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Introducere 

Ochiul este un organ specializat şi bine izolat datorită unor mecanisme de apărare şi a 

unei structuri anatomice unice care restricţionează pătrunderea microorganismelor şi 

xenobioticelor. Datorită prezenţei barierelor statice, dinamice şi metabolice, cedarea 

medicamentoasă la nivel oftalmic reprezintă o provocare continuă pentru cercetătorii din 

întreaga lume şi necesită abordări interdisciplinare, reunind deopotrivă ştiinţe 

fundamentale şi clinice.  

Picăturile oculare reprezintă metoda tradiţională de tratament a segmentului anterior 

al ochiului, însă biodisponibilitatea substanţelor active este mai mică de 5% datorită 

drenajului lacrimal, reflexului de clipire sau barierei corneene [1]. De aceea, există o cerere 

în continuă creştere pentru a dezvolta sisteme eficiente şi non-invazive de administrare 

oculară, în vederea depăşirii problemelor legate de biodisponibilitate şi menţinerii unei 

concentraţii optime de agenţi terapeutici la locul de acţiune pe o perioadă prelungită.  

Chitina, homopolimer liniar de N-acetil-D-glucozamină şi derivatul său deacetilat, 

chitosanul, sunt biopolimeri ce se remarcă datorită versatilităţii şi aplicaţiilor 

biotehnologice variate. Aceşti compuşi sunt obţinuţi prin procesarea chimică sau 

enzimatică a organismelor marine (crabi, calamari, creveţi) şi, comparativ cu polimerii 

sintetici, prezintă o serie de avantaje precum: biocompatibilitatea, biodegradabilitatea, non-

toxicitatea, bioactivitatea, sustenabilitatea. Chitosanul este subiectul a numeroase studii 

ştiinţifice, iar un indicator al interesului crescut pentru acest polimer este numărul de 

aproximativ 60000 lucrări ştiinţifice publicate între 2000 şi 2017 [2]. Chitosanul 

favorizează eliberarea controlată a numeroase substanţe medicamentoase, iar prezenţa 

grupărilor amino din structură îi conferă posibilitatea de a suferi diferite modificări, 

reticulări, precum şi caracter mucoadeziv.  

Aprobată în 2014, în Europa, ca dispozitiv medical de clasă III pentru ameliorarea 

simptomelor sindromului de ochi uscat, Lacrimera
®
 (CROMA-PHARMA GmbH, 

Leobendorf, Austria) este o formulare sub formă de picături pe bază de chitosan-N-

acetilcisteină ce a deschis o nouă eră în cercetarea oftalmică în vederea proiectării de noi 

sisteme de cedare medicamentoasă cu chitosan, eficiente în tratarea diferitelor afecţiuni 

oculare [3].  
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Gelurile in situ sunt sisteme polimerice de cedare ce pot fi instilate sub formă de 

picături oculare şi suferă tranziţie sol-gel la contactul cu suprafaţa oculară fără a produce 

înceţoşarea vederii [4]. Tranziţia de fază are loc sub acţiunea unuia sau a mai multor 

stimuli: temperatură, pH sau ioni de la nivel ocular. Aceste formulări îmbină deopotrivă 

avantajele soluţiilor precum acurateţea dozării sau uşurinţa administrării cu cele ale 

unguentelor: acţiune prelungită la nivelul situsului de acţiune, modularea cedării, 

protejarea principiilor active [5].  

Teza intitulată „Cercetări privind utilizarea chitosanului în preparate oftalmice cu 

cedare prelungită” se concentrează asupra potenţialului chitosanului în sfera oftamologică 

prin valorificarea principalelor caracteristici biologice şi fizico-chimice ale acestuia în 

vederea proiectării de sisteme de cedare medicamentoasă cu acţiune prelungită. Includerea 

acestui polimer unic în sisteme cu gelifiere in situ pentru a creşte timpul de remanenţă şi 

biodisponibilitatea substanţelor active aplicate topic la nivel ocular constituie ipoteza de 

lucru.  

Partea generală a tezei cuprinde primele 3 capitole şi oferă o privire de ansamblu 

asupra statusului actual în ceea ce priveşte utilizarea chitosanului în domeniul biomedical, 

în mod particular în oftalmologie, precum şi metodele inovative actuale în formularea şi 

dezvoltarea de sisteme oculare având în componenţă acest polimer.  

Capitolul 1 aduce în prim plan câteva aspecte referitoare la anatomia ochiului şi căile 

de administrare oculară. De asemenea, sunt detaliaţi cei mai importanţi factori ce afectează 

biodisponibilitatea agenţilor terapeutici la nivel ocular: drenajul nazolacrimal, factorii 

precorneeni, legarea substanţelor active de proteinele lacrimale şi melanină, absorbţia 

sistemică. 

Capitolul 2 este dedicat chitosanului, ca polimer cu proprietăţi benefice pentru 

utilizarea in oftalmologie datorită unor caracteristici precum: biocompatibilitate, 

biodegradabilitate, caracter mucoadeziv, acţiune antimicrobiană, acţiune cicatrizantă sau 

de promotor al absorbţiei. În acest capitol, sunt evidenţiate câteva sisteme de cedare 

medicamentoasă pe bază de chitosan ce au dovedit eficienţă şi potenţial ridicat pentru 

utilizarea la nivel ocular. Acestea sunt exemplificate prin studii recente, explorând în 

profunzime tehnicile şi mecanismele de îmbunătăţire a biodisponibilităţii substanţelor 

medicamentoase la nivel oftalmic. 
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Capitolul 3 este destinat în totalitate prezentării gelurilor in situ obținute prin 

asocierea chitosanului cu diferiţi polimeri stimul-sensibili, cu accent pe mecanismul de 

formare al gelului şi aplicabilitate în oftalmologie. Pentru fiecare tip de asociere, s-a 

exemplificat prin rezultatele diferitelor studii, analizând totodată motivele asocierii 

chitosanului cu alţi polimeri: acţiune mucoadezivă sinergică cu Carbopol, rezistenţă 

mecanică sporită a gelurilor de poloxamer, menţinerea sistemului în soluţie la pH 

fiziologic şi temperatura camerei prin asocierea cu β-glicerofosfat. Capitolul este îmbogăţit 

cu principalele tehnici de evaluare ale acestor sisteme, împreună cu cerinţele de siguranţă 

şi tolerabilitate oculară.  

