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REZUMAT
Clotrimazolul şi metronidazolul sunt substanţe medicamentoase lipofile, utilizate frecvent ca antimicotice, antibacteriene
şi antitrichomonazice în tratamentul local al infecţiilor cutanate şi al candidozelor bucale şi vaginale. În consecinţă,
mărirea solubilităţii lor în apă şi implicit a vitezei de eliberare din preparatele farmaceutice este esenţială pentru obţinerea
unui efect terapeutic rapid. Obiectivul acestei lucrări a fost studiul efectului unor tehnici de solubilizare (cosolvatare,
hidrotropie şi solubilizare micelară) asupra clotrimazolului şi metronidazolului. S-a determinat solubilitatea clotrimazolului
şi metronidazolului în prezenţa a diferiţi agenţi solubilizanţi (propilenglicol, Kollidon 30, Tween 80 şi Solutol HS 15).
Rezultatele au arătat că cele mai mari valori ale solubilităţii clotrimazolului în apă au fost obţinute în prezenţă de Tween
80 şi Kollidon 30, urmaţi de propilenglicol. În cazul metronidazolului, efectul solubilizant al celor patru agenţi fie nu s-a
manifestat, fie nu a avut semnificaţie practică. Studiul a furnizat un important set de date privind solubilizarea
clotrimazolului şi metronidazolului prin diferite tehnici acceptate în domeniul farmaceutic, datele fiind utile pentru
formularea unor preparate lichide sau semisolide cu clotrimazol sau metronidazol.
Cuvinte cheie: clotrimazol, metronidazol, solubilizare, cosolvatare, hidrotropie, solubilizare micelară, surfactant

ABSTRACT
Clotrimazole and metronidazole are lipophilic drugs of antimicotic, antibacterian and antitrichomonazic action,
frecvently used in the local treatment of cutaneous infections and buccal and vaginal candidosis. Therefore, the increase
in solubility and rapid release of clotrimazole and metronidazole is essential for such topical preparations. The aim of the
present study was to study the eﬀect of various solubilization techniques (cosolvency, hydrotropy and micellar
solubilization) on solubility of clotrimazole and metronidazole. Solubility of clotrimazole and metronidazole was
determined in presence of diﬀerent solubilization agents, namely propyleneglycol, Kollidon 30, Tween 80 and Solutol HS
15. Results showed that highest solubility values of clotrimazole were achieved with use of Tween 80 and Kollidon 30,
followed by propyleneglycol. In the case of metronidazole, the eﬀect of the four solubilization agents or not manifested
or not had practical significance. Finaly, the present study generated an important dataset for solubilization of clotrimazole
and metronidazole using various pharmaceutically accepted techniques, which could be useful while formulating liquid/
semisolid dosage forms containing clotrimazole or metronidazole.
Key words: clotrimazole, metronidazole, solubilization, cosolvency, hydrotropy, micellar solubilization, surfactant
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INTRODUCERE
Clotrimazolul (Ctz) este un agent antimicotic,
antibacterian şi antitrichomonazic, cu spectru larg
de acţiune, utilizat în tratamentul local al infecţiilor
cutanate cu etiologie mixtă (bacteriană şi fungică)
şi al candidozelor bucale şi vulvovaginale. (1, 2)
Metronidazolul (Mtz), având acţiune antitrichomonazică şi antimicrobiană cu efect bactericid
asupra germenilor anaerobi, se asociază frecvent cu
clotrimazolul în preparatele cutanate, bucale şi vaginale, pentru lărgirea spectrului de acţiune al
acestuia. (1, 2)
Atât clotrimazolul cât şi metronidazolul sunt
substanţe lipofile, cu o solubilitate scăzută în apă,
deci şi în salivă şi mucusul vaginal. (1, 2)
În general, preparatele topice conţinând clotrimazol şi metronidazol, administrate pe mucoase
(bucală, vaginală), rămân un timp mai scurt în
contact cu zona de tratat. Prin urmare, creşterea
solubilităţii în apă şi eliberarea rapidă a clotrimazolului şi metronidazolului este esenţială pentru
realizarea unor concentraţii medicamentoase cât
mai mari la nivelul mucoaselor după administrarea
acestor preparate. (3, 4)
Până în prezent, pentru substanţele medicamentoase greu solubile în apă au fost studiate şi
utilizate diferite tehnici de solubilizare, cum ar fi
cosolvatarea, hidrotropia şi adăugarea de surfactanţi
(solubilizarea micelară). (5, 6, 7, 8, 9, 10) În această
lucrare se studiază utilitatea acestor tehnici în cazul
a doi compuşi nepolari din categoria antimicoticelor,
clotrimazolul şi metronidazolul.
Cosolvatarea este o metodă simplă şi eficientă,
utilizată frecvent pentru mărirea solubilităţii unei
substanţe medicamentoase, implicând reducerea
tensiunii interfaciale între substanţa hidrofobă şi
solventul hidrofil prin activarea unor legături de
hidrogen. În practică, pentru a aproxima solubilitatea
compuşilor în cosolvenţi, se utilizează teoria care
ţine seama de „cerinţele dielectrice“, conform căreia
orice solut are o solubilitate maximă într-un amestec
de solvenţi dat, cu una sau mai multe constante
dielectrice specifice. (5, 7, 9, 10, 11)
Mărirea solubilităţii în apă a substanţelor nepolare
prin hidrotropie se realizează în prezenţa unor cantităţi
mari de aditivi şi se bazează pe activarea punţilor de
hidrogen, pe formarea de complecşi moleculari solubili
între moleculele substanţei greu solubile şi moleculele
de substanţă hidrotropă, precum şi pe reducerea tensiunii interfaciale. (5, 6) Polividona (polivinilpirolidona, PVP) este un agent hidrotrop mult utilizat, formând complecşi solubili cu o mare varietate de
substanţe medicamentoase. (12)
14

