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Rezumat
Alendronatul de sodiu (AL) este unul dintre principalii reprezentanți ai bifosfonaților (Bf), agenți
terapeutici administrați pentru diagnosticarea și tratarea unor afecțiuni osoase și metabolice a căror cauză
constă în diferite anomalii ale homeostaziei calciului și ale procesului de resorbție osoasă. Luând în
considerare caracteristicile biofarmaceutice și farmacocinetice ale alendronatului de sodiu, apreciem că
microîncapsularea sa în chitosan (CHT) conduce la optimizarea acestor proprietăți și la creșterea
complianței la tratament. Obiectivele acestei cercetări constă în evaluarea stabilității AL încapsulat în
CHT, prin studii de îmbătrânire accelerată, conform recomandărilor din ghidurile internaționale pentru
estimarea perioadei de valabilitate a unui preparat farmaceutic. Cercetările au fost realizate pe două
formulări de sisteme terapeutice microparticulate în care raportul AL:CHT a fost de 1:1, pentru formula
notată cu F1 și de 1:4 pentru formula notată F2. Rezultatele testelor au evidențiat o perioadă de
valabilitate de 1,9 ani, pentru formula F1 și respective de 2,8 ani pentru formula F2. În concluzie,
creșterea cantității de CHT din formulă determină mărirea perioadei de valabilitate și creștere a stabilității
AL. Această influență a fost demonstrată și prin alte studii de evaluare a stabilității, publicate anterior.
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INTRODUCERE
Alendronatul de sodiu (AL) este unul dintre principalii
reprezentanţi ai bifosfonaţilor (Bf), agenţi terapeutici
administraţi pentru diagnosticarea și tratarea unor
afecţiuni osoase și metabolice a căror cauză constă în
diferite anomalii ale homeostaziei calciului și ale

procesului de resorbţie osoasă. În prezent, AL este
utilizat în terapie sub formă de comprimate cu cedare
convenţională cu administrare zilnică (10 mg/comp.)
sau săptămânală (70 mg/comp. unic sau asociat cu 2
800 U.I. vit.D3) și sub formă de soluţie (70 mg/fl.).
Principalulul dezavantaj terapeutic al AL-Na constă în
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biodisponibilitatea orală redusă (0,6 -0,9 %) cauzată de
o serie de factori dintre care menţionăm: apartenenţa
la clasa a III-a biofarmaceutică (BCS) (substanţă
hidrosolubilă cu permeabilitate membranară redusă
determinată de încărcatura negativă a moleculei),
T½ plasm. = 0,5-2 h și chelatarea de către ionii de Ca2+ cu
formarea unor complecși neabsorbabili (1-4).
Datele publicate în domeniul microîncapsulării prezintă
unele cercetări efectuate pe diverși reprezentanţi ai
bifosfonaţilor, prin care s-a studiat diminuarea efectelor
adverse și creșterea biodisponibilităţii substanţei active
(5,6). Un număr mare cercetări a fost efectuat pentru
microîncapsularea bifosfonaţilor în diferiţi polimeri
hidrofili, de exemplu alginaţii, poli (vinilpirolidona),
carboximetilceluloză sodică, hidroxietilceluloza,
metilceluloza, poli (alcool vinilic), derivaţi acrilaţi,
precum și în substanţe hidrofobe de exemplu:
etilceluloza, polietilena, polimetacrilaţii, nitratul de
celuloză, substanţele siliconice, poli (lactid-coglicolidele), cerurile, gliceril-stearaţii, alcoolul stearilic,
acidul stearic (7-12). Luând în considerare
caracteristicile biofarmaceutice și farmacocinetice ale
alendronatului de sodiu, apreciem că
microîncapsularea sa în chitosan (CHT) conduce la
optimizarea acestor proprietăţi și la creșterea
complianţei la tratament.
Obiectivele acestei cercetări constă în evaluarea
stabilităţii AL încapsulat în CHT, prin studii de
îmbătrânire accelerată, conform recomandărilor din
ghidurile internaţionale pentru estimarea perioadei de
valabilitate a unui preparat farmaceutic (13,14).

MATERIALE ŞI METODE
Materiale
Alendronat de sodiu trihidrat (Apotex Pharmaceutics
Inc., Canada), chitozan practical grade, grad de
deacetilare > 85% (Aldrich, Germany), acid acetic
glacial și alţi reactivi (calitate F.R. X).

