi 
de voluntari sănătoși. Însă interpretarea profilelor de cedare depinde în bună măsură de înțelegerea 
proceselor care se desfășoară, în funcție de factorii de compoziție și de mecanismul de eliberare țintit. 

Putem afirma că aparatul de tip cilindri cu mișcări alternative are un rol important în etapele de 
cercetare dezvoltare, în special în înțelegerea riscurilor asociate manipulării sau stresului mecanic. 

În prezent, fenomenul de dose dumping este analizat ca parte integrantă a fiecărui test din 
controlul de calitate inter-șarjă. Interacțiunea cu alcoolul reprezintă singura aplicație din domeniul 
siguranței. Putem adăuga acestui tip de abordare testele efectuate în cadrul aparatului 3. Variații ale 
frecvenței de scufundare pot simula mișcări peristaltice de diferite amplitudini, fiziologice sau alterate în 
contextul patologiei sau polimedicației. Se poate adăuga variația de pH, fără relevanță în cazul 
produselor studiate prin solubilitatea apoasă mare dar de interes în cazul cedării țintite la nivelul unui 
anumit segment al tractului gastro-intestinal. 
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6.5. Concluzii 
A fost dezvoltat un set de metodologii alternative necompendiale, bazate pe aparatul cu cilindri 

aflați în mișcare alternativă, prin adaptarea parametrilor experimentali compendiali. 
S-a utilizat o frecvență mare de scufundare în condițiile unui volum limitat și situat în intervalele 

fiziologice. Durata de evaluare a fost de minim 360 de minute, acoperind intervalele critice de tranzit ale 
segmentelor intestinale proximale. 

Pe de-o parte, hidrodinamica diferită a demonstrat robustețea mecanismelor de cedare ale 
sistemelor multiparticulate cu filme superficiale semipermeabile insolubile. Modelul cinetic de ordin 0 a 
descris optim profilele medii de cedare in vitro, iar variațiile fracțiilor de doză cu eliberare imediată au 
fost explicate prin dimensiunea și cantitatea de pelete specifică fiecărei doze. 

Comprimatele de tip matriță hidrofilă au suferit fenomene de hidratare mai intense și uniforme, iar 
procesele de cedare au fost accelerate. S-a constatat că bariera gelică formată a avut o consistență mai 
redusă, pe fondul unei destructurări accentuate, mai ales în zonele în care viteza fluidului este minimă. 

Comparativ cu metodele compendiale, pentru care forfecarea are loc doar periferic și la o viteză 
constantă indusă de paletă sau coșuleț, stresul mecanic generat de aparatul 3 are profil sinusoidal. În 
consecință, modelul matematic care a descris optim performanța in vitro a dobândit o componentă 
difuzională majoritară. 

Relevanța biologică a rezultatelor este dificil de interpretat. Pentru formele farmaceutice cu cedare 
modificată conținând teofilină, diferența dintre natura proceselor de cedare și cantitatea totală cedată 
poate fi asociată cu intervalul diferit de administrare (24 de ore, pentru cinetica de ordin 0, respectiv 12 
ore,  în cazul modelelor de tip difuzional cu sau fără asocierea eroziunii). Similaritatea in vitro pentru 
două produse multisursă, dintre care unul referință, a corespuns datelor disponibile din studiile de 
bioechivalență, fără stabilirea unor corelații directe. Însă se poate estima un rol importnat al acestui tip 
de metodologii în estimarea impactului stresului mecanic sau al alterărilor de peristaltism. 

 
Capitolul 7. 

ADAPTĂRI NECOMPENDIALE ALE TESTELOR DE DIZOLVARE IN VITRO DIN FORME 
FARMACEUTICE CU CEDARE MODIFICATĂ LA CARACTERISTICILE APARATULUI CU 

CELULE ÎN FLUX CONTINUU 
 

7.1. Introducere 
Metoda cu flux de lichid columnar a fost propusă de Dr.F. Langenbucher (1968), urmând un 

proces complex până la adoptarea oficială, la propunerea Federației Internaționale Farmaceutice. 
Avantajul major, des invocat în etapa de standardizare, a fost profilul de curgere mai omogen, 
comparativ cu cel specific metodelor cu paletă sau coșuleț. 

Aparatul poate fi descris ca un compartiment central, de dimensiuni variabile și formă adaptată 
comportamentului formelor farmaceutice, prin interiorul căruia este indus un flux de mediu. Rezervorul 
care alimentează întregul circuit poate coincide cu recipientul de colectare a efluentului, caz în care 
protocolul este descris ca buclă închisă (closed-loop). 

După o secțiune tronconică de admisie, sunt plasate unul sau mai multe segmente cilindrice în 
care pot fi amplasate bile de sticlă, cu diametre variabile în funcție de metodă. În acest caz, fluxul a fost 
descris ca laminar, opus celui turbulent asociat în special celulelor în flux continuu cu diametru mare 
(large tablet cells, 22.6 mm). 

Recent, reprezentanții agenției americane Food and Drug Administration au propus o schimbare 
completă a nomenclaturii (Kakhi M, 2009), indicând o revenire la descrierea inițială de flux columnar 
deschis sau forțat prin spații pseudo-capilare (open column / packed column). 

Avantajele utilizării acestui aparat sunt multiple. Probabil cel mai des invocat este legat de 
volumul de lichid, practic nelimitat (Fotaki N, 2005, 2011). Dacă se asigură o colectare adecvată a 
eluentului, pentru protocolul de tip buclă deschisă, condițiile sink pot fi asigurate prin multiplicarea 
numărului de doză cu 250 mL și cu un factor dependent de definiția considerată (3 - 10). 

Totuși, această abordare este atipică în contextul metodologiilor de dizolvare sau de cedare in 
vitro. Un exemplu sugestiv este chiar singura monografie individuală din farmacopeea americană care 
conține un test specific de dizolvare utilizând aparatul 4 - comprimatele de rufinamid (USP). Volumul 
de mediu este deosebit de mare, impunând limitări nu în privința colectării, ci a preparării și mai ales 
degazării. 
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Revizuirea recentă a capitolului compendial 1092 al USP a adăugat un detaliu esențial, frecvent 
omis din enumerarea avantajelor specifice. Dezvoltarea și validarea unui nou test poate fi realizată chiar 
prin considerarea celulelor în flux ca primă opțiune. 

Dependent de debit, prin asigurarea unui circuit de evacuarea cu volum redus se pot colecta fracții 
relevante pentru primele momente ale procesului de dizolvare. Se pot estima valorile fracțiilor dizolvate 
la 5 - 15 secunde de la debutul testului, iar informația este esențială pentru analiza performanței tuturor 
formelor farmaceutice. 

Nu întâmplător pentru formulările de tip suspensie injectabilă, US-FDA (Rădulescu FS, 2015) 
include în baza sa de date numeroase monografii cu abordări duale, de tip flow-through și paletă. 

Revenind la avantajele fluxului columnar, există un singur raport în literatura de specialitate care 
pune sub semnul întrebării respectarea condițiilor sink (Posti J et al, 1980). Este adevărată afirmația că 
solubilitatea nu pare a fi etapă limitantă a procesului de dizolvare sau cedare, dar numai prin 
considerarea întregului volum de fluid (înmulțirea debitului presetat cu durata testului). Cantitatea 
instantanee, determinată de volumul individual al fiecărui model de celulă compendială este limitată, iar 
debitele reduse până la limita inferioară uzuală de 4 mL/min induce o viteză scăzută de înlocuire a 
fluidului aflat în contact cu unitatea de dozare. 

Paragrafele anterioare au prezentat majoritar dezavantajele aparatului, în antiteză cu utilitatea și 
aplicabilitatea incontestabilă a aparatului. Se cuvine menționat efortul considerabil de adoptare a unui 
produs pentru verificarea performanței (Eaton J et al, 2012), precum și numărul impresionat de studii 
colaborative desfășurate între 1987 și 1997 în țările Europei nordice (Nicklasson M et al, 1987, 1991; 
Wennergren B et al, 1989; Gjellan K et al, 1997). 

Adăugăm un aspect menționat oarecum indirect în cercetările Dr.D’Arcy DM (2010, 2011), 
respectiv stresul mecanic la care este expusă forma farmaceutică, considerând profilul hidrodinamic. 
Influența asupra proceselor de hidratare și difuzionale specifice barierelor gelice asociate comprimatelor 
de tip matriță hidrofilă este considerabilă. Eroziunea periferică este diferită în funcție de poziționare și 
expunere, în raport cu zona efectului de con pentru aparatul de tip paletă. Aceeași regiune poate 
determina variabilitate intra și inter-șarjă a rezultatelor în cazul sistemelor multiparticulate. 

Următorul stadiu de evaluare experimentală a reprezentat transpunera protocoalelor de testare 
implementate anterior la nivelul aparatului compendial 4 (celule în flux continuu). 

