REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

Sisteme farmaceutice cu
administrare orală pentru
transport și cedare la nivelul
colonului

Doctorand Dana Dudaș (Hales)
Conducător de doctorat Prof. dr. Laurian Vlase

Cluj-Napoca, 2015

2

CUPRINS
INTRODUCERE
STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII
1. Sisteme farmaceutice cu eliberare colonică

15
17
19

1.1. Generalități

19

1.2. Sisteme farmaceutice pentru transport la nivelul colonului

19

1.3. Substanțe medicamentoase cu potențial de transport la nivelul colonului

22

1.4. Limitări și provocări ale sistemelor farmaceutice pentru transport și cedare colonică

25

2. Prezentarea și evaluarea unor forme farmaceutice cu cedare colonică

27

2.1. Clasificarea formelor farmaceutice cu cedare colonică

27

2. 2. Sisteme de tip comprimat în comprimat cu cedare colonică

27

2. 3. Sisteme microparticulate cu cedare colonică

29

2. 4. Evaluarea sistemelor cu cedare colonică

30

3. Motivația alegerii ketoprofenului ca substanță medicamentoasă pentru
formularea sistemelor cu eliberare colonică

35

3.1. Denumirea chimică

35

3.2. Formula brută

35

3.3. Formula structurală

35

3. 4. Proprietăți fizico-chimice

35

3. 5. Proprietăți biofarmaceutice și farmacocinetice

36

3. 6. Proprietăți farmacodinamice

36

3. 7. Motivarea alegerii ketoprofenului ca substanță model

37

4. Motivația alegerii enoxaparinei sodice ca substanță medicamentoasă model
pentru formularea sistemelor cu eliberare colonică

39

4.1. Obținere și descriere

39

4.2. Formula brută

39

4.3. Formula structurală

39

4. 4. Proprietăți fizico-chimice

40

4. 5. Proprietăți biofarmaceutice și farmacocinetice

40

4. 6. Proprietăți farmacodinamice

41

4. 7. Motivarea alegerii ketoprofenului ca substanță model

41

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
1. Ipoteza de lucru/obiective
2. Dezvoltarea unui sistem pentru eliberare colonică controlat de pH și de timp,
de tip comprimat în comprimat, filmat cu polimeri enterosolubili

43
45
47

2.1. Introducere

47

2.2. Ipoteza de lucru

48

2.3. Material şi metodă

49

2.4. Rezultate

54

2.5. Discuţii

58

2.6. Concluzii

62

3. Formularea, prepararea și evaluarea in vitro și in vivo a unor comprimate de
tip comprimat în comprimat pentru eliberarea colonică a ketoprofenului

63

3.1. Introducere

63

3.2. Ipoteza de lucru

63

3.3. Material şi metodă

64

3.4. Rezultate

74

3.5. Discuţii

88

3
3.6. Concluzii

4. Investigarea posibilităţii dezvoltării unor microparticule cu enoxaparină
sodică pentru transport la nivelul colonului folosind ca polimeri Eudragit® RS și
Eudragit® FS

93
95

4.1. Introducere

95

4.2. Ipoteza de lucru

96

4.3. Material şi metodă

96

4.4. Rezultate

100

4.5. Discuţii

104

4.6. Concluzii

108

5. Screening-ul unor factori de formulare și tehnologici în dezvoltarea unor
microparticule polimerice cu enoxaparină sodică pentru transport și cedare la
nivelul colonului

109

5.1. Introducere

109

5.2. Ipoteza de lucru

110

5.3. Material şi metodă

110

5.4. Rezultate

113

5.5. Discuţii

120

5.6. Concluzii

122

6. Optimizarea formulării unor microparticule polimerice cu enoxaparină
sodică pentru transport și cedare la nivelul colonului

125

6.1. Introducere

125

6.2. Ipoteza de lucru

125

6.3. Materiale şi metodă

126

6.4. Rezultate

129

6.5. Discuţii

139

6.6. Concluzii

142

7. Concluzii generale (sinteză)
8. Originalitatea şi contribuţiile inovative ale tezei
REFERINŢE

143
147
149

Cuvinte cheie: sisteme cu cedare colonică, comprimate de tip comprimat în comprimat,
microparticule, ketoprofen, enoxaparină sodică, Eudragit® FS 30D, Eudragit® L 30D-55,
Eudragit® RS PO.