Partea de contribuţie personală debutează în Capitolele 4 şi 5, care cuprind ipoteza de 

lucru şi obiectivele generale ale tezei, precum şi metodologia generală a cercetării. Aceasta 

se continuă cu Capitolele 6 şi 7 ce reprezintă partea de studiu experimental.  

Contribuţia personală a tezei este focusată pe proiectarea şi evaluarea unor sisteme cu 

gelifiere in situ pe bază de chitosan ca preparate cu cedare prelungită la nivel ocular. 

Etapele experimentale au la bază identificarea parametrilor critici de calitate (Critical 

Quality Attributes) (CQAs) şi optimizarea acestora în concordanţă cu abordările Quality by 

Design (QbD).  

Bazată pe literatura de specialitate şi cunoştinţele ştiinţifice, metodologia de lucru a 

fost elaborată şi adaptată în cadrul disciplinei de Chimie Fizică şi Coloidală şi a constat 

într-o succesiune de etape: (i) pregătirea substanţelor şi solvenţilor necesari preparării 

sistemelor cu gelifiere in situ; (ii) obţinerea sistemelor coloidale având încorporată 

substanţa activă, clorhidrat de bupivacaină, prin: dizolvarea polimerilor în solvenţii 

corespunzători, prepararea amestecurilor polimerice în rapoarte prestabilite şi adăugarea 

substanţei active, ajustarea pH-ului formulărilor pentru creşterea tolerabilităţii oculare prin 

neutralizare cu o soluţie de NaOH 10%; (iii) evaluarea CQAs pentru asigurarea 

performanţei formulărilor: temperatura de gelifiere/capacitatea de gelifiere, proprietăţile 

superficiale, vâscozitatea, procentul de substanţă activă cedat; (iv) analiza şi interpretarea 

datelor obţinute.  

Un element de noutate adus de teză este reprezentat de determinarea proprietăţilor 

superficiale ale sistemelor coloidale cu gelifiere in situ, prin măsurarea valorilor unghiului 

de contact şi a tensiunii superficiale cu ajutorul tensiometrului-goniometru CAM 101. 
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Obiectivul acestor determinări este de a evalua gradul de etalare al sistemelor 

coloidale cu gelifiere in situ, pe suprafaţa oculară, tehnica folosind „Metoda unghiului de 

contact” („Contact Angle Method”). S-a evaluat, de asemenea, tensiunea superficială, ca 

un indicator al compatibilității dintre polimerii asociaţi, folosind ca tehnică de lucru 

„Metoda picăturii care cade” („Pendant Drop Method”) [6, 7]. 

 Capitolul 6 detaliază formularea şi evaluarea unor sisteme oftalmice cu gelifiere in 

situ pe bază de chitosan şi poloxamer 407, conţinând clorhidrat de bupivacaină, cu 

proprietăţi mecanice îmbunătăţite şi acţiune prelungită. Ȋn acest studiu, s-a optat pentru o 

metodologie experimentală clasică ce a constat în varierea unui factor independent, 

concentraţia de poloxamer 407 (12%, 15%, 18%), menţinând constantă concentraţia de 

chitosan 0,3%. S-a urmărit influenţa adiţiei de poloxamer asupra parametrilor de calitate şi 

identificarea formulării cu cea mai bună eficienţă.  

În urma analizei vizuale, la temperatura camerei, sistemele polimerice din seriile A şi 

B s-au prezentat sub forma unor soluţii incolore şi transparente, în timp ce amestecurile din 

seria C s-au dovedit a fi opalescente. pH-ul determinat cu ajutorul pH-metrului OAKTON, 

la temperatura camerei, a fost în jurul valorii 4,5 pentru toate formulările.  

Sistemele coloidale din seria A, cu 12% poloxamer 407, au avut o temperatură de 

tranziţie sol-gel mai mare de 37°C, în timp ce amestecurile din seria C, cu 18% poloxamer 

407, au avut o temperatură de gelifiere de cel mult 26°C. Astfel, s-a remarcat o scădere a 

temperaturii sol-gel o dată cu creşterea concentraţiei de poloxamer 407. După diluare cu 

lichid lacrimal simulat şi încălzire, s-a observat apariţia gelifierii la temperaturi superioare 

celor înregistrate înainte de diluare.  

În cazul probelor din seria A, concentraţia de 12% poloxamer 407 s-a dovedit a fi 

insuficientă pentru producerea unei gelifieri rapide, astfel că valoarea temperaturii de 

tranziţie a fost de peste 38°C. Formulările cu 15% poloxamer 407 au fost considerate 

optime din punct de vedere al temperaturii de gelifiere, deoarece au prezentat o tranziţie de 

fază în jurul valorii de 35°C, temperatura fiziologică la nivel ocular.  

Analiza vizuală comparativă a amestecurilor polimerice înainte şi după gelifiere este 

redată în Fig. 1. 
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(a)                                                     (b) 

Fig. 1. (a)-Aspectul vizual al sistemelor coloidale analizate înainte de gelifiere; (b)-Aspectul vizual 

al sistemelor coloidale analizate după gelifiere 

Așa cum s-a evidențiat și în Fig. 2., atât înainte de diluare, cât şi după diluare cu 

lichid lacrimal simulat, s-a menţinut relaţia de inversă proporţionalitate între temperatura 

de tranziţie sol-gel şi concentraţia de poloxamer 407 din componenţa preparatelor. 

 

Fig. 2. Temperatura de tranziţie a fazei pentru sistemele polimerice analizate, înainte şi după 

diluare 

Determinarea unghiului de contact pentru sistemele coloidale de chitosan şi 

poloxamer 407 a avut ca obiectiv evaluarea capacităţii de etalare a acestora pe suprafaţa 

oculară. Valorile unghiului de contact CA(°) pentru toate formulările au fost înregistrate 
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atât la temperatura de condiţionare (23°C), cât şi la temperatura fiziologică oculară (35°C) 

şi au fost notate în Tabelul 1. 