S-a optat pentru celulele cu diametru maxim, prin încărcare cu bile de sticlă având diametrul 
minim (1 mm) și aplicarea unui debit redus (4 mL/min). 

Ipoteza de la care s-a plecat a fost că fluxul sinusoidal (120 de pulsuri / minut) recomandat de 
forumurile compendiale este defavorabil curgerii (pseudo)laminare. Pe de altă parte, viteza de curgere în 
domeniul selectat a asigurat un plus de biorelevanță. 

Studiile de perfuzare jejunală realizate de Lennernas H (1997, 2007, 2014) care au stat la baza 
evaluărilor de permeabilitate și ulterior au permis clasificarea biofarmaceutică a substanțelor 
medicamentoase au aplicat debite similare. 
7.2. Materiale și metode 

Utilizarea aparatului cu celule în flux a solicitat selecția atentă a parametrilor de operare. 
În primul rând debitul de curgere și intervalul de testare trebuie să asigure comparabilitatea 

datelor experimentale cu cele generate prin protocoalele anterioare, atât din punct de vedere al 
volumului cumulat, cât și al momentelor de analiză (Popescu IA et al, 2015). 

În al doilea rând, a fost necesar ca întregul studiu să ofere o imagine adecvată și detaliată a 
modelului cinetic de cedare. 

Un debit redus ar fi asigurat o biorelevanță crescută, însă valori de 2 mL/min nu asigură o curgere 
laminară independent de gradul de umplere al celulelor și diametrul bilelor de sticlă. 

Un debit crescut ar fi forțat eroziunea periferică a matrițelor hidrofile hidratate, iar în cazul 
sistemelor multiparticulate ar fi generat mișcări cu o poziționare consecutivă variabilă. În plus, diluția 
avansată a probelor ar fi solicitat validări de metodologii analitice alternative, iar colectarea de cantități 
considerabile de fluid eluent ar fi fost extrem de dificilă, în absența unui colector de fracții. 

Astfel, s-a ales un debit minim recomandat în monografiile compendiale generale (4 mL/min), 
pentru o durată totală a testelor de 240 - 360 de minute. Protocolul a fost de tip open loop, recipientele 
de colectare amplasate la capătul circuitului de evacuare având volum util de 1000 mL. Prelevările s-au 
efectuat concomitent cu filtrarea și fără înlocuire, prin tije de inox cu capăt de tip luer. Mediul colectat a 
fost menținut sub agitare, prin plasarea de bare magnetice (100 rpm, agitator multipoziție tip Velp 
Instruments). 

S-au utilizat celulele cu diametru de 22.6 mm (large tablet cells), cu volum declarat de 19 mL 
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(Fotaki N, 2011). Echipamentul de testare a fost de tip Erweka DFZ 720 (Erweka Ges.m.b.H, 
Germania), dotat cu pompă cu pistoane model HKP 720 și termostat DH 2000i. 

La nivelul capilarului de admisie a fost poziționată o bilă de sticlă de 5 mm, având rolul de a 
garanta fluxul unidirecțional, dar și prevenirea obturării prin sedimentarea particulelor insolubile 
generate de forma farmaceutică. Acest ultim fenomen este foarte probabil, în special pentru debite 
reduse cum este cel selectat în cadrul prezentului studiu. 

Ca sistem de prefiltrare internă a eluatului, în capătul de colectare au fost poziționate filtre din 
fibră de sticlă (2.7 microni x 25 mm diametru, tip GD/F). Fiecare celulă a fost umplută cu 7 g de bile de 
sticlă cu diametru declarat de 1 mm, stratul rezultat acoperind conul de admisie. Uniformitatea 
dispunerii s-a asigurat prin tasare cu pistonul unei seringi de 10 mm. În secțiunea centrală de formă 
cilindrică a fost montat un holder de inox, la nivelul căruia s-a amplasat doza unitară fără imobilizare. S-
a evitat comprimarea capsulelor gelatinoase tari, respectiv manipularea inutilă a comprimatelor filmate. 

A fost selectat un debit sinusoidal de 120 pulsuri / minut, calibrat anterior pentru o precizie de 95-
105%. Înainte de inițierea curgerii, etanșeizarea celulelor a fost evaluată vizual, concomitent cu 
termostatarea la 37±0.5°C. Volumul individual liber, precum și cel al circuitului extern de evacuare a 
fost determinat individual prin cronometrare. 

În momentul prelevării probelor, fluxul a fost oprit, menținându-se încălzirea. Temperatura a fost 
monitorizată permanent printr-o sondă de tip PT-100, poziționată în mijlocul unității centrale DFZ 720. 
Sistemul a fost prevăzut cu valve de suprapresiune, ceea ce a permis decuplarea individuală a unităților 
de testare. În cazul particular al comprimatelor cu cedare modificată conținând pentoxifilină, după un 
interval de 240 de minute, consecutiv prelevării probelor, a fost evacuat un volum de 500 mL din fiecare 
recipient de colectare. Calculul fracțiilor cedate a ținut cont de scăderea de volum generată atât de 
prelevări, cât și de această ultimă operație. 

Modelarea profilelor de cedare in vitro s-a realizat prin aplicarea modelelor matematice uzuale, 
descriind cinetici difuzionale sau mecanisme combinate (bariere gelice și eroziuni graduale). 

7.3. Rezultate 
7.3.1. Profilele de dizolvare in vitro pentru formele farmaceutice testate 

7.3.1.1. Metoprolol succinat 
Produse: Vase 1-3: SL (comprimate filmate, 49.5 mg metoprolol succinat), 

Vase 4-6: SH (comprimate filmate, 95.0 mg metoprolol succinat), 
Condiții de testare: aparat USP4, debit 4 mL/min, mediu tampon fosfat pH=6.8. 

 
Figura 7.1. Profilele individuale de dizolvare 

 

Figura 7.2. Profilele medii de dizolvare (n=3) 

 
7.3.1.2. Pentoxifilină 

Produs: R1 (comprimate filmate, 400 mg pentoxifilină), 
Condiții de testare: aparat USP4, debit 4 mL/min, mediu apă purificată. 

Figura 7.3. Profilele individuale de dizolvare 

 

Figura 7.4. Profilele medii de dizolvare (n=7) 
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7.3.1.3. Teofilină 
Produse: 

Vase 1-3: HL (capsule gelatinoase tari, 300 mg teofilină), 
Vase 4-6: HH (capsule gelatinoase tari, 400 mg teofilină), 

Condiții de testare: aparat USP4, debit 4 mL/min, mediu tampon fosfat pH=4.5. 
Figura 7.5. Profilele individuale de dizolvare 

 

 

Figura 7.6. Profilele medii de dizolvare (n=3) 
 

 
7.3.1.4. Tramadol clorhidrat 

Produse: 
LL (comprimate filmate, 150 mg tramadol clorhidrat), 
LH (comprimate filmate, 200 mg tramadol clorhidrat), 

Condiții de testare: aparat USP4, debit 4 mL/min, mediu acid clorhidric 0.1N. 
Figura 7.7. Profilele individuale de dizolvare 

 

 
 

Figura 7.8. Profilele medii de dizolvare (n=3) 

 
 

7.3.2 Modelarea matematică a profilelor de dizolvare in-vitro 
Modelarea profilelor medii de cedare experimentală a indicat o uniformizare a comportamentului 

in vitro, acesta fiind descris de o cinetică de ordin 0 pentru toate sistemele multiparticulate. 
Cu o singură excepție (seria R2 a produsului referință conținând pentoxifilină), procedura a impus 

includerea unui timp de latență. Valoarea acestuia a fost mai mare decât timpul mort al sistemului de 
testare compendial, ceea ce a confirmat faptul că echilibrul de transfer la interfață s-a stabilit lent. 
Explicația este dată de debitul de curgere, situată la limita recomandărilor oficiale și apropiat de regimul 
fiziologic de curgere a fluidelor intraluminale (Lennernas H, 1997). 