Solubilizarea diferitelor substanţe medicamentoase în apă prin includerea lor în micelele formate
de o gamă largă de surfactanţi, mai ales neionici, a
fost intens studiată ca modalitate de îmbunătăţire atât
a formulării, cât şi a biodisponibilităţii preparatelor
farmaceutice topice. (5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15)
Obiectivul acestui studiu a fost investigarea efectului solubilizant al propilenglicolului (cosolvent),
PVP (complexant) şi a doi surfactanţi neionici
(Tween 80 şi Solutol HS 15) asupra clotrimazolului
şi metronidazolului, având în vedere faptul că aceste
substanţe auxiliare fac parte din categoria celor admise în formulările aplicate pe piele şi pe mucoase.

MTERIALE áI METODE
Materialele utilizate au fost: clotrimazol
(Siemsgluss&Sohn, Germania), metronidazol
(Siemsgluss&Sohn, Germania), propilenglicol (BASF
Chem Trade GmbH, Germania), polivinilpirolidonă
(Kollidon 30, BASF Chem Trade GmbH, Germania),
polioxietilen (20) sorbitan monooleat (Tween 80,
Eigenmann&Veronelli, Italia), polioxietilen-66012-hidroxistearat (Solutol HS 15, BASF Chem
Trade GmbH, Germania), alcool etilic absolut
(Chimopar, Bucureşti), apă distilată (FR X).
Toate substanţele folosite au fost de uz farmaceutic.
Aparatură
Spectrele de absorbţie în UV au fost înregistrate cu
un spectrofotometru cu traseu optic dublu, model UV
300 (firma Spectronic Unicam, Anglia). Pentru
înregistrarea absorbţiei soluţiei s-a folosit cuva de cuarţ
cu drum optic de 1 cm sau 1 mm (firma Hellma).
Cântăririle au fost efectuate la balanţa analitică,
model BP 210 S (firma Sartorius).
Metode
Estimarea compoziţiei amestecului binar de
cosolvenţi apă: propilenglicol pe baza cerinţei
dielectrice aproximative (metoda Moore)
Pentru determinarea cerinţelor dielectrice ale clotrimazolului şi metronidazolului s-au preparat,
iniţial, 10 amestecuri de apă şi alcool etilic (solventul
preferenţial) de concentraţii diferite, cuprinse între
10 şi 100%; în fiecare amestec s-a adăugat 1% clotrimazol, respectiv metronidazol, lichidele rezultate
s-au păstrat timp de 24 de ore la 8ºC, agitând din
când în când, iar apoi s-a urmărit care este concentraţia minimă de etanol a amestecului hidroalcoolic, în care cele două substanţe sunt solubile în
concentraţie de 1%.
În continuare, pentru amestecul hidroalcoolic
respectiv, s-a calculat valoarea constantei dielectrice
aparente, folosind următoarea formulă generală:
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e=