Tabel 1. Valori ale unghiului de contact CA(°) pentru amestecurile polimerice chitosan/poloxamer 

407 analizate la 23°C şi la 35°C 

Formulare CA(°) la 23 °C CA(°) la 35 °C 

A 16,97±0,75 18,32±0,38 

B 29,36±0,95 28,01±0,90 

C 32,44±1,83 27,99±1,33 

 

Măsurătorile realizate după încălzirea probelor la 35°C au evidenţiat valori ale 

unghiului de contact inferioare celor corespunzătoare la 23°C, indicând o mai bună 

capacitate de etalare pe suprafaţă. Imagini ale picăturilor de probă din seriile A, B, C la 

temperatura 35 °C sunt redate în Fig. 3. 

 

                          A                                           B                                      C 

Fig. 3. Exemple de imagini ale picăturilor amestecurilor coloidale corespunzătoare celor trei serii 

A, B, C, la 35 °C, preluate cu ajutorul goniometrului CAM 101 

Studiile reologice pentru amestecurile polimerice evaluate la 35°C au indicat un 

comportament pseudoplastic. Creşterea vitezei angulare a influenţat în mod direct 

tensiunea de forfecare ce a acţionat în sensul scăderii vâscozităţii tuturor formulărilor (Fig. 

4). De asemenea, s-a remarcat o dependenţă a vâscozităţii de concentraţia de poloxamer 

407 a fiecărei formulării. Formulările din seria A cu poloxamer 407 în concentraţie 12% au 

prezentat valori ale vâscozităţilor mai mici comparativ cu formulările din seria C cu 18% 

poloxamer 407. 
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Fig. 4. Graficul vâscozităţii în funcţie de viteza de forfecare pentru sistemele coloidale cu gelifiere 

in situ analizate 

S-a remarcat influenţa concentraţiei de poloxamer 407 asupra procentului de 

clorhidrat de bupivacaină cedat. O creştere a concentraţiei de poloxamer 407 cu 6 unităţi, 

de la 12% la 18%, a determinat o scădere a coeficientului de difuziune după gelifiere cu 

74,4%, de la  4.22·10
7 

(cm
2
/s) la 3.14·10

7
 (cm

2
/s). Consecinţa acestui fapt a fost scăderea 

procentului de substanţă activă eliberat. Coeficienţii de corelaţie pentru datele cinetice 

obţinute corespund modelului Higuchi, valoarea coeficienţilor fiind mai mare de 0,99. 

O altă metodă de îmbunătăţire a biodisponibilităţii oculare a clorhidratului de 

bupivacaină este propusă în Capitolul 7 şi constă în proiectarea unor sisteme cu gelifiere in 

situ, având la bază asocierea dintre chitosan şi HPMC E 5 LV, polimer termosensibil şi cu 

rol de creştere a vâscozităţii. Pentru a înţelege impactul factorilor asupra parametrilor de 

calitate ai formulărilor, s-a stabilit un plan experimental bazat pe 3 factori: concentraţia de 

chitosan (0,5%, 1%), concentraţia de HPMC E 5 LV (2%, 5%) şi raportul dintre polimeri 

(1/1, respectiv 2/1) la 2 nivele de variaţie (Tabel 2.). Cele 8 experienţe au fost evaluate, iar 

datele experimentale au fost analizate statistic. Au fost identificaţi drept parametrii de 

răspuns: unghiul de contact (CA(°)) şi lucrul de adeziune (Wa) la 35°C, vâscozitatea şi 

procentul cumulat de substanţă medicamentoasă cedat. 
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Tabelul 2. Matricea experimentală pentru sistemul cu gelifiere in situ pe bază de chitosan şi HPMC E5 LV cu clorhidrat de bupivacaină 

 

 

Sistem 

Chitosan 

X1 

% 

HPMC 

X2 

% 

Chitosan/HPMC 

X3 

(p:p) 

Volum 

V 

(mL) 

Cantitate NaCl 

mNaCl 

(g) 

Cantitate Clorhidrat de 

bupivacaina -mBupivacaină 

(g) 

Volum NaOH 

NaOH 10% 

(ml) 

 

pHfinal 

1 0,50 2 1:1 30 0,27 0,0757 0,49 5,35 

2 1,00 2 1:1 30 0,27 0,0760 0,50 5,42 

3 0,50 5 1:1 30 0,27 0,0757 0,53 5,38 

4 0,50 2 2:1 45 0,40 0,1143 1,05 5,48 

5 1,00 5 1:1 30 0,27 0,0764 0,34 5,42 

6 0,50 5 2:1 45 0,40 0,1153 1,07 5,47 

7 1,00 2 2:1 45 0,40 0,1146 0,87 5,37 

8 1,00 5 2:1 45 0,40 0,1168 0,89 5,47 
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Analiza vizuală a formulărilor cu roşu de Congo a arătat prezenţa gelifierii la 

contactul cu lichidul lacrimal simulat (Fig. 5.) [8]. 

Ȋn cazul probelor cu 1% Chitosan, gelifierea s-a produs rapid, în câteva secunde, 

rezultând un gel cu stabilitate ridicată. Acest fenomen s-a datorat, cel mai probabil, faptului 

că, acestea au avut cea mai mare concentraţie de chitosan dintre toate formulările analizate. 

Chitosanul este un polimer pH-sensibil, după cum s-a prezentat în partea general-teoretică 

a tezei, astfel că o dată cu modificarea pH-ului formulărilor în urma contactului cu lichidul 

lacrimal simulat, au apărut repulsii electrostatice între lanţurile polimerice cu favorizarea 

reticulării [9].  

 

Fig. 5. Evidenţierea gelifierii cu roşu de Congo pentru sistemele coloidale analizate  

Udabilitatea soluţiilor polimerice de chitosan şi HPMC E 5 LV, analizate la 23°C, s-a 

dovedit a fi satisfăcătoare pentru toate cele 8 probe, aspect evidenţiat prin valorile 

unghiului de contact mediu (CA(M) (°)) cuprinse între 37,67°±3,49 şi 52,89°± 4,96. 