Tabel VII.1. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale metoprololului 
succinat din forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 

Parametru 
Formulare SL SH ZL ZH RL RH 

k0 0.06 0.06 0.06 0.05 0.08 0.08 
Tlag 7.49 12.67 2.19 13.68 5.09 2.14 
T25 460.11 422.85 413.88 470.25 330.11 314.42 
T50 912.74 833.03 825.56 926.83 655.12 626.71 
T75 1365.37 1243.21 1237.25 1383.41 980.14 938.99 
T80 1455.89 1325.25 1319.58 1474.72 1045.14 1001.45 
T90 1636.94 1489.32 1484.26 1657.35 1175.15 1126.36 
R2 0.9964 0.9945 0.9981 0.9931 0.9972 0.9948 
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Figura 7.9. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului matematic optim 

 
Tabel VII.2. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale pentoxifilinei din 

forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 
Parametru 

/ 
Formulare 

R1 R2 T L ZL ZH 

kKP 2.88 0.02 0.36 1.08 2.36 1.68 
n 0.46 0.01 0.84 0.67 0.52 0.59 

Tlag 19.11 100.58 21.76 21.42 19.43 17.26 
T25 126.38 13.70 179.39 130.02 115.75 116.66 
T50 500.03 32.94 382.20 326.48 387.90 341.24 
T75 1175.82 65.59 606.47 579.61 827.15 663.92 
T80 1349.24 76.00 653.28 635.96 934.64 739.12 
T90 1735.50 107.88 748.57 753.86 1169.00 899.61 
R2 0.9958 0.9990 0.9994 0.9980 0.9955 0.9968 

Figura 7.10. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

 
Tabel VII.3. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale teofilinei din 

forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 
Parametru 

/ 
Formulare 

HL HH KL KH 

K0 0.09 0.11 0.33 0.35 
Tlag 6.73 8.97 15.69 14.14 
T25 275.54 235.82 91.22 85.77 
T50 544.34 462.67 166.75 157.39 
T75 813.14 689.53 242.28 229.02 
T80 866.90 734.90 257.38 243.35 
T90 974.42 825.64 287.59 272.00 
R2 0.9981 0.9973 0.9911 0.9935 
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Figura 7.11. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 

matematic optim 

 
Tabel VII.4. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale tramadolului 

clorhidrat din forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 
Parametru / 
Formulare LL LH KL KH 

kH 5.43 5.07 5.87 6.03 
Tlag 24.23 24.45 22.34 23.92 
T25 45.42 48.77 40.51 41.11 
T50 108.97 121.73 95.01 92.68 
T75 214.90 243.33 185.85 178.63 
T80 241.17 273.49 208.37 199.95 
T90 298.79 339.64 257.79 246.71 
R2 0.9996 0.9994 0.9992 0.9990 

Figura 7.12. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

 
 

 
7.4. Discuții 

Metodologiile bazate pe celulele în flux continuu au fost dezvoltate pe baza rezultatelor generate 
în studii preliminare. 

Astfel, s-a constatat că umplerea conului de admisie scade variabilitatea datelor experimentale, 
prin standardizarea direcțiilor de curgere. 

În cazul formelor farmaceutice dezagregabile, masa de particule solide insolubile în mediu apos 
selectat se etalează pe stratul de bile, fiind expuse la viteze de curgere constante, fără manifestarea unui 
efect de con. 

Pentru sistemele de tip matricial, poziționarea longitudinală în interiorul unui holder prezintă 
riscuri specifice. Formarea barierei de gel poate determina fracturare în regiunea de contact, variabilă în 
funcție de dimensiunea inițială a comprimatului și de gradul de gonflare. Eroziunea este mai mare decât 
cea generată prin debitul de curgere, inițiind un efect de tip burst. 

Un alt risc este specific formelor farmaceutice flotabile. Capsulele gelatinoase tari avansează 
odată cu frontul de mediu și pot adera de sita amplasată în capătul de colectare, înaintea filtrului de fibră 
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de sticlă. Având în vedere observațiile efectuate în cazul aparatului 3, în special pentru pentru peletele 
care suferă și fenomene de hidratare, s-a urmărit comportamentul acestor forme farmaceutice flotabile. 
O presiune crescută în interiorul holder-ului poate încetini sau chiar opri desfacerea învelișului. 

Soluția optimă a fost plasarea în fanta longitudinală, fără comprimare, dar menținând o poziție 
constantă. 

Pentru comprimatele filmate, s-a recurs la amplasare transversală, în regiunea în formă de V, 
paralel cu axul de crugere. 

Debitul de 4 mL/min a fost adecvat atât pentru deschiderea rapidă a învelișului de gelatină (fără 
apariția unor fenomene de îmbătrânire), cât și pentru hidratarea lentă a formulărilor de tip matricial. 

Pentru comprimatele conținând micropelete cu metoprolol succinat, dezagregarea a fost completă 
în aproximativ un minut de la contactul cu mediul compendial apos. După evidențierea unităților de 
eliberare, acestea s-au etalat lent prin cădere liberă pe toată suprafața stratului de bile cu diametru de 1 
mm. 

Probele colectate au fost opalescente până la evacuarea completă a secțiunii corespunzătoare 
filmului de acoperire. 

Cedarea liniară sesizată anterior a fost menținută, însă profilele medii au avut un aspect particular. 
A fost observată o latență cu variabilitate redusă la nivelul grupului de produse multisursă, dar și 

dispariția fracției asociată anterior cu cedarea rapidă. Transferul la interfața film semipermeabil - 
particulă s-a desfășurat cu viteze mai mici. Menționăm faptul că valoarea latenței este mai mare decât 
cea a volumului mort determinat în prealabil. 
 

Impactul asupra procesului global nu a fost semnificativ, remarcându-se o performanță in vitro 
similară celei obținute prin aplicarea metodei compendiale. 

Cu excepția formulărilor ZL și ZH, factorul de similaritate a avut valori mai mari de 50%. Pentru 
produsul referință a fost reconfirmată robustețea comportamentului, fracțiile medii cedate având valori 
cu 10-20% mai mici după 240 de minute, în pofida diferențelor hidrodinamice semnificative. 

Factorii de formulare comuni ale celor două alternative generice au determinat gruparea în 
regiunea cu scăderi de 34-58%, impactul vitezei de curgere mică fiind amplificat. 

S-a remarcat menținerea poziției peletelor pe durata studiului. Debitul pulsatil al pompei cu 
pistoane a fost omogenizat în interiorul conului de admisie, astfel încât fenomenele de eroziune au fost 
puțin probabile. 

 
Tabel VII.5. Evaluarea similarității performanțelor in vitro rezultate prin aplicarea metodei cu 

celule în flux, utilizând testul compendial ca referință 
a) metoprolol succinat 

 
Metrici SL SH -ZL ZH RL RH 

f1 59.29 54.68 63.19 66.99 42.09 28.99 
f2 54.52 57.90 47.79 48.28 61.88 71.57 

 
b) teofilină 

Metrici HL HH KL KH 
f1 17.69 17.60 18.77 15.96 
f2 81.28 78.99 53.49 57.74 

 
În cazul teofilinei, capsulele au fost preluate de frontul de tampon fosfat și aduse pe sita 

superioară. Dispersarea învelișului de gelatină a fost mai lentă, dar etalarea peletelor a fost identică cu 
cea sesizată în cazul metoprololului. 

Profilele medii de cedare au devenit liniare, chiar și în cazul produsului H, dar cu amplificarea 
diferențelor de viteză de eliberare între cele două compoziții. 

Formulările cu administrare la intervale de 24 de ore au prezentat timpi de latență mai mici. În 
același timp, nivelul superior de doză a generat fracții dizolvate cu 3-4% mai mari. 

Analiza comparativă a profilelor medii cu cele generate prin aplicarea condițiilor compendiale a 
confirmat doar aparent similaritatea, independent de produs. S-a observat că mecanismul de cedare a 
prezentat diferențe majore, deci una din condițiile esențiale în aplicarea metricilor de similaritate nu este 
îndeplinită. 
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Figura 7.13. Profilele de cedare in vitro din sisteme multiparticulate, prin adoptarea metodologiilor 
bazate pe celule în flux continuu 

a) metoprolol succinat     b) teofilină 

 
Sistemele matriciale au prezentat hidratări lente, transpuse de valori crescute ale timpilor de 

latență. Zhang GH et al (1994) au evaluat impactul poziției comprimatelor asupra profilelor medii de 
cedare, subliniind rolul major al curgerii laminare (columnare) în expunerea la fluxul de mediu. 

Pentru formulările care suferă eroziuni sau de tip matricial cu film semipermeabil, influența 
debitului este diferită în funcție de solubilitatea analitului, respectiv de menținerea gradienului de 
concentrație. 

Selectarea unui debit la limita inferioară recomandată a asigurat o omogenizare adecvată a 
compartimentului intern al celulei, dar și hidratare uniformă a sistemelor matriciale. 

Difuzia prin bariera de gel a fost limitanta procesului de cedare. Poziționarea transversală în 
holder a prevenit fenomene specifice de eroziune, care pot avea două surse. În primul rînd, amplasarea 
în interiorul stratului de bile, utilizată în cazul suspensiilor, poate genera deformări avansate ale stratului 
hidratat extern, cu etalare pe suprafețe dependente de diametrul și cantitatea bilelor de sticlă utilizate. 

În al doilea rând, dispunerea orizontală duce la manifestarea unor forțe suplimentare de forfecare, 
la nivelul suprafeței expuse în flux. Din nou, seria R2 care a fost menținută în studiu s-a dovedit utilă în 
înțelegerea particularităților hidrodinamice ale aparatului 4. 

