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INTRODUCERE
Evoluția procesului de dezvoltare din domeniul farmaceutic de la gândire
empirică spre decizii bazate pe știință a atras o reorientare a întregului concept de
calitate. Acest concept implică utilizarea combinată a unor instrumente de
management al riscului, a experimentelor construite statistic și a metodelor de
monitorizare în timp real, toate cu obiectivul de a oferi o orientare focalizată pe
siguranța și calitatea produselor. Deținerea unor produse și procese bine înțelese,
însemnând faptul că toți factorii critici care afectează calitatea au fost identificați și
sunt controlați eficient, va oferi profilul de calitate dorit pentru fiecare lot fabricat,
respectând astfel în mod constant standardele de siguranță și eficiență terapeutică.
Există o ezitare din partea companiilor farmaceutice cu privire la punerea în
aplicare a conceptelor QbD și PAT, mai ales din cauze financiare, de know-how științific
și din motive legate de timp. Procesul de dezvoltare famaceutică pentru un produs va
necesita timp și investiții financiare pentru a dobândi nivelul dorit de cunoștințe.
Rezultatele acestei faze vor oferi o descriere cantitativă a efectelor exercitate de către
factorii influențatori și posibilitatea construirii unui spațiu de optim. Mai mult decât
atât, factorii importanți vor putea fi controlați mai riguros, iar atributele critice de
calitate vor putea fi monitorizate prin metode de analiză a procesului. În această etapă,
cunoștințele legate de gestionarea datelor sunt factorul limitativ pentru o
implementarea eficientă.
Obiectivul tezei abordează aspecte specifice din domeniul QbD și PAT, legate de
dezvoltarea, implementarea și compararea performanței instrumentelor de analiză a
proceselor folosind metode multivariate de analiză a datelor .
Secțiunea generală a tezei oferă o imagine de ansamblu asupra importanței QbD
în procesul de dezvoltare farmaceutică, urmată de o sinteză din literatura științifică
privind aplicarea DoE, PAT și MVDA ca instrumente QbD.
Secțiunea de „Contribuții personale“ a tezei prezintă șapte studii axate pe
aplicarea QbD și PAT în dezvoltarea formelor famaceutice solide orale.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
Partea generală a tezei cuprinde cele mai relevante informații legate de
conceptul QbD și instrumentele care permit o implementare eficientă a acestui
concept, și anume DoE, PAT și MVDA. Definițiile și descrierile acestor concepte sunt
completate de date relevante extrase din literatura de specialitate privind punerea lor
în aplicare, concentrându-se pe interconexiunile dintre QbD, PAT și calitatea
medicamentului. Mai mult, importanța instrumentelor MVDA este evidențiată luând în

considerare sistemele multifactoriale complexe și procesele din domeniul farmaceutic,
volumul mare de date de la departamentele de cercetare și dezvoltare / producție și
datele analitice de proces înregistrate cu frecvență ridicată.

CONTRIBUȚII PERSONALE
Obiectivul general al tezei a constat în implementarea conceptelor QbD și PAT în
dezvoltarea și fabricarea formelor solide de uz oral, prin aplicarea MVDA în scop de
interpretare a datelor. În acest sens, cercetarea inclusă în teză investighează
dezvoltarea și implementarea instrumentelor PAT începând de la strategii de
dezvoltare a seturilor de calibrare până la validare, testarea robusteții și transferul
metodelor. Mai mult, complementaritatea și performanța a diferite instrumente a fost
evaluată în contextul unor procese de fabricație clasice și în flux continuu. Au fost
aplicate diferite abordări de modelare multivariată pentru a prezice și evalua
atributele de calitate ale produselor medicamentoase pornind de la formulare și de la
datele instrumentale provenite din caracterizarea acestora.
Obiectivul primului studiu a constat în dezvoltarea și compararea unor metode
PAT în diferite configurații de înregistrare spectrală pentru caracterizarea rapidă a
unor comprimate, în termeni de uniformitate a conținutului și de rezistență mecanică.
S-a constatat faptul că configurația de înregistrare a avut un impact asupra capacității
de a prezice aceste atribute de calitate. Pentru conținutul în substanțe active, metoda
NIR în configurație de transmitanță și reflectanță, respectiv metoda Raman în
reflectanță au fost adecvate, în timp ce pentru estimarea proprietăților fizice ale
comprimatelor spectrele de transmisie au oferit predictibilitate scăzută. Astfel,
rezultatele au arătat faptul că caracteristicile fizice ale comprimatelor sunt prezise mai
ales prin proprietățile de suprafață și nu prin variația grosimii. Mai mult, a fost
recunoscută importanța metodelor de pre-procesare și a modelării multivariate în
vederea dezvoltării de modele cu performanță bună. Pe baza performanței modelelor
de calibrare multivariată, ambele metode au fost validate în limite acceptabile.
Rezultatele dovedesc performanța similară a metodelor, ceea ce înseamnă că pot fi
utilizate pentru a-și confirma predicțiile.
Obiectivul celui de-al doilea studiu a fost dezvoltarea unei metode NIR pentru
caracterizarea rapidă a unor amestecuri complexe de pulberi, luând în considerare
toate etapele critice de la dezvoltarea setului de calibrare până la testarea robusteții.
Compoziția setului de calibrare a fost selectată pe baza unui design experimental Doptimal. Instrumentele MVDA au fost utilizate pentru a evalua transferul de
ortogonalitate din spațiul de concentrație în spațiul spectral, ghidând selecția eficientă
a metodei de pre-procesare spectrală. Folosind spectre preprocesate FD: SG, metoda
NIR a putut fi validată pentru toate cele trei substanțe active pe întregul interval de
calibrare. Testele de robustețe au relevat faptul că variațiile de umiditate conduc la
erori de predicție, mai ales pentru substanța activă regăsită în concentrații mai mici,
din cauza unor benzi de absorbție suprapuse cu cele ale apei. Utilizarea combinată a
modelelor multivariate care descriu matematic influența factorilor și a simulărilor