Datele caracteristice CA(°) pentru sistemele coloidale cu gelifiere in situ analizate la 

35°C au arătat valori mai mici comparativ cu cele obţinute pentru soluţiile polimerice la 

23°C, pentru majoritatea probelor din cadrul seriei analizate, după cum poate fi observat şi 

în Fig. 6. Prin excepţie, probele 4 (0,5% Chitosan, 2% HPMC E 5 LV), 6 (0,5%
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Chitosan, 5% HPMC E 5 LV) şi 8 (1% Chitosan, 5% HPMC E 5 LV), toate având raportul 

dintre polimeri 2/1, au prezentat valori superioare pentru CA(°) la 35°C. La sistemul 7, 

deși raportul chitosan/HPMC E 5 LV este 2/1, s-a constatat o valoare mai mică a unghiului 

de contact în condiții fiziologice (35°C) față de cele nefiziologice (23°C). Pentru această 

formulare de sistem coloidal cu gelifiere in situ, concentrația biopolomerului Chitosan este 

la nivel maxim (1%). Acest aspect se datorează, cel mai probabil, chitosanului în soluție, 

despre care se cunoaşte din literatura de specialitate faptul că are un caracter hidrofob cu o 

valoare a   de aproximativ 90° [10, 11]. Datele sunt în concordanţă cu menţiunile aduse de 

Rotta et al. (2009), conform cărora o concentraţie ridicată de chitosan accentuează 

caracterul hidrofob al unui preparat, în timp ce creşterea concentraţiei de HPMC 

îmbunătăţeşte hidrofilicitatea [12]. 

 

Fig. 6. Reprezentare grafică  comparativă a valorilor unghiului de contact pentru cele 8 probe 

analizate la cele două temperaturi (23°C, respectiv 35°C) 

Lucrul de adeziune (Wa), calculat din ec. Young-Dupré, stabileşte o corelaţie între 

doi parametrii: unghiul de contact şi tensiunea superficială 𝛾𝐿𝐺 . Lucrul de adeziune 

reprezintă o modalitate de evaluare a caracterului mucoadeziv al unui preparat farmaceutic 

[13, 14]. Sistemele coloidale au avut capacitate mucoadezivă bună datorită celor doi 

polimeri, chitosan şi HPMC E 5 LV, ce au caracter mucoadeziv, oferind avantajul de a 

interacţiona prin intermediul grupărilor hidroxil din structură cu resturile de acid sialic din 

componenţa mucinei [15]. 
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Fig. 7. arată evoluţia vâscozităţii sub influenţa vitezei de forfecare. S-a observat 

faptul că are loc o scădere a vâscozităţii sistemelor coloidale o dată cu creşterea vitezei de 

forfecare pentru toate cele 8 sisteme analizate. 

 

Fig. 7. Variaţia vâscozităţii în funcţie de viteza de forfecare pentru sistemele proiectate 

Ȋn Tabelul 3. se regăsesc procentele cumulate de clorhidrat de bupivacaină cedate 

după 120min, 240min, respectiv 360min, alături de cele 3 variabile de formulare: X1-

concentraţia procentuală de Chitosan, X2-concentraţia procentuală de HPMC E 5 LV şi X3-

raportul polimeric Chitosan/HPMC E 5 LV. Sistemele coloidale cu gelifiere in situ au 

cedat mai mult de 56% din substanţa medicamentoasă după 2h, iar după 6h au cedat între 

61,7% (sistemul 7) şi 83,1% (sistemul 1). 
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Tabel 3. Procentul cumulat de clorhidrat de bupivacaină cedat la intervale predeterminate de timp (120 min, 240 min, 360 min)  

 

  

Sistem 

 

X1  

(%Chitosan) 

X2 

(% HPMC) 

X3 

(Chitosan/HPMC) 

Cantitate 

Bupivacaină 120min 

(%) 

Cantitate 

Bupivacaină 240min 

(%) 

Cantitate 

Bupivacaină 360min 

(%) 

 
1 0,5 2 1 70,89±4,68 80,78±4,97 83,19±5,62 

 
2 1,0 2 1 65,26±3,93 77,38±3,71 79,71±4,56 

 
3 0,5 5 1 74,78±4,86 79,99±4,59 82,29±5,49 

 
4 0,5 2 2 63,23±3,12 71,47±4,39 73,83±4,35 

 
5 1,0 5 1 63,94±2,75 66,89±3,64 69,55±3,77 

 
6 0,5 5 2 58,45±1,87 61,41±2,79 62,18±4,56 

 
7 1,0 2 2 56,55±1.66 60,30±2,58 61,77±2,94 

 
8 1,0 5 2 62,75±3,32 66,32±3,73 68,52±3,23 
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Datele obţinute în urma studiilor de cedare in vitro asupra sistemelor coloidale luate 

în lucru au fost evaluate aplicând modelele matematice Higuchi (Ec. 1) şi Korsmeyer-

Peppas (Ec. 2). pentru evaluarea mecanismului de cedare a substanței active - clorhidrat de 

bupivacaină [16, 17].  

                                                        1/2t
H

M
k t

M

  (1) 

                                                        nt
KP

M
k t

M

  (2) 

unde tM  este cantitatea de substanţă cedată la timpul t , M  reprezintă cantitatea totală 

de substanţă medicamentoasă din sistemul supus analizei, tM

M

 defineşte fracţia de 

substanţă medicamentoasă eliberată la fiecare moment de timp t , Hk  este constanta 

Higuchi, KPk  reprezintă constanta cinetică Korsmeyer-Peppas, iar n  este exponentul de 

cedare.  

Ȋn Tabelul 4. au fost înregistrate valorile pentru coeficientul de determinare R
2
 şi 

exponentul de cedare n, determinate cu ajutorul modelelor matematice amintite mai sus, 

alături de fracţia de Bupivacaină clorhidrat tM

M

cedată la fiecare moment de timp t. 