Hidratarea intensă și consistența redusă au permis ilustrarea stresului exercitat de curgerea 
fluidului. Eroziunea periferică a fost intensă, iar modelul cinetic unul non-Fickian. 

 
Figura 7.14. Profilele medii de cedare in vitro din sisteme matriciale, rezultate prin aplicarea 

aparatului compendial 4 

 
 

Similaritatea cedărilor obținute prin aplicarea procedurilor experimentale implementate în cazul 
formelor farmaceutice solide orale cu cedare modificată de tip matricial este prezentată în tabelul 
următor. 

Mici diferențe au fost semnalate în cazul tramadolului clorhidrat, însă valorile factorului de 
similaritate are valori apropiate de limita inferioară de acceptabilitate (43.96 și 48.63%). Cazul 
reprezintă un argument în favoarea legislației japoneze în domeniu (JP-PFSB, 2012). 

Astfel, analiza comparativă este atipică, prin faptul că include ajustări specifice latenței. În 
particular, diferențele majore sesizate prin aplicarea celor două metodologii necompendiale a condus la 
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obținerea unor timpi de latență, estimați indirect prin proceduri de modelare. Pharmaceutical and Food 
Safety Bureau recomandă calculul unui interval necesar pentru dizolvarea sau cedare a 5% din 
conținutul declarat. În această situație, valorile fracției dizolvate pentru produsele KL și KH depășesc 
limita de 80%, iar similaritatea este obținută pentru un prag al factorului f2 de 42%. 

 
Tabel VII.6. Analiza similarității profilelor medii de cedare in vitro din sisteme matriciale 

a) pentoxifilină (aparat 4 vs. aparat 2) 
Metrici R1 L T ZL ZH 

f1 8.19 23.17 11.49 26.83 5.24 
f2 78.61 57.83 72.79 76.10 83.92 

 
b) tramadol clorhidrat (aparat 4 vs. aparat 1) 

Metrici LL LH KL KH 
f1 14.29 21.11 20.77 22.04 
f2 53.75 48.63 45.64 43.96 

 
De altfel, compararea fracțiilor eliberate la finalul celor 240 de minute a indicat consistența 

performanțelor în interiorul fiecărui grup de produse (Popescu IA et al, 2014b). Această constatare este 
întărită de faptul că, prin calculul metricilor compendiale între referința oficială și formulările generice, 
concluzia privind echivalența cedării in vitro este independentă de metoda aplicată (Popescu IA et al, 
2015). 

Figura 7.15. Prezentarea comparativă a cedării cumulate (240 min) rezultate prin aplicarea 
metodelor cu paletă și cu celule în flux continuu 

a) metoprolol succinat b) pentoxifilină  c) teofilină  d) tramadol clorhidrat 

 
 

Unul din avantajele amintite anterior pentru metodele dezvoltate pe baza aparatului compendial 4 
este versatilitatea, alături de biorelevanța superioară (Fotaki N, 2011). 

 
 

Celulele adaptate particularităților fiecărui tip de formă farmaceutică constituie o platformă utilă 
în studiile de cercetare dezvoltare. Pentru aparatul 3 a fost propusă anterior aplicarea în cazul unor teste 

de analiză a fenomenelor de tip dose dumping, induse sub influența stresului mecanic. 
În cazul metodologiei necompendiale prezentate în acest capitol, simpla transpunere a 

parametrilor menționați în monografia individuală din USP39/NF34 a generat o uniformizare a 
modelului de eliberare care descrie optim comportamentul fiecărui produs (cinetică de ordin o sau 
difuzie fără fenomene de eroziune a matriței). 
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Figura 7.16. Reprezentarea profilelor medii de cedare estimate pentru fiecare produs, conform 
modelului cinetic optim 

a) metoprolol succinat    b) pentoxifilină 

 
 

c) teofilină     d) tramadol clorhidrat 

 
 

Debitul de fluid redus, dar cu distribuție omogenă prin suprafața de 4.01 cm2 a condus la stabilirea 
lentă a echilibrului de transfer, cu menținerea caracterului discriminatoriu al testelor față de variabilele 
de compoziție sau de proces de fabricație. Ca și în cazul cilindrilor cu mișcări alternative, eliberarea din 
unitățile individuale de dozare nu a prezentat o limitare evidentă prin atingerea unei solubilități maxime 
a substanței medicamentoase, sugerând o coordonare între viteza fluidului la nivelul suprafeței de 
contact cu forma farmaceutică și volumul liber al fiecărei celule. Creșterea debitului poate antrena 
intensificări ale eroziunii perferice, în special în cazul matrițelor hidrofile. Același fenomen poate avea 
loc și în cazul celulelor cu diametru redus (12 mm), întrucât prin menținerea debitului și reducerea 
suprafeței secțiunii mediane are loc o creștere a vitezei de 3.5 ori (Brown W, 2005). 
 

7.5. Concluzii 
Adaptarea parametrilor de testare la particularitățile aparatului cu celule în flux a determinat o 

consistență a mecanismelor de cedare în cazul formelor farmaceutice cu eliberare modificată. 
Modelele cinetice au devenit pur difuzionale sau de tip 0, cu apariția unor timpi de latență corelați 

cu stabilirea lentă a echilibrului de transfer la interfețe. 
În cazul sistemelor multiparticulate, latența a inclus și intervalele de dezagregare, precum și 

etalarea peletelor pe stratul de bile de sticlă din conul de admisie. Dispunerea uniformă și fluxul cvasi-
laminar (columnar, conform definiției propusă recent) a asigurat o expunere similară a unităților de 
cedare la mediul compendial, fără manifestarea unor limitări prin reducerea gradienților de concentrație. 

Metodologia a demonstrat caracter discriminatoriu față de variabilele de compoziție calitativă și a 
confirmat performanța in vitro similară pentru doze diferite ale aceluiași produs. 

Pentru matrițele hidrofile, s-a remarcat absența fenomenelor de eroziune, eliberarea decurgând 
după un model Fickian. Suspendarea unităților de dozare la nivelul unui holder a fost critică pentru a 
asigura expunerea suprafețelor la viteze de circulație similare. 

Rezultatele au confirmat echivalența profilelor de cedare in vitro obținute prin aplicarea metodelor 
bazate pe aparatul 4 cu cele generate de testele compendiale. Pentru analiza comparativă a produselor 
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multi-sursă este necesară aplicarea unor proceduri de scalare, cu includerea termenilor de latență. 
Nu în ultimul rând, metodologiile necompendiale prezentate au o utilitate potențială în procesul de 

cercetare dezvoltare. Detalierea schemei de prelevare a probelor în primele 60-120 de minute poate 
genera informații referitoare la comportamentul inițial al formelor farmaceutice. Intervalul specificat are 
o influență considerabilă asupra întregului profil. 

 
 

Capitolul 8. 
DEZVOLTAREA DE METODE DE DIZOLVARE IN VITRO PENTRU FORME 

FARMACEUTICE CU CEDARE MODIFICATĂ BAZATE PE SISTEME NECOMPENDIALE 
ADAPTATE UNUI VOLUM REDUS DE MEDIU 

 
8.1. Introducere 

Utilizarea sistemelor de testare cu volum redus aduce multiple avantaje în planul testării 
performanței formelor farmaceutice în condiții biorelevante. Cel mai des invocat argument este volumul, 
ajustabil în domeniul fiziologic (100-250 mL). În pofida eforturilor inițiale de standardizare a 
metodologiei, nu s-a ajuns la un consens, iar forurile de reglementare în domeniul medicamentului au 
abandonat ceea ce inițial părea o abordare promițătoare. Există puține rapoarte publicate în literatura de 
specialitate, dedicate acestui subiect (Klein S, 2006; Klein S et al, 2008; Scheubel E et al, 2010).  

Ceea ce surprinde este că producătorii de echipamente au dezvoltat dispozitive dedicate, ceea ce 
demonstrează un interes considerabil al industriei farmaceutice. De exemplu, Agilent Instruments (Boda 
K., comunicare personală) furnizează vase cilindrice cu fund rotund având un volum util cuprins între 
100 și 200 mL, cu nivelul minim de operare 30 mL. Sistemul este analog adaptărilor specifice 
ansamblului pentru imersie (Enhancer cell) și permite utilizarea de mini-palete sau mini-coșulețe. 
Reducerea proporțională a dimensiunilor elementului de agitare solicită analiza adecvată a formei 
dozelor unitare supuse testării.  

O abordare originală și, teoretic, favorabilă adoptării compendiale a fost inițiată de către Erweka 
Ges.m.b.H., Germania. Întreg design-ul este scalat (2/3) pe baza descrierii sistemului uzual compendial, 
inclusiv din punct de vedere al înălțimii de poziționare a paletei (Klein S et al, 2008). 