Monte Carlo, a permis redefinirea nivelului de variație pentru umiditate relativă,
asigurând performanța predictivă dorită.
Al treilea studiu este o extensie a celui de-al doilea capitol, cu scopul de a
transfera modelul anterior dezvoltat pentru monitorizarea în timp real a unui proces
de amestecare a pulberilor. Pentru aplicația de monitorizare, datele de calibrare au
combinat spectre înregistrate în condiții statice și dinamice, pentru a asigura o
reprezentativitate mai mare a variabilității. Modelele multivariate rezultate au prezis
eficient profilurile de concentrație din timpul experimentelor de amestecare,
rezultatele fiind confirmate prin metoda de referință. Mai mult decât atât, s-a
identificat o amestecare dispersivă ineficientă pentru substanța activă regăsită în doze
mici, ceea ce sugerează necesitatea utilizării unor amestecătoare convective.
Al patrulea studiu a vizat dezvoltarea unei formulări orodispersabile liofilizate
aplicând conceptul QbD, având în vedere utilizarea combinată a strategiilor de
gestionare a riscurilor (ICHQ9) și a planurilor experimentale statistice. Riscurile legate
de formulare au fost gestionate eficient folosind planuri experimentale statistice atât în
etape de screening cât și de optimizare. . MVDA a identificat cu succes atributele de
calitate corelate, a cartografiat cu succes calitatea produsului în regiunea
experimentală investigată și a identificat domeniul de combinare a factorilor care
respectă asigurarea profilului de calitate. Utilizarea instrumentelor QbD a permis
dezvoltarea corespunzătoare a produsului.
Dintre atributele critice de calitate ale produselor orodispersabile pot fi
menționate: volumul rezidual, timpul de dezintegrare in vivo și palatabilitatea. Din
lipsa unor metode de caracterizare, aceste atribute se determină prin evaluare in vivo.
Obiectivul studiului cinci a fost de a prezice aceste caracteristici din profiluri de
textură folosind metode de calibrare multivariată. Inițial, pe baza unui studiu de
screening s-au identificat variabilele de formulare care ar putea oferi variabilitate în
profilurile de textură. Deținerea unui set de calibrare reprezentativ a fost important
pentru a asigura aplicabilitatea metodei instrumentale la o gamă largă de produse.
Modelele PLS construite folosind profiluri de textură (variabile de intrare) și
proprietățile in vivo (răspunsuri), au prezentat o capacitate mare de predicție (Q2>
0,7) și robustețe față de factorii de formulare. Mai mult, utilizarea combinată a MVDA și
analizei de textură s-a dovedit a fi o metodă eficientă și pentru caracterizarea unor
produse comercializate.
Studiul numărul șase a investigat dezvoltarea unor dispersii solide prin
tehnologia de electrospinning, evaluând efectul matriței polimerice asupra stabilității,
dizolvării și capacității de procesare în vederea dezvoltării de forme farmaceutice.
Tipul de polimer a influențat proprietățile produsului, rata de producție și capacitatea
de procesare a acestuia. Studiile de permeabilitate-dizolvare au evidențiat performanța
îmbunătățită a dispersiilor solide în comparație cu substanța activă cristalină.
Amorfizarea substanței active și stabilitatea sa au putut fi urmărite cu ușurință
folosind spectre Raman, ca urmare a schimbărilor spectrale semnificative în