Σ(% solvent1 ⋅ e1 + % solvent 2 ⋅ e 2 )
100

în care ε este constanta dielectrică a amestecului de
solvenţi, iar ε1 şi ε2 reprezintă constantele dielectrice
ale fiecărui solvent, component al amestecului.
Valorile obţinute, reprezentând de fapt cerinţele
dielectrice ale clotrimazolului şi metronidazolului,
au fost utilizate pentru calcularea, cu ajutorul
aceleiaşi ecuaţii, a concentraţiei minime de propilenglicol, care, în amestec cu apa, permite dizolvarea celor două substanţe medicamentoase în
concentraţie de 1%.
Valorile constantelor dielectrice ale solvenţilor
utilizaţi în această lucrare sunt: εapă = 78,5, εetanol=
24,3, εpropilenglicol =32,0.
Determinarea solubilităţii clotrimazolului şi
metronidazolului în apă, amestecuri binare de apă:
propilenglicol, apă: Kollidon 30, apă: Tween 80 şi
apă: Solutol H15.
S-a aplicat metoda saturaţiei prin agitarea flaconului
S-au folosit aproximativ 10 g de solvenţi puri
(apă şi propilenglicol), precum şi amestecuri ale
acestora în proporţie de 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:5,
3:6, 2:8, 1:9, preparate prin cântărirea celor doi
solvenţi la balanţa analitică, urmată de amestecarea
lor.
Polividona (Kollidon 30) a fost folosită în concentraţii de 1, 2, 3, 5, 10 şi 15%, iar cei doi surfactanţi
neionici (Tween 80 şi Solutol HS 15) au fost utilizaţi
în concentraţii de 1, 3, 5, 7 şi 10%. Soluţiile apoase
ale acestor solubilizanţi au fost preparate prin cântărirea componentelor la balanţa analitică, urmată
de dizolvare lor în apă distilată.
În continuare, în câte un flacon cu dop, peste
aproximativ 10 g apă sau amestec binar apă: solubilizant, s-a adăugat clotrimazol, respectiv metronidazol, în exces, iar suspensiile obţinute au fost
agitate mecanic timp de 48 de ore. Fiecare suspensie
de clotrimazol s-a filtrat prin membrană filtrantă
(diametrul porilor de 0,45 μm), pentru a reţine
particulele de substanţă nedizolvată, depusă pe
fundul flaconului sau flotantă. Din soluţia filtrată
s-au prelevat câte 200 μl care s-au diluat cu etanol
la 25 ml într-un balon cotat. Soluţiile obţinute au
fost supuse analizei spectrofotometrice (λ = 261
nm) în cuvă de cuarţ cu grosimea de 1 cm.
Din soluţiile saturate de metronidazol s-au prelevat câte 200 μl care s-au completat cu apă distilată
la 25 ml într-un balon cotat. Soluţiile obţinute s-au
analizat spectrofotometric (λ = 319,5 nm) în cuvă
de cuarţ cu grosimea de 1 mm.