Utilitatea derivă din combinarea mediilor pseudo-fiziologice (sisteme tampon cu pH 1-7.5; 
Qureshi SA, 2006) în corelare cu datele farmacocinetice preclinice.  

Aplicarea procedurilor de deconvoluție și scalarea alometrică permite estimarea expunerii 
maximale și globale în cazul subiecților umani, cu precauțiile specifice (exprimări distincte ale 
sistemelor de transport activ sau specializate în biotransformare, volum de distribuție redus, volum și 
compoziție a fluidelor intraluminale etc.). Totuși, ca un punct personal de vedere, avantajele legate de 
consumul de materiale redus, respectiv utilitatea din perspectiva concentrațiilor crescute prin reducerea 
volumului (Klein S, 2006; Klein S et al, 2008) nu sunt majore.  

Din punct de vedere al costurilor, este ușor de imaginat că adaptarea formulării impune eforturi 
suplimentare de cercetare-dezvoltare, astfel încât extrapolările pe baza similarității compoziției calitative 
și a proporționalității compoziției cantitative să fie fezabile și cu riscuri reduse.  

Un aspect important este legat de evitarea limitărilor hidrodinamice specifice metodelor cu paletă. 
Scheubel E et al (2010) a prezentat un calcul relevant al vitezelor de curgere, bazat pe periodicitatea și 
frecvența forfecărilor induse de mini-paletă. Factorul cinetic (speed factor, sf) cu valoarea de 2.5 a 
confirmat, alături de date experimentale generate pe forme farmaceutice solide orale cu diferite 
mecanisme de cedare,  necesitatea selecției unor viteze de rotație mai mari, în domeniul 100 -125 rpm. 

Articolele de cercetare disponibile nu analizează impactul distanței dintre elementul de agitare și 
nivelul inferior al vasului cu volum redus. Ca ipoteză de lucru, s-a considerat că implementarea unei 
distanțe de 10 mm prezintă multiple avantaje. În primul rând, poate determina omogenitate 
hidrodinamică, în special prin prevenirea apariției efectului de con. Suplimentar, profilul de curgere 
poate exercita un stres mecanic considerabil, de interes pentru simularea eroziunii indusă de mișcările 
persitaltice și pentru traversarea joncțiunilor pilorică și ileocecală. Rezultă un posibil comportament 
intermediar aparatelor de tip clinidri cu mișcări alternative și paletă. 

Menționăm și faptul că aplicarea în cazul formelor farmaceutice flotabile de tipul capsulelor 
gelatinoase tari nu a fost studiată adecvat. Este evident că prima opțiune este reprezentată de 
introducerea în sinker-e, însă acest lucru determină poziționări atipice ale dozelor unitare testate 
(suspendare la înălțimi variaible relativ la fundul vasului, cu ajustare adecvată a înălțimii mini-paletei și 
expunere la viteze de curgere variabile, dependente de diametrul sinker-ului).  
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Ultimul capitol ale părții experimentale este dedicat utilizării a două tipuri de metode 
necompendiale, dezvoltate pe platforme distincte de aparate de dizolvare. Pentru comprimatele filmate 
cu cedare modificată de tip matriță hidrofilă s-a aplicat design-ul dezvoltat de Hanson Research Inc, 
constând din mini-palete teflonate și vase cilindrice de 200 mL. Sistemele multipariculate au fost incluse 
în celule de imersie cu suprafața maximă disponibilă (4 cm2), având imobilizată o sită de polipropilenă. 
Înălțimea compartimentului extern a fost reglată astfel încât să permită deschiderea capsulelor 
gelatinoase moi. 
 

8.2. Materiale și metode 
Pentru dezvoltarea metodologiile necompendiale cu volum redus s-au folosit două platforme 

diferite.  
În cazul comprimatelor de tip matricial, a fost utilizat un aparat de tip Hanson SR8 Plus, Hanson 

Research Inc., cu adaptări specifice vaselor cu fund rotund și volum util de 200 mL. Mini-palete 
teflonate au fost reglate la înălțimea de 10 mm de fundul vasului, utilizându-se o procedură de 
poziționare simultană (coborâre până la atingerea vasului și distanțare ulterioară a platformei superioare 
de agitare). Viteza de rotație a fost fixată la 75 rpm. Mediul degazat prin filtrare sub vid a fost încălzit 
fără agitare după măsurare cu clinidri gradați. 

În cadrul unui aparat de tip Vankel VK7000 au fost amplasate vase cu fund plat și coliere de 
centrare de 20 mm. Pentru imersarea capsulelor gelatinoase tari, s-a optat pentru utilizarea celulelor 
Enhancer cu aplicarea unor modificări. Înălțimea compartimentului interior a fost maximă, iar poziția 
mini-paletelor acoperite cu tetrafluoroetilenă a fost reglată la 10 mm de suprafața celulelor.  

Aceste reglaje au corespuns recomandărilor din noul capitol compendial 1724 (USP39/NF34), 
destinat testării performanței formelor farmaceutice semisolide topice.  

După introducerea unităților de dozare, au fost amplasate site de polipropilenă cu ochiuri de 420 
µm. În timpul asamblării, s-a analizat spațiul disponibil pentru deschiderea învelișului gelatinos. 
Imersarea ansamblului s-a realizat lent cu ajutorul unei pensete, pentru a preveni pierdera de mediu. 

Testele preliminare au fost efectuate la aceeași viteză de rotație de 75 rpm. În urma obținerii unei 
variabilități considerabile a datelor experimentale și prin analiza aspectului formei farmaceutice la 
finalul testului, s-a concluzionat că este necesară intensificarea agitării până la 125 rpm. O posibilă 
cauză este omogenizarea deficitară a compartimentului intern, dar și umectarea redusă. Natura hidrofobă 
a sitei a generat o pernă de aer, astfel încât s-a optat pentru amorasare cu 2 mL de mediu preîncălzit, 
prelevat din fiecare vas (pentru menținerea unui volum constant de 200 mL). 

O etapă importantă a fost ajustarea volumului de apă din baia de termostatare, astfel încât nivelul 
să asigure încălzirea omogenă a mediului compendial.  

Înainte de inițierea agitării, o atenței sporită a fost acordată prezenței bulelor de aer în spațiul din 
jurul celulei de tip Enhancer (frecvent descris ca volum mort). 

Reducerea volumului total de mediu a avut două consecințe directe.  
În primul rând, impactul hidrodinamic al procedurilor de prelevare a fost prospectiv amplificat, 

astfel încât s-au colectat doar 3 mL, menținându-se operația de înlocuire. 
În al doilea rând, factorii de diluție au fost proporținal mai mari. Filtrele de tip canulă rezindente 

din polipropilenă au fost poziționate la 5 mm de peretele vasului, iar etanșeizarea capacelor a fost 
suplimentată prin aplicarea de film din parafină.  

Testele s-au efectuat în triplicat, la 37±0.5°C. Au fost aplicate aceleași modele matematice, 
evaluându-se menținerea modelului de cedare sau modificări cinetice. 

 
8.3. Rezultate 

8.3.1. Profilele de dizolvare in vitro pentru formele farmaceutice cu cedare modificată 
8.3.1.1. Metoprolol succinat 

Produse: Vase 1-3: SL (comprimate filmate, 49.5 mg metoprolol succinat), 
Vase 4-6: SH (comprimate filmate, 95.0 mg metoprolol succinat), 

Condiții de testare: celule Enhancer 4cm2, mini-palete la 125 rpm, 200 mL tampon fosfat pH=6.8. 
 
 
 
 
 



 37 

Figura 8.1. Profilele individuale de 
dizolvare 

 

 
 

Figura 8.2. Profilele medii de dizolvare (n=3) 
 

 
 

 
8.3.1.2. Pentoxifilină 

Produse:  
Vase 1-3: R1 (comprimate filmate, 400 mg pentoxifilină), 
Vase 4-6: T (comprimate filmate, 400 mg pentoxifilină), 

Condiții de testare: vase cu fund rotund, mini-palete la 75 rpm, 200 mL apă purificată. 
Figura 8.3. Profilele individuale de 
dizolvare 

 

Figura 8.4. Profilele medii de dizolvare (n=3) 
 

 
 

8.3.1.3. Teofilină 
Produse:  

Vase 1-3: HL (capsule gelatinoase tari, 300 mg teofilină), 
Vase 4-6: HH (capsule gelatinoase tari, 400 mg teofilină), 

Condiții de testare: celule Enhancer 4cm2, mini-palete la 125 rpm, 200 mL tampon fosfat pH=4.5. 
Figura 8.5. Profilele individuale de 
dizolvare 

 

 

Figura 8.6. Profilele medii de dizolvare (n=3) 
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8.3.1.4. Tramadol clorhidrat 
Produse: 

LL (comprimate filmate, 150 mg tramadol clorhidrat), 
LH (comprimate filmate, 200 mg tramadol clorhidrat), 

Condiții de testare: vase cu fund rotund, mini-palete la 75 rpm, 200 mL acid clorhidric 0.1N. 
Figura 8.7. Profilele individuale de 
dizolvare 

 

Figura 8.8. Profilele medii de dizolvare (n=3) 
 

 
 
 

8.3.2 Modelarea matematică a profilelor de dizolvare in-vitro 
Procedurile de modelare aplicate profilelor de cedare au fost descrise anterior, comportamentul 

cinetic identificat fiind intermediar celui generat prin aplicarea metodelor compendiale, respectiv a 
aparatului 4. Ajustări specifice au vizat termenii de latență și fracțiile cu cedare rapidă. 