comparație cu amestecurile fizice. MVDA a permis interpretarea datelor
multidimensionale de cartografiere Raman, care au demonstrat stabilitatea crescută a
produsului la stocare și chiar la compactare. Dezvoltarea formelor farmaceutice din
acest produs intermediar a fost influențată de profilul de solubilitate al polimerului și
de proprietățile mecanice ale fibrelor.
Studiul numărul șapte a urmărit implementarea unei platforme PAT pentru
monitorizarea procesului de electrospinning. Rezultatele au demonstrat
complementaritatea în termeni de variabilitate capturată și în capacitatea de detecție a
defectelor de proces pentru tehnicile NIR, Raman, Colorimetrie și de Imagistică.
Performanța individuală a instrumentelor nu a fost suficientă pentru validarea
corespunzătoare, astfel au fost implementate strategii de fuzionare a datelor folosind
modelare ANN și PLS. În aceste condiții, a fost posibilă îmbunătățirea calității
predicțiilor. Modelul ANN rezultat a oferit o valoare RMSEP de 0,153% și a putut fi
validat folosind limite de acceptabilitate de 10% pe întregul interval de calibrare.
MVDA s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru tratarea datelor analitice
provenind de la instrumente de analiză a procesului, fapt ce a permis dezvoltarea unei
platforme PAT pentru monitorizarea procesului de electrospinning.

CONCLUZII GENERALE
Teza cuprinde aspecte legate de implementarea conceptelor QbD și PAT pentru
înțelegerea proceselor, dezvoltarea formulărilor și monitorizarea în timp real a calității
formelor farmaceutice, prin aplicarea instrumentelor de analiză multivariată. În
această teză, MVDA a fost aplicată pentru a dezvolta modele multivariate predictive,
pentru a compara instrumente de analiză a procesului, pentru a înțelege preprocesarea
datelor, procese, formulări și atribute de calitate, pentru a transfera metode de
monitorizare și cu scopul de a fuziona date analitice complementare. S-a demonstrat că
acest instrument este indispensabil în diferitele etape ale dezvoltării farmaceutice
moderne, pornind de la formularea produsului și înțelegerea proceselor până la
implementarea metodelor de monitorizare.

ORIGINALITATEA ȘI CONTRIBUȚIILE INOVATIVE ALE TEZEI
Teza prezintă multiple aspecte de originalitate și de inovație în domeniul QbD și PAT
pentru dezvoltare farmaceutică.
Noutatea primului studiu constă în dezvoltarea și compararea performanței a
unor metode spectroscopice NIR și Raman validate, în diferite configurații de
înregistrare, pentru caracterizarea fizico-chimică a unor comprimate cu două
substanțe active. Originalitatea celui de-al doilea studiu este reflectată în strategia de
selecție a formulărilor setului de calibrare, metoda de evaluare a transferului de
ortogonalitate și prin metodologia de testare a robusteții metodei NIR. Inovația celui
de-al patrulea studiu este dată de aplicarea principiilor QbD pentru dezvoltarea de
produse orodispersabile, combinând metode de management al riscului și DoE pentru