Prepararea soluţiilor etalon de clotrimazol
La balanţa analitică s-au cântărit 60,7 mg clotrimazol care s-a transferat cantitativ într-un balon
cotat de 25 ml. După dizolvarea completă a clotrimazolului în alcool etilic absolut, s-a adus la semn
conţinutul balonului cotat cu alcool etilic absolut
(soluţia 1Ctz). 2 ml din această soluţie s-a introdus
într-un balon cotat de 25 ml şi s-a diluat cu alcool
etilic absolut până la volumul nominal al balonului
cotat (soluţia 2Ctz). Amestecând volume crescătoare
de soluţie 2Ctz cu volume corespunzătoare de alcool
etilic absolut, au fost preparate 5 soluţii etalon cu
concentraţii de clotrimazol cuprinse între 19,42 şi
194,24 mg/l.
Prepararea soluţiilor etalon de metronidazol
82,3 mg metronidazol, cântărite la balanţa analitică, s-a dizolvat în apă distilată într-un balon cotat
de 25 ml. După dizolvarea completă a substanţei s-a
completat conţinutul balonului cotat până la semn
cu apă distilată (soluţia 1Mtz). 1 ml din soluţia 1M
s-a introdus într-un balon cotat de 25 ml şi s-a diluat
cu apă distilată până la volumul nominal al balonului
cotat (soluţia 2Mtz), obţinându-se o soluţie cu
concentraţia de 131,7 mg/l metronidazol. Prin diluţii
succesive ale acestei soluţii au fost preparate 5
soluţii etalon având concentraţii cuprinse între
26,34 şi 131,7 mg/l.
Analiza spectrofotometrică a soluţiilor etalon de
clotrimazol şi metronidazol s-a efectuat în aceleaşi
condiţii ca şi probele.
Toate rezultatele experimentale obţinute reprezintă media a trei determinări.

REþULTATE áI DIÝCUåII
Estimarea compoziţiei amestecului binar de cosolvenţi apă: propilenglicol pe baza cerinţei dielectrice aproximative
Prin examinarea amestecurilor hidroalcoolice
conţinând 1% clotrimazol sau metronidazol, s-a
constat că pentru dizolvarea clotrimazolului este
necesară o concentraţie de etanol de cel puţin 70%,
iar pentru metronidazol de cel puţin 40%.
Cerinţele dielectrice ale clotrimazolului şi metronidazolului în amestecurile hidroalcoolice respective, calculate cu ajutorul formulei prezentată în
partea de Materiale şi metode, au fost apropiate:
40,56 pentru Ctz şi 56,82 pentru Mtz.
Deşi aceste valori sunt aproximative, datorită
interacţiunilor posibile între solut şi solvenţi, interacţiuni care pot creşte sau reduce solubilitatea, ele au
fost utilizate pentru calcularea concentraţiilor minime
de PG în amestec cu apa, necesare pentru dizolvarea a
1% Ctz sau Mtz. Valorile obţinute (cel puţin 81,6%
15
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% minim cosolvent in amestec cu apa

90
80

Alcool etilic

70

Propilenglicol

0.8
0.7

Abs. (319.5 nm, 1mm)

PG în cazul clotrimazolului şi cel puţin 46,6% PG în
cazul metronidazolului) au fost, aşa cum era de
aşteptat, apropiate de cele ale concentraţiilor minime
ale etanolului în amestecurile cu apa.
Din analiza comparativă (fig. 1) se observă că
pentru dizolvarea clotrimazolului în amestecuri de
apă-et anol şi apă-propilenglicol sunt necesare
concentraţii mai mari de cosolvent decât în cazul
metronidazolului. De asemenea, proporţia de propilenglicol este mai mare decât cea de etanol cu
aproximativ 11 unităţi în cazul clotrimazolului şi cu
doar 6 unităţi în cazul metronidazolului. Diferenţele
existente între concentraţiile minime de cosolvent
ale amestecurilor cu apă pentru Ctz şi Mtz sunt
datorate atât solubilităţii diferite a celor două substanţe în apă (clotrimazolul este practic insolubil,
iar metronidazolul este solubil 1g/100 ml), cât şi polarităţii diferite a cosolvenţilor (propilenglicolul
este mai polar decât etanolul).
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Figura 3. Dreapta de etalonare pentru metronidazol