Tabel VIII.1. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale metoprololului 
succinat din forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 

Parametru / Formulare SL SH ZL ZH RL RH 
k0 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.06 
F0 0.51 0.01 1.60 -0.16 5.77 3.15 
T25 927.38 813.78 546.29 479.94 277.25 357.03 
T50 1874.14 1627.76 1129.87 956.82 637.74 765.60 
T75 2820.90 2441.74 1713.46 1433.69 998.23 1174.17 
T80 3010.25 2604.53 1830.17 1529.07 1070.33 1255.88 
T90 3388.96 2930.13 2063.60 1719.82 1214.52 1419.31 
R2 0.9982 0.9959 0.9993 0.9972 0.9981 0.9982 

 
Figura 8.9. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 
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Tabel VIII.2. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale pentoxifilinei 
din forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 

Parametru / Formulare R1 R2 T L ZL ZH 
kKP 0.77 5.07 0.24 0.27 0.66 0.75 
n 0.66 0.48 0.89 0.83 0.67 0.67 

Tlag 0.00 15.44 10.92 -0.38 0.00 -0.01 
T25 200.89 43.59 199.12 235.14 226.10 192.85 
T50 577.34 135.48 422.63 541.87 636.26 545.15 
T75 1070.58 295.83 661.73 882.83 1165.41 1001.16 
T80 1181.16 336.36 710.94 954.14 1283.26 1102.86 
T90 1413.24 426.04 810.53 1099.46 1529.92 1315.85 
R2 0.9993 0.9997 0.9985 0.9981 0.9972 0.9990 

Figura 8.10. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

 
Tabel VIII.3. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale teofilinei din 
forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 

RPM 125 75 
Parametru / Formulare HL HH KL KH HL HH 

k0 0.05 0.05 0.15 0.12 0.03 0.03 
Tlag 10.90 5.67 -14.91 -3.88 8.70 7.22 
T25 481.37 480.79 150.96 202.19 822.00 852.00 
T50 951.83 955.91 316.82 408.25 1635.30 1696.78 
T75 1422.30 1431.04 482.69 614.31 2448.61 2541.56 
T80 1516.39 1526.06 515.86 655.52 2611.27 2710.51 
T90 1704.58 1716.11 582.21 737.95 2936.59 3048.42 
R2 0.9990 0.9987 0.9924 0.9979 0.9976 0.9961 

 
Figura 8.11. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 
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Tabel VIII.4. Parametrii modelării matematice a profilelor de dizolvare in vitro ale tramadolului 
clorhidrat din forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată 

Parametru / Formulare LL LH KL KH 
kKP 2.79 2.31 4.09 3.73 
n 0.56 0.57 0.49 0.50 

Tlag 13.18 13.05 22.42 20.99 
T25 64.65 76.42 63.45 66.31 
T50 192.05 224.93 192.55 202.92 
T75 383.86 442.35 413.36 431.16 
T80 429.44 493.42 468.71 487.83 
T90 527.57 602.78 590.73 612.19 
R2 0.9996 0.9990 0.9992 0.9993 

 
Figura 8.12. Compararea grafică a datelor experimentale cu cele estimate, conform modelului 
matematic optim 

 
 

8.4. Discuții 
Spectrul larg al metodologiilor de testare bazate pe volum redus de mediu include aparate 

compendiale sau necompendiale.  
Unul din echipamentele des menționate în literatură este de tip rotating bottle, care nu a fost 

adoptat oficial de către forurile de reglementare (Boda K), deși permitea variații ale cantităților de fluide 
într-un interval larg și biorelevant (4-500 mL). Acesta a generat ulterior aparatul cu cilindri cu mișcări 
alternative, pe fondul unor dificultăți de operare dar și al reproductibilității reduse a rezultatelor. 
Volumul minim care garantează controlul adecvat al vitezelor de curgere în cadrul vaselor compendiale 
cu fund rotund este de 500 mL.  

Revizuirea recentă a ghidului de clasificare biofarmaceutică (US-FDA, 2015) propune reducerea 
cantității de mediu compendial pentru aplicații de tip biowaiver. Argumentul este că cei 900 mL utilizați 
în prezent nu au un corespondent fiziologic, contrastând cu volumul de 250 mL utilizat în definirea 
solubilității. Deși versatilitatea este un avantaj major al celulelor în flux continuu, design-ul de tip 
closed-loop are un volum minim de operare estimat la 20-30 ml (Brown W, 2005). 

Proiectarea testelor necompendiale utilizând aparate neoficiale reprezintă un caz limită, în special 
pentru aplicarea în procesul de înregistrare. Este ultima opțiune, aprobată doar când rezultatele generate 
demonstrează un caracter discriminatoriu adecvat în raport cu variabilele critice de formulare și/sau de 
proces, dar și robustețe acceptabilă pentru transferul metodologic.  

Adaptările de tip mini-vase / mini-palete au prezentat un interes deosebit pentru industria 
farmaceutică, nu doar prin biorelevanța crescută. Dezvoltarea unei forme farmaceutice care include 
cantități reduse de substanță medicamentoasă (high potency drugs) solicită sensibilitate crescută a 
metodelor analitice. Uneori cantități mici din analitul de interes sunt obținute pe fondul caracterului 
hidrofob accentuat. Nu în ultimul rând, scalarea rezultatelor preclinice se face după compararea în 
condiții relevante a profilelor de cedare in vitro ale formulărilor adaptate fiziologiei animalelor de 
laborator. 



 41 

Selecția celor două tipuri de aparate s-a efectuat pe baza experienței anterioare dobândite prin 
utilizarea celulelor de imersie pentru semisolide topice. Platformele au fost dezvoltate de doi producători 
de echipamente de dizolvare, Hanson Research Inc. și Agilent Instruments (ultimul, prin preluarea 
Vankel Technologies, SUA). Variante alternative au fost dezvoltate de Sotax AG și Erweka Ges.m.b.H, 
ultimul apelând la scalarea dimensiunilor vaselor și elementelor de agitare compendiale pentru un volum 
de 250 mL (Klein S, 2003).  

În literatura de specialitate există un număr limitat de studii care au comparat performanța celor 
două abordări (oficială și cu reducere a volumului, proporțională sau nu). Până în prezent, acestea au fost 
limitate la evaluarea formelor cu cedare imediată (Klein S, 2003, Klein S et al, 2008), un prim raport 
privind utilitatea în analiza produselor cu cedare modificată fiind publicat de Scheubel E et al (2010). 
Autorul a menționat două avantaje, suplimentar costurilor reduse de materiale și reactivi (greu de 
susținut): biorelevanța și caracterul discriminator. Importanța evaluărilor pentru entități hidrofobe în 
condiții non-sink a fost remarcată anterior de către Takano R et al (2006). O limitare importantă este 
lipsa procedurilor oficiale de calificare operațională. 

Din punct de vedere operațional, formele farmaceutice flotabile impun adaptări specifice. Sinker-
ele au indus fenomene de ecranare, dependente de agregarea particulelor și de cantitatea acestora.  

Astfel, s-a recurs la celulele de tip Enhancer cu suprafață maximă (4 cm2), prin asigurarea unui 
volum intern maxim. Membrana a fost înlocuită de o sită de polipropilenă, cu ochiuri de 420 µm (40 
mesh, transpunere directă a condițiilor utilizate în cadrul aparatului 3). Dispersarea învelișului de 
gelatină nu a fost restricționată, însă natura hidrofobă a interfeței a limitat contactul cu mediul, la viteza 
de rotație selectată inițial (75 rpm).  

Figura următoare prezintă comparativ transformările suferite la 75 și 125 rpm, cu și fără 
amorsarea prealabilă a compartimentului intern (donor). În primul caz, variabilitatea datelor 
experimentale a fost considerabilă. Învelișul a fost alterat pe o suprafață limitată, un fenomen 
asemănător fiind observat și în cazul comprimatelor conținând metoprolol succinat. 

Reglarea înălțimii elementelor de agitare la (mini-palete) la 10 mm de fundul vasului, respectiv de 
suprafața sitei care delimitează cele două compartimente a indus fenomene diferite. Pentru matrițele 
hidrofile, intensitatea forfecării barierei de gel a fost intensă, hidratarea fiind dublată de o etalare cu 
creșterea suprafeței de transfer.  