înțelegerea eficientă a produselor și stabilirea spațiului de optim. Mai mult, în al
cincilea studiu s-a dezvoltat cu succes o metodă instrumentală, care a combinat analiza
de textură și MVDA, pentru a prezice caracteristicile in vivo a acestor produse. Ultimele
două studii prezintă dezvoltarea farmaceutică a unor dispersii solide amorfe și
implementarea mai multor instrumente PAT pentru monitorizarea fabricării acestora.
Procesul de înțelegere a formulării s-a bazat pe caracterizarea avansată a produselor
intermediare prin microscopie Raman, studii de dizolvare-permeabilitate cu schimb de
pH și studii de compactare dinamică, necesare pentru descrierea completă a efectelor
cauzate de variația matriței polimerice purtătoare a substanței active amorfizate. O
altă inovație a acestei lucrări se reflectă în utilizarea metodelor de fuzionare a datelor
provenite de la diferite instrumente de mare capacitate. Ca urmare a modelării
ierarhice și a fuziunii datelor prin ANN, concentrația substanței active, starea fizică a
acesteia și omogenitatea depunerii a fibrelor au putut fi evaluate cu succes.
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INTRODUCTION
The evolution of pharmaceutical development and manufacturing processes
from mainly empirical thinking to science based decisions has drawn a reorientation of
the entire quality concept. This concept implies the combined use of risk management,
systematically designed experiments and high-throughput real time monitoring
methods, all with the objective to provide a patient centric orientation of the entire
process. Having well understood products and processes, meaning all critical factors
affecting quality have been identified and are efficiently controlled, will offer the
desired quality profile for each manufactured batch, thus constantly meeting safety
and therapeutic efficiency standards.
There is a redundancy from pharmaceutical companies towards the
implementation of QbD and PAT concepts due to financial, scientific know-how and
time related reasons. The pharmaceutical development process for a product will
require time and financial investments to acquire the desired level of knowledge.
Results of this phase will offer quantitative description of factor exerted effects and the
possibility to build a design space. Moreover, the important factors will be more
strictly controlled and the critical quality attributes will be monitored through process
analytics. At this stage, the data handling related know-how is the limiting factor for
efficient implementation.
The objective of the thesis addresses specific matters in the field of QbD and
PAT, related to the efficient development, implementation and performance
comparison of robust process analytical instruments in the context of pharmaceutical
development process of solid oral dosage forms by applying multivariate methods of
data analysis.
The general section of the thesis offers an overview on the importance of QbD in
the pharmaceutical development process, followed by a synthesis from scientific
literature on the application of DoE, PAT and MVDA as QbD tools.
The “Personal Contribution” section of the thesis presents seven studies focused
on the application of QbD and PAT in the development of solid oral dosage forms.

ACTUAL STATE OF KNOWLEDGE
The general part of the thesis comprises the most relevant information in the
field of QbD and its tools that enable an efficient implementation of this concept,
namely DoE, PAT and MVDA. Definitions and brief descriptions of these concepts are
supplemented by relevant data extracted from literature on their implementation,
focusing on the interconnections between QbD, PAT and drug quality. Moreover, the
importance of MVDA tools is highlighted considering the complex multifactorial

systems and multistage processes in pharmaceutical domain, the high volume nondesigned data from R&D/Production departments and process analytical data
recorded with high frequency.

PERSONAL CONTRIBUTION
The general objective of the thesis was to implement QbD and PAT concepts in
the development and manufacturing of solid oral dosage forms by applying MVDA for
data interpretation purposes. To this respect, the research included in the thesis
investigates the development and implementation of PAT tools starting from
calibration set development strategies down to validation, robustness testing and offline – in-line calibration transfer. Moreover, the complementarity and performance of
different instruments was evaluated in the context of batch and continuous
manufacturing methods. Multivariate modelling approaches were applied for
predicting and evaluating quality attributes from formulation and instrumental data
originating from sample characterization.
The objective of the first chapter was to develop and compare PAT methods in
different spectral recording configurations for the fast at-line characterization of fixed
dose combination tablets, in terms of active ingredient concentration and tablet TS. It
was found that the acquisition configuration had an impact over the ability to predict
these quality attributes. For API content, transmittance and reflectance NIR, and
reflectance Raman spectra were suitable, whereas for tablet physical properties
transmittance spectra offered largely biased predictions. Thus, results had shown that
physical characteristics are predicted mostly through sample surface properties and
not thickness variation. Moreover, the importance of pre-processing methods and
multivariate modelling was recognized for well performing methods. Based on the
performance of multivariate calibration models, both NIR and Raman methods could
be validated with acceptable limits. Performance comparison results revealed the
similarity of the methods, meaning they can be used to confirm each other’s prediction.
The objective of the second chapter was to develop a NIR method for the fast
characterization complex pharmaceutical powder blends, considering all the critical
stages from calibration set development down to robustness testing. Calibration set
composition was selected based on a D-optimal experimental design. MVDA tools were
used to evaluate orthogonality transfer from concentration space to spectral space,
guiding the efficient selection of spectral pre-processing method. Using FD:SG preprocessed spectra, the NIR method could be validated for all 3 APIs over the entire
calibration range. Robustness testing revealed that humidity variations lead to biased
predictions for the API found in lower concentration due to overimposed absorption
water bands. The combined use of multivariate models describing factor prediction
accuracy relationship and Monte Carlo simulations, enabled the redefinition of factor
variation level to ensure the desired predictive performance.