Metode
Prepararea sistemelor microparticulate cu AL pe
bază de CHT
Microparticulele de CHT cu AL au fost formulate în
două proporţii substanţă activă: polimer (m/m) 1:1 și
1:4 notate F1 și F2. Iniţial a fost preparată o soluţie de
acid acetic 1% (v/v) în care am dizolvat, prin agitare
continuă, CHT și ulterior, alendronatul de sodiu
corespunzător fiecărei formule. În etapa următoare,
soluţiile au fost pulverizate cu ajutorul aparatului Mini
Spray Dryer B290 (Büchi, Elveţia) în următoarele
condiţii de lucru: temperatura de admisie 180 ± 2°C,

temperatura de evacuare 100 ± 2°C, flux curgere lichid
7,3 ml/min, flux curent aer 536 l/h. Menţionăm că
sistemele microparticulate cu AL au fost caracterizate și
evaluate farmacotehnic. Rezultatele acestor studii au
fost evidenţiat o eficacitate a microîncapsulării de peste
95 %. Testele de dizolvare in vitro au confirmat
proprietăţile și comportamentul CHT în medii diferite
de pH. În mediul de simulare a fluidelor gastrice,
datorită fenomenului de protonare, CHT se dizolvă mult
mai repede comparativ cu mediul de simulare a
fluidelor intestinale, ceea ce favorizează hidratarea
rapidă și cedarea substanţei medicamentoase cu o
viteză mare. La pH 6,8, de simulare a fluidelor
intestinale, sistemele terapeutice microparticulate pe
bază de CHT s-au hidratat foarte lent, fiind înregistrată
o cedare de 100% a alendronatului de sodiu abia după
180 min. Viteza de cedare a alendronatului de sodiu din
sistemele terapeutice microparticulate studiate, variază
invers proporţional cu raportul de CHT din formulă
(15).

Expunerea sistemelor microparticulate la stresul
termic
Loturi a 30 g din fiecare formulă au fost termostatate,
timp de 6 luni, în următoarele condiţii:
– temperatura 40°C ± 2°C, umiditate relativă 75% ± 2%;
– temperatura 50°C ± 2°C, umiditate relativă 75% ± 2%;
– temperatura 65°C ± 2°C, umiditate relativă 75% ± 2%.
Pe parcursul celor 6 luni, la intervale de 10 zile, au fost
prelevate câte șase probe din fiecare formulă analizată.
Ulterior, a fost determinat cantitativ procentul de
substanţă activă prin raportare la conţinutul iniţial de
alendronat de sodiu din sistemele terapeutice
microparticulate.

Determinarea cantitativă a alendronatului de
sodium
S-a realizat printr cromatografie de lichide de înaltă
performanţă, în următoarele condiţii de lucru:
separarea cromatografică pe o coloană Zorbax
StableBond SB C18 (150 x 4,6 mm, 5 m) folosind o fază
mobilă formată din amestec de metanol / acetonitril /
apă, în raport de 17,5/17,5/65 și un debit de 0,3 mL/
min.; 30C – temperatura din compartimentul coloanei;
volumul de soluţie injectată = 20 L; detecţia se
realizează în UV la o lungime de undă de 266 nm.
Validarea metodei de determinare cantitativă a
alendronatului prin cromatografie de lichide de înaltă
performanţă a fost realizată prin determinarea
următorilor parametri: identificarea produsului de
reacţie a alendronatului cu reactivul 9-FMC din
cromatogramele soluţiilor de probă prin compararea
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timpilor de retenţie (pentru cromatograma soluţiei
etalon, respectiv probă) și a spectrelor de absorbţie în
UV. De asemenea, am verificat puritatea picului din
soluţiile de probă prin metoda curbei de similaritate;
liniaritatea funcţiei de răspuns (s-a urmărit modificarea
ariei picului în funcţie de concentraţia injectată).
Funcţia de răspuns este liniară pe domeniul studiat
(2,5-80 g/mL); repetabilitatea injecţiei (precizia
sistemului) pentru un număr de 4 determinări, valoarea
deviaţiei standard relative fiind de 1,5312%;
repetabilitatea analizei (precizia metodei) pentru trei
soluţii independente la trei niveluri de concentraţie
diferite (2, 5, 20 și respectiv 40 g/mL) pentru care
valoarea deviaţiei standard relative este de 3,6395;
exactitatea calculată prin regăsirea pentru un număr de
trei probe la trei niveluri de concentraţie diferite
obţinându-se o regăsire medie de 103,4% pe intervalul
98,7-109%.

Determinarea perioadei de valabilitate
Concentraţiile AL determinate în cele 18 momente ale
testului pentru fiecare temperatură de expunere au
fost reprezentate grafic în funcţie de timp. Din ecuaţia
dreptei de regresie am estimat valoarea constantei
vitezei de degradare corespunzătoare fiecărei
temperaturi de expunere, pentru modelul cinetic de
ordin zero. Constanta vitezei de degradare pentru
modelul cinetic de ordinul întâi a fost calculată ca fiind
panta dreptei de regresie a lnC în funcţie de timp.
Constanta vitezei de degradare la temperatura camerei
a fost estimată printr-un model de regresie liniară a
constantelor calculate pentru cele trei valori
experimentale de temperatură și temperaturile
corespunzătoare.
Perioada de valabilitate a sistemelor microparticulate
cu AL pe bază de CHT a fost calculată pentru fiecare
model cinetic prin aplicarea următoarelor ecuaţii:

în care:
t90% – timpul necesar degradării a 10% din concentraţia
iniţială de AL;
k – constanta vitezei de degradare a AL conform unei
cinetici de ordin zero
C0 – concentraţia iniţială a AL.
– degradare conform cineticii de ordinul întâi
(2)
în care:
t90% – timpul necesar degradării a 10% din concentraţia
iniţială de AL;
k – constanta vitezei de degradare a AL conform unei
cinetici de ordinul întâi.
Din panta dreptei de regresie am calculat valoarea
energiei de activare a procesului conform ecuaţiei:
(3)
în care:
p – panta dreptei de regresie;
R – constanta gazelor ideale (8,31 J/mol * K)
Ea – energia de activare.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Conform datelor obţinute în urma efectuării testelor de
îmbătrânire accelerată formula F1 a sistemelor
terapeutice microparticulate are o perioadă de
valabilitate mai mică de 2 ani, indiferent de ordinul de
reacţie a degadării alendronatului de sodium (Fig. 1).
Ecuaţiile dreptelor de regresie pentru fiecare
temperatură de expunere și parametrii cineticii de
ordin zero și respectiv de ordinul I sunt redaţi în
Tabelele I și II.
Rezultatele obţinute în cazul formulei F2 a sistemelor
terapeutice microparticulate (Fig. 2 și Tabelele III și IV)
demonstrează o stabilitate superioară a alendronatului
de sodiu comparativ cu formula F1.

– degradare conform cineticii de ordinal zero
(1)

TABELUL I. Parametrii cineticii de degradare de ordin zero pentru formula F1
Temp.
(°C)
40
50
65

Ecuaţia dreptei de regresie

R2

K
(temp. 20°C)

t90%
(ani)

Ea
(Kj/mol)

y = -0,014379*t + 99,9841
y = -0,011691*t + 99,7727
y = -0,012926*t + 99,5439

0,98287
0,98276
0,94642

-0,014488

1,8911

39,0716

TABELUL II. Parametrii cineticii de degradare de ordinul întâi pentru formula F1
Temp.
(°C)
40
50
65

138

Ecuaţia dreptei de regresie

R2

K
(temp. 20°C)

t90%
(ani)

Ea
(Kj/mol)

y = -0,00014565*t + 4,6051
y = -0,00011839*t + 4,6029
y = -0,00013125*t + 4,6006

0,98324
0,98318
0,94774

-14,641*10-5

1,9648

38,4465
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FIGURA 1. Concentraţia AL în proba F1 a sistemelor microparticulate pe parcursul
testului de îmbătrânire accelerată

FIGURA 2. Reprezentarea logaritmică a concentraţiei AL – F2 pe parcursul testului de
îmbătrânire accelerată

TABELUL III. Parametrii cineticii de degradare de ordin zero pentru formula F2
Temp.
(°C)
40
50
65

K
t90%
(temp. 20°C) (ani)

Ecuaţia dreptei de regresie

R2

y = -0,014039*t + 100,1772
y = -0,013533*t + 99,9154
y = -0,017674*t + 99,5617

0,96494
0,98729
0,96946

-0,010151

Ea
(Kj/mol)

2,699 129,3997
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TABELUL IV. Parametrii cineticii de degradare de ordinul întâi pentru formula F2
Temp.
(°C)
40
50
65

R2

Ecuaţia dreptei de regresie
y = -0,00014211*t + 4,607
y = -0,00013714*t + 4,6044
y = -0,00018025*t + 4,6008

K
(temp. 20°C)

t90%
(ani)

Ea
(Kj/mol)

0,96377
0,98718 -10,148*10-5 2,8347 135,6346
0,97046

Perioada de valabilitate estimată prin ambele modele
cinetice este mai mare de 2,5 ani și putem aprecia că o
creștere a concentraţiei CHT în formula sistemelor
terapeutice microparticulate determină o mărire a
perioadei de valabilitate a preparatului farmaceutic,
prin creșterea stabilităţii AL microîncapsulat.

CONCLUZII
Testele de îmbătrânire accelerată au o semnificaţie
orientativă, în conformitate cu specificaţiile legislative,
care recomandă și efectuarea testelor de stabilitate în
condiţiile recomandate de păstrare pentru un preparat

farmaceutic nou sau o substanţă medicamentoasă
nouă. Pentru formula F1 a sistemelor terapeutice
microparticulate AL pe bază de CHT am obţinut o
perioadă de valabilitate de 1,95 ani în timp ce, pentru
formula F2, cu un conţinut mai mare de CHT, perioada
de valabilitate calculată este mai mare de 2,5 ani. Acest
rezultat poate fi explicat prin microîncapsularea
moleculei de AL în CHT, pentru care am demonstrat o
stabilitate termică la temperaturi foarte mari (≤ 600°C),
creșterea cantităţii de CHT din formulă determinând o
creștere a stabilităţii AL și o mărire a perioadei de
valabilitate.
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