În cazul seriei R2 conținând pentoxifilină, agentul macromolecular hidratat a generat un strat 
superficial ecranant, care a limitat fracția dizolvată la 82% din conținutul declarat, după 360 de minute. 
Metodologia a fost sensibilă față de sortul de formator de rețea, prin diferențe de gonflare și de rezistență 
difuzională. Profilul hidrodinamic a determinat o depleție avansată, prin compensarea gradientului de 
concentrație redus (volumul fiind de 4.5 ori mai mic față de cel compendial). 

Parametrul sf (factor de viteză, speed factor) propus de Scheubel E et al (2010) a variat între 1 și 
2.5. Independența procesului de cedare de intensitatea agitării în cazul sistemelor cu control difuzional 
nu a putut fi verificată. Metricile compendiale, în special factorul de similaritate, au confirmat 
echivalența profilelor de cedare comparativ cu testul compendial.  

 
Tabel VIII.5. Calculul metricilor de similaritate pentru profilele de cedare in vitro generate de 
metoda necompendială și testul din monografia specifică USP39/NF34 

a) metoprolol succinat 
 

Metrici SL SH ZL ZH RL RH 
f1 72.33 69.50 60.72 60.68 3.02 13.99 
f2 43.97 46.26 43.39 42.86 96.91 81.29 

 
b) pentoxifilină 

Metrici R1 L T ZL ZH 
f1 14.77 21.03 18.45 52.91 24.90 
f2 67.72 62.10 61.37 54.41 53.11 

 
c) teofilină 

Metrici HL HH KL KH 
f1 32.00 41.06 49.36 53.75 
f2 58.47 49.79 27.19 25.13 
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d) tramadol clorhidrat 
Metrici LL LH KL KH 

f1 14.92 12.70 18.51 20.46 
f2 50.15 56.20 45.02 42.84 

S-a remarcat o dependență accentuată de mecanismul de eliberare, pur difuzional sau de tip 
cinetică de ordin 0. Modelul optim a fost intermediar celui confirmat în cazul metodelor compendiale și 
generate prin aplicarea aparatului cu celule în flux, cu un caracter mai discriminatoriu față de sistemele 
multiparticulate.  

O constatare importantă din perspectiva biorelevanței a fost legată de timpul estimat pentru 
eliberarea a 90% din conținutul declarat, în cazul produselor cu teofilină. Valorile de 28.6 de ore pentru 
formularea H, respectiv de 12.3 ore pentru formularea K sunt apropiate de intervalul recomandat de 
dozare. Relevanța este susținută de permeabilitatea mare a teofilinei prin membranele biologice, 
fenomenele de absorbție fiind limitate doar de cedarea din forma farmaceutică.  

Figura 8.13. Profilele de cedare in vitro estimate pe baza aplicării modelului cinetic optim 

  
 
Importanța acestei observații este dată de indicele terapeutic mic al entității active. Un profil de 

siguranță adecvat impune reproductibilitatea performanței produsului administrat pe cale orală, respectiv 
robustețea în interacțiunea cu factorii fiziologici și patologici. 

Optimizarea parametrilor experimentali impune studii ulterioare, pentru demonstrarea utilității. 
Metodologia pare să combine avantajele hidrodinamice ale aparatelor compendiale, însă trebuie 
identificate limitările specifice. De exemplu, alterarea pH-ului este dificil de realizat, dar cuplarea cu 
compartimente absorptive este fezabilă. Extrapolările pe baza proporționalității compoziției cantitative 
(proportionality waiver) impun asigurarea condițiilor sink, prin modificări ale mediului.  
 

8.5. Concluzii 
A fost implementat un protocol experimental bazat pe adaptări necompendiale ale platformelor 

uzuale de dizolvare.  
Scalarea parametrilor recomandați în monografiile specifice a vizat atât volumul, cât și viteza de 

rotație, corelat cu particularitățile formei farmaceutice testate.  
Pentru sistemele multiparticulate, studiile preliminare au confirmat importanța creșterii intensități 

de agitare, care să favorizeze dezagregarea și dispersarea omogenă a unităților de control al cedării. 
Volumele reduse de mediu și particularitățile hidrodinamice au asigurat o biorelevanță crescută, 

dar și un caracter discriminatoriu adecvat.  
Pentru matrițele hidrofile, fenomenele de eroziune au fost limitate, remarcându-se o deformare a 

barierei de gel și etalare prin expunere la viteze de forfecare uniforme. În acest caz, modelul cinetic care 
a descris optim performanța in vitro a fost pur difuzional. Comportamentul a fost intermediar celui 
manifestat prin aplicarea metodologiei compendiale și celei dezvoltate pe baza celulelor în flux 
continuu. 

S-a remarcat proporționalitatea dintre timpii estimați pentru cedarea a 90% din conținutul declarat 
și intervalul recomandat de dozare, pentru produsele care conțin o entitate cu indice terapeutic mic.  

Metodele care includ un volum redus, cu corespondență fiziologică, pot fi aplicate în testarea 
suplimentară a robusteței formelor farmaceutice cu cedare modificată. În lipsa unor recomandări 
oficiale, variații ale stresului mecanic pot fi generate prin modificări ale poziției mini-paletelor sau ale 
vitezei de rotație. 

Validarea unor factori de viteză discriminatorii trebuie să considere și design-ul vaselor 
necompendiale. Pentru formele farmaceutice flotabile, utilizarea unor dispozitive standardizate, 
analoage celulelor de imersie și cu particularitățile coșulețelor de 40 mesh (420 µm) poate reprezenta o 
alternativă viabilă. 
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CONCLUZII 
 
 

Concluzii privind evaluarea profilelor de dizolvare in vitro din forme farmaceutice cu 
cedare modificată, utilizând metode compendiale 

A fost selectat un grup de forme farmaceutice solide orale cu cedare modificată conținând patru 
substanțe medicamentoase având caracteristici biofarmaceutice și niveluri de doză distincte.  

Ca prim stadiu al evaluărilor de performanță in vitro au fost aplicate teste incluse în monografiile 
specifice compendiale. Selecția și adaptarea parametrilor experimentali s-a efectuat pe baza rapoartelor 
din literatura de specialitate sugerând caracterul biorelevant sau prin considerarea particularităților de 
formulare. 

Profilele medii de cedare in vitro au confirmat mecanismele de cedare și etapele limitante induse 
de factorii de compoziție, precum și particularitățile hidrodinamice ale aparatelor de testare.  

Astfel, în cazul metoprololului succinat cinetica de eliberare a fost de ordin 0, remarcându-se 
conformitatea cu limitele compendiale și similaritatea între cele două niveluri de doză analizate pentru 
fiecare produs. Etapa limitantă a fost transferul prin filmul superficial insolubil al peletelor, iar fracția cu 
eliberare rapidă a fost atribuită solubilizării și difuziei fracției de substanță localizată la suprafață. 

Pentru comprimatele conținând pentoxifilină, profilele medii au confirmat un comportament 
intermediar între limitele inferioare de acceptare care descriu o cinetică de ordin 0 și cele superficiale, 
specifice modelului difuzional Higuchi.  

Manifestarea suplimentară a unor fenomene de eroziune a generat o eliberare non-Fickiană, dar și 
o sensibilitate adecvată față de modificările de microstructură care survin în afara perioadei de 
valabilitate. Procesele specifice transferului prin barierele de gel au fost alterate semnificativ de 
particularitățile constructive al aparatului de tip coșuleț.  

S-a presupus că cele două fenomene simultane, eroziunea și hidratarea specifică formării barierei 
difuzionale au localizare diferită în cazul comprimatelor cu tramadol clorhidrat. Suprafața de expunere 
la mediu este dependentă atât de modificările dimensionale survenite pe durata testului, dar și de 
solubilizarea prin contactul direct dintre particule și fluidul compendial. Niciunul dintre produsele testate 
nu au îndeplinit criteriile compendiale de acceptare. 

În cazul sistemelor multiparticulate conținând teofilină, non-similaritatea compoziției calitative și 
cantitative a fost transpusă în modele de cedare diferite, în care domină transferul prin membrane 
semipermeabile (cinetică de ordin 0) sau rezistența difuzională, dublată de agregarea particulelor 
hidratate și limitarea suprafeței de contact. A fost sugerat un posibil efect de ecranare al dispozitivelor de 
tip sinker, evidențiat anterior pentru forme farmaceutice cu cedare imediată. 