The third chapter came in extension to the second chapter, with the aim to
transfer the previously developed calibration for in-line monitoring of a powder
blending process. The calibration set for the in-line monitoring application combined
spectral data recorded under static and dynamic conditions, to ensure a higher
representativeness of the variability. The resulting multivariate models could predict
accordingly the concentration profiles during the blending experiments, as confirmed
by the reference method. Moreover, an inefficient dispersive mixing could be detected
for the low dose API, suggesting the need for convective blenders.
The fourth chapter dealt with QbD based orodispersible formulation
development, considering the combined use of risk management strategies (ICHQ9)
and DoE. Formulation related risks could be efficiently handled by using systematically
designed experiments in both screening and optimization steps. . MVDA successfully
identified correlated quality attributes, simulated product quality maps for the
investigated experimental region and identified factor combination space that respects
the QTPP. Using FMEA and DoE as QbD tools enabled the development of an orally
disintegrating product through scientific means.
Some important CQAs of ODTs include residual volume, in vivo disintegration
time and palatability, which rely on in vivo evaluation due to the lack of
characterization methods. The objective of chapter five was to predict these ODT
characteristics from texture profiles using multivariate calibration. Initially, a
screening design was implemented to identify formulation variables that could offer
variability in texture profiles. Having a representative calibration set was important to
ensure the applicability of the instrumental method to a wide range of products. PLS
models built using texture profiles (input) and in vivo properties (response), presented
high predictive capacity (Q2>0.7) and robustness to formulation related variables.
Moreover, the combined use of MVDA and texture analysis proved to be an efficient
method for the characterization of marketed products.
Study number six investigated the development of electrospun ASDs,
evaluating the effect of the polymeric matrix on the product’s stability, dissolution and
downstream processing ability to solid dosage forms. The type of polymer impacted
product properties, production rate and downstream processing ability. Dissolutionpermeation studies highlighted the improved performance of solid dispersions
compared to crystalline API. Amorphization of the API and stability could be easily
tracked using Raman spectra as a result of significant peak shifts compared to the
physical mixtures. MVDA enabled interpretation of multidimensional Raman mapping
data, demonstrating the product’s increased stability upon storage and even
compaction. The downstream processing pathway was influenced by polymer
solubility profile and mechanical properties of electrospun materials.
Study number seven dealt with the implementation of a PAT platform for the
monitoring of electrospinning process. Results demonstrated the complementarity in
terms of captured variability and outlier detection ability of NIR, Raman, Colorimetric
and Imaging techniques. Individual performance of instruments was not sufficient for

proper validation, thus data fusion strategies were implemented using ANN and PLS
multivariate modelling, to enhance prediction quality and take full advantage of data
complementarity. The resulted ANN model offered an RMSEP value of 0.153% and
could be validated using 10% acceptability limits on the entire calibration range.
MVDA demonstrated to be an efficient tool for handling BIG analytical data originating
from high-throughput instruments, enabling the development of a PAT platform for
the real time monitoring of the electrospinning process.

GENERAL CONCLUSIONS
The thesis covers aspects related to implementation of QbD and PAT concepts
for process understanding, formulation development, and real time quality monitoring
of solid oral dosage forms, by applying MVDA tools for experimental data handling. In
this thesis, MVDA was applied to develop CQA-predictive multivariate models,
compare the performance high-throughput instruments, understand data preprocessing, processes, formulations and quality attributes, to transfer monitoring
methods and fuse complementary analytical data. It was shown that this tool is
indispensible in the different stages of modern pharmaceutical development, starting
from product formulation, process understanding and monitoring method
implementation.

ORIGINALITY AND INNOVATIONS OF THE THESIS
The thesis presents multiple aspects of originality and innovation in the field of
QbD and PAT for pharmaceutical development.
The novelty of the first study consists in the development and performance
comparison of validated NIR and Raman spectroscopic methods in different sampling
configurations for at-line characterization of fixed dose combination tablets. The
originality of the second study is reflected in the calibration set formulation selection
strategy, orthogonality transfer evaluation method and robustness testing
methodology of a NIR method. The innovation of the fourth study is given by the
application of QbD principles for the development of orodispersible products by
combining Risk Management and DoE for efficient product understanding and DS
development. Furthermore, in the fifth study an instrumental method, combining
texture analysis and MVDA, was successfully developed to predict in vivo
characteristics of orally disintegrating products. The last two studies present the
pharmaceutical development of electrospun amorphous API based dosage forms and
the implementation of multiple PAT instruments for the monitoring of electrospun
material fabrication. Formulation understanding process relied on advanced
characterization of intermediate products through Raman mapping, pH-shifted
dissolution-permeation and dynamic compaction studies, necessary for complete
description of effects caused by varying the carrier matrix of the amorphous API.
Another innovation of this work is reflected in the use of data fusion for combining BIG

analytical data originating from different high-throughput instruments. As a result of
hierarchical modelling and data fusion through ANN, the API concentration, fiber
deposition homogeneity and the physical state of the API could be evaluated during a
continuous production of electrospun materials.