Tabel 4. Valorile coeficienţilor de determinare „R
2
” şi a exponentului de cedare „n” determinaţi 

prin aplicarea modelelor matematice Korsmeyer-Peppas şi Higuchi  

Sistem Model Korsmeyer-Peppas Model Higuchi 

 

k n R
2
 R

2
 

1 0,265 0,205 0,998 0,129 

2 0,239 0,210 0,990 0,473 

3 0,249 0,219 0,992 0,264 

4 0,202 0,237 0,995 0,340 

5 0,196 0,265 0,991 0,574 

6 0,086 0,426 0,997 0,972 

7 0,118 0,342 0,994 0,924 

8 0,140 0,338 0,997 0,873 
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Fig. 8. indică faptul că sistemele coloidale prezentate au profile cinetice similare. Ȋn 

prima fază se remarcă o cedare rapidă, cunoscută în literatură drept „burst effect”, urmată 

de o cedare prelungită pe durata a 6h. Acest proces desfăşurat în două etape corespunde 

unei instalări inițiale rapide a acţiunii anestezice locale a clorhidratului de bupivacaină, în 

intervenţii chirurgicale la nivel ocular, urmată de o acţiune analgezică graduală, menținută 

un interval de timp mai îndelungat, aspect benefic în managementul durerii post-operatorii 

[18, 19]. 

 

Fig. 8. Profilele de cedare cumulativă pentru sistemele coloidale supuse analizei la 35°C 

Tabelul 5. reuneşte toate răspunsurile sistemelor coloidale de optimizat, sintetizând 

datele obţinute pentru parametrii de optimizat Y1-Y4. Astfel, Y1 reprezintă valorile obţinute 

în urma măsurării unghiului de contact (CA) la 35°C, Y2 este lucrul de adeziune (Wa) 

determinat la 35°C, Y3 defineşte vâscozitatea sistemelor la 35°C, iar Y4 reprezintă 

procentul de clorhidrat de bupivacaină cedat din sistemele coloidale cu Chitosan şi HPMC 

E 5 LV după 6h, alături de cele trei variabile independente: X1=concentraţia de Chitosan, 

X2=concentraţia de HPMC E 5 LV şi X3=raportul polimeric Chitosan/HPMC E 5 LV,   
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Tabel 5. Sinteza rezultatelor obținute la optimizarea formulării sistemelor coloidale cu gelifiere in situ analizate conţinând clorhidrat de bupivacaină în matrice 

polimerică de Chitosan şi HPMC E 5 LV 

 

 

 

 

 
Variabile de formulare 

 

 

Parametri de răspuns (optimizat) 

 

 

 

 

Sistem 

 

X1 

Chitosan 

 

(%) 

 

X2 

HPMC 

 

(%) 

 

X3 

 Chitosan/HPMC 

 

(p/p) 

 

 

Capacitate 

gelif. 

 

Y1 

Unghi contact 

CA (35°C) 

(°) 

 

Y2 

Lucru adeziune 

Wa (35°C) 

(N·m) 

 

Y3 

Vâscozitate 

(35°C) 

(cP) 

 

Y4 

Clorhidrat 

Bupivacaină 

(%) 

1 0,50 2 1 ++ 39,77±3,97 71,01 13,72±0,83 83,19±5,62 

2 1,00 2 1 +++ 46,39±3,46 68,14 47,60±2,74 79,71±4,56 

3 0,50 5 1 ++ 44,19±0,58 67,13 19,52±1,15 82,29±5,49 

4 0,50 2 2 ++ 46,11±1,56 69,44 14,28±0,48 73,83±4,35 

5 1,00 5 1 +++ 49,39±2,02 64,26 70,36±2,99 69,55±3,77 

6 0,50 5 2 ++ 50,41±3,87 64,41 14,44±0,14 62,18±4,56 

7 1,00 2 2 +++ 46,18±3,77 69,98 62,32±3,85 61,77±2,94 

8 1,00 5 2 +++ 51,42±2,98 63,58 119,87±4,02 68,52±3,23 
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Optimizarea sistemelor coloidale cu gelifiere in situ pe bază de chitosan şi HPMC E 

5 LV s-a realizat utilizând analiza suprafeţei de răspuns. Răspunsul sistemului s-a 

reprezentat grafic prin intermediul unor suprafeţe tridimensionale, cu evidenţierea 

interacţiunilor dintre factorii formulării [20]. Reprezentarea 3D a răspunsurilor sistemului 

proiectat în cadrul acestui studiu s-a realizat prin intermediul softului OriginPro 8.5.1. 

Ȋn ceea ce priveşte optimizarea sistemelor coloidale cu gelifiere in situ, din punctul 

de vedere al unghiului de contact (CA(°)), indicator al hidrofilicității, umectării și 

mucoadezivității, considerat parametru/variabilă de răspuns - s-a urmărit ca valoarea 

acestuia la 35°C, temperatura fiziologică oculară, să se încadreze în domeniul de 

hidrofilicitate, după cum este reprezentat în Fig. 9., adică să aibă valori mai mici de 90°. 

Mai mult, valorile acestui parametru de calitate au fost într-un domeniu relativ restrâns: 40-

60°. Acest fapt ilustrează o uniformitate a formulărilor, compoziţia aleasă conducând la 

valori ai acestui indicator, situate în jurul unui optim central.  

 

Fig. 9.. Evidențierea în sistem 3D a evoluției parametrului de răspuns CA(°) funcție de variabilele 

de formulare X1 (concentraţia chitosan) şi X2 (concentraţia de HPMC E 5 LV) 

Parametrul de optimizat lucru de adeziune (Wa) este considerat un atribut de calitate 

important pentru formularea şi performanţele sistemelor coloidale oftalmice. Este 

important de menţionat faptul că o valoare ridicată a lucrului de adeziune indică o 

mucoadezivitate corespunzătoare pe suprafaţa oculară şi o îndepărtare încetinită prin
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fenomenul de washout. Cum era de aşteptat, forma suprafeţelor de răspuns este 

asemănătoare cu cea a parametrului unghi de contact. Este de menţionat faptul că valori 

ridicate ale Wa se obţin la valori minime ale concentraţiei de HPMC E 5 LV (2%) şi de 

Chitosan (0,5%). 

Se constată o prevalenţă a influenţei Chitosanului faţă de celelalte variabile de 

formulare și în variabilitatea vâscozității sistemelor coloidale cu gelifiere in situ analizate. 