4

PĂRȚILE PRINCIPALE ALE TEZEI DE DOCTORAT
INTRODUCERE
Transportul specific al substanțelor medicamentoase la nivelul tractului gastrointestinal
inferior este avantajos pentru tratamentul local al unor boli ale colonului, mai ales boala
inflamatorie intestinală (boala Crohn și colita ulcerativă), sindromul colonului iritabil sau
cancerul de colon. Pe de altă parte, formulările cu cedare colonică sunt adecvate pentru
transportul substanțelor polare și/sau susceptibile la degradare chimică sau enzimatică în
tractul gastrointestinal superior, în special peptidele și proteinele terapeutice. De asemenea,
există un interes crescut pentru îmbunătățirea biodisponibilității orale cu ajutorul transportului
colonic în cazul substanțelor care sunt intens metabolizate enzimatic, deoarece activitatea
enzimelor de metabolizare este mai redusă în mediul colonic decât în cel al intestinului subțire.
Absorbția sistemică întârziată a substanțelor medicamentoase cu ajutorul transportului colonic
este exploatată și în cronoterapia unor boli precum astmul, hipertensiunea, aritmiile cardiace,
artrita sau inflamația, care sunt afectate de bioritmurile circadiene.
STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
Principalele abordări pentru transportul și cedarea substanțelor medicamentoase la
nivelul colonului se bazează pe explorarea caracteristicilor fiziologice specifice ale mediului
colonic. Astfel, pentru conceperea sistemelor pentru transport și cedare colonică s-au urmărit
modulările structurale ale substanțelor medicamentoase, degradarea enzimatică a polimerilor
polizaharidici introduși în formulare, cedarea controlată de pH, de timp sau de presiune.
Cercetările din domeniul transportului substanțelor medicamentoase administrate pe cale
orală la nivelul colonului cuprind toată gama de forme farmaceutice, de la cele clasice la cele mai
noi: comprimate de tip matriță; comprimate acoperite prin filmare cu unul sau mai multe
straturi de polimeri; comprimate de tip minicomprimate acoperite prin comprimare cu straturi
de retardare pe bază de polimeri hidrofili sau degradați de microflora colonică, filmate sau nu
cu polimeri enterosolubili; minicomprimate, granule sau pelete acoperite prin filmare cu unul
sau mai multe straturi de polimeri; sisteme micro- sau nano-particulate. Cele două sisteme care
au fost studiate în partea experimentală a acestei teze au fost sistemul de tip comprimat în
comprimat și sistemul microparticulat.
Evaluarea specifică a sistemelor cu cedare colonică include atât caracterizarea in vitro, cât
și in vivo a formelor farmaceutice. Testele de dizolvare in vitro presupun simularea condițiilor la
care forma farmaceutică este supusă de-a lungul traversării tractului digestiv. Studiile in vivo
prevăd în general urmărirea principalilor parametri farmacocinetici prin studii farmacocinetice
la animale de experiență sau voluntari sănătoși, evaluarea macroscopică și histopatologică a
probelor de țesut colonic și evaluarea gradului de inflamație a intestinului la animale de
experiență, sau urmărirea traiectoriei formelor farmaceutice în tractul digestiv prin gamma
scintigrafie.
Cele două substanțe încorporate în sistemele dezvoltate în această teză sunt ketoprofenul
și enoxaparina sodică. Ketoprofenul este considerat un candidat bun pentru transport și cedare
la nivelul colonului datorită efectelor adverse gastrice bine cunoscute, precum și pentru
asigurarea cronoterapiei în tratamentul poliartritei reumatoide, boală influențată de ritmurile
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circadiene. Enoxaparina sodică este considerată un candidat bun pentru transport și cedare la
nivelul colonului datorită faptului că în prezent se administrează încă pe cale parenterală și
deoarece recent s-au descoperit efecte benefice în tratamentul bolii inflamatorii intestinale.
Există o serie de cercetări care au studiat strategiile de administrare orală și cedare specifică la
nivelul colonului a ketoprofenului și enoxaparinei.
CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Partea intitulată „Contribuția personală” cuprinde cinci studii experimentale, primele
două referindu-se la dezvoltarea unui sistem cu cedare colonică de tipul minicomprimatelor
acoperite prin comprimare și apoi filmare, iar următoarele trei referindu-se la dezvoltarea unui
sistem microparticulat cu cedare colonică. Partea de contribuţii personale se încheie cu un
capitol care cuprinde concluziile generale ale tezei.
Studiul 1. Dezvoltarea unui sistem pentru eliberare colonică controlat de pH și de
timp, de tip comprimat în comprimat, filmat cu polimeri enterosolubili
Obiectivul primului studiu experimental a fost dezvoltarea unui sistem farmaceutic
pentru transportul și cedarea colonică a ketoprofenului, dependent de pH și de timp. S-a urmărit
cercetarea influenței tipului de polimer formator de matriță (HPMC K4M sau K100M) și a
concentrației acestuia (25-35%) în stratul de retardare, precum și a influenței tipului de film
enterosolubil (Eudragit® FS 30D, Eudragit® L 30D-55) asupra cedării ketoprofenului, pentru a
realiza sisteme cu cedare specific colonică.
Sistemul colonic de tip comprimat în comprimat a fost dezvoltat prin acoperirea unor
minicomprimate cu ketoprofen (nuclee medicamentoase) în două etape: acoperirea prin
comprimare cu un amestec de pulberi pe bază de HPMC și, ulterior, acoperirea prin filmare cu
polimeri enterosolubili (Fig.1.). S-a dorit determinarea combinației cele mai potrivite din punct
de vedere calitativ și cantitativ pentru a obține un profil de cedare în conformitate cu cerințele
unei cedări colonice. Astfel, pentru a evalua profilul de cedare al ketoprofenului, s-au desfășurat
studii de dizolvare in vitro în condiții care să simuleze pH-ul din mediul stomacal, intestinal și
respectiv, colonic.