 
Concluzii privind adaptările necompendiale ale testelor de dizolvare in vitro din forme 

farmaceutice cu cedare modificată la caracteristicile aparatului BIODISS 
A fost dezvoltat un set de metodologii alternative necompendiale, bazate pe aparatul cu cilindri 

aflați în mișcare alternativă, prin adaptarea parametrilor experimentali compendiali.  
S-a utilizat o frecvență mare de scufundare în condițiile unui volum limitat și situat în intervalele 

fiziologice. Durata de evaluare a fost de minim 360 de minute, acoperind intervalele critice de tranzit ale 
segmentelor intestinale proximale.  

Pe de-o parte, hidrodinamica diferită a demonstrat robustețea mecanismelor de cedare ale 
sistemelor multiparticulate cu filme superficiale semipermeabile insolubile. Modelul cinetic de ordin 0 a 
descris optim profilele medii de cedare in vitro, iar variațiile fracțiilor de doză cu eliberare imediată au 
fost explicate prin dimensiunea și cantitatea de pelete specifică fiecărei doze. 

Comprimatele de tip matriță hidrofilă au suferit fenomene de hidratare mai intense și uniforme, iar 
procesele de cedare au fost accelerate. S-a constatat că bariera gelică formată a avut o consistență mai 
redusă, pe fondul unei destructurări accentuate, mai ales în zonele în care viteza fluidului este minimă.  

Comparativ cu metodele compendiale, pentru care forfecarea are loc doar periferic și la o viteză 
constantă indusă de paletă sau coșuleț, stresul mecanic generat de aparatul 3 are profil sinusoidal. În 
consecință, modelul matematic care a descris optim performanța in vitro a dobândit o componentă 
difuzională majoritară. 

Relevanța biologică a rezultatelor este dificil de interpretat. Pentru formele farmaceutice cu cedare 
modificată conținând teofilină, diferența dintre natura proceselor de cedare și cantitatea totală cedată 
poate fi asociată cu intervalul diferit de administrare (24 de ore, pentru cinetica de ordin 0, respectiv 12 
ore,  în cazul modelelor de tip difuzional cu sau fără asocierea eroziunii).  
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Similaritatea in vitro pentru două produse multisursă, dintre care unul referință, a corespuns 
datelor disponibile din studiile de bioechivalență, fără stabilirea unor corelații directe. Însă se poate 
estima un rol important al acestui tip de metodologii în estimarea impactului stresului mecanic sau al 
alterărilor de peristaltism. 

 
Concluzii privind adaptările necompendiale ale testelor de dizolvare in vitro din forme 

farmaceutice cu cedare modificată la caracteristicile aparatului cu celule în flux continuu 
Adaptarea parametrilor de testare la particularitățile aparatului cu celule în flux a determinat o 

consistență a mecanismelor de cedare în cazul formelor farmaceutice cu eliberare modificată.  
Modelele cinetice au devenit pur difuzionale sau de tip 0, cu apariția unor timpi de latență corelați 

cu stabilirea lentă a echilibrului de transfer la interfețe. 
În cazul sistemelor multiparticulate, latența a inclus și intervalele de dezagregare, precum și 

etalarea peletelor pe stratul de bile de sticlă din conul de admisie. Dispunerea uniformă și fluxul cvasi-
laminar (columnar, conform definiției propusă recent) a asigurat o expunere similară a unităților de 
cedare la mediul compendial, fără manifestarea unor limitări prin reducerea gradienților de concentrație.  

Metodologia a demonstrat caracter discriminatoriu față de variabilele de compoziție calitativă și a 
confirmat performanța in vitro similară pentru doze diferite ale aceluiași produs. 

Pentru matrițele hidrofile, s-a remarcat absența fenomenelor de eroziune, eliberarea decurgând 
după un model Fickian. Suspendarea unităților de dozare la nivelul unui holder a fost critică pentru a 
asigura expunerea suprafețelor la viteze de circulație similare.  

Rezultatele au confirmat echivalența profilelor de cedare in vitro obținute prin aplicarea metodelor 
bazate pe aparatul 4 cu cele generate de testele compendiale. Pentru analiza comparativă a produselor 
multi-sursă este necesară aplicarea unor proceduri de scalare, cu includerea termenilor de latență. 

Nu în ultimul rând, metodologiile necompendiale prezentate au o utilitate potențială în procesul de 
cercetare dezvoltare. Detalierea schemei de prelevare a probelor în primele 60-120 de minute poate 
genera informații referitoare la comportamentul inițial al formelor farmaceutice. Intervalul specificat are 
o influență considerabilă asupra întregului profil. 
 

Concluzii referitoare la dezvoltarea de metode de dizolvare in vitro pentru forme 
farmaceutice cu cedare modificată bazate pe sisteme necompendiale adaptate unui volum redus de 
mediu 

A fost implementat un protocol experimental bazat pe adaptări necompendiale ale platformelor 
uzuale de dizolvare.  

Scalarea parametrilor recomandați în monografiile specifice a vizat atât volumul, cât și viteza de 
rotație, corelat cu particularitățile formei farmaceutice testate.  

Pentru sistemele multiparticulate, studiile preliminare au confirmat importanța creșterii intensități 
de agitare, care să favorizeze dezagregarea și dispersarea omogenă a unităților de control al cedării. 

Volumele reduse de mediu și particularitățile hidrodinamice au asigurat o biorelevanță crescută, 
dar și un caracter discriminatoriu adecvat.  

Pentru matrițele hidrofile, fenomenele de eroziune au fost limitate, remarcându-se o deformare a 
barierei de gel și etalare prin expunere la viteze de forfecare uniforme. În acest caz, modelul cinetic care 
a descris optim performanța in vitro a fost pur difuzional. Comportamentul a fost intermediar celui 
manifestat prin aplicarea metodologiei compendiale și celei dezvoltate pe baza celulelor în flux 
continuu. 

S-a remarcat proporționalitatea dintre timpii estimați pentru cedarea a 90% din conținutul declarat 
și intervalul recomandat de dozare, pentru produsele care conțin o entitate cu indice terapeutic mic.  

Metodele care includ un volum redus, cu corespondență fiziologică, pot fi aplicate în testarea 
suplimentară a robusteței formelor farmaceutice cu cedare modificată. În lipsa unor recomandări 
oficiale, variații ale stresului mecanic pot fi generate prin modificări ale poziției mini-paletelor sau ale 
vitezei de rotație. 

Validarea unor factori de viteză discriminatorii trebuie să considere și design-ul vaselor 
necompendiale. Pentru formele farmaceutice flotabile, utilizarea unor dispozitive standardizate, 
analoage celulelor de imersie și cu particularitățile coșulețelor de 40 mesh (420 µm) poate reprezenta o 
alternativă viabilă. 
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Concluzii generale 
Metodologiile de testare in vitro adoptate oficial în cadrul monografiilor compendiale prezintă o 

specificitate de produs. Aplicarea în controlul calității inter-șarjă a produselor multisursă, dar și pentru 
predicții asupra performanțelor in vitro necesită înțelegerea proprietăților critice de formulare și de 
proces, dar și analiza etapelor limitante ale proceselor de cedare. Selecția parametrilor relevanți pentru 
forma farmaceutică în cauză condiționează validitatea și aplicabilitatea rezultatelor. 

Aparatele de testare disponibile prezintă particularități hidrodinamice care permit simularea 
adecvată a comportamentului in vivo, dar pentru înțelegerea tuturor riscurilor legate de biodisponibilitate 
/ bioechivalență sau siguranță sunt utile evaluări combinate. Pentru sistemele multiparticulate, 
standardizarea fluxului de mediu și asigurarea unui contact uniform între unitățiilor individuale de 
cedare și fluidul compendial sau fiziologic simulat sunt esențiale. Testele dezvoltate pe baza celulelor în 
flux par a fi optime din acest punct de vedere. În plus, versatilitatea și volumul de mediu practic 
nelimitat facilitează analiza de similaritate sau echivalență in vitro pentru substanțe greu solubile. 

În cazul matricilor hidrofile, structura barierei de gel formată la interfață are un răspuns variabil în 
funcție de natura și intensitatea stresului mecanic. Deși greu de simulat și standardizat, acest factor este 
critic pentru dezvoltarea metodologiilor predictive. În acest sens, pare fezabilă aplicarea aparatului cu 
cilindri cu mișcări alternative, controlul proceselor de eroziune realizându-se prin modificarea vitezei de 
scufundare, cu sau fără elemente suplimentare (de exemplu, bile de sticlă). 

Comportamentul cinetic intermediar observat prin aplicarea metodologiilor cu volum redus 
(mini/paddles - mini-vessels) au sugerat capacitatea de a reflecta influența combinată a componentelor 
difuzionale și erozive. Testele dezvoltate beneficiază fie și parțial de calificările operaționale 
implementate pentru metodele tip paletă sau coșuleț. Experiența limitată pentru formele farmaceutice 
solide orale impune optimizarea parametrilor operaționali, concomitent cu evaluarea biorelevanței și 
dezvoltarea de relații sau corelații in vitro in vivo. 
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