 

Fig. 10.  Evidențierea în sistem 3D a evoluției parametrului vâscozitate funcție de variabilele de 

formulare X1 (concentraţia de Chitosan) şi X2 (concentraţia de HPMC E 5 LV) 

Valori înalte ale vâscozităţii s-au obţinut la sistemul 8, respectiv 119,87 cP (sistem 

coloidal cu 1% Chitosan, 5% HPMC E 5 LV și 2/1 raportul Chitosan/HPMC E 5 LV); 

aspect care nu este benefic pentru performanţele sistemului, ţinând cont că se pot produce 

aglomerări ale preparatului la nivelul situsului de acţiune, o etalare necorespunzătoare, 

având drept rezultat fie producerea de iritaţii locale cu accelerarea fenomenului de 

washout, fie o disponibilitate necorespunzătoarea pentru absorbție a substanţei 

medicamentoase, din matricea polimerică.  

În ceea ce privește optimizarea cedării clorhidratului de bupivacaină, sistemul 1 

(0,5% Chitosan, 2% HPMC E 5 LV şi raport 1/1 Chitosan/HPMC E 5 LV) alături de 

sistemul 3 (care diferă doar prin concentraţia polimerului HPMC E 5 LV, situată la nivel 

superior - 5%) sunt formulările care au condus la procente maxime de clorhidrat de 

bupivacaină cedată după 6h (83,19%, respectiv 82,29%). Această observaţie trebuie însă
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coroborată cu răspunsurile acestor sisteme şi din punctul de vedere al proprietăţilor 

superficiale şi a celor reologice (Fig. 11.).  

 

Fig. 11. Evidențierea în sistem 3D a evoluției parametrului procentul de clorhidrat de bupivacaină 

funcție de variabilele de formulare X1 (concentraţia de Chitosan) şi X2 (concentraţia de HPMC E 5 

LV) 

Cumulând rezultatele obţinute la analiza de optimizare din punct de vedere al 

performanţelor superficiale ale sistemelor, respectiv a profilelor lor reologice, sistemul 5 

(1% Chitosan, 5% HPMC E 5 LV, raport polimeric 1/1) şi sistemul 7 (1% Chitosan, 2% 

HPMC E 5 LV, raport Chitosan/HPMC E 5 LV 2/1) pot fi considerate drept formulări 

optime. Procentul mai mare de clorhidrat de bupivacaină cedat după 6h se obţine însă 

pentru sistemul 5 (1% Chitosan, 5% HPMC E 5 LV, raport polimeric 1/1), adică o valoare 

de 69,55% faţă de 61,77% la sistemul 7. 

Ca urmare, o concentraţie de Chitosan de 1%, alături de 5% HPMC E 5 LV Şi un 

raport între polimeri de 1/1 poate reprezenta o soluţie pentru sistemul coloidal cu gelifiere 

in situ proiectat. 
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Concluzii și contribuții personale 

Teza de doctorat intitulată „Cercetări privind utilizarea chitosanului în preparate 

oftalmice cu cedare prelungită” aduce în prim plan problematica biodisponibilităţii reduse 

a substanţelor medicamentoase administrate topic la nivel ocular.  

Ȋn încercarea de a veni în sprijinul eforturilor multiple din sfera ştiinţifică, teza îşi 

propune să evidenţieze potenţialul chitosanului în proiectarea de sisteme oftalmice cu 

cedare prelungită. 

Primele 3 capitole constituie partea general-teoretică ce include aspecte referitoare la 

unicitatea ochiului ca organ al corpului uman prin prisma barierelor sale anatomo-

fiziologice care restricţionează accesul xenobioticelor. Tot în cadrul acestei părţi sunt 

evidenţiate principalele caracteristici ale chitosanului, benefice pentru administrarea 

oftalmică, printre care acţiunea antibacteriană, mucoadezivitatea sau acţiunea cicatrizantă, 

urmate de câteva strategii curente de creştere a biodisponibilităţii oculare a principiilor 

active, având în componenţă acest biopolimer. Ȋn continuare, se prezintă într-o manieră 

State of the Art sisteme de tip geluri in situ, ca abordări inovatoare de cedare 

medicamentoasă, exemplificând prin studii eficacitatea acestora.  

Metoda general acceptată şi cu efecte adverse minime ce are drept obiectiv 

îmbunătăţirea biodisponibilităţii substanţelor active o reprezintă creşterea timpului de 

contact cu suprafaţa oculară. După cum s-a arătat în partea teoretică a tezei, amestecurile 

de polimeri cresc timpul de remanenţă la suprafaţa corneei şi au rolul de a îmbunătăţi sau 

chiar maximiza performanţa unei formulări. Pornind de la această premiză, teza se 

concentrează în partea experimentală asupra unor formulări de tip sisteme coloidale cu 

gelifiere in situ rezultate prin asocierea chitosanului cu alţi polimeri, în vederea creşterii 

biodisponibilităţii oculare a clorhidratului de bupivacaină. Astfel, partea de contribuţii 

personale a tezei de doctorat urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

 Selectarea polimerilor asociaţi chitosanului, a concentraţiilor şi raportului dintre 

aceştia, în vederea obţinerii de formulări care să prezinte tranziţie de fază la 

contactul cu lichidul lacrimal simulat; 

 Identificarea principalelor CQAs cu rol în a ghida dezvoltarea produselor 

formulate;
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 Elaborarea unei strategii de control adaptate pentru sistemele formulate care să 

permită evaluarea calităţii acestora; 

 Selectarea formulărilor optime ce îndeplinesc criteriile de calitate pentru 

administrare oculară. 

Importanţa protocolului experimental şi, în mod particular, rolul unei alegeri 

judicioase a polimerilor asupra stabilităţii şi eficacităţii terapeutice a formulărilor sunt 

discutate pe larg în cadrul tezei. 

Metodologia de lucru a fost elaborată şi adaptată în cadrul disciplinei de Chimie 

Fizică şi Coloidală, Facultatea de Farmacie, având la bază studii din literatură şi experienţa 

colectivului de cercetare. Aceasta presupune o serie de metode ce se desfăşoară etapizat, 

sunt detaliate în cadrul tezei de doctorat, reunind tehnici simple precum determinarea 

temperaturii de gelifiere sau evaluarea proprietăţilor superficiale cu ajutorul 

tensiometrului-goniometru CAM 101, alături de tehnici mai complexe precum studiile 

reologice realizate cu ajutorul vâscozimetrului Multi-Visc sau determinarea procentului 

cumulat de substanţă activă cedat in vitro, utilizând echipamentul de dizolvare Hanson 

Vision
®
 G2 Classic 6

TM
 Dissolution Tester. 

Metodologia de lucru aleasă este aplicată diferitelor sisteme coloidale cu gelifiere in 

situ proiectate în cadrul studiilor experimentale, conducând la selectarea acelor formulări 

ce îndeplinesc condiţiile de calitate, conform abordării QbD. De asemenea, se prezintă 

modul de preparare al sistemelor, justificând selectarea anumitor condiţii de lucru, 

respectiv parametri de proces: timpul de agitare, temperatura de dizolvare, neutralizarea. 

Primul studiu din cadrul cercetării experimentale se adresează unor sisteme coloidale 

cu gelifiere in situ obţinute prin asocierea chitosanului cu poloxamer 407. S-au preparat 3 

serii de amestecuri polimerice conţinând echivalentul a 0,25% clorhidrat de bupivacaină, 

prin asocierea chitosanului în concentraţie 0,3% cu diferite concentraţii de poloxamer 407 

(12%, 15%, 18%). Obţinerea acestora a fost eficientă din punct de vedere economic 

datorită formulelor simple, cu un număr redus de excipienţi, dar s-a avut în vedere în 

permanenţă menţinerea stabilităţii componentelor şi tolerabilităţii oculare.
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Pentru sistemele supuse analizei, s-au identificat drept CQAs: temperatura de 

gelifiere, valorile unghiului de contact (CA)(°) la 23°C şi 35°C, vâscozitatea şi procentul 

cumulat de clorhidrat de bupivacaină cedat in vitro.  

S-a observat faptul că temperatura de gelifiere a fost direct influenţată de 

concentraţia de poloxamer 407 din sistemele analizate. Dintre toate formulările, numai 

sistemele cu 15% poloxamer 407 au prezentat tranziţie de fază la 35°C, fiind capabile de a 

gelifia în urma contactului cu suprafaţa oculară. 

Valorile CA(°) pentru sistemelor coloidale luate în lucru, cuprinse între 16,97°±0,75 

şi 32,44°±1,83 la 23°C, respectiv între 18,32°±0,38 şi 27,99°±1,33 la 35°C, au indicat un 

grad de hidrofilicitate crescut şi o capacitate bună de umectare a suprafeţei. Valorile 

inferioare ale CA(°) obţinute pentru sistemele analizate la temperatura fiziologică oculară 

au sugerat o capacitate mai bună de etalare pe suprafaţa corneană. S-a remarcat, de 

asemenea, o dependenţă a valorilor unghiului de contact de concentraţia de poloxamer 407 

din formulările analizate. 

Comportamentul la curgere de tip pseudoplastic al sistemelor coloidale cu chitosan şi 

poloxamer 407 a fost evidenţiat prin studiile reologice când s-a observat o dependenţă a 

parametrului vâscozitate de concentraţia de poloxamer 407 din preparate.  

Profilele de cedare in vitro ale substanţei medicamentoase din sistemele analizate au 

prezentat similaritate, remarcându-se o traiectorie aproape liniară după faza iniţială. 

Valorile coeficientului de corelaţie R
2 

>0,99 au condus către stabilirea modelului Higuchi 

ca fiind modelul matematic ce caracterizează cinetica de cedare a substanţei 

medicamentoase. Influenţa concentraţiei de poloxamer 407 asupra procentului de 

clorhidrat de bupivacaină cedat a fost pus în evidenţă prin faptul că o creştere cu 6 unităţi 

(de la 12% la 18%) a concentraţiei de poloxamer 407 a determinat o scădere a 

oceficientului de difuziune cu 74,4%, sugerând o reducere a procentului de substanţă activă 

eliberată. 

Prin cumularea rezultatelor obţinute în urma tuturor determinărilor efectuate asupra 

acestor sisteme, se poate concluziona că sistemele coloidale cu 0,3% chitosan şi 15%
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poloxamer 407 îndeplinesc condiţiile de calitate stabilite, putând fi considerate alternative 

viabile de creştere a biodisponibilităţii clorhidratului de bupivacaină la nivel ocular. 

Al doilea studiu descris în cadrul părţii experimentale a tezei extinde potenţialul 

chitosanului în formularea de sisteme coloidale cu gelifiere in situ prin asocierea acestuia 

cu un derivat de celuloză, respectiv HPMC sortul E 5 LV, în vederea creşterii timpului de 

remanenţă ocular al clorhidratului de bupivacaină. Respectând principiile QbD, studiul a 

fost consolidat pe baza unui plan experimental ce a urmărit optimizarea parametrilor 

formulării şi impactul acestora asupra răspunsurilor sistemelor. Parametrii formulării au 

fost consideraţi: X1=concentraţia de chitosan (0,5%, 1%), X2=concentraţia de HPMC E 5 

LV (2%, 5%) şi X3=raportul chitosan/HPMC E 5 LV (1/1, 2/1), iar parametrii de optimizat 

corespunzători CQAs au fost reprezentaţi de: unghiul de contact (CA(°)), lucrul de 

adeziune (Wa), vâscozitatea şi procentul cumulat de clorhidrat de bupivacaină cedat in 

vitro. Proiectarea matricei experimentale a condus la un număr de 8 experienţe 

corespunzătoare celor 8 sisteme supuse analizei. 

Capacitatea de gelifiere a sistemelor coloidale proiectate a fost influenţată 

preponderent de variabila independentă X1, reprezentată de concentraţia de Chitosan, astfel 

că sistemele cu o concentraţie a biopolimerului Chitosan la un nivel superior (1%) au 

prezentat o tranziţie de fază rapidă, în câteva secunde, în urma contactului cu lichidul 

lacrimal simulat. 