Fig.1. Reprezentarea schematică a sistemului cu cedare colonică

Rezultatele obținute experimental au indicat faptul că polimerii cu solubilitate dependentă de
pH, situați în stratul filmului exterior, au prevenit eliberarea ketoprofenului în mediul gastric:
Eudragit® L 30D-55 și Eudragit® FS 30D s-au dizolvat în fluidul intestinal simulat, la pH 6.8 și
respectiv, la pH 7.4. Polimerul cu solubilitate dependentă de timp, HPMC, situat în stratul următor
filmului enterosolubil, a permis pătrunderea apei și umflarea ulterioară a acestui strat care a
determinat eliberarea treptată a substanței medicamentoase (Fig.2.).
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Fig.2. Etapele transformării sistemului cu cedare colonică de-a lungul tractului gastro-intestinal

S-a observat că o creștere a vâscozității și concentrației de HPMC, precum și utilizarea
Eudragit® FS 30D au dus la scăderea eliberării substanței medicamentoase. Pentru toate
formulările s-a observat obținerea unor profiluri de dizolvare corespunzătoare unei cedări
colonice: cedarea ketoprofenului a debutat după o perioadă de 8 ore, rezistând atât în mediul
care a simulat stomacul, cât și în mediul care a simulat intestinul subțire și colonul. De
asemenea, s-a considerat că formularea F4+EL55 preparată cu HPMC K4M 25% și filmată cu
Eudragit® L 30D-55 a fost formularea optimă.
Acest studiu dovedește faptul că sistemul de tip comprimat acoperit cu polimeri
enterosolubili constituie un sistem farmaceutic promițător pentru eliberarea substanțelor
medicamentoase la nivelul colonului.
Studiul 2. Formularea, prepararea și evaluarea in vitro și in vivo a unor comprimate
de tip comprimat în comprimat pentru eliberarea colonică a ketoprofenului
Obiectivul acestui studiu a fost urmărirea, printr-un studiu de biodisponibilitate realizat
pe voluntari sănătoși, comportamentului in vivo al uneia dintre formulările de tip comprimat în
comprimat dezvoltată în capitolul anterior. S-a urmărit atât formularea și prepararea unor
nuclee medicamentoase care să conțină o cantitate mai mare de ketoprofen în comparație cu
studiul anterior, astfel încât să poată fi obținută doza uzuală la om, cât și determinarea
biodisponibilităţii după administrarea unei doze unice de ketoprofen din minicomprimate cu
cedare imediată în comparație cu comprimate de tip comprimat în comprimat cu eliberare la
nivelul colonului.
Sistemul colonic de tip comprimat în comprimat a fost preparat similar cu studiul
anterior, iar studiile de dizolvare in vitro s-au desfășurat în condiții care să simuleze pH-ul din
mediul stomacal, intestinal și respectiv, colonic. Studiul de biodisponibilitate s-a desfăşurat în
concordanţă cu principiile Declaraţiei de la Helsinki și a amendamentelor sale, iar protocolul
clinic şi analitic a fost evaluat și aprobat de către Comisia de Etică a Universității de Medicină și
Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Studiul s-a desfășurat după un design cross-over,
randomizat și a cuprins două perioade. Fiecărui voluntar i s-a administrat o doză unică din
medicamentul de investigat, minicomprimate cu cedare imediată sau minicomprimate cu
eliberare la nivelul colonului, conform schemei de randomizare. Parametrii farmacocinetici ai
ketoprofenului au fost determinați cu ajutorul analizei farmacocinetice noncompartimentale, iar
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eventualele diferențe semnificative statistic au fost evidențiate cu ajutorul metodei de analiză
statistică ANOVA. Parametrii farmacocinetici au fost utilizați pentru obținerea deconvoluției
datelor concentrație plasmatică în urma administrării pe cale orală – timp, în vederea
caracterizării și estimării absorbției cumulate a ketoprofenului.
Cele mai importante rezultate ale analizei farmacocinetice noncompartimentale a
studiului in vivo au arătat diferențe semnificative statistic în ceea ce privește C max, Tmax și TMR
(Fig.3.), confirmând diferența între farmacocinetica ketoprofenului în funcție de formularea în
care a fost încorporat. Față de comprimatele cu cedare imediată folosite drept referință, pentru
sistemul cu cedare colonică concentrația maximă a fost mai mică, iar timpul de maxim și timpul
mediu de rezidență au crescut. De asemenea, absorbţia ketoprofenului din sistemul cu cedare
colonică a apărut după un timp de latenţă de aproximativ 3-4 ore (spre deosebire de 30 minute
– o oră pentru forma farmaceutică cu cedare imediată), iar picul maxim a apărut după 4, 6 sau
chiar 8 ore, rezultatele fiind dependente de variabilitatea inter-individuală, ceea ce înseamnă că
eliberarea substanţei medicamentoase din sistemul realizat a avut loc în ultima parte a ileonului
sau în colon.

a

b

Fig.3. Concentraţiile plasmatice medii ale ketoprofenului după administrarea unei doze unice de
103.2 mg ketoprofen oral (CR – sistem cu cedare colonică de tip comprimat în comprimat, IR minicomprimate cu cedare imediată) (a), grafic logaritmic (b)

Rezultatele studiului in vivo, prin parametrii farmacocinetici obținuți, au demonstrat
fiabilitatea sistemului farmaceutic dezvoltat și faptul că substanța medicamentoasă este
eliberată la nivelul colonului, evitând eliberarea ei în prima parte a tubului digestiv.
Studiul 3. Investigarea posibilităţii dezvoltării unor microparticule cu enoxaparină
sodică pentru transport la nivelul colonului folosind ca polimeri Eudragit® RS și
Eudragit® FS
Obiectivul principal al acestei cercetări a fost investigarea posibilității dezvoltării unor
microparticule cu enoxaparină sodică pentru transport la nivelul colonului folosind alginatul de
sodiu și metacrilații pH-dependenți (Eudragit® FS) sau pH-independenți (Eudragit® RS).
Microparticulele au fost preparate prin tehnica emulsiei duble apă/ulei/apă urmată de
evaporarea solventului. S-a studiat influența anumitor variabile de formulare - tipului și
raportului polimerilor (Eudragit® RS PO, Eudragit® FS 30D), a concentrației de alginat de sodiu,
dar și a volumului de solvent organic - asupra caracteristicilor microparticulelor.
Microparticulele au fost caracterizate din punct de vedere al morfologiei, mărimii, eficienței
încorporării și profilului de cedare in vitro.
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Rezultatele obținute au arătat că o creștere a procentului de alginat de sodiu a redus
eficiența încorporării enoxaparinei și a accelerat eliberarea acesteia. Polimerul care a asigurat o
eficiență a încorporării mai mare a fost Eudragit® RS. În ceea ce privește influența polimerilor
asupra cedării, s-a observat că eliberarea a fost accelerată de creșterea concentrației de
Eudragit® FS 30D în cazul dizolvării polimerilor în 2 mL diclormetan. Însă, odată cu creșterea
volumului de diclormetan la 5 mL a avut loc o scădere a dimensiunii microsferelor și o scădere a
procentelor de enoxaparină cedată odată cu creșterea concentrației de Eudragit® FS 30D,
formularea preparată exclusiv din Eudragit® FS 30D cedând doar 3% substanță activă în mediul
gastric simulat, valoare inferioară maximului de 10% admis pentru un astfel de sistem.
Studiul 4. Screening-ul unor factori de formulare şi tehnologici în dezvoltarea unor
microparticule polimerice cu enoxaparină sodică pentru transport și cedare la nivelul
colonului
Pentru a permite o studiere sistematică a tipului și raportului optim între polimerii
dependenți și independenți de pH care să ducă la o cedare minimă în mediul gastric (mai mică
de 10%) și al intestinului subțire și maximă în colon, s-a decis folosirea unui plan experimental.
S-a utilizat un studiu de screening, printr-un plan experimental D-Optimal cu 8 factori și 3
niveluri. Factorii studiați au fost tipul de polimer solubil dependent de pH (Eudragit® FS 30D și
Eudragit® L 100), tipul de polimer insolubil, dar permeabil (Ethocel®, Eudragit® RS PO și
Eudragit® NM 30D), raportul de combinare dintre cele două tipuri de polimeri, concentrația de
PVA din faza externă, metoda de preparare, amplitudinea undelor ultrasonore, timpul de
omogenizare la ultrasunete și viteza de agitare a emulsiei secundare. Caracteristicile studiate au
fost mărimea microparticulelor, eficiența încorporării enoxaparinei și procentele de
enoxaparină eliberată pe parcursul a 24 de ore în medii care să simuleze mediul gastric,
duodenal și colonic.
Cea mai mare influență asupra mărimii microsferelor a avut-o tipul de polimer insolubil,
dar permeabil, și anume etilceluloza, care a crescut semnificativ dimensiunea particulelor, în
special la asocierea cu Eudragit® FS sau la scăderea raportului polimer enterosolubil : polimer
insolubil. O influență mai redusă au avut Eudragit® L100, Eudragit® RS, Eudragit® NM, creșterea
raportului polimer enterosolubil : polimer insolubil, creșterea concentrației de PVA și creșterea
vitezei de agitare, care au determinat scăderea diametrului microsferelor. Eficiența încorporării
a fost influențată doar de doi dintre polimerii insolubili: Eudragit® RS a dus la creșterea
procentelor de enoxaparină încorporată, în timp ce Eudragit® NM a scăzut eficiența încorporării
în microsfere. Factorii care au influențat cedarea enoxaparinei au fost diferiți în funcție de pHul mediului de dizolvare. Astfel, cedarea în mediu acid a scăzut odată cu creșterea vitezei de
agitare a emulsiei secundare, probabil datorită numărului mic al moleculelor de substanță
activă de la suprafața particulelor ca urmare a migrării reduse a acesteia la viteze mari. În ceea
ce privește cedarea substanței active în mediul neutru spre bazic, așa cum era de așteptat, s-a
constatat că Eudragit® FS a influențat în mod pozitiv acest răspuns, intensitatea influenței
crescând odată cu creșterea pH-ului.
Studiul 5. Optimizarea formulării unor microparticule polimerice cu enoxaparină
sodică pentru transport și cedare la nivelul colonului
Ultimul studiu al tezei de doctorat a urmărit folosirea studiului screening al capitolului
anterior în vederea optimizării formulării microparticulelor polimerice cu enoxaparină sodică
pentru transport și cedare la nivelul colonului.
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S-a utilizat un plan experimental central compozit cu 3 factori și 3 niveluri pentru a
observa influența variabilelor de formulare asupra caracteristicilor microsferelor. În planul
experimental s-a inclus încă un factor de formulare, concentrația de NaCl, pe lângă raportul
polimerilor utilizați (Eudragit® FS 30D, Eudragit® RS PO) și concentrația de PVA. Răspunsurile
studiate au fost morfologia (Fig.4.) și mărimea microparticulelor, eficiența încorporării
enoxaparinei în microparticule și procentele de enoxaparină eliberată pe parcursul a 24 de ore
în medii care să simuleze mediul gastric, duodenal și colonic.

Fig.4. Imaginile SEM ale formulei optimizate – detalii pentru observarea suprafeței

Mărimea microparticulelor nu a fost influențată de nici unul dintre factorii studiați.
Eficiența încorporării a fost influențată negativ de creșterea proporției de EFS și pozitiv de
creșterea concentrației de NaCl, iar procentele de enoxaparină încorporată în microparticulele
polimerice au fost satisfăcătoare, pentru aproape toate formulările fiind peste 60%. De
asemenea, o creștere a concentrației de NaCl a determinat creșterea procentelor de enoxaparină
eliberată, influența cea mai mare a acestui factor apărând la pH 6.8. Creșterea raportului
EFS/ERS, cu alte cuvinte creșterea proporției de Eudragit® FS 30D, a determinat creșterea
vitezei de cedare a enoxaparinei la pH 6.8 și 7.4, ceea ce a asigurat o cedare relativ completă a
enoxaparinei în mediul care a simulat pH-ul colonic.
Pornind de la aceste rezultate, s-au stabilit condițiile optime de preparare a
microparticulelor polimerice cu enoxaparină și a fost astfel preparată formularea optimă, prin
utilizarea unei cantitatăți mari de polimer cu cedare dependentă de timp (Eudragit® RS PO) și
concentrații mici de PVA și NaCl. Pentru aceasta, s-au obținut rezultate bune în ceea ce privește
eliberarea in vitro a enoxaparinei în condiții care simulează tranzitul gastrointestinal, cedând
doar 9.42% enoxaparină în mediu acid și 15.16% în mediul care a simulat pH-ul duodenal, dar
permițând eliberarea de până la 89.24% în mediul care a simulat pH-ul colonic.
CONCLUZII GENERALE
Sistemele farmaceutice orale pentru transport și cedare colonică trebuie să împiedice
eliberarea substanței medicamentoase în stomac și în intestinul subțire și să permită eliberarea
completă la nivelul colonului. Dezideratul acestei cercetări s-a atins prin prepararea a două
categorii diferite de forme farmaceutice orale de transport și cedare la nivelul colonului:
minicomprimate acoperite prin comprimare cu un strat de retardare pe bază de polimeri
formatori de matriță și prin filmare cu polimeri enterici și microparticule preparate cu polimeri
cu cedare dependentă de timp și de pH. Sistemul de tip comprimat în comprimat a prezentat, în
cadrul studiului in vivo, o perioadă de latență de 3-4 ore până la apariția primelor concentrații
de ketoprofen, evitând eliberarea substanței medicamentoase în prima parte a tubului digestiv,
aceasta fiind eliberată la nivelul colonului. În cazul microparticulelor polimerice, deși
porozitatea suprafeței acestora face mai greu de controlat cedarea substanțelor
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medicamentoase, s-a reușit o cedare satisfăcătoare de doar 9.42% în mediul acid, valoare sub
limita acceptată de 10%. Chiar și în mediul care a simulat pH-ul intestinal eliberarea substanței
a fost redusă (până la 15.16%), astfel încât majoritatea cantității încorporate (aproximativ 85%)
a fost disponibilă pentru a fi eliberată specific în mediul care a simulat pH-ul colonic. Astfel,
acest sistem farmaceutic poate fi folosit pentru transportul şi eliberarea ţintită a enoxaparinei la
nivelul colonului, pentru a preveni degradarea acesteia în prima parte a tubului digestiv şi a
permite absorbţia sistemică după administrarea orală. Datorită rezultatelor obținute, ar fi
justificat ca această formulare să fie studiată in vivo, pe animale de experiență, pentru a evalua
fiabilitatea acestui tip de sistem farmaceutic cu cedare colonică.
ORIGINALITATEA ŞI CONTRIBUŢIILE INOVATIVE ALE TEZEI
Faţă de alte cercetări în domeniu, această teză aduce o nouă abordare asupra dezvoltării a
două sisteme farmaceutice orale pentru transport și cedare la nivelul colonului, și anume
sisteme de tip comprimat în comprimat și microparticule polimerice. Noutatea adusă dezvoltării
sistemului colonic de tip comprimat în comprimat este folosirea ketoprofenului și a Eudragit®
FS 30D în acest tip de sistem și versatilitatea sistemului prin posibilitatea de a modifica oricând
concentrația substanței medicamentoase în nucleul medicamentos. Noutatea adusă dezvoltării
microparticulelor polimerice este utilizarea Eudragit® FS 30D ca polimer enterosolubil pentru
încorporarea enoxaparinei sodice în microparticule cu cedare colonică, dar și folosirea clorurii
de sodiu cu rol de inhibitor al interacțiunilor electrostatice. Utilizarea clorurii de sodiu ca
excipient în faza apoasă externă a condus la creșterea randamentului de încorporare a
enoxaparinei peste 90% pentru unele formulări, dar și la obținerea unui profil in vitro apropiat
de ideal, ceea ce îl face foarte promiţător pentru un studiu in vivo.
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THE MAIN PARTS OF THE DOCTORAL THESIS
INTRODUCTION
The specific delivery of drugs to the lower gastrointestinal tract is advantageous for the
topical treatment of certain diseases of the colon, particularly inflammatory bowel disease
(Crohn's disease and ulcerative colitis), irritable bowel syndrome, or colon cancer. On the other
hand, colonic release formulations are suitable for the transport of polar drugs and/or
susceptible to chemical or enzymatic degradation in the upper gastrointestinal tract, especially
therapeutic peptides and proteins. Also, there is an increased interest for improving the oral
bioavailability by using colonic transport for substances which are extensively metabolized by
enzymes, due to the fact that the activity of metabolic enzymes is lower in the colon than in the
small intestine. The delayed systemic absorption of drugs by means of colon delivery is also
exploited in the chronotherapy of certain diseases such as asthma, hypertension, cardiac
arrhythmias, arthritis or inflammation, which are affected by circadian biorhythms.
STATE OF THE ART
The main approaches for the delivery and release of drugs in the colon rely on exploring
the specific physiological characteristics of colonic environment. Therefore, the following
techniques were applied in conceiving colon-specific drug delivery systems: structural
modification of drugs, enzymatic degradation of polysaccharidic polymers introduced in dosage
forms, pH controlled release, time controlled release or pressure controlled release.
The research of oral colon-specific drug delivery includes the entire range of dosage
forms, from the classic ones to the newest ones: matrix tablets; film-coated tablets, coated with
one or multiple polymer layers; minitablets, coated by compression with time-dependent layers
based on hydrophilic polymers or polymers degraded by colonic microflora, film-coated or not
with enterosoluble polymers; minitablets, granules or pellets, film-coated with one or multiple
polymer layers; micro- or nano-particulate systems. The two systems which have been studied
in the experimental part of this thesis were the compression-coated tablet system and the
microparticulate system.
The evaluation of colon-specific delivery systems includes both in vitro and in vivo
characterization of the dosage forms. The in vitro dissolution tests involve simulating the
conditions at which the dosage form is subjected during passage through the digestive tract.
Generally, the objective of in vivo studies is to determine the main pharmacokinetic parameters
by conducting pharmacokinetic studies in experimental animals or healthy volunteers,
macroscopic and histopathological evaluation of colon tissue samples and inflammation
assessment of the colon in experimental animals, or following the trajectory of dosage forms in
the digestive tract by gamma scintigraphy.
The two drugs embedded in the systems developed in this thesis are ketoprofen and
enoxaparin sodium. Ketoprofen is considered a good candidate for colon delivery due to the
well known gastric side effects, as well as to provide the chronotherapy in the treatment of
rheumatoid arthritis, a disease influenced by circadian rhythms. Enoxaparin sodium is
considered to be a good candidate for colon delivery due to the fact that is currently still
administered by parenteral route, and also because it has recently been found to posses
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beneficial effects in the treatment of inflammatory bowel disease. There are several research
papers that have studied the strategies of oral administration and colon specific release of
ketoprofen and enoxaparin.
PERSONAL CONTRIBUTION
The part entitled "Personal contribution" includes five experimental studies, the first two
referring to the development of colonic release minitablets obtained by compression-coating
and then film-coating, the following three studies referring to the development of microparticles
for colon-specific delivery. The ”Personal contribution” ends with a chapter summarizing the
general conclusions of the thesis.
Study 1. Development of a pH and time controlled release colon delivery system
obtained by compression-coating and film-coating
The purpose of the first experimental study was the development of a ketoprofen colon
delivery system, pH- and time-dependent. The aim was to investigate the influence of the type of
matrix-forming polymer (HPMC K4M and K100M) and its concentration (25-35%) in the
retardation layer, as well as the influence of the type of the enteric film (Eudragit® FS 30D,
Eudragit® L 30D-55) on the release of ketoprofen, in order to obtain colon-specific release
systems.
The compression-coating tablet system was developed by coating the ketoprofen
minitablets (drug cores) in two steps: compression-coating with a mixture of HPMC-based
powders and subsequently film-coating with enteric polymers (Fig.1.). It was intended to
determine the most appropriate combination from qualitative and quantitative point of view to
obtain a release profile in accordance with the requirements of colonic delivery. Therefore, in
order to evaluate the release profile of ketoprofen, in vitro dissolution studies were conducted
under conditions simulating the pH in the gastric, intestinal, and colonic environment,
respectively.

Fig.1. The structure of the colonic delivery system

The experimental results indicated that the polymers with pH-dependent solubility, located in
the outer film layer, prevented the drug release in the gastric environment: Eudragit® L 30D-55 and
Eudragit® FS 30D dissolved in the simulated intestinal fluid, at pH 6.8 and at pH 7.4, respectively.
The polymer with time-dependent solubility, HPMC, situated in the subsequent layer of the film
coating, allowed water penetration and subsequent swelling of this layer, gradually releasing the
active drug (Fig.2.).
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Fig.2. The steps of the colon release system transformation along the gastro-intestinal tract

The increase in viscosity and concentration of HPMC, as well as using Eudragit® FS 30D
decreased the drug release. For all formulations, the dissolution profiles corresponded to a
colonic delivery: ketoprofen release started after a period of 8 hours, resisting both in the
simulated stomach fluid, and also in the small intestine and colon simulated environment. Also,
F4+EL55 formulation prepared with HPMC K4M 25% and film-coated with Eudragit® L 30D-55
was considered the optimum formulation.
This study proved that compression-coated tablets, coated with enteric polymers are a
promising technology for colon specific delivery of drugs.
Study 2. Formulation, preparation and in vitro and in vivo evaluation of ketoprofen
compression-coated tablets for colon-specific release
The aim of this study was to assess, through a bioavailability study conducted with
healthy volunteers, the in vivo behavior of one of the compression-coated tablet formulations
developed in the previous chapter. The aim was to formulate and prepare drug cores containing
a larger amount of ketoprofen in comparison with the previous study, in order to obtain the
usual dose in humans, and also to determine the bioavailability following the administration of a
single dose of ketoprofen from minitablets with immediate release compared to colonic
compression-coated tablets.
The colonic compression-coated tablet system was prepared similarly to the previous
study, and the in vitro dissolution studies were conducted under conditions that simulated the
pH from the gastric, intestinal and colonic environment, respectively. The bioavailability study
was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki and its
amendments, and the clinical and analytical protocol was evaluated and approved by the Ethics
Committee of the University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. The
study was conducted according to a randomized cross-over design and included two periods. A
single dose of the investigated drug, minitablets with immediate release and colonic
compression-coated tablets, was administered to each volunteer according to the
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randomization scheme. The pharmacokinetic parameters of ketoprofen were determined using
the noncompartmental pharmacokinetic analysis and any statistically significant differences
were highlighted using ANOVA statistical analysis method. Pharmacokinetic parameters were
used to obtain the deconvolution data plasma concentration after oral administration – time, to
characterize and to estimate the cumulative absorption of ketoprofen.
The most important results of the noncompartmental pharmacokinetic analysis of the in
vivo study showed statistically significant differences in Cmax, Tmax and MRT (Fig.3.), confirming
the difference in the pharmacokinetic of ketoprofen depending on the dosage form in which it
was incorporated. Compared to immediate release tablets used as reference, for the colonic
release system the maximum concentration was lower, and the time of maximum and mean
residence time increased. Also, the absorption of ketoprofen from the colonic release system
occurred after a lag time of about 3-4 hours (compared to 30 minutes - one hour for the
immediate-release dosage form), and the maximum peak occurred after 4, 6 or even 8 hours,
the results depending on inter-individual variability, meaning that the drug release occured in
the last part of the ileum or the colon.

a

b

Fig.3. Mean plasma concentrations of ketoprofen after the oral administration of a single dose of
103.2 mg ketoprofen (CR - colonic compression-coated tablets, IR - immediate release minitablets)
(a), logarithmic graph (b)

The results of the in vivo study, by the obtained pharmacokinetic parameters,
demonstrated the reliability of the developed pharmaceutical system and the fact that the drug
was released in the colon, avoiding its release in the first part of the digestive tract.
Study 3. Investigating the possibility of developing enoxaparin sodium loaded
microparticles for colon-specific delivery by using Eudragit® RS și Eudragit® FS
The main objective of this research was to investigate the possibility of developing
enoxaparin sodium loaded microparticles for colon-specific delivery by using sodium alginate
and pH-dependent (Eudragit® FS) or pH-independent (Eudragit® RS) methacrylates.
Microparticles were prepared by water/oil/water double emulsion technique followed by
solvent evaporation. The influence of several formulation factors - the type and ratio of
polymers (Eudragit® RS PO, Eudragit® FS 30D), the concentration of sodium alginate, as well as
the volume of organic solvent - on the characteristics of microparticles were evaluated. The
microparticles were characterized in terms of morphology, size, entrapment efficiency and
enoxaparin release.
The results showed that increasing sodium alginate’s percentage reduced the
encapsulation efficiency of enoxaparin and accelerated enoxaparin release. The polymer which
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provided a greater entrapment efficiency was Eudragit® RS. Regarding the influence of
polymers on release, the results showed that the release was accelerated by increasing the
concentration of Eudragit® FS 30D when dissolving the polymers in 2 mL dichloromethane.
However, increasing the volume of dichloromethane to 5 mL determined a decrease in the size
of microspheres and a decrease in the percentages of enoxaparin released with increasing the
concentration of Eudragit® FS 30D, the formulation prepared exclusively with Eudragit® FS 30D
releasing just 3% drug in simulated gastric environment, value lower than the maximum of 10%
allowed for such a system.
Study 4. Screening of certain formulation and technological factors in the
development of enoxaparin sodium loaded polymeric microparticles for colon-specific
delivery
To allow a systematic study of the type and the optimum ratio between the pH-dependent
and pH-independent polymers that would lead to a minimum release in the gastric environment
(less than 10%) and small intestine environment and a maximum release in the colon, it was
decided to use an experimental plan.
A screening study, conducted through a D-optimal experimental design with eight factors
and three levels was used. The factors studied were the type of polymer with pH-dependent
solubility (Eudragit® FS 30D and Eudragit® L 100), the type of insoluble but permeable polymer
(Ethocel®, Eudragit® RS PO and Eudragit® NM 30D), the combination ratio of the two types of
polymers, the PVA concentration in the external phase, the preparation method, the amplitude
of ultrasound waves, the ultrasound homogenization time and the agitation speed of the
secondary emulsion. The characteristics studied were the size of microparticles, the entrapment
efficiency and the percentages of enoxaparin released during 24 hours in environments that
simulated the gastric, duodenal and colonic environment.
The type of insoluble but permeable polymer, namely ethylcellulose, had the greatest
influence on the size of microspheres, increasing significantly the particle size, especially in
association with Eudragit® FS or by decreasing the ratio enteric polymer : insoluble polymer.
Eudragit® L100, Eudragit® RS, Eudragit® NM, increasing the ratio enteric polymer : insoluble
polymer, increasing the concentration of PVA and increasing the agitation speed had a lower
influence, all factors decreasing the diameter of the microspheres. The encapsulation efficiency
was influenced only by two of the insoluble polymers: Eudragit® RS increased the percentages
of embedded enoxaparin, while Eudragit® NM decreased the efficiency of encapsulation into
microspheres. The factors that influenced the release of enoxaparin were different depending
on the pH of the dissolution medium. Therefore, the release in acidic medium decreased with
increasing the stirring speed of the secondary emulsion, probably due to the small number of
molecules of active ingredient at the particles’ surface due to its reduced migration at high
speed. Regarding the release of the drug in the neutral to basic environment, as expected,
Eudragit® FS influenced in a positive manner the response, the intensity of the influence
increasing with increasing the pH.
Study 5. Formulation optimization of enoxaparin sodium loaded polymeric
microparticles for colon-specific delivery
The final study of the doctoral thesis aimed to use the screening study from the previous
chapter in order to optimize the formulation of enoxaparin sodium polymeric microparticles for
colon-specific delivery.
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A central composite experimental plan with 3 factors and 3 levels was used to observe the
influence of formulation variables on the characteristics of microspheres. The experimental plan
included one more formulation factor, the concentration of NaCl, in addition to the ratio of the
polymers used (Eudragit® FS 30D, Eudragit® RS PO) and the concentration of PVA. The
responses studied were the morphology (Fig.4.) and size of microparticles, the encapsulation
efficiency of enoxaparin in microparticles and the percentages released over 24 hours in
environments that simulated the gastric, duodenal and colonic medium.

Fig.4. SEM images of the optimum formulation – details for surface’s observation

The size of the microparticles was not affected by any of the studied factors. The
encapsulation efficiency was negatively influenced by the increase of EFS ratio and positively by
the increase of NaCl concentration, and the percentages of enoxaparin encapsulated into
polymeric microparticles was satisfactory, being over 60% for almost all formulations. Also, an
increase in the concentration of NaCl increased the percentage of enoxaparin released, the
greatest influence of this factor occurring at pH 6.8. Increasing the ratio EFS/ERS, in other
words increasing the proportion of Eudragit® FS 30D, determined an increase in the release rate
of enoxaparin at pH 6.8 and 7.4, which ensured a relatively complete release of enoxaparin in
the environment simulating the colonic pH.
Based on these results, the optimum conditions for the preparation of enoxaparin
polymeric microparticles were decided and the optimum formulation was therefore prepared
by using a large amount of time-dependent release polymer (Eudragit® RS PO) and low
concentrations of PVA and NaCl. The results obtained for the optimum formulation in terms of
in vitro enoxaparin release in conditions which simulated gastrointestinal transit were good, the
microparticles releasing only 9.42% enoxaparin in acidic environment and 15.16% in the
medium which simulated the duodenal pH, but allowing the release of up to 89.24% in the
medium which simulated the colonic pH.
GENERAL CONCLUSIONS
Colon-specific drug delivery systems must prevent drug release in the stomach and small
intestine and allow complete release in the colon. The purpose of this research was achieved by
preparing two different types of oral colon drug delivery dosage forms: minitablets coated by
compression with a retardation layer based on matrix-forming polymers and by film-coating
with enteric polymers, and microparticles prepared with time-dependent and pH-dependent
polymers. The compression-coated tablet system presented, in the in vivo study, a lag time of 34 hours until the emergence of the first concentrations of ketoprofen, avoiding drug release in
the first part of the digestive tract and releasing the drug specifically in the colon. In the case of
polymeric microparticles, although the porosity of their surface makes it harder to control the
drug release, a satisfactory release of only 9.42% in the acidic environment, which is below the
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accepted limit of 10%, was achieved. The drug release was reduced (up to 15.16%) even in the
environment that simulated the duodenal pH, so that most of the embedded enoxaparin
(approximately 85%) was available to be released specifically in the medium which simulated
the colonic pH. Therefore, this pharmaceutical system can be used for enoxaparin colontargeted delivery, in order to prevent its degradation in the first part of the digestive tract and
to allow its systemic absorption following oral administration. Due to the results obtained, it
would be justified that this formulation was studied in vivo, in animal models, in order to assess
the reliability of this type of colon-specific drug delivery system.
ORIGINALITY AND INNOVATIVE CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Unlike other research studies in the field, this thesis brings a novel approach to the
development of two oral colon-specific drug delivery systems, namely compression-coated
tablets and polymeric microparticles. The novelty brought to the development of the colonic
compression-coated tablet system was using ketoprofen and Eudragit® FS 30D in this type of
system and the system’s versatility by being able to change drug concentration in the core at
any time. The novelty brought to the development of polymeric microparticles was using
Eudragit® FS 30D as enteric polymer for enoxaparin sodium encapsulation in colonic release
microparticles, but also the use of sodium chloride as inhibitor of electrostatic interactions. The
use of sodium chloride as excipient in the outer aqueous phase resulted in increased
encapsulation efficiency of enoxaparin to more than 90% for some formulations, but also to the
achievement of an in vitro profile which was close to the ideal profile, which makes the system
very promising for an in vivo study.