Concentraţiile clotrimazolului şi metronidazolului în probele analizate pentru determinarea solubilităţii acestora în prezenţă de propilenglicol,
Kollidon 30 şi tensioactivi neionici (Tween 80 şi
Solutol H15), s-au calculat cu ajutorul ecuaţiilor
care descriu dreptele de etalonare:
cclotrimazol % (mg/l) =

A
0,0022

cmetronidazol % (mg/l) =

A
0,0053
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Valorile solubilităţii în apă a clotrimazolului şi
metronidazolului, determinate în aceleaşi condiţii
(λ = 261 nm, 1 cm; λ = 319,5 nm, 1 mm;) au fost de
0,23084 mg/l, respectiv 78,3365 mg/l.
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Trasarea dreptelor de etalonare pentru clotrimazol şi metronidazol
Dreptele de etalonare pentru clotrimazol (fig. 2)
şi pentru metronidazol (fig. 3) s-au trasat pe baza
valorilor absorbanţelor soluţiilor etalon, înregistrate
la lungimea de undă 261 nm, respectiv 319,5 nm.
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Figura 4. Influenţa concentraţiei de PG în amestec cu apa asupra solubilităţii clotrimazolului şi metronidazolului.
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Figura 2. Dreapta de etalonare pentru clotrimazol.
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Solubilizarea clotrimazolului şi metronidazolului
prin cosolvatare
Rezultatele determinării spectrofotometrice a
concentraţiei de Ctz şi Mtz dizolvat în apă, PG şi
amestecuri ale acestora sunt prezentate în fig. 4.

Solubilitate (mg/l)

Figura 1. Variaţia concentraţiei cosolventului (alcool e lic
sau propilenglicol) în amestecurile cu apa, funcţie de cerinţa
dielectrică a clotrimazolului şi metronidazolului.

250

Din figura 4 se observă că în cazul clotrimazolului, creşterea concentraţiei de PG până la 50% în
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amestec cu apa nu determină o creştere semnificativă
a solubilităţii substanţei medicamentoase, valorile
absorbanţei fiind foarte mici şi apropiate. În schimb,
la concentraţii mai mari de propilenglicol (60-90%)
în amestec cu apa, solubilitatea clotrimazolului
creşte exponenţial de aproximativ 15,3 ori (de la
5,55 mg/l la 85 mg/l), iar în propilengligol pur
ajunge la valoarea de 155,5 mg/l. Solubilitatea metronidazolului în apă (79,07 mg/l) creşte liniar de
aproximativ 1,8 ori în domeniul de concentraţie
20-50% PG în amestec cu apa, iar în domeniul
50-90% PG creşte aproximativ de 2,4 ori, această
creştere fiind descrisă de o ecuaţie polinomială de
gradul 2.

solubilităţii clotrimazolului de aproximativ 90-150
de ori. Este de remarcat variaţia liniară a solubilităţii
clotrimazolului cu concentraţia de Kollidon 30 (R2
> 0,98).
Spre deosebire de clotrimazol, solubilitatea metronidazolului nu este influenţată semnificativ de
prezenţa polivinilpirolidonei, fiind chiar micşorată
la concentraţii de Kollidon 30 cuprinse între 1-5%.
Valorile solubilităţii clotrimazolului şi metronidazolului în funcţie de concentraţiile surfactanţilor, Tween
80 şi Solutol HS 15, sunt prezentate în figura 6.
Indiferent de tipul de surfactant, solubilitatea clotrimazolului şi metronidazolului a crescut liniar cu
mărirea concentraţiei de surfactant, ca o consecinţă a
includerii substanţelor medicamentoase în micele.
După cum se poate observa din curbele de solubilizare ale clotrimazolului în prezenţă de surfactanţi,
polisorbatul 80, în concentraţie de 1%, a determinat
o creştere a solubilităţii clotrimazolului de 33 de
ori, la concentraţia de 5% solubilitatea a crescut de
aproximativ 90 de ori, iar concentraţia de 10% tween
80 a condus la o creştere a solubilităţii de peste 150
de ori. Influenţa Solutolului HS 15 asupra solubilităţii
clotrimazolului a fost mai redusă decât a polisorbatului 80, astfel: în concentraţii de 1% şi 10% a
determinat o creştere a solubilităţii clotrimazolului