Pentru sistemele coloidale analizate, s-au obţinut valori ale parametrului unghi de 

contact (CA(°)) la 35°C mai mici de 90° (între 39,77°±3,97 şi 51,42°±2,98), ceea ce 

sugerează o hidrofilicitate corespunzătoare şi capacităţi bune de adeziune pe suprafaţă. S-a 

remarcat totodată o dependenţă a valorilor CA(°) de concentraţia de Chitosan din sistem, 

astfel că un nivel superior al concentraţiei de Chitosan (1%) a determinat o creştere a 

valorilor CA(°) şi o accentuare a hidrofobicităţii, aspect ce este în concordanţă cu 

menţiunile din literatură. Ȋn completarea acestei afirmaţii, formulările în care variabila 

independentă X3 (raportul Chitosan/HMPC E 5 LV) a fost la un nivel ridicat (2/1) au avut, 

de asemnenea, valori crescute ale CA(°).  

Valorile relativ ridicate ale parametrului de răspuns lucru de adeziune (Wa), cuprinse 

între 63,58 N·m şi 71,01 N·m, au indicat o mucoadezivitate corespunzătoare pe suprafaţă.
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 S-a observat faptul că cele mai ridicate valori ale Wa s-au înregistrat pentru 

concentraţii de polimeri la nivele inferioare (0,5% Chitosan, 2% HPMC E 5 LV). 

Ȋn ceea ce priveşte parametrul vâscozitate, s-au înregistrat valori ridicate ale acestuia 

la sistemele având concentraţia de Chitosan la un nivel superior (1%).  

Studiile de cedare in vitro a clorhidratului de bupivacaină pentru sistemele proiectate 

au indicat profile cinetice similare şi o cedare în două etape a substanţei active: iniţial o 

cedare rapidă sau „burst effect”, urmată de o cedare graduală timp de 6h. Analiza datelor 

obţinute a condus către selectarea modelului Korsmeyer-Peppas ca fiind modelul 

matematic ce a caracterizat cinetica de cedare medicamentoasă, valorile coeficientului de 

determinare R
2
 depășind 0.98. 

Cumulând rezultatele obţinute în urma analizei de optimizare din punct de cedere al 

proprietăţilor superficiale, profilelor reologice şi profilelor cinetice, se poate concluziona 

că sistemul cu 1% Chitosan. 5% HPMC E 5 LV şi raportul Chitosan/HPMC E 5 LV 1/1 a 

dovedit performanţă superioară, putând fi considerat o alternativă promiţătoare de cedare 

prelungită a clorhidratului de bupivacaină la nivel ocular. 

Cercetările experimentale privind proprietăţile superficiale ale sistemelor reprezintă 

un element de noutate al tezei, acestea evaluând performanţa formulărilor prin descrierea 

interacţiunilor cu o suprafaţă hidrofobă, precum suprafaţa corneană. Printr-o metodologie 

adapatată la nivelul disciplinei de Chimie Fizică şi Coloidală, Facultatea de Farmacie, s-au 

realizat măsurători ale unghiului de contact şi tensiunii superficiale 𝛾𝐿𝐺  pentru sistemele 

coloidale proiectate, ca indicatori ai gradului de etalare pe suprafaţa oculară. 

Comportamentul predominant hidrofil al formulărilor, exprimat prin valorile CA(°) mai 

mici de 90°, alături de valorile 𝛾𝐿𝐺  situate în limite fiziologice au determinat o bună 

capacitate de udare a suprafeţei corneene. 

Corelarea celor doi indicatori, unghi de contact şi tensiune superficială, sub forma 

unui singur parametru, lucrul de adeziune (Wa) şi interpretarea semnificaţiei acestuia în 

evaluarea sistemelor oftalmice reprezintă o altă contribuţie personală din cadrul tezei. 

Calculat cu ajutorul ecuaţiei Young-Dupré, lucrul de adeziune a evaluat caracterul 

mucoadeziv al preparatelor, iar alături de unghiul de contact, a reprezentat un parametru 

critic de calitate pentru sistemele analizate. 
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Rolul proprietăţilor superficiale în optimizarea performanţei formulărilor oftalmice a 

fost unul bine definit în cadrul tezei, întrucât un grad de etalare corespunzător pe suprafaţa 

oculară determină pe de o parte reducerea disconfortului survenit în urma clipirii şi lipsa 

destabilizării filmului lacrimal, iar pe de altă parte reprezintă o condiţie pentru cedarea 

substanţei medicamentoase şi exercitarea efectului acesteia la nivelul situsului de acţiune. 

Teza de doctorat şi-a atins obiectivele propuse, şi anume: formularea unor sisteme 

coloidale pe bază de chitosan care să prezinte tranziţie de fază în urma contactului cu 

lichidul lacrimal simulat, urmată de evaluarea CQAs printr-o metodologie atent planificată, 

conform principiilor QbD, selectarea unor formulări optime a fost parte din contribuţiile 

personale ale tezei, acestea putând fi considerate repere pentru cercetări viitoare.  

Teza de doctorat are aplicabilitate în sfera chirurgiei oculare şi anume anestezia 

topică, unde există deja un medicament disponibil, dar care necesită un vehicul de cedare 

sigur şi eficient. Sistemele coloidale cu chitosan propuse ca fiind optime pot fi utilizate ca 

excipienţi pentru încorporarea de substanţe medicamentoase din diferite clase 

farmacologice sau pot fi asociate cu alte formulări farmaceutice de tip nanoparticule sau 

lipozomi pentru o acţiune sinergică de prelungire a cedării substanţei medicamentoase. 

Ca orice sistem de cedare la nivel oftalmic, formulările necesită testări suplimentare 

pentru a evalua potenţialul inflamator la nivel ocular precum studii de citotoxicitate şi 

tolerabilitate oculară, studii de evaluarea stabilității și a sterilității, studii preclinice. 

Prin tematica abordată, prin rezultatele obţinute şi prin perspectivele oferite, teza de 

doctorat intitulată „Cercetări privind utilizarea chitosanului în preparate oftalmice cu 

cedare prelungită” aduce o contribuție importantă în domeniul obținerii unor sisteme 

novatoare de cedare oculară a medicamentelor, bine tolerate, non-invazive și înalt eficace. 
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