Solubilizarea clotrimazolului şi metronidazolului
prin hidrotropie
Figura 5 prezintă modificările solubilităţii în apă
a clotrimazolului şi metronidazolului la adăugarea
de Kollidon (agent hidrotrop) în concentraţii crescătoare.
Se observă că în prezenţă de Kollidon 30 în
concentraţii între 1 şi 5%, solubilitatea clotrimazolului în apă creşte de aproximativ 30 de ori (de la
0,23 mg/l la 11,41 mg/l). Concentraţiile de Kollidon
cuprinse între 10 şi 15% determină o mărire a
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Figura 5. Solubilitatea clotrimazolului şi metronidazolului în
soluţii apoase de 1, 2, 3, 5, 10 şi 15% Kollidon 30.
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Figura 6. Solubilitatea clotrimazolului şi metronidazolului în soluţii apoase
de 1, 3, 5, 7 şi 10% tensioac vi neionici (Tween 80 şi Solutol HS 15).
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de aproximativ 16 respectiv 60 de ori, iar pentru
intervalul de concentraţii 3-7%, creşterea de solubilitate a fost de circa 40 de ori. Comparativ, Tweenul 80 (HLB=15), având un lanţ hidrocarbonat mai
lung decât Solutolul HS 15 (HLB=14-16), a îmbunătăţit în măsură mai mare solubilitatea clotrimazolului în apă. Aceste date sugerează că moleculele
de clotrimazol nepolare se localizează preferenţial
în zona hidrofobă a micelelor, situsul solubilizării
fiind, prin urmare, nucleul lor hidrofob.
În cazul metronidazolului, curbele de solubilizare
în prezenţă de surfactant arată că solubilitatea sa în
apă nu este influenţată favorabil de prezenţa acestora, adică fie scade pentru concentraţiile de 1 şi 3%
polisorbat 80, respectiv 1, 3 şi 5% Solutol HS 15,
fie creşte nesemnificativ pentru concentraţiile 5, 7 şi
10% tween 80, respectiv 7 şi 10% Solutol HS 15.

CONCLUZII
Acest studiu a evaluat creşterea solubilităţii în
apă a clotrimazolului şi metronidazolului prin utilizarea a 3 tehnici de solubilizare diferite. Toţi agenţii

solubilizanţi utilizaţi în studiu s-au dovedit a fi mai
eficienţi pentru clotrimazol decât pentru metronidazol. Tween 80 şi Kollidon 30 au fost cei mai
eficienţi solubilizanţi pentru clotrimazol, mărindu-i
solubilitatea de aproximativ 30 de ori (la concentraţii relativ mici, 1-3%) şi 150 de ori (la concentraţii
mari, 10% şi respectiv 15%). De asemenea, propilenglicolul în concentraţii mari (70-90%) produce o
creştere de aproximativ 30 de ori a solubilităţii clotrimazolului.
În plus, rezultatele obţin ute în cazul surfactanţilor
ca solubilizanţi pentru clotrimazol sugerează că
solubilizarea acestuia se produce, în principal, prin
includerea sa în nucleul hidrofob al micelelor.
În acest context, se poate concluziona faptul că
studiul furnizează o serie de informaţii referitoare
la solubilizarea clotrimazolului prin diferite metode
acceptate în domeniul farmaceutic, informaţii care
pot fi utile în formularea unor preparate farmaceutice
lichide sau semisolide cu clotrimazol.
În cazul metronidazolului, efectul solubilizant al
celor patru agenţi fie nu s-a manifestat, fie nu a avut
semnificaţie practică